1 SAMUEL

CARTEA ÎNTÂI A LUI SAMUELa
Penina şi
Ana
1 *Vers. 19.
**Ios. 17.17;
17.18; 24.33.
†1 Cr. 6.27;
6.34.
††Rut 1.2.
2 *Deut. 21.15-17

Şi era un om din Ramataim1 Ţofim*,
din ţinutul muntos** al

lui Efraim, şi numele lui era
Elcana†, fiul lui Ieroham, fiul lui
Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf,
2 un efraimitb††. Şi el avea două*
soţii şi numele uneia era Anac şi
numele celeilalte, Penina. Şi Penina avea copii, iar Ana nu avea
copii. Şi acest om se suia din ce3
3 *Ex. 23.14;
34.23.
tatea sa, din an în an*, ca să se
Deut. 16.16.
închine**
şi să jertfească DomLc. 2.41.
nului oştirilor, la Şilo†. Şi acolo
**Deut. 12.5-7.
†Ios. 18.1.
erau cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi
4 *Deut. 12.17; 4 Fineas, preoţii D omnului. Şi a
12.18; 16.11.
fost aşa: în ziua când jertfea*
Elcana, dădea părţi soţiei sale
Penina şi la toţi fiii şi fiicele ei.
Iar Anei îi dădea o parte dublă,
5
5 *Gen. 30.2.
pentru că o iubea pe Ana. Dar
Domnul îi închisese* pântecele.
6 *Iov 24.21.
6 Şi potrivnicad ei o mâhnea* foarte mult, ca s-o facă să se necăjească, pentru că D omnul îi
7 închisese pântecele. Şi aşa făcea
Elcana an de an. Ori de câte ori
se suia ea la casa D omnului,
aceea o mâhnea aşa; şi ea plângea şi nu mânca. Şi Elcana, so8
8 *Rut 4.15.
ţul ei, i-a zis: „Ana, de ce plângi? Şi de ce nu mănânci? Şi de
ce este întristată inima ta? Nu
sunt eu mai bun* pentru tine decât zece fii?“
Rugăciunea 9
Şi Ana s-a ridicat după ce
Anei
au mâncat şi au băut la Şilo (şi
9 *Cap. 3.3.
preotul Eli şedea pe scaun, lângă unul din uşorii templului*
10 *Iov 7.11;
10 D omnului). Şi ea avea sufletul
10.1.
amărât* şi s-a rugat D omnu11 *Gen. 28.20. 11 lui şi a plâns mult. Şi a făcut
Num. 30.6-11
Doamne
o promisiune* şi a zis: „D
Jud. 11.30.
al oştirilor, dacă vei căuta în

12
13

14
15

16

17

18

19

20

29.32
adevăr spre întristarea** roabei 11 **Gen.
Ex. 4.31.
Tale şi Îţi vei aminti† de mine
2 Sam. 16.12
Ps. 25.18.
şi nu vei uita pe roaba Ta şi vei
†Gen. 8.1;
da roabei Tale un copil de par30.22.
††Num. 6.5.
te bărbătească, îl voi da DomJud. 13.5.
nului în toate zilele vieţii lui şi
briciul†† nu va trece pe capul
lui“.
Şi a fost aşa: pe când se ruga
ea îndelung înaintea Domnului,
Eli a luat seama la gura ei. Şi Ana 13 *Gen. 24.45.
vorbea în inima* ei; numai buzele
i se mişcau, dar glasul nu i se
auzea. Şi Eli gândea că era beată.
Şi Eli i-a zis: „Până când vei fi* 14 *Fap. 2.4,13.
beată? Depărtează vinul de la
tine!“ Şi Ana a răspuns şi a zis: 15 *Iov 30.16.
Ps. 62.8;
„Nu, domnul meu, sunt o femeie
142.2.
cu duhul întristat; n-am băut
Plân. 2.19.
nici vin, nici băutură tare, ci îmi
vărsam* sufletul înaintea Domnului. Nu lua pe roaba ta drept* 16 *Deut. 13.13
o fiică a lui Beliale, pentru că
din marea mea durere şi întristare am vorbit până acum“.
Şi Eli a răspuns şi a zis: „Mergi 17 *Jud. 18.6.
Cap. 25.35.
în pace* şi Dumnezeul lui Israel
2 Împ. 5.19.
să-ţi împlinească** cererea pe
Mc. 5.34.
Lc. 7.50; 8.48
care I-ai făcut-o“. Şi ea a zis:
**Ps. 20.4,5.
„Să capete* roaba ta favoare în
33.15.
ochii tăi!“ Şi femeia a mers** pe 18 *Gen.
Rut 2.13.
drumul ei şi a mâncat şi faţa† ei
**Ecl. 9.7.
†Pr. 15.13.
n-a mai fost tristă.
Şi s-au sculat dis-de-dimi- Naşterea
neaţă şi s-au închinat înaintea lui Samuel
Domnului şi s-au întors şi au venit la casa lor în Rama*. Şi El- 19 *Cap. 2.11.
**Gen. 4.1.
cana a cunoscut** pe Ana, soţia
†Gen. 30.22
sa; şi Domnul Şi-a amintit† de
ea. Şi după trecerea zilelor, 20 *Gen. 41.51;
41.52.
după ce Ana a rămas însărcinaEx. 2.10,22.
tă, a născut un fiu şi i-a pus nuf
mele Samuel , zicând*: „Pentru

a Sau „CARTEA ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR“; În Septuaginta (traducerea

greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două cărţi ale Împăraţilor
sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor b Sau „efratit“ (vezi nota
de la Judecători 17.7) c Har d Sau „rivala“ e Fără valoare f Ascultat
de Dumnezeu (sau Cerut de la Dumnezeu)
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1 SAMUEL

1:21

că l-am cerut de la D omnul“.
trufaşe.
21 Şi Elcana, soţul ei, s-a suit* îmSă nu iasă mândrie* din gura
21 *Vers. 3.
Deut. 12.11.
preună cu toată casa lui să aduvoastră,
că Domnului jertfa de fiecare an
pentru că D omnul este un
şi să-şi împlinească promisiunea.
Dumnezeu al cunoştinţei**
22
Şi
Ana
nu
s-a
suit,
pentru
că
a
zis
şi de El sunt cântărite faptele.
22 *Lc. 2.22.
**Vers. 11,28
soţului ei: „Voi aştepta până va fi 4
Arcul* celor puternici este
Cap. 2.11,18;
înţărcat pruncul; şi atunci îl voi
sfărâmat
3.1.
†Ex. 21.6.
aduce*, ca să se înfăţişeze înainşi cei care se poticneau sunt
tea D omnului şi să rămână** aîncinşi cu putere.
23 colo pentru totdeauna†“. Şi El- 5
Cei care erau sătui* s-au în23 *Num. 30.7.
cana,
soţul*
ei,
i-a
zis:
„Fă
ce
este
chiriat
pentru pâine
**Vers. 17.
bine în ochii tăi; rămâi până îl
şi cei flămânzi nu mai sunt
2 Sam. 7.25.
vei înţărca. Numai** să întăreasflămânzi;
că Domnul cuvântul Său!“ Şi fechiar cea sterilă** a născut
meia a rămas şi şi-a alăptat fiul,
şapte
şi cea care avea† mulţi copii
24 *Num. 15.9,10 24 până l-a înţărcat. Şi, după ce l-a
Deut. 12.5,6;
înţărcat, l-a suit* cu ea, luând un
lâncezeşte.
12.11.
Domnul omoară* şi dă viaţă,
taur
de
trei
ani
şi
o
efă
din
floa6
**Ios. 18.1.
Cap. 4.3,4.
rea făinii şi un burduf cu vin, şi
coboară în Locuinţa morţilor
l-a adus în casa Domnului, la Şişi ridică de acolo.
25 *Lev. 1.5.
Domnul face sărac* şi bogat,
25 lo**; şi copilul era mic. Şi au în- 7
**Lc. 2.22.
junghiat* taurul; şi a adus** pe
şi coboară** şi înalţă.
26 *Gen. 42.15. 26 băiat la Eli. Şi ea a zis: „O, dom- 8
El ridică din pulbere* pe cel
2 Împ. 2.2,4;
sărac,
nul meu, viu* este sufletul tău,
2.6; 4.30.
domnul meu, eu sunt femeia care
înalţă din gunoi pe cel nevoa stat aici, lângă tine, rugâniaş,
27 du-se D omnului. Pentru* acest
ca să-l facă să şadă** cu că27 *Mt. 7.7.
băiat m-am rugat; şi D omnul
peteniile
mi-a ascultata cererea pe care
şi să moştenească tronul glo28 I-am făcut-o. De aceea l-am împruriei.
28 *Vers. 11,22.
mutat* şi eu Domnului; el este îmPentru că stâlpii† pământului
**Gen. 24.26;
24.52.
sunt ai Domnului
prumutat D omnului toate zileşi pe ei a aşezat El lumea.
le cât va fi“. Şi eib s-au închinat**
acolo Domnului.
9
El păzeşte picioarele* celor
Şi Ana s-a rugat* şi a spus:
sfinţie ai Săi,
Cântarea Anei 2
1 *Filip. 4.6.
„Mi se veseleşte** inima în
iar cei răi vor amuţif în întu**Ps. 97.11;
Domnul.
neric.
97.12.
Lc. 1.46-55.
Mi s-a înălţat putereac† înd
Pentru că nici un om nu va
†Ps. 75.10;
D
omnul.
învinge
prin putere.
89.17,24;
Mi s-a deschis larg gura îm- 10
Cei care se luptă cu Domnul
92.10; 112.9.
††Ps. 9.14;
potriva
vrăjmaşilor
mei:
vor
fi sfărâmaţi* în bucăţi.
13.5; 20.5;
pentru că eu mă bucur†† în
El va tuna împotriva lor din
35.9.
Is. 12.2,3.
mântuirea Ta.
ceruri**,
D omnul va judeca† margi2
Nimeni* nu este sfânt ca
2 *Ex. 15.11.
Ps. 86.8.
Domnul, pentru că nu este altul**
nile pământului
Apoc. 15.4.
în afară de Tine
şi va da†† putere împăratului
**Deut. 4.35.
†Deut. 32.4;
şi nu este stâncă† asemenea
Său
32.30,31.
Dumnezeului
nostru.
şi va înălţa cornul*† unsului
2 Sam. 22.32
Ps. 18.2.
3
Nu vă înmulţiţi cuvintele
Său“.
a Lit. „mi-a dat“ b Sau „el“ c Lit. „cornul“
de îndurare“ f Sau „vor muri“
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d Sau „de“ sau „prin“

3 *Ps. 94.4.
Pr. 8.13.
Mal. 3.13.
Iuda 15.
**Cap. 16.7.

4 *Ps. 37.15;
37.17; 76.3.

5 *Ps. 34.10.
Lc. 1.53.
**Ps. 113.9.
†Is. 54.1.
Ier. 15.9.

6 *Deut. 32.39
2 Împ. 5.7.
Iov 5.18.
Osea 6.1.
Apoc. 1.18.
7 *Deut. 8.17,18
Iov 1.21.
**Iov 5.11.
Ps. 75.7.
Iac. 4.10.
8 *Iov 42.10-12
Ps. 113.7.
Dan. 4.17.
Lc. 1.52.
Iac. 2.5.
**2 Sam. 7.8
Iov 36.7.
Ps. 113.8.
†Iov 38.4-6.
Ps. 24.2; 75.3;
102.25; 104.5
9 *Ps. 37.23;
37.24; 91.11;
91.12; 94.18;
121.3.
Pr. 3.26.
1 Pet. 1.5.

10 *Ex. 15.6.
Ps. 2.9.
**Cap. 7.10.
2 Sam. 22.14;
22.15.
Ps. 18.13,14.
†Ps. 96.13;
98.9.
††Ps. 21.1-7.
*†Ps. 89.24.

e Sau „celor evlavioşi“, „celor plini

1 SAMUEL
11 *Cap. 1.1,19. 11
**Cap. 3.1.

Răutatea
fiilor lui Eli
12 *Deut. 13.13.
**Jud. 2.10.
Ier. 22.16.
Rom. 1.28.

14 *Cap. 1.3.

15 *Lev. 3.3-5;
3.16.

17 *Gen. 6.11.
**Mal. 2.8.

Samuel în
slujba
Domnului
18 *Vers. 11.
Cap. 3.1.
**Ex. 28.4.
2 Sam. 6.14.
19 *Cap. 1.3,21.
20 *Gen. 14.19.
**Cap. 1.11;
1.27,28.

21 *Gen. 21.1.
**Jud. 13.24.
Vers. 26.
Cap. 3.19.
Lc. 1.80; 2.40

Eli îşi
mustră fiii
22 *Ex. 38.8.

Şi Elcana s-a dus la Rama*, la
casa lui. Şi copilul slujea** Domnului înaintea preotului Eli.
12
Şi fiii lui Eli erau fii* ai lui
Belial; ei nu-L cunoşteau** pe
13 D omnul. Şi obiceiul preoţesc
cu poporul era acesta: când aducea
cineva o jertfă, venea slujitorula
preotului, pe când fierbea carnea, cu o furcă cu trei coarne în
14 mâna lui; şi o afunda în tigaie
sau în cazan sau în căldare sau
în oală; preotul lua pentru el tot
ce scotea furca. Aşa făceau cu toţi
cei din Israel care veneau acolo la
15 Şilo*. Şi, înainte de a arde* ei grăsimea, slujitorul preotului venea şi
zicea omului care jertfea: „Dă carne de fript pentru preot, pentru că
nu va lua de la tine carne fiartă, ci
16 crudă“. Şi dacă omul îi zicea: „Vor
arde negreşit mai întâi grăsimea
şi apoi ia cât îţi doreşte sufletul!“,
atunci el zicea: „Nu, ci acum să
mi-o dai, iar dacă nu, o voi lua cu
17 forţa“. Şi păcatul acestor tineri
era foarte mare* înaintea Domnului, pentru că oamenii dispreţuiau** darul Domnului.
18
Iar Samuel slujea* înaintea
Domnului, ca băiat, încins** cu
19 un efod de in. Şi mama sa îi făcea
o mantie mică şi i-o aducea* în
fiecare an, când se suia cu soţul
ei ca să ofereb jertfa de fiecare an.
20 Şi Eli a binecuvântat* pe Elcana
Domnul
şi pe soţia lui şi a zis: „D
să-ţi dea sămânţă din femeia aceasta în locul celui primit prin
rugăciunec** care a fost dat Domnului!“ Şi ei au mers la locul lor.
21 Şi D omnul a cercetatd* pe Ana
şi ea a rămas însărcinată şi a
născut trei fii şi două fiice. Şi băiatul Samuel creştea** înaintea
Domnuluie.
22
Şi Eli era foarte bătrân şi a
auzit tot ce făceau fiii săi faţă
de tot Israelul şi cum se culcau
cu femeile* care slujeauf la in-

cortului întâlnirii. Şi le-a
zis: „Pentru ce faceţi lucruri ca acestea? Pentru că aud de faptele
voastre rele de la tot poporul
24 acesta. Nu, fiii mei, pentru că ştirea pe care o aud nu este bună;
voi faceţi pe poporul Domnului să
25 greşească. Dacă un om păcătuieşte împotriva altui om, Dumnezeu*
îl va judecag; dar, dacă un om păcătuieşte împotriva** Domnului,
cine se va ruga pentru el?“ Şi
n-au ascultat de glasul tatălui lor,
pentru că Domnul voia† să-i omoare.
26
Şi băiatul Samuel creştea mereu, fiind plăcut* şi Domnului şi
oamenilor.
27
Şi un om* al lui Dumnezeu a
venit la Eli şi i-a zis: „Aşa zice
D omnul: «Nu M-am descoperit** Eu casei tatălui tău când
erau în Egipt, în casa lui Faraon?
28 Şi l-am ales* dintre toate seminţiile lui Israel, ca să-Mi fie
preot, ca să se suie la altarul Meuh,
să ardă tămâie, să poarte efodul
înaintea Mea; şi am dat** casei
tatălui tău toate jertfele prin foc
29 ale fiilor lui Israel. Pentru ce călcaţi* voi în picioare jertfa Mea şi
darul Meu, pe care l-am poruncit să fie în locuinţa** Mea? Şi
onorezi tu pe fiii tăi mai mult†
decât pe Mine, îngrăşându-vă cu
cele mai alese dintre toate darurile lui Israel, poporul Meu?»
30 De aceea, D omnul Dumnezeul
lui Israel zice: «Am spus* în adevăr: «Casa ta şi casa tatălui tău
vor umbla înaintea Mea pentru
totdeauna». Dar acum D omnul
zice: «Departe** de Mine! Pentru
că pe cei care Mă onorează îi
voi onora†, şi cei care Mă dispreţuiesc†† vor fi puţin preţuiţi.
31 Iată, vin zile* când îţi voi tăia
braţuli tău şi braţul casei tatălui
tău, încât nu va fi nici un bătrân
32 în casa ta. Şi vei vedea strâm-

2:32

23 trarea

25 *Deut. 1.17;
25.1.
**Num. 15.30
†Ios. 11.20.
Pr. 15.10.

26 *Pr. 3.4.
Lc. 2.52.
Fap. 2.47.

Vestirea
pedepsei
împotriva
lui Eli
27 *Jud. 13.6.
1 Împ. 13.1.
**Ex. 4.14-16;
4.27; 12.1.
28 *Ex. 28.1,4.
Num. 16.5;
18.1,7.
**Lev. 2.3,10;
6.16; 7.7,8;
7.34; 10.14.
Num. 5.9,10;
18.8-19.
29 *Deut. 32.15
**Deut. 12.5;
12.6.
Ps. 26.8.
†Mt. 10.37.

30 *Ex. 29.9.
Num. 25.13.
**Ier. 18.9;
18.10.
†Ps. 18.20;
91.14.
††Mal. 2.9-12

31 *Cap. 4.11;
4.18; 22.18-20
1 Împ. 2.27.
Ezec. 44.10.

a Lit. „tânărul“ b Lit. „să jertfească“ c Lit. „pentru împrumutul“ d Lit. „a vizitat“ e Lit. „cu Domnul“
f Sau „se strângeau“ g Va arbitra h Sau „ca să jertfească pe altarul Meu“ i Sau „sămânţa“
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1 SAMUEL 2:33
torarea locuinţei a Mele în tot
binele care se va face lui Israel
şi nu va mai fi bătrân* în casa
33 ta în toate zilele. Şi acela dintre
ai tăi pe care nu-l voi nimici de
la altarul Meu va fi ca să ţi se topească ochii şi să-ţi întristeze
sufletul; şi toată sămânţa casei
tale va muri în floarea vârstei.
Şi acesta va fi semnul* pentru
34
34 *Cap. 10.7-9.
tine – ce li se va întâmpla celor doi
1 Împ. 13.3.
**Cap. 4.11;
fii ai tăi, Hofni şi Fineas: vor
4.17.
muri amândoi** într-o singură zi.
35 Şi Îmi voi ridica* un preot cre35 *1 Împ. 2.35.
dincios, care va face potrivit cu
1 Cr. 29.22.
Ezec. 44.15.
ce este în inima Mea şi în sufleEv. 2.17; 7.26
tul
Meu; şi îi voi zidi** o casă
**2 Sam. 7.11
1 Împ. 11.38.
trainică şi va umbla înaintea un†Ps. 2.2; 18.50
36 sului† Meu în toate zilele. Şi va
36 *1 Împ. 2.27.
fi aşa: oricine* va rămâne în casa ta va veni şi se va pleca înaintea
lui pentru o bucată mică de argint şi pentru o turtă de pâine; şi
va zice: «Pune-mă, te rog, în vreuna din slujbele preoţeşti, ca să
mănânc şi eu o bucată de pâine»“.
Chemarea
3 Şi băiatul* Samuel slujea
lui Samuel
D omnului înaintea lui Eli. Şi
1 *Cap. 2.11,18
cuvântul** Domnului era rar în
**Ps. 74.9.
zilele acelea; viziunea nu era
Ezec. 7.26.
Amos 8.11.
răspândită.
2
Şi a fost în timpul acela, când
2 *Gen. 27.1;
48.10.
Eli era culcat la locul său (şi ochii
Cap. 2.22;
săi începeau să se întunece, nu
4.15.
3 putea* să vadă) şi candela* lui
3 *Ex. 27.21.
Dumnezeu nu era stinsă încă şi
Lev. 24.3.
2 Cr. 13.11.
Samuel era culcat în templul
Domnului, unde era chivotul lui
4 Dumnezeu, că D omnul l-a chemat pe Samuel. Şi el a spus:
5 „Iată-mă!“ Şi a alergat la Eli
şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat“. Şi el a zis: „Nu te-am chemat, culcă-te din nou“. Şi s-a dus
6 şi s-a culcat. Şi D omnul a chemat din nou: „Samuele!“ Şi Samuel s-a sculat şi s-a dus la Eli
şi a zis: „Iată-mă, căci m-ai chemat“. Şi el a răspuns: „Nu te-am
chemat, fiul meu, culcă-te din
7 nou“. Iar Samuel nu-L cunoştea*
7 *Fap. 19.2.
32 *Zah. 8.4.

a Sau „un potrivnic în locuinţa Mea“
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încă pe D omnul şi nici cuvântul
Domnului nu i se descoperise.
8 Şi D omnul l-a chemat din nou,
a treia oară, pe Samuel. Şi el s-a
sculat şi s-a dus la Eli şi a zis:
„Iată-mă, căci m-ai chemat“. Şi
Eli a înţeles că D omnul îl che9 ma pe băiat. Şi Eli i-a zis lui Samuel: „Du-te, culcă-te. Şi va fi
aşa: dacă te va chema, să zici:
«Vorbeşte, D oamne, pentru că
robul Tău ascultă»“. Şi Samuel
s-a dus şi s-a culcat la locul său.
10
Şi Domnul a venit şi a stat şi
a chemat ca în celelalte dăţi:
„Samuele, Samuele!“ Şi Samuel
a zis: „Vorbeşte, pentru că robul
11 Tău ascultă“. Şi Domnul i-a zis
lui Samuel: „Iată, voi face un
lucru în Israel, la care vor ţiui*
amândouă urechile oricui îl va
12 auzi. În ziua aceea voi împlini
împotriva lui Eli tot* ce am zis
despre casa lui, de la început pâ13 nă la sfârşit. Pentru că i-am spus
că voi judeca* pentru totdeauna
casa lui pentru nelegiuirea pe
care a ştiut-o: pentru că fiii săi**
au adus blestem asupra lorb, şi
14 el nu i-a împiedicat†. Şi de aceea
am jurat casei lui Eli că nu se va
face niciodată ispăşire* pentru
nelegiuirea casei lui Eli, nici prin
jertfă, nici prin dar de mâncare“.
Şi Samuel a rămas culcat
15
până dimineaţa şi a deschis uşile
casei D omnului. Şi Samuel se
temea să-i spună lui Eli viziunea.
16 Şi Eli l-a chemat pe Samuel şi
i-a zis: „Samuele, fiul meu!“ Şi
17 el a spus: „Iată-mă!“ Şi Eli a zis:
„Care este cuvântul pe care ţi l-a
spus Domnul? Te rog, nu-l ascunde de mine. Aşa să-ţi facă*
Dumnezeu şi încă mai mult, dacă
vei ascunde de mine vreun cuvânt
din toate cuvintele pe care ţi le-a
18 spus!“ Şi Samuel i-a spus toate
cuvintele şi nu a ascuns nimic de
el. Şi Eli a zis: „Este* Domnul: să
facă ce este bine în ochii Săi!“
b Sau „L-au dispreţuit pe Dumnezeu“

11 *2 Împ. 21.12
Ier. 19.3.

12 *Cap. 2.27-36
Ezec. 12.25.
Lc. 21.32,33.
13 *Cap. 2.22;
2.29-36.
Ezec. 7.3;
18.30.
**Cap. 2.12,17
†Cap. 2.23,25
14 *Num. 15.30.
Is. 22.14.

17 *Rut 1.17.

18 *Gen. 24.50.
Ex. 34.5-7.
Lev. 10.3.
Iov 1.21; 2.10
Ps. 39.9.
Is. 39.8.
Fap. 5.39.

1 SAMUEL
19 *Cap. 2.21. 19
**Gen. 21.22;
28.15; 39.2;
39.21,23.
†Cap. 9.6.

Şi Samuel creştea* şi D omnul era** cu el şi n-a lăsat să cadă† la pământ nici unul din cu20 vintele Sale. Şi tot Israelul, de
20 *Jud. 20.1.
la* Dan până la Beer-Şeba, a cunoscut că Samuel era întărit pro21 fet al D omnului. Şi D omnul S-a
21 *Vers. 1,4.
arătat din nou în Şilo, pentru că
D omnul Se descoperea lui Samuel, în Şilo, prin cuvântul* Domnului.
Chivotul luat 4
Şi ce a spus Samuel s-a înde filisteni
tâmplat pentru întregul Israel.
Şi Israel a ieşit la luptă împotriva filistenilor; şi au aşezat ta1 *Cap. 5.1;
7.12.
băra lângă Eben-Ezer*, iar filistenii şi-au aşezat tabăra în Afeca.
2 Şi filistenii* s-au aşezat în linie
2 *Cap. 12.9.
de bătaie împotriva lui Israel; şi
lupta s-a întins şi Israel a fost bătut înaintea filistenilor; şi ei au
ucis în linia de bătaie, în câmp,
3
cam
patru mii de bărbaţi. Şi
3 *Num. 10.35.
Ios. 6.6-21.
poporul a venit în tabără şi bătrânii lui Israel au zis: „De ce ne-a
bătut D omnul astăzi înaintea
filistenilor? Să luăm* din Şilo
chivotul legământului D omnului, ca să vină în mijlocul nostru
şi să ne salveze din mâna vrăj4 maşilor noştri“. Şi poporul a tri4 *2 Sam. 6.2.
mis la Şilo şi au adus de acolo
Ps. 80.1; 99.1
**Ex. 25.18-22
chivotul legământului Domnului
Num. 7.89.
oştirilor care şade* întreb heru†Cap. 2.12.
vimi**. Şi cei doi† fii ai lui Eli,
Hofni şi Fineas, erau acolo, cu
chivotul legământului lui Dumnezeu.
5
Şi a fost aşa: când a venit chivotul legământului Domnului în
tabără, tot Israelul a strigat cu strigăt mare, de a răsunat pământul.
6 Şi filistenii au auzit vuietul strigătului şi au zis: „Ce este vuietul
acestui strigăt mare în tabăra
evreilor?“ Şi au înţeles că venise
7
chivotul Domnului în tabără. Şi
7 *Ex. 15.14.
filistenii s-au înspăimântat, pentru
că ziceau: „Dumnezeu a venit în
tabără“. Şi au zis: „Vai* de noi!
pentru că una ca aceasta n-a fost
a Fortăreaţă
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8 până

acum. Vai de noi! Cine ne
va scăpa din mâna acestor dumnezei puternici? Aceştia sunt dumnezeii care au lovit pe egipteni cu
9 tot felul de plăgi în pustiu. Fiţi
Cor. 16.13
tari* şi fiţi bărbaţi, filistenilor, ca 9 *1
**Jud. 13.1.
Cap. 14.21.
să nu fiţi robi evreilor, cum**
v-au fost ei robi vouă: fiţi bărbaţi
10 şi luptaţi!“ Şi filistenii s-au lup- 10 *Lev. 26.17.
Deut. 28.25.
tat şi Israel a fost bătut*; şi a fuVers. 2.
git fiecare la cortul său; şi a fost
Ps. 78.9,62.
foarte mare măcel: şi au căzut
din Israel treizeci de mii de pe11 deştri. Şi chivotul* lui Dumnezeu 11 *Cap. 2.32.
Ps. 78.60,61.
a fost luat şi cei doi** fii ai lui
**Cap. 2.34.
Ps. 78.64.
Eli, Hofni şi Fineas, au murit.
12
Şi un om din Beniamin a Moartea lui
Eli
alergat* din luptă şi a venit în
12 *2 Sam. 1.2.
Şilo, în aceeaşi zi, cu hainele
**Ios. 7.6.
2 Sam. 13.19;
sfâşiate şi cu pământ** pe capul
15.32.
13 său. Şi a venit şi, iată, Eli şedea
Neem. 9.1.
Iov 2.12.
pe scaunul* său, veghind înspre
drum, pentru că îi bătea inima 13 *Cap. 1.9;
4.18.
pentru chivotul lui Dumnezeu. Şi
omul a intrat şi a spus aceasta
în cetate; şi toată cetatea a stri14 gat. Şi Eli a auzit vuietul strigătului şi a zis: „Ce este vuietul
acestei zarve?“ Şi omul a venit
în grabă şi i-a istorisit lui Eli.
15 Şi Eli era de nouăzeci şi opt de
15 *Cap. 3.2.
ani şi ochii* săi erau ficşi şi nu
1 Împ. 14.4.
16 putea să vadă. Şi omul a spus lui
16 *2 Sam. 1.4.
Eli: „Eu sunt unul care vin din
luptă şi am fugit astăzi din luptă“.
Şi Eli a zis: „Ce s-a întâmplat*,
17 fiul meu?“ Şi cel care aducea ştirile a răspuns şi a zis: „Israel a
fugit dinaintea filistenilor şi a
fost şi măcel mare în popor, şi
cei doi fii ai tăi, Hofni şi Fineas,
sunt morţi şi ei, şi chivotul lui
18 Dumnezeu este luat“. Şi a fost
aşa: când a spus de chivotul lui
Dumnezeu, Eli a căzut pe spate de
pe scaunul său, lângă poartă; şi
şi-a frânt gâtul şi a murit, pentru
că era om bătrân şi greu. Şi el
judecase pe Israel patruzeci de ani.
19
Şi nora lui, soţia lui Fineas, era
însărcinată şi aproape să nască;

b Sau „pe“
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20 *Gen. 35.17.

21 *Cap. 14.3.
**Ps. 26.8;
78.61.
Ier. 2.11.

Căderea
lui Dagon
înaintea
chivotului
1 *Cap. 4.1; 7.12
2 *Jud. 16.23.
3 *Is. 19.1;
46.1,2.
**Is. 46.7.

4 *Ier. 50.2.
Ezec. 6.4,6.
Mica 1.7.

5 *Ţef. 1.9.

Pedeapsa
filistenilor
6 *Ex. 9.3.
Deut. 2.15.
Cap. 7.13.
Ps. 32.4;
145.20;147.6
Fap. 13.11.
**Cap. 6.5.
†Deut. 28.27.
Ps. 78.66.
††Ios.15.46,47

şi, când a auzit ştirea că a fost
au trimis şi au adunat pe toate 8 *Cap. 6.4.
**Ios. 11.22.
luat chivotul lui Dumnezeu şi că
căpeteniile* filistenilor la ei şi
socrul ei şi soţul ei au murit, s-a
au zis: „Ce să facem cu chivotul
încovoiat şi a născut, pentru că
Dumnezeului lui Israel?“ Şi ei au
20 au apucat-o durerile. Şi, când
răspuns: „Să se îndrepte chivotul
era pe moarte, femeile* care stăDumnezeului lui Israel spre
teau lângă ea i-au zis: „Nu te teGat**“. Şi au îndreptat chivotul
me, pentru că ai născut un fiu!“
Dumnezeului lui Israel într-acoDar ea n-a răspuns, nici n-a luat 9 lo. Şi a fost aşa: după ce l-au în- 9 *Deut. 2.15.
Vers. 11.
21 amintea. Şi ea a numit pe copil:
dreptat într-acolo, mâna* DomCap. 7.13;
I-Cabodb*, zicând: „S-a depărtat
nului a fost asupra cetăţii cu foar12.15.
Ps. 78.66.
gloria** din Israel!“, pentru luarea
te mare groază; şi a lovit pe oachivotului lui Dumnezeu şi penmenii cetăţii de la mic până la
tru socrul ei şi pentru soţul ei.
mare şi tumorile au apărut pe ei.
22 Şi ea a zis: „S-a depărtat gloria 10
Şi au trimis chivotul lui Dumdin Israel, căci chivotul lui Dumnezeu la Ecron. Şi a fost aşa: cum
nezeu este luat!“
a venit chivotul lui Dumnezeu la
5 Şi filistenii au luat chivotul Ecron, ecroniţiifau strigat, zicând:
lui Dumnezeu şi l-au dus de la
„Au adus la noi chivotul Dumnezeului lui Israel, ca să ne ucidă,
2 Eben-Ezer* la Asdodc. Şi filistenii au luat chivotul lui Dumne- 11 pe noi şi pe poporul nostru!“ Şi au 11 *Vers. 6,9.
zeu şi l-au adus în casa lui Datrimis şi au adunat pe toate că3 gond* şi l-au pus lângă Dagon. Şi
peteniile filistenilor şi au zis: „Tria doua zi asdodenii s-au sculat de
miteţi chivotul Dumnezeului lui
dimineaţă şi, iată, Dagon zăcea*
Israel şi să se întoarcă la locul
cu faţa la pământ înaintea chivosău şi să nu ne ucidă, pe noi şi pe
tului D omnului. Şi au luat pe
poporul nostru“. Pentru că o groaDagon şi l-au pus** din nou la
ză de moarte era în toată cetatea;
mâna* lui Dumnezeu era foarte
4 locul său. Şi s-au sculat devreme
a doua zi de dimineaţă şi, iată, 12 grea acolo. Şi oamenii care nu mu- 12 *Cap. 9.16.
Ier. 14.2.
reau erau loviţi cu tumori şi striDagon zăcea cu faţa la pământ
înaintea chivotului Domnului, şi
gătul* cetăţii se înălţa până la cer.
capul* lui Dagon şi amândouă 6 Şi chivotul Domnului a fost Chivotul
trimis la
palmele mâinilor sale tăiate erau
şapte luni în ţinutul filistenilor. Bet-Şemeş
pe prag. Numai trunchiul îi rămă- 2 Şi filistenii au chemat* pe preoţi
41.8.
şi pe ghicitori, zicând: „Ce să fa- 2 *Gen.
5 sese lui Dagone. De aceea, preoEx. 7.11.
Is. 2.6; 47.13
ţii lui Dagon şi toţi cei care incem cu chivotul Domnului? ArăDan. 2.2;5.7.
g
tră în casa lui Dagon în Asdod,
taţi-ne cu ce să-l trimitem la locul
nu calcă* pe pragul lui Dagon, 3 său“. Şi ei au zis: „Dacă trimiteţi 3 *Ex. 23.15.
Deut. 16.16.
până în ziua aceasta.
chivotul Dumnezeului lui Israel,
**Lev. 5.15;
Şi mâna D omnului a fost
nu-l trimiteţi fără nimic*, ci în6
5.16.
†Vers. 9.
grea* asupra asdodenilor şi i-a
toarceţi-I negreşit o jertfă**
pustiit** şi a lovit cu tumori†
pentru vină; atunci vă veţi vindeca şi veţi şti† de ce nu se depăr7 Asdodul şi hotarele†† sale. Şi
oamenii din Asdod au văzut că 4 tează mâna Sa de la voi“. Şi au 4 *Cap. 5.6,9;
5.12.
este aşa şi au zis: „Să nu rămână
zis: „Ce jertfă pentru vină Îi vom
Vers. 17,18.
chivotul Dumnezeului lui Israel
întoarce?“ Şi ei au zis: „Cinci tu**Ios. 13.3.
Jud. 3.3.
mori* de aur şi cinci şoareci de
la noi, pentru că mâna Sa este
grea asupra noastră şi asupra
aur, după numărul** căpeteniilor
filistenilor; pentru că o singură
8 dumnezeului nostru, Dagon“. Şi

a Sau „nici n-a pus la inimă“ b Nu este glorie (sau: Unde este gloria?) c Loc întărit d Peşte mare (sau: Zeul
peşte) e Trunchiul de peşte f Lit. singular g Sau „în“
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plagă a fost peste voia toţi şi pes5 te căpeteniile voastre. Şi să faceţi
5 *Cap. 5.6.
**Ios. 7.19.
chipurile tumorilor* voastre şi chi1 Cr. 16.28,29
purile şoarecilor voştri, care vă
Is. 42.12.
Ier. 13.16.
strică pământul, şi să daţi** gloMal. 2.2.
rie Dumnezeului lui Israel: poate
Ioan 9.24.
Apoc. 14.7.
că Îşi va uşura† mâna de peste
†Ps. 39.10.
voi, şi de peste dumnezeii†† voş††Cap. 5.3,4,7
6 tri, şi de peste pământul vostru. Şi
6 *Ex. 7.13;
pentru ce v-aţi împietri inima,
8.15; 9.34;
cum* şi-au împietrit egiptenii şi
14.17.
**Ex. 12.31.
Faraon inima lor? După ce a lucrat între ei cu putere, nu i-au
lăsat** să plece? Şi ei au plecat!
7 *2 Sam. 6.3. 7 Şi acum, faceţi un car* nou şi luaţi
**Num. 19.2.
două vaci tinere, care alăptează,
Deut. 21.3,4.
peste care n-a fost pus** jug, şi
înjugaţi vacile la car şi mânaţi
8
acasă
viţeii lor de la ele. Şi luaţi
8 *Vers. 4,5.
chivotul Domnului şi puneţi-l în
car şi puneţi* într-o ladă, alături
de el, obiectele de aur, pe care I
le întoarceţi ca jertfă pentru vină
9 *Ios. 15.10;
9 şi trimiteţi-l, ca să plece. Şi veţi ve21.16.
dea: dacă se va sui pe calea
**Vers. 3.
hotarului său la Bet-Şemeş*, El
ne-a făcut acest rău mare; dacă
nu, atunci vom şti** că nu mâna
Sa ne-a lovit, ci a venit asupra
noastră din întâmplare“.
10
Şi oamenii au făcut aşa. Şi au
luat două vaci tinere care alăptau şi le-au înjugat la car şi au
11 închis viţeii lor acasă. Şi au pus
în car chivotul Domnului, şi lada,
şi şoarecii de aur şi chipurile tu12 morilor lor. Şi vacile au mers
12 *Cap. 12.20.
drept înainte pe drum, pe drumul
spre Bet-Şemeşb: mergeau pe un
drum ridicat, mergând şi mugind,
şi nu s-au abătut* nici la dreapta nici la stânga. Şi căpeteniile
filistenilor au mers în urma lor
până la hotarul Bet-Şemeşului.
Chivotul
13
Şi cei din Bet-Şemeş secerau
Domnului la
grânele
în vale; şi şi-au ridicat
Bet-Şemeş
ochii şi au văzut chivotul şi s-au
14 bucurat când l-au văzut. Şi carul
a venit în câmpul lui Iosua din
Bet-Şemeş şi a rămas acolo. Şi

7:2

acolo era o piatră mare. Şi au despicat lemnele carului şi au adus va15 cile ardere-de-tot Domnului. Şi leviţii au coborât chivotul Domnului şi lada care era cu el, în care se
aflau obiectele de aur, şi le-au
pus pe piatra cea mare; şi oamenii
din Bet-Şemeş au adus arderi-detot în ziua aceea şi au oferit jert16 fe Domnului. Şi cele cinci* căpe- 16 *Ios. 13.3.
tenii ale filistenilor au văzut şi
Jud. 3.3.
s-au întors la Ecron în aceeaşi zi.
17
Şi acestea* sunt tumorile de 17 *Vers. 4.
**Cap. 5.8.
aur pe care le-au întors Domnului filistenii, ca jertfe pentru vină:
una pentru Asdod, una pentru
Gaza, una pentru Ascalon, una
pentru Gat**, una pentru Ecron;
18 şi şoarecii de aur, după numărul
tuturor cetăţilor filistenilor, care
erau ale celor cinci căpetenii, de
la cetăţile întărite până la satele
de la ţară şi până lac piatra cea
mare a lui Abel, pe care au pus
jos chivotul Domnului; ea este
până în ziua aceasta în câmpul
lui Iosua din Bet-Şemeş.
Şi D omnul a lovit* pe unii 19 *Ex. 19.21.
19
Num. 4.5,15;
locuitori din Bet-Şemeş, pentru
4.16,20.
că se uitaseră în chivotul Dom2 Sam. 6.7.
nului; şi a lovit din popor şaptezeci de bărbaţid. Şi poporul s-a
jelit, pentru că Domnul lovise po20 porul cu o mare lovitură. Şi oa- 20 *Lev. 11.44;
11.45.
menii din Bet-Şemeş au zis: „Ci2 Sam. 6.9.
ne* poate sta înaintea Domnului,
Ps. 24.3,4.
Mal. 3.2.
înaintea acestui Dumnezeu sfânt?
Apoc. 6.17.
21 Şi de la noi la cine să se suie?“ Şi
au trimis soli la locuitorii din Chi- 21 *Ios. 18.14.
Jud. 18.12.
riat-Iearime*, zicând: „Filistenii
1 Cr. 13.5,6.
au adus înapoi chivotul Domnului. Coborâţi şi suiţi-l la voi!“
Chivotul
7 Şi oamenii din Chiriat-Iea- Domnului
la
rim* au venit şi au suit chivotul Chiriat-Iearim
Domnului şi l-au adus în casa lui
Abinadabf** pe dealg şi au sfin- 1 *Cap. 6.21.
Ps. 132.6.
ţit† pe Eleazar, fiul lui, ca să pă**2 Sam. 6.3,4
†Lev. 21.8.
zească chivotul Domnului.
Şi a fost aşa: din ziua în care
2
a rămas chivotul în Chiriat-Iearim

a Sau „pe ei“ b Casa soarelui c Unele ms. „şi martoră este“
bărbaţi“ e Cetatea pădurilor f Tatăl nobleţei sau al dărniciei

d Unele ms. ad. „şi cincizeci de mii de
g Sau „la Ghibea“
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a trecut mult timp, douăzeci
de ani. Şi toată casa lui Israel
3 a plâns după Domnul. Şi Samuel
3 *Deut.30.2-10
a vorbit către toată casa lui Is1 Împ. 8.48.
Is. 55.7.
rael, zicând: „Dacă vă întoarceţi*
Osea 6.1.
la Domnul din toată inima voasIoel 2.12-14.
**Gen. 35.2.
tră, scoateţi** dumnezeii străini
Ios. 24.14,23.
şi astarteele† din mijlocul vostru
Jud. 10.16.
†Jud. 2.13.
şi îndreptaţi-vă inimile†† către
Cap. 31.10.
D
omnul şi slujiţi-I numai*† Lui;
††2 Cr. 30.19
şi El vă va scăpa din mâna fiIov 11.13.
*†Deut. 6.13. 4 listenilor“. Şi fiii lui Israel au scos
baalii* şi astarteele şi au slujit
4 *Jud. 2.11;
10.16.
numai Domnului.
Pocăinţa
Şi Samuel a zis: „Adunaţi* pe
5
israeliţilor
tot Israelul la Miţpa şi eu mă
voi ruga Domnului pentru voi“.
5 *Jud. 10.17;
20.1.
6 Şi s-au adunat la Miţpa şi au
Cap. 10.17.
scos apă* şi au vărsat-o înaintea
2 Împ. 25.23.
6 *2 Sam. 14.14
Domnului şi au postit** în ziua
**Jud. 20.26.
aceea şi au spus acolo: „Am păNeem. 9.1,2.
Dan. 9.3-5.
cătuit† împotriva Domnului!“ Şi
Ioel 2.12.
Samuel a judecat pe fiii lui Is†Jud. 10.10.
Cap. 12.10.
7 rael în Miţpa. Şi filistenii au auzit
1 Împ. 8.47.
că fiii lui Israel se adunaseră la
Ps. 106.6.
Miţpa şi căpeteniile filistenilor
s-au suit împotriva lui Israel. Şi
fiii lui Israel au auzit şi s-au te8 mut de filisteni. Şi fiii lui Israel au
8 *Cap. 12.19-24
spus lui Samuel: „Nu înceta* să
Is. 37.4.
strigi pentru noi către D omnul
Dumnezeul nostru, ca să ne sal9 veze din mâna filistenilor“. Şi
9 *Lev. 22.27.
Samuel a luat un miel* de lapte
**Cap. 12.18
Ps. 99.6.
şi l-a adus întreg ardere-de-tot
Ier. 15.1.
Domnului. Şi Samuel a strigat**
către D omnul pentru Israel şi
10 *Ios. 10.10. 10 Domnul i-a răspuns. Şi, pe când
Jud. 4.15; 5.20
aducea Samuel arderea-de-tot,
Cap. 2.10.
filistenii au înaintat ca să lupte
2 Sam. 22.14;
împotriva lui Israel. Şi în ziua a22.15.
ceea Domnul a tunat* cu un tunet
puternic asupra filistenilor şi i-a
pus în învălmăşeală; şi au fost
11 bătuţi înaintea lui Israel. Şi bărbaţii lui Israel au ieşit din Miţpa
şi au urmărit pe filisteni şi i-au
lovit până sub Bet-Cara.
Eben-Ezer 12
Şi Samuel a luat* o piatră şi
12 *Gen. 28.18;
a pus-o între Miţpa şi Şenb şi i-a
31.45; 35.14.
pus numele Eben-Ezerc şi a zis:
Ios. 4.9; 24.26
a Casa păşunii
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b Colţ de stâncă

„Până aici Domnul ne-a ajutat“.
Şi filistenii au fost supuşi* şi n-au 13 *Jud. 13.1.
**Cap. 13.5.
mai venit** în hotarele lui Israel;
şi mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în toate zilele lui
14 Samuel. Şi cetăţile pe care le
luaseră filistenii de la Israel au fost
restituite lui Israel, de la Ecron
până la Gat; şi Israel şi-a salvat
hotarul din mâna filistenilor. Şi a
fost pace între Israel şi amoriţi.
15
Şi Samuel a judecat* pe Isra- Samuel
16 el în toate zilele vieţii sale. Şi judecător
2.16.
mergea în fiecare an şi făcea în- 15 *Jud.
Vers. 6.
conjurul între Betel şi Ghilgal şi
Cap. 12.11.
Miţpa şi judeca pe Israel în toa17 te locurile acelea. Şi se întor- 17 *Cap. 8.4.
**Jud. 21.4.
cea* la Rama, pentru că acolo era
casa lui; şi acolo judeca pe Israel. Şi a zidit** acolo un altar
Domnului.
8 Şi a fost aşa: când a îmbă- cerIsraeliţii
împărat
trânit*, Samuel a pus** pe fiii†
2 săi judecători peste Israel. Şi nu- 1 *Cap. 12.2.
**Deut. 16.18
mele celui întâi-născut al său era
2 Cr. 19.5.
d
Ioel ; şi numele celui de-al doi†Jud. 10.4.
lea, Abiiae; ei judecau în Beer3 Şeba. Şi fiii săi nu umblau* pe 3 *Ier. 22.15-17
**Ex. 18.21.
căile lui, ci se abăteau** după câş1 Tim. 3.3;
tig şi luau mită† şi strâmbau ju6.10.
†Ex. 23.6-8.
4 decata. Şi toţi bătrânii lui Israel
Deut. 16.19.
s-au adunat şi au venit la Samuel,
Cap. 12.3.
Ps. 15.5.
5 la Rama. Şi i-au zis: „Iată, tu ai
îmbătrânit şi fiii tăi nu umblă pe 5 *Deut. 17.14.
Vers. 19,20.
căile tale; acum pune* peste noi un
Osea 13.10.
împărat, ca să ne judece, cum au
Fap. 13.21.
6 toate naţiunile“. Şi lucrul acesta
12.17.
a fost rău* în ochii lui Samuel, 6 *Cap.
**Cap.12.19.
când au zis: „Dă-ne un împărat ca
să ne judece“. Şi Samuel s-a rugat** Domnului.
7
Şi Domnul i-a zis lui Samuel: 7 *Ex. 16.8.
„Ascultă de glasul poporului în
**Cap. 10.19;
12.17,19.
tot ce îţi zic ei, pentru că nu pe
Osea 13.9,11.
tine* te-au lepădat, ci pe Mine**
M-au lepădat, ca să nu domnesc
8 peste ei. După toate faptele pe care le-au făcut, din ziua în care
i-am scos din Egipt şi până în ziua
aceasta – prin aceea că M-au părăsit şi au slujit altor dumnezei – aşa
13

c Piatră de ajutor

d Yahve este Dumnezeu

e Tatăl meu este Yah

1 SAMUEL
9 *Vers. 11-18.

11 *Deut. 17.14-20
Cap. 10.25.
**Cap. 14.52
†2 Sam. 15.1

12 *Cap. 22.7.

14 *1 Împ. 21.7.
Ezec. 46.18.

18 *Pr. 1.25-28.
Is. 1.15.
Mica 3.4.
19 *Is. 66.4.
Ier. 44.16.

20 *Vers. 5.

22 *Vers. 7.
Osea 13.11.

9 îţi

fac şi ţie. Şi acum ascultă de
glasul lor: dar mărturiseşte-le lămurit şi arată-le* felul în care
împăratula va împărăţi peste ei“.
10
Şi Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care
11 îi cerea un împărat. Şi a zis:
„Acesta* va fi felul în care împăratul va împărăţi peste voi: el va
lua pe fiii** voştri şi îi va pune
la carul† său şi între călăreţii săi,
şi ei vor alerga înaintea carelor
12 lui; şi îi va lua ca să-i pună* căpetenii peste mii şi căpetenii peste
cincizeci, şi ca să-i are câmpul,
şi să-i strângă secerişul şi să-i
facă uneltele de război şi uneltele
13 carelor sale. Şi va lua pe fiicele
voastre ca să pregătească miresme, şi să fie bucătărese şi brută14 rese. Şi va lua câmpurile voastre şi
viile voastre şi cele mai bune*
grădini de măslini ale voastre şi
15 le va da slujitorilor săi. Şi va lua
zeciuială din seminţele voastre şi
din viile voastre şi le va da căpete16 niilorb sale şi slujitorilor săi. Şi va
lua pe robii voştri, şi pe roabele
voastre şi pe tinerii voştri cei mai
aleşi şi măgarii voştri şi îi va pu17 ne la lucrul său. Va lua zeciuială
din oilec voastre şi veţi fi slujitorii
18 lui. Şi, în ziua aceea, veţi striga
din cauza împăratului vostru, pe
care vi-l veţi fi ales: şi Domnul
nu vă va răspunde* în ziua aceea“.
19
Dar poporul n-a vrut* să asculte ded glasul lui Samuel; şi
au zis: „Nu! ci să fie un împărat
20 peste noi, ca să fim şi noi ca*
toate naţiunile; şi împăratul nostru să ne judece şi să iasă înaintea noastră şi să poarte războa21 iele noastre“. Şi Samuel a ascultat toate cuvintele poporului şi
22 le-a spus în auzul Domnului. Şi
Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă* de glasul lor şi pune un împărate peste ei“. Şi Samuel a zis

bărbaţilor lui Israel: „Duceţi-vă
fiecare la cetatea lui“.
9 Şi era un om din Beniamin.
Şi numele lui era Chis f*, om
tare şi viteazg, fiul lui Abiel, fiul
lui Ţeror, fiul lui Becorat, fiul lui
2 Afiah, fiul unui beniamit. Şi el
avea un fiu al cărui nume era
Saulh, bărbat alesi şi frumos. Şi
nimeni dintre fiii lui Israel nu era
mai frumos decât el; el era mai
înalt decât tot poporul, de la umărul* său în sus.
Şi măgăriţele lui Chis, tatăl
3
lui Saul, se pierduseră. Şi Chis a
spus lui Saul, fiul său: „Ia cu tine
pe unul dintre slujitorij şi ridică-te, du-te, te rog, de caută mă4 găriţele“. Şi el a trecut prin ţinutul
muntos al lui Efraim şi a trecut
prin ţara Şalişa*, dar nu le-a găsit; şi a trecut prin ţinutul Şaalim, şi nu erau acolo; şi a trecut
prin ţinutul lui Beniamin, şi nu
5 le-a găsit. Când a sosit în ţinutul
Ţuf*, Saul a zis slujitorului său
care era cu el: „Hai să ne întoarcem**, ca nu cumva tatăl meu
să-şi ia gândul de la măgăriţe
şi să fie îngrijorat pentru noi“.
6 Şi el i-a zis: „Iată, te rog, este un
om* al lui Dumnezeu în cetatea aceasta, şi el este recunoscut: tot
ce zice** el se întâmplă negreşit.
Să mergem acum acolo: poate ne
va spune calea pe care să mer7 gem“. Şi Saul a zis slujitorului său:
„Dar dacă vom merge, ce* vom
duce omului acestuia? Pentru că
pâinea din sacii noştri s-a terminat
şi nu avem nici un dar de dus omului lui Dumnezeu; ce avem cu noi?“
8 Şi slujitorul a răspuns din nou lui
Saul şi a zis: „Iată, am în mâna
mea un sfert de siclu de argint; îl
voi da omului lui Dumnezeu, ca
9 să ne spună calea noastră“. (Odinioară, în Israel, aşa spunea un
om când mergea să-L întrebe* pe

9:9

Saul la
Samuel
1 *Cap. 14.51.
1 Cr. 8.33;
9.39.
2 *Cap. 10.23.

4 *2 Împ. 4.42.

5 *Cap. 1.1.
**Cap. 10.2.

6 *Deut. 33.1.
1 Împ. 13.1.
2 Împ. 5.8.
**Cap. 3.19.

7 *Jud. 6.18;
13.17.
1 Împ. 14.3.
2 Împ. 4.42;
8.8.

9 *Gen. 25.22.

a Sau „arată-le dreptul împăratului care“ b Sau „famenilor“ c Sau „caprele“ d Lit. „să răspundă la“
e Lit. „şi fă ca un împărat să împărăţească“ f Urmăritor g Sau „bogat“ h Cerut i Sau „tânăr“ j Lit.

„tineri“
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1 SAMUEL

9:10

9 **2 Sam.24.11
2 Împ. 17.13
1 Cr. 26.28;
29.29.
2 Cr. 16.7,10
10
Is. 30.10.
Amos 7.12.

11 *Gen. 24.11;
24.15; 29.8,9.
Ex. 2.16.
12 *Gen. 31.54.
Cap. 16.2.
**Cap. 7.17;
10.5.
1 Împ. 3.2.

15 *Cap. 15.1.
16 *Deut. 17.15.
**Cap. 10.1.
†Ex. 2.23-25;
3.7,9.

17 *Cap. 16.12.
Osea 13.11.

Dumnezeu: „Veniţi şi să mergem
la văzător“. Pentru că cel care se
numeşte astăzi profet odinioară
se numea văzătora**.) Şi Saul a
zis slujitorului său: „Cuvântul tău
este bun; hai să mergem!“ Şi s-au
dus la cetatea unde era omul lui
Dumnezeu.
11
Suiau dealul cetăţii şi au întâlnit nişte fete* ieşind să scoată
apă şi le-au zis: „Este văzătorul
12 aici?“ Şi ele le-au răspuns, zicând:
„Da, iată, este înaintea ta, grăbeşte-te acum, pentru că astăzi a venit în cetate, căci poporul are as13 tăzi o jertfă* pe înălţime**. Îndată
ce veţi intra în cetate, îl veţi găsi
numaidecât, mai înainte de a se
sui pe înălţime ca să mănânce;
pentru că poporul nu va mânca
până când nu va veni el, pentru
că el binecuvântează jertfa; după
aceea mănâncă cei chemaţi. Şi
acum suiţi-vă, căci chiar astăzi îl
14 veţi găsi“. Şi s-au suit în cetate.
Pe când intrau în cetate, iată, Samuel ieşea spre ei, ca să se suie
15 pe înălţime. Şi Domnul îl înştiinţase* pe Samuel cu o zi înainte
16 de venirea lui Saul, zicând: „Mâine, pe timpul acesta, voi trimite*
la tine un om din ţara lui Beniamin, şi tu să-l ungi** conducător
peste poporul Meu Israel; şi el
va salva pe poporul Meu din
mâna filistenilor, pentru că am
privit† la poporul Meu, căci strigătul său a ajuns până la Mine“.
17 Şi când a văzut Samuel pe Saul,
Domnul i-a răspuns: „Iată omul*
despre care ţi-am vorbit! Acesta
va stăpâni peste poporul Meu!“
18
Şi Saul s-a apropiat de Samuel în mijlocul porţii şi a zis: „Spune-mi, te rog, unde este casa vă19 zătorului?“ Şi Samuel a răspuns
lui Saul şi a zis: „Eu sunt văzătorul.
Suie-te înaintea mea pe înălţime
şi veţi mânca astăzi cu mine; şi dimineaţă te voi lăsa să pleci şi îţi
voi spune tot ce este în inima ta.

a Cel care avea viziuni
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b Sau „tot ce este dorit în“

20 Şi

cât despre măgăriţele* pe
care le-ai pierdut acum trei zile,
nu le pune la inimă, pentru că s-au
găsit. Şi pentru cine este toată dorinţa** luib Israel? Nu pentru tine
21 şi pentru toată casa tatălui tău?“ Şi
Saul a răspuns şi a zis: „Nu sunt eu
beniamit*, din cea mai mică**
dintre seminţiile lui Israel, şi nu
este familia† mea cea mai mică
dintre toate familiile seminţiei lui
Beniamin? Pentru ce deci îmi spui
22 un cuvânt ca acesta?“ Şi Samuel a
luat pe Saul şi pe slujitorul său
şi i-a dus în cameră şi le-a dat locul dintâi între ceic care erau chemaţi; şi ei erau cam treizeci de
23 inşi. Şi Samuel a zis bucătarului:
„Adu porţia pe care ţi-am dat-o,
despre care ţi-am zis: «Păstreaz-o
24 la tine»“. Şi bucătarul a adus spata* şi ce era pe ea şi a pus-o înaintea lui Saul. Şi Samuel a zis: „Iată
ce a fost păstrat! Pune-o înaintea
ta, mănâncă, pentru că a fost păstrată pentru tine, pentru timpul
hotărât, de când am zis: «Voi
chema poporul»“. Şi Saul a mâncat cu Samuel în ziua aceea.
Şi au coborât de pe înălţime
25
în cetate; şi el a vorbit cu Saul pe
26 acoperiş*. Şi s-au sculat de dimineaţă. Şi a fost aşa: când se
revărsau zorile, Samuel a chemat
pe Saul, pe acoperiş, şi i-a zis:
„Ridică-te şi te voi lăsa să pleci“.
Şi Saul s-a ridicat şi au ieşit
amândoi în stradă, el şi Samuel.
27 Pe când coborau la marginea cetăţii, Samuel a zis lui Saul: „Spune slujitorului să treacă înaintea
noastră (şi el a trecut) şi tu opreşte-te acumd şi te voi face să auzi
cuvântul lui Dumnezeu“.
10 Şi Samuel a luat* vasul cu
untdelemn şi l-a turnat pe capul
lui şi l-a sărutat** şi i-a zis: „Nu
te-a uns† D omnul conducător
2 peste moştenirea†† Sa? Astăzi
când vei pleca de la mine, vei întâlni doi bărbaţi la mormântul Ra-

c Lit. „le-a dat loc în capul celor“

20 *Vers. 3.
**Cap. 8.5,19;
12.13.

21 *Cap. 15.17.
**Jud. 20.46.
Ps. 68.27.
†Jud. 6.15.

24 *Ex. 29.22;
29.27.
Lev. 7.32,33.
Num. 18.18.
Ezec. 24.4.

25 *Deut. 22.8.
2 Sam. 11.2.
Fap. 10.9.

Saul uns
împărat
1 *Ex. 30.23-33
2 Împ. 9.3,6.
**Ps. 2.12.
†2 Sam. 5.2.
Fap. 13.21.
††Ex. 34.9.
Ps. 78.71.

d Sau „un moment“

1 SAMUEL 10:24
2 *Gen.35.16-20;
48.7.
**Ios. 18.28.
†Cap. 9.3-5.

3 *Gen. 28.22;
35.1,3,7.

5 *Cap. 13.2,3.
**Cap. 9.12.
2 Împ. 2.3,5;
2.15.
†Ex. 15.20,21.
Cap. 19.20.
2 Împ. 3.15.
1 Cor. 14.1.

6 *Num.11.25,29
Jud. 14.6.
Cap. 16.13.
**Cap. 19.23
7 *Ex. 4.8.
Lc. 2.12.
**Ios. 1.5.
Jud. 6.12.
Cap. 3.19.
8 *Cap. 11.14;
11.15; 13.4.
**Cap. 13.8-10

10 *Vers. 5.
**Cap. 19.20

a Umbră

helei*, în hotarul lui Beniamin,
la Ţelţaha**, şi ei îţi vor spune:
«S-au găsit măgăriţele pe care
te-ai dus să le cauţi; şi, iată, tatăl
tău şi-a luat grija de la măgăriţe
şi este îngrijorat† pentru voi, zicând: «Ce să fac pentru fiul meu?»
3 Şi de acolo vei merge înainte şi
vei veni la stejarul din Taborb şi
acolo te vor întâlni trei oameni
suindu-se* la Dumnezeu, la Betel,
unul ducând trei iezi şi altul ducând trei turte de pâine şi altul
4 ducând un burduf cu vin. Şi te
vor întreba de pace şi-ţi vor da
două pâini, pe care le vei lua din
5 mâinile lor. După aceea vei veni
la Ghibea-Elohimc*, unde este
straja filistenilor. Şi va fi aşa:
când vei intra acolo în cetate, vei
întâlni o ceată de profeţi, coborând** de pe înălţime cu liră,
şi cu tamburină, şi cu fluier şi cu
harfă, înaintea lor, şi ei vor pro6 feţi†. Şi Duhul* Domnului va veni
peste tine şi vei profeţi** cu ei
7 şi te vei schimba în alt om. Şi va
fi aşa: când ţi se vor întâmpla
aceste semne*, să faci ce ţi se va
părea potrivitd, pentru că Dumne8 zeu este** cu tine. Şi să cobori înaintea mea la Ghilgal*; şi, iată, voi
coborî la tine, ca să înalţ arderide-tot şi să aduc jertfe de pace.
Să aştepţi şapte** zile, până voi
veni la tine şi-ţi voi arăta ce să faci“.
9
Şi a fost aşa: pe când s-a întors ca să plece de la Samuel,
Dumnezeu i-a date altă inimă, şi
toate semnele acelea s-au întâm10 plat în ziua aceea. Şi au venit acolo, la Ghibea*, şi, iată, a întâlnit o ceată** de profeţi; şi Duhul
lui Dumnezeu a venit peste el
11 şi el profeţea printre ei. Şi a fost
aşa: cei care-l cunoscuseră mai
înainte au văzut toţi că, iată, el
profeţea printre profeţi; şi au
zis unul altuia în poporf : „Ce
s-a întâmplat cu fiul lui Chis?
b Înălţime

Este* şi Saul printre profeţi?“
12 Şi un om de acolo a răspuns şi a
zis: „Şi cine este tatăl lor?“ De aceea a ajuns o vorbă: „Este şi Saul
13 printre profeţi?“ Şi, când a terminat de profeţit, a ajuns pe înăl14 ţime. Şi unchiul lui Saul i-a zis
lui şi slujitorului lui: „Unde v-aţi
dus?“ Şi el a zis: „Să căutăm măgăriţele; şi, când am văzut că nu
erau nicăieri, ne-am dus la Samu15 el“. Şi unchiul lui Saul a zis: „Spune-mi, te rog, ce v-a spus Samu16 el“. Şi Saul a zis unchiului său:
„Ne-a spus lămurit că măgăriţele*
s-au găsit“. Dar despre cuvântul
împărăţiei, despre care îi vorbise
Samuel, nu i-a spus.
Şi Samuel a chemat* poporul
17
împreună înaintea Domnului, la
18 Miţpa**. Şi a zis fiilor lui Israel:
„Aşa zice Domnul Dumnezeul lui
Israel: «Am scos* pe Israel din
Egipt şi v-am salvat din mâna egiptenilor şi din mâna tuturor îm19 părăţiilor care vă apăsau. Dar voi
aţi lepădat* astăzi pe Dumnezeul
vostru care El Însuşi vă salvează
din toate relele şi strâmtorările
voastre şi I-aţi spus: «Nu, cig pune
un împărat peste noi!» Şi acum,
înfăţişaţi-vă înaintea Domnului,
după seminţiile voastre şi după
20 miile voastre»“. Şi Samuel a apropiat* toate seminţiile lui Israel şi a
fost aleasă seminţia lui Beniamin.
21 Şi a apropiat seminţia lui Beniamin după familiile lor şi a fost
aleasă familia lui Matri; şi a fost
ales Saul, fiul lui Chis. Şi l-au cău22 tat, dar nu l-au găsit. Şi din nou
au întrebat* pe Domnul: „A venit
omul acesta aici?“ Şi Domnul a
răspuns: „Iată, s-a ascuns între lu23 crurih“. Şi au alergat şi l-au luat
de acolo şi, când a stat în mijlocul poporului, era mai înalt decât
tot* poporul, de la umăr în sus.
24 Şi Samuel a zis întregului popor: „Vedeţi pe acela pe care l-a

c Dealul lui Dumnezeu d Lit. „ce îţi va găsi mâna“
„şi poporul a zis unul altuia“ g Unele ms. omit „Nu, ci“ h Sau „bagaje“

11 *Cap. 19.24.
Amos 7.14.
Mt. 13.54-57
Ioan 7.15.
Fap. 4.13.

16 *Cap. 9.20.

Saul ales
împărat
prin sorţ
17 *Jud. 20.1.
Cap. 11.15.
**Jud. 11.11.
Cap. 7.5,6.
18 *Jud. 6.8,9.
Cap. 8.8;
12.6,8.
19 *Cap. 8.7,19;
12.12.

20 *Ios. 7.14;
7.16,17.
Fap. 1.24,26.

22 *Cap. 23.2,4;
23.10,11.

23 *Cap. 9.2.

e Lit. „i-a întors“

f Lit.
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1 SAMUEL 10:25
24 *Deut. 17.15
Cap. 9.16.
2 Sam. 21.6.
**1 Împ. 1.25;
1.39.
2 Împ. 11.12.

ales* Domnul, că nu este nimeni
ca el în tot poporul?“ Şi tot poporul a strigat de bucuriea şi a
zis: „Trăiască** împăratul!“
25
Şi Samuel a spus poporului
25 *Deut. 17.14-20
dreptul*
împărăţiei şi l-a scris
Cap. 8.11-18.
într-o carte şi a pus-o înaintea
Domnului. Şi Samuel a dat drumul întregului popor, fiecărui om,
26
la casa lui. Şi Saul s-a dus şi
26 *Jud. 20.14.
el acasă*, la Ghibea; şi ceata aceCap. 11.4.
lora ale căror inimi le atinsese
27 *Deut. 13.13.
Cap. 25.17. 27 Dumnezeu a mers cu el. Dar nişte
**2 Sam. 8.2.
fii* ai lui Belial ziceau: „Cum ne
1 Împ. 4.21;
va salva acesta?“ Şi l-au dispreţuit
10.25.
2 Cr. 17.5.
şi nu i-au adus** nici un dar. Dar
Ps. 72.10.
el s-a făcut că nu aude.
Mt. 2.11.
Înfrângerea 11 Şi Nahaşb* amonitul s-a suit
amoniţilor
şi a aşezat tabăra împotriva** ce1 *Cap. 12.12.
tăţii Iabes-Galaad. Şi toţi oamenii
**Jud. 21.8.
din Iabes au spus lui Nahaş: „Fă
Cap. 31.11.
†Gen. 26.28.
legământ† cu noi şi îţi vom sluji“.
Ex. 23.32.
2
Şi Nahaş amonitul le-a zis: „Cu
1 Împ. 20.34.
Iov 41.4.
această condiţie îl voi încheia cu
Ezec. 17.13.
voi: să vă scot tuturor ochiul drept
2 *Gen. 34.14.
şi să pun aceasta ca batjocură*
Cap. 17.26.
Ps. 44.13.
3 asupra întregului Israel“. Şi bătrânii Iabesului i-au zis: „Dă-ne
un răgaz de şapte zile, ca să trimitem soli în toate hotarele lui Israel şi, dacă nu vom avea nici un
4 *Cap. 10.26; 4 salvator, vom ieşi la tine“. Şi so15.34.
lii au venit* la Ghibea lui Saul şi
2 Sam. 21.6.
au
spus aceste cuvinte în auzul
**Gen. 27.38
Jud. 2.4; 20.23;
poporului. Şi tot** poporul şi-a
20.26; 21.2.
ridicat
glasul şi a plâns.
Cap. 30.4.
5
Şi, iată, Saul venea de la câmp
în urma boilor. Şi Saul a zis: „Ce
are poporul de plânge?“ Şi i-au
spus toate cuvintele bărbaţilor
6 din Iabes. Şi Duhul lui Dumnezeu
6 *Jud. 3.10;
6.34; 11.29;
a venit* peste Saul când a auzit
13.25; 14.6.
aceste cuvinte şi mânia lui s-a
Cap. 10.10;
16.13.
7 aprins foarte tare. Şi a luat o pereche de boi şi i-a tăiat* bucăţi
7 *Jud. 19.29.
**Jud. 21.5;
şi a trimis în toate hotarele lui
21.8,10.
Israel prin mâna solilor, spunând:
„Aşa se va face boilor oricăruia**
nu iese după Saul şi după Samuel!“ Şi frica Domnului a căzut asupra poporului şi ei au ieşit ca
a A strigat să spargă urechile
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singur om. Şi el i-a numărat 8 *Jud. 1.5.
**2Sam.24.9
la Bezec*; şi fiii lui Israel erau**
trei sute de mii, iar bărbaţii lui
Iuda, treizeci de mii.
9
Şi au spus solilor care veniseră: „Aşa să spuneţi bărbaţilor
din Iabes-Galaad: «Mâine, când
va arde soarele, veţi avea salvare»“. Şi solii au venit şi au spus
bărbaţilor din Iabes-Galaad; şi ei
10 s-au bucurat. Şi bărbaţii din Iabes
au zis: „Mâine vom ieşi la voi şi
ne veţi face după tot ce este bine
11 în ochii voştri“. Şi a fost aşa: a
11 *Cap. 31.11.
doua zi, Saul* a pus poporul în
**Jud. 7.16;
7.20.
trei** cete; şi ei au intrat în mijlocul taberei în straja dimineţii şi
i-au bătut pe amoniţi până la arşiţa zilei. Şi a fost aşa: cei rămaşi
au fost împrăştiaţi şi n-au rămas
doi împreună dintre ei.
12
Şi poporul a spus lui Samuel: Bunătatea
lui Saul.
„Cine* este cel care a zis: «Să Jertfa
din
împărăţească Saul peste noi?» Ghilgal
Aduceţi** pe oamenii aceia, ca 12 *Cap. 10.27.
13 să-i ucidem“. Dar Saul a spus:
**Lc. 19.27.
Sam. 19.22
„Nici un om* nu va fi omorât în 13 *2
**Ex. 14.13;
ziua aceasta, pentru că Domnul
14.30.
Cap. 19.5.
a lucrat** astăzi izbăvire în Is14 rael“. Şi Samuel a spus poporu- 14 *Cap. 7.16;
10.8.
lui: „Veniţi să mergem la Ghilgal*
şi să reînnoim împărăţia acolo“.
15 Şi tot poporul a mers la Ghilgal;
15 *Cap. 10.17.
şi acolo au făcut pe Saul împă**Ios. 8.31.
Cap. 10.8.
rat înaintea* Domnului, în Ghilgal; şi au adus acolo** jertfe de
pace înaintea Domnului. Şi Saul şi
toţi bărbaţii lui Israel s-au bucurat
foarte mult acolo.
Curăţia de
12 Şi Samuel a spus întregului inimă
a lui
Israel: „Iată, am ascultat* de gla- Samuel
sul vostru în tot ce mi-aţi zis şi 1 *Cap. 8.5,7;
am pus un împărat** peste voi.
8.9,19-22.
**Cap. 10.24;
2 Şi acum, iată, împăratul merge*
11.14,15.
înaintea voastră; şi eu** am îmbătrânit şi am încărunţit şi, iată, 2 *Num. 27.17
**Cap. 8.1,5.
fiii mei sunt cu voi, şi eu am umblat înaintea voastră din tinereţea mea până în ziua aceasta.
3 Iată-mă: mărturisiţi împotriva
mea înaintea D omnului şi îna8 un

b Şarpe

1 SAMUEL 12:22
3 *Cap. 10.1;
24.6.
2 Sam. 1.14;
1.16.
**Num. 16.15
Fap. 20.33.
1 Tes. 2.5.
†Ex. 23.8.
††Deut. 16.19

intea unsului* Său: Al cui** bou
l-am luat? Sau al cui măgar l-am
luat? Sau pe cine am înşelat? Pe
cine am asuprit? Şi din mâna cui
am luat o răscumpărarea†, ca să-mi
închid†† ochii cu ea? Şi vă voi
4 da-o înapoi“. Şi ei au spus: „Nu
4 *Lev. 19.13.
ne-ai înşelat* şi nu ne-ai asuprit,
nici n-ai luat nimic din mâna vre5 *Ioan 18.38. 5 unui om“. Şi le-a spus: „Martor este
Domnul împotriva voastră şi marFap. 23.9;
24.16,20.
tor este unsul Său în ziua aceas**Ex. 22.4.
ta, că n-aţi găsit* nimic în mâna** mea!“ Şi ei au zis: „Martor!“
Samuel nu 6
Şi Samuel a spus poporului:
mai este
D
„D
omnul
a rânduit* pe Moise
judecător
şi pe Aaron şi a scos pe părinţii
6 *Ex. 6.26.
7 voştri din ţara Egiptului. Şi acum
Mica 6.4.
veniţib să mă judec* cu voi îna7 *Is. 1.18;
5.3,4.
intea Domnului pentru toate fapEzec. 20.35.
tele drepte** ale Domnului, pe
Mica 6.1-5.
**Jud. 5.11.
care vi le-a făcut El, vouă şi
Ps. 103.6.
8 părinţilor voştri. Când* a venit
8 *Gen. 46.5,6.
Iacov în Egipt şi părinţii voştri
Ps. 105.23.
au strigat** către Domnul, atunci
**Ex. 2.23-25
Domnul a trimis† pe Moise şi pe
†Ex. 3.10;
4.14-16.
Aaron şi ei au scos pe părinţii
voştri din Egipt şi i-au făcut să
9 locuiască în locul acesta. Dar ei
9 *Deut. 32.18.
au uitat* pe Domnul Dumnezeul
Jud. 3.7.
**Jud. 4.2.
lor; şi El i-a vândut în mâna lui
†Jud. 3.31;
Sisera**, căpetenia oştirii Ha10.7; 13.1.
††Jud. 3.12-30
ţorului, şi în mâna filistenilor†, şi
în mâna împăratului Moabului††,
10 şi ei s-au luptat împotriva lor. Şi
10 *Jud. 10.10.
ei au strigat către Domnul şi au
**Jud. 2.13;
3.7.
spus: «Am păcătuit*, pentru că
†Jud. 10.15;
am părăsit pe D omnul şi am
10.16.
slujit** baalilor şi astarteelor; şi acum scapă-ne† din mâna vrăj11 *Jud. 6.14,32 11 maşilor noştri şi-Ţi vom sluji». Şi
**Jud. 11.1.
Domnul a trimis pe Ierub-Baal*
†Cap. 7.13.
şi pe Baracc şi pe Iefta** şi pe
Samuel† şi v-a scăpat din mâna
vrăjmaşilor voştri, de jur-împre12 jur, ca să locuiţi în siguranţă. Dar
12 *Cap. 11.1,2.
când aţi văzut că Nahaş*, îm**Cap. 8.5;
8.19,20.
păratul fiilor lui Amon, venea
împotriva voastră, mi-aţi zis**:
«Nu!, ci să stăpânească un îm-

părat peste noi!», când Domnul
Dumnezeul vostru era Împăratul†
13 vostru. Şi acum iată* împăratul
pe care l-aţi ales** şi pe care l-aţi
cerut. Şi, iată, Domnul† a pus un
14 împărat peste voi. Dacă vă veţi
teme* de Domnul, şi-I veţi sluji,
şi veţi asculta de glasul Lui, şi nu
vă veţi răzvrăti împotriva porunciid Domnului, atunci atât voi
cât şi împăratul care stăpâneşte
peste voi veţi urma pe Domnul
15 Dumnezeul vostru. Dar dacă nu
veţi asculta* de glasul Domnului
şi vă veţi răzvrăti** împotriva
poruncii Domnului, atunci mâna
Domnului va fi împotriva voastră, ca şi împotriva părinţilor voş16 tri. Şi acum staţi şi veţi vedea
acest lucru* mare pe care îl va
face Domnul înaintea ochilor voş17 tri. Nu este astăzi secerişul*
grâului? Eu voi striga** către
Domnul şi El va trimite tunete şi
ploaie† şi veţi cunoaşte şi veţi vedea că este mare răule†† pe care
l-aţi făcut în ochii Domnului, cerând un împărat pentru voi“.
18
Şi Samuel a strigat către
Domnul; şi Domnul a trimis tunete şi ploaie în ziua aceea. Şi
tot poporul s-a temut* mult de
19 D omnul şi de Samuel. Şi tot
poporul a spus lui Samuel:
„Roagă-te* D omnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, ca să
nu murim; pentru că la toate păcatele noastre am mai adăugat
şi răul acesta de a cere un împă20 rat pentru noi“. Şi Samuel a zis
poporului: „Nu vă temeţi! În adevăr, voi aţi făcut tot răul acesta, numai nu vă abateţi* de la
a-L urma pe D omnul şi slujiţi
D omnului cu toată inima voas21 tră. Şi nu vă abateţi*, pentru
că aţi urma deşertăciuni** care
nu folosesc şi nu salvează, pentru
22 că sunt deşertăciune. Pentru că
Domnul* nu va lepăda pe popo-

a Sau „mită“ b Sau „staţi“
c Unii „Bedan“ sau „Samson“
e Lit. „sunt mari răutăţile voastre“

d Lit. „gurii“

12 †Jud. 8.23.
Cap. 8.7;
10.19.
Ps. 59.13.
13 *Cap. 10.24.
**Cap. 8.5;
9.20.
†Osea 13.11.
14 *Ios. 24.14.
Ps. 81.13,14.

15 *Deut. 28.15
**Lev. 26.14.
Ios. 24.20.
Is. 1.20.

16 *Ex. 14.13;
14.31.
17 *Gen. 30.14.
**Ios. 10.12.
Cap. 7.9,10.
Iac. 5.16-18.
†Ezra 10.9.
Pr. 26.1.
††Cap. 8.7.

18 *Ex. 14.31.
Ezra 10.9.

19 *Ex. 9.28;
10.17.
Iac. 5.15.
1 Ioan 5.16.

20 *Deut. 11.16

21 *2 Cr. 25.15.
**Is. 41.29.
Ier. 16.19.
Hab. 2.18.
1 Cor. 8.4.
22 *Deut. 31.6.
1 Împ. 6.13.
Ps. 94.14.
Is. 43.21.
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1 SAMUEL 12:23
22 **Ios. 7.9.
Ps. 106.8.
Ier. 14.21.
†Deut. 7.6-11
Mal. 1.2.
23 *Fap. 12.5. 23
Rom. 1.9.
Col. 1.9.
2 Tim. 1.3.
**1 Împ. 8.36
Ps. 34.11.
24
Pr. 4.11.
Ier. 6.16.
24 *Ecl. 12.13.
**Is. 5.12.
†Deut. 10.21.
Ps. 126.2,3. 25
25 *Ios. 24.20.
**Deut. 28.36

rul Său, pentru Numele** Său cel
mare; pentru că D omnului I-a
plăcut† să vă facă poporul Său.
Cât despre mine, departe de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând* să mă rog pentru
voi! Şi vă voi învăţa** calea
cea bună şi dreaptă; numai temeţi-vă* de Domnul şi slujiţi-I în
adevăr, cu toată inima voastră,
pentru că vedeţi** ce lucruri mari†
a făcut cu voi! Dar, dacă veţi
face rău, veţi pieri* şi voi** şi
împăratul vostru“.
Războiul 13 Saul era în vârstă de ... ania
lui Saul cu
când a devenit împărat*. Şi a
filistenii
împărăţit
doi ani peste Israelb.
1 *2 Sam. 2.10;
5.4.
2 Şi Saul şi-a ales trei mii de băr2 Împ. 14.2.
baţi din Israel: două mii erau cu
Fap. 13.21.
2 *Cap. 14.5,31
Saul în Micmaş* şi în ţinutul
**Cap. 14.1.
muntos al Betelului, iar o mie
†Cap. 10.26.
erau cu Ionatanc** în Ghibea† lui
Beniamin; şi a trimis restul poporului, pe fiecare la cortul lui.
3 Şi Ionatan a înfrânt* straja filis3 *Cap. 10.5.
tenilor care era în Gheba**. Şi fi**2 Sam. 5.25
listenii au auzit. Şi Saul a sunat
din trâmbiţă prin toată ţara, zi4 când: „Să audă evreii!“ Şi tot Israelul a auzit zicându-se: „Saul
a înfrânt straja filistenilor şi Israel
de asemenea s-a făcut urât filistenilor“. Şi poporul a fost chemat
împreună, după Saul, la Ghilgal.
5 Şi filistenii s-au adunat să lupte
5 *Jud. 7.12.
cu Israel, treizeci de mii de care
**Ios. 7.2.
Cap. 14.23.
şi şase mii de călăreţi şi popor,
o mulţime ca nisipul* care este
pe ţărmul mării. Şi s-au suit şi
şi-au aşezat tabăra la Micmaş, spre
6 răsărit de Bet-Aven**. Şi bărba6 *Jud. 6.2.
ţii lui Israel au văzut că erau în
Cap. 14.11.
strâmtorare (pentru că poporul era
strâns de aproape); şi poporul s-a
ascuns* în peşteri, şi în tufişuri, şi
în stânci, şi în întărituri, şi în gropi.
7
Şi evreii trecuseră Iordanul, ca să
7 *Num. 32.1-42
meargă în ţara* lui Gad şi în Galaad; iar Saul era încă în Ghilgal
şi tot poporul îl urma tremurând.

Şi Saul a aşteptat* şapte zile,
până la timpul pe care-l hotărâse
Samuel; şi Samuel nu venea la
Ghilgal; şi poporul se împrăştia
9 de la el. Şi Saul a zis: „Aduceţi-mi arderea-de-tot şi jertfele
de pace“. Şi a înălţat arderea-de10 tot. Şi a fost aşa: de îndată ce a
terminat de înălţat arderea-de-tot,
iată, venea Samuel. Şi Saul i-a ieşit în întâmpinare, ca să-l bine11 cuvânteze. Şi Samuel a zis: „Ce
ai făcut?“ Şi Saul a zis: „Pentru
că vedeam că poporul se împrăştia de la mine şi tu nu veneai
în ziua hotărâtă şi filistenii se
12 adunaseră la Micmaş, am zis:
«Filistenii vor coborî acum asupra mea la Ghilgal, şi n-am căutat
faţa Domnului!» Atunci nu m-am
mai putut stăpâni* şi am adus
13 arderea-de-tot“. Şi Samuel a zis
lui Saul: „Ai lucrat* nebuneşte;
n-ai păzit** porunca D omnului
Dumnezeului tău, pe care ţi-o poruncise; pentru că Domnul ar fi
întărit acum împărăţia ta peste
14 Israel pentru totdeauna. Dar acum* împărăţia ta nu va dura.
D omnul Şi-a căutat** un om
după† inima Sa şi Domnul l-a
rânduitd conducător peste poporul Său, pentru că tu n-ai păzit†† ce-ţi poruncise Domnul“.
15
Şi Samuel s-a ridicat şi s-a
suit din Ghilgal la Ghibea lui Beniamin. Şi Saul a numărat poporul care se afla cu el, cam şase
sute* de inşi.
16
Şi Saul şi Ionatan, fiul său, şi
poporul care se afla cu ei locuiau
în Ghibeae lui Beniamin; şi filistenii şi-au aşezat tabăra în
17 Micmaş. Şi pustiitorii au ieşit
din tabăra filistenilor în trei cete:
o ceatăf a mers pe drumul către
18 Ofra*, în ţinutul Şual; şi altă ceată a mers pe drumul către BetHoron*; şi a treia ceată a mers
pe drumul către hotarul care pri8

a Se consideră că lipseşte ceva în traduceri b Versetul 1 lipseşte în Septuaginta
d Lit. „l-a poruncit“ e Sau „Gheba“ f Lit. „un cap“
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8 *Cap. 10.8.

12 *Gen. 45.1.

13 *2 Cr. 16.9.
**Cap. 15.11;
15.22.

14 *Cap. 15.28;
31.6.
**Cap. 16.1.
†Ps. 89.20.
Fap. 7.46;
13.22.
††Cap. 15.11;
15.19,23.

15 *Vers. 2.
Cap. 14.2.

17 *Ios. 18.23.

18 *Ios. 16.3;
18.13,14.

c Darul Domnului

1 SAMUEL
18 **Gen. 14.2.
Neem. 11.34.
19 *Jud. 5.8.
2 Împ. 24.14.
Ier. 24.1; 29.2

22 *Jud. 5.8.

23 *Cap. 14.1,4.

Vitejia lui
Ionatan

2 *Cap. 13.15;
13.16.

3 *Cap. 22.9;
22.11,20.
**Cap. 4.21.
†Cap. 2.28.

4 *Cap. 13.23.

6 *Cap. 17.26;
17.36 .
Ier. 9.25,26.

veşte spre Valea Ţeboim**, în19 spre pustiu. Şi în toată ţara lui
Israel nu se afla* nici un fierar;
pentru că filistenii ziseseră: „Nu
cumva evreii să-şi facă sabie
20 sau suliţă“. Şi tot Israelul cobora
la filisteni ca să-şi ascută fiecare
fierul plugului şi coasa şi securea
21 şi secera, când era tocit fierul
plugului, şi al coaselor, şi al furcilor cu trei coarne, şi al securilor şi ca să facă vârf vreunei
22 ţepuşe. Şi a fost aşa: în ziua luptei nu se găsea* nici sabie, nici
suliţă în mâna nici unuia din poporul care era cu Saul şi cu Ionatan; dar la Saul şi la Ionatan,
23 fiul său, se găsea. Şi straja* filistenilor a ieşit la trecătoarea
Micmaşului.
14 Şi a fost aşa: într-o zi, Ionatan, fiul lui Saul, a zis tânărului care-i purta armele: „Hai să trecem la
straja filistenilor care este de
cealaltă parte“. Dar n-a spus tată2 lui său. Şi Saul locuia la marginea Ghibei*, sub Rimona, care
este în Migron, şi poporul care
era cu el era cam de şase sute
3 de oameni. (Şi Ahiiab*, fiul lui
Ahitub, fratele lui I-Cabod**,
fiul lui Fineas, fiul lui Eli, preotul Domnului în Şilo, purta† efodul.) Şi poporul nu ştia că Ionatan plecase.
4
Şi între trecătorile peste care
căuta Ionatan să treacă la straja*
filistenilor era un colţ de stâncă
de o parte şi un colţ de stâncă de
cealaltă parte; şi numele unuia era
Boţeţ şi numele celuilalt, Sene.
5 Şi un colţ se înălţa în partea de
nord, în dreptul Micmaşului, şi
celălalt spre sud, în dreptul Ghe6 bei. Şi Ionatan a zis tânărului care-i purta armele: „Hai să trecem
la straja acestor necircumcişi*;
poate că Domnul va lucra pentru
noi; pentru că pe Domnul nimic

a Sau „sub rodiul“

b Ahimelec

putea fi arată de doi boi într-o zi
g Sept. „efodul“

nu-L împiedică să salveze** prin
7 mulţi sau prin puţini“. Şi purtătorul armelor sale i-a zis: „Fă tot ce
este în inima ta, mergi unde vreic;
iată-mă, sunt cu tine, după inima
8 ta“. Şi Ionatan a zis: „Iată, vom trece
la oamenii aceia şi ne vom arăta
9 lor. Dacă ne vor vorbi aşa: «Staţi,
până vom veni noi la voi!», atunci
vom sta în locul nostru şi nu ne vom
10 sui la ei. Iar dacă vor zice aşa: «Suiţi-vă la noi!», atunci ne vom sui,
pentru că Domnul i-a dat în mâna
noastră. Şi acesta* ne va fi semnul“.
Şi amândoi s-au arătat stră11
jii filistenilor; şi filistenii au zis:
„Iată, evreii ies din găurile unde
12 s-au ascuns*“. Şi oamenii străjii
au răspuns lui Ionatan şi purtătorului armelor sale şi au zis:
„Suiţi-vă la noi şi vă vom arăta
ceva“. Şi Ionatan a zis purtătorului armelor sale: „Suie-te după
mine, pentru că Domnul i-a dat în
13 mâna lui Israel“. Şi Ionatan s-a suit
pe mâini şi pe picioare, şi purtătorul armelor sale după el. Şi ei au
căzut* înaintea lui Ionatan şi purtătorul armelor sale îi ucidea după
14 el. Şi această primă lovitură pe care
au dat-o Ionatan şi purtătorul
armelor sale a fost cam de douăzeci
de oameni, pe o întindere cam de
o jumătate de pogond de pământ.
15 Şi a fost un tremur* în tabără, în
câmp şi în tot poporul; straja şi
cotropitorii** au tremurat† şi ei,
iar pământul s-a cutremurat, pentru
că era un tremur†† de la Dumnezeu.
Şi străjerii lui Saul din Ghibea
16
lui Beniamin s-au uitat şi, iată,
mulţimea se împrăştia şi se risi17 pea* în toate părţilee. Şi Saul a
spus poporului care era cu el:
„Număraţi acum şi vedeţi cine a
plecat dintre noi“. Şi au număratf
şi, iată, Ionatan şi purtătorul arme18 lor sale nu erau acolo. Şi Saul a
zis lui Ahiia: „Adu chivotulg lui

14:18
6 **Jud. 7.4,7.
Cap. 17.46,47
2 Cr. 14.11.
Ps. 115.3;
135.6.
Zah. 4.6.
Mt. 19.26.
Rom. 8.31.

10 *Gen. 24.14.
Jud. 6.36-40;
7.11.

11 *Cap. 13.6.
Vers. 22.

13 *Lev. 26.8.
Ios. 23.10.

15 *Deut. 28.7.
2 Împ. 7.6,7.
Iov 18.11.
**Cap. 13.17
†Gen. 27.33.
††Gen. 35.5.
16 *Vers. 20.

c Lit. „întoarce-te“
d Lit. „pe o întindere de un jug“, suprafaţă ce
e Sau „se împrăştia şi se ucideau unii pe alţii“ f Sau „au făcut apelul“
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1 SAMUEL 14:19
Dumnezeu!“ Căci chivotul lui
Dumnezeu era în acele zile cu fiii
19 lui Israel. Şi a fost aşa: pe când
19 *Num. 27.21
vorbea* Saul cu preotul, vuietul
care era în tabăra filistenilor
creştea tot mai mult; şi Saul a
spus preotului: „Trage-ţi mâna!“
20 *Jud. 7.22. 20 Şi Saul şi tot poporul care era
2 Cr. 20.23.
cu el au fost chemaţi împreună şi
au venit la luptă; şi, iată, sabia
fiecărui om era împotriva* semenului său: o foarte mare învăl21 măşeală. Şi evreii care erau de
mai înainte la filistenia şi care
se suiseră cu ei în tabăra dimprejur s-au unit şi ei cu israeliţii care erau cu Saul şi cu Iona22 tan. Şi toţi bărbaţii lui Israel care
22 *Cap. 13.6.
se ascunseseră* în ţinutul muntos
al lui Efraim au auzit că filistenii
fugeau şi i-au urmărit şi ei în
23 *Ex. 14.30.
Ps. 44.6,7. 23 luptă. Şi Domnul a salvat* pe IsOsea 1.7.
rael în ziua aceea şi lupta s-a în**Cap. 13.5.
tins dincolo** de Bet-Aven.
Ionatan în 24
Şi bărbaţii lui Israel erau foarprimejdie
te obosiţi în ziua aceea, pentru că
Saul pusese poporul sub jurământ*, zicând: „Blestemat să fie
24 *Ios. 6.26.
omul care va mânca pâine până
diseară şi până mă voi răzbuna
pe vrăjmaşii mei“. Şi nimeni din
tot poporul n-a gustat mâncare.
25 Şi toţi* cei ai ţării au intrat în25 *Deut. 9.28.
tr-o pădure şi era miere** pe suMt. 3.5.
**Ex. 3.8.
26 prafaţa câmpului. Şi poporul a
Num. 13.27.
venit în pădure şi, iată, mierea
Mt. 3.4.
curgea, dar nimeni nu şi-a dus
mâna la gură, pentru că poporul
27 se temea de jurământ. Dar Ionatan nu auzise când pusese tatăl
său poporul sub jurământ şi şi-a
întins capătul toiaguluib care era
în mâna sa şi l-a înmuiat în fagurul de miere şi şi-a dus mâna la
28 gură; şi ochii i s-au luminat. Şi
unul din popor a răspuns şi a zis:
„Tatăl tău a pus cu tărie poporul
sub un jurământ, zicând: „Blestemat să fie omul care va mânca
pâine astăzi“. Şi poporul era oboa Sau „care erau robi ai filistenilor“
zidească un altar“ e Sau „prin ce“
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29 sit. Şi Ionatan a spus: „Tatăl meu

a tulburat ţara! Vedeţi, vă rog, că
mi s-au luminat ochii, pentru că
am gustat puţin din mierea aceas30 ta. Cu cât mai mult, dacă poporul
ar fi mâncat astăzi în voie din prada vrăjmaşilor săi, pe care a găsit-o! Pentru că n-ar fi fost acum
mai mare măcel între filisteni?“
31 Şi în ziua aceea au bătut pe filisteni de la Micmaş până la Aialon.
Şi poporul era foarte obosit.
32
Şi poporul s-a năpustit asupra
prăzii şi au luat oi şi boi şi viţei
şi i-au înjunghiat pe pământ; şi
33 poporul a mâncat cu* sânge. Şi
au spus lui Saul, zicând: „Iată,
poporul păcătuieşte împotriva
Domnului, mâncând cu sânge“.
Şi el a spus: „V-aţi purtat cu necredincioşie! Rostogoliţi-mi acum
34 o piatră mare“. Şi Saul a zis:
„Împrăştiaţi-vă prin popor şi
spuneţi-le: «Aduceţi la mine fiecare boul său şi fiecare oaiac sa
şi înjunghiaţi-le aici şi mâncaţi;
şi nu păcătuiţi împotriva D omnului, mâncând cu sânge“. Şi tot
poporul a adus în noaptea aceea
fiecare boul său, şi i-au înjunghiat acolo.
35
Şi Saul a zidit* un altar Domnului; acesta a fost primul altar
pe care l-a zidit eld Domnului.
36
Şi Saul a zis: „Să coborâm
după filisteni noaptea şi să-i prădăm până se va lumina de ziuă; şi
să nu lăsăm nici un om dintre
ei“. Şi i-au zis: „Fă tot ce este bine
în ochii tăi“. Şi preotul a zis: „Să
ne apropiem aici de Dumnezeu“.
37 Şi Saul a întrebat* pe Dumnezeu:
„Să cobor după filisteni? Îi vei
da în mâna lui Israel?“ Dar în ziua
38 aceea El nu i-a răspuns**. Şi Saul
a zis: „Apropiaţi-vă* aici toate
căpeteniile poporului şi cercetaţi
şi vedeţi prin cinee a fost făcut
39 păcatul acesta astăzi. Pentru că
viu* este Domnul care salvează

b Sau „sabiei“

c Sau „capra“

32 *Gen. 9.4.
Lev. 3.17;
7.26; 17.10;
19.26.
Deut. 12.16;
12.23,24.

35 *Cap. 7.12;
7.17.
2 Sam. 24.25

37 *Jud. 20.18.
**Cap. 28.6.
38 *Ios. 7.14.
Cap. 10.19.

39 *Vers. 24,44.
2 Sam. 12.15

d Lit. „cu acesta a început el să
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pe Israel: dacă ar fi chiar prin
Merab, şi numele celei mai tineIonatan, fiul meu, va muri“. Şi 50 re, Mical. Şi numele soţiei lui Saul 50 *Cap.10.14-16
nimeni din tot poporul nu i-a
a fost Ahinoam, fiica lui Ahimaaţ.
40 răspuns. Şi a zis către tot Israelul:
Şi numele căpeteniei oştirii sale:
„Staţi voi de o parte, şi eu şi IoAbner, fiul lui Ner, unchiul* lui Saul.
natan, fiul meu, de cealaltă par- 51 Şi Chis*, tatăl lui Saul, şi Ner, tatăl 51 *Cap. 9.1,21.
te“. Şi poporul a zis lui Saul: „Fă
lui Abner, erau fiii lui Abiel.
Şi a fost război greu împotri- 52 *Cap. 8.11.
41 *Pr. 16.33. 41 ce este bine în ochii tăi“. Şi Saul 52
Fap. 1.24-26.
a zis Domnului Dumnezeului lui
va filistenilor în toate zilele lui
**Ios. 7.16.
Israel: „Dă* o mărturie** desăSaul. Şi, când vedea Saul pe
Cap. 10.20;
vârşită!“ Şi Saul şi Ionatan au
vreun bărbat tare sau viteaz, îl lua*
10.21.
42 fost aleşi şi poporul a scăpat. Şi
la sine.
Saul a zis: „Aruncaţi sorţ între 15 Şi Samuel a zis lui Saul: Războiul cu
Domnul m-a trimis* să te ung amaleciţii
mine şi Ionatan, fiul meu“. Şi a
„D
fost ales Ionatan.
împărat peste poporul Său, pes43
Şi Saul a zis lui Ionatan:
te Israel. Şi acum ascultă glasul 1 *Cap. 9.16;
43 *Ios. 7.19.
10.1.
„Spune-mi ce ai făcut*“. Şi Io- 2 cuvintelor D omnului. Aşa zice
**Vers. 27.
Domnul oştirilor: „Am luat amin- 2 *Ex. 17.8,14.
natan i-a spus şi a zis: „Am gusDeut. 25.17;
tat puţină miere** cu vârful tote la ce a făcut Amalec lui Israel,
25.18.
iagului care este în mâna mea:
cum i s-a împotrivit* pe drum,
44 *Rut 1.17. 44 iată, voi muri!“ Şi Saul a zis: „Aşa 3 când se suia din Egipt. Acum
3 *Num. 24.20
Cap. 25.22.
Deut. 20.16-18;
să-mi facă Dumnezeu* şi încă şi
du-te şi bate pe Amalec şi ni**Vers. 39.
25.19.
mai mult, dacă nu vei muri**,
miceşte* tot ce este al lui şi nu-l
Ios. 6.17-21.
45 *2 Sam. 14.11 45 Ionatane!“ Şi poporul a zis lui
cruţa, ci omoară şi bărbat şi fe1 Împ. 1.52.
Saul: „Să moară Ionatan, care a
meie, copil şi sugar, bou şi oaie,
Lc. 21.18.
lucrat această mare salvarea în 4 cămilă şi măgar“. Şi Saul a cheFap. 27.34.
**2 Cor. 6.1.
Israel? Departe* una ca aceasta!
mat poporul şi l-a numărat în TeFilip. 2.12,13
Viu este Domnul, că nu va cădea
laim: două sute de mii de pedeştri
un păr din capul său la pământ,
şi zece mii de bărbaţi ai lui Iuda.
pentru că astăzi el a lucrat** cu 5
Şi Saul a venit până la cetatea
Dumnezeu“. Şi poporul a răscumlui Amalec şi a pus o pândă în
părat pe Ionatan, ca să nu moa- 6 vale. Şi Saul a zis cheniţilor*: 6 *Num. 24.21
Jud. 1.16;
46 ră. Şi Saul s-a întors de la urmă„Plecaţi**, depărtaţi-vă şi cobo4.11-22.
rirea filistenilor; şi filistenii s-au
râţi din mijlocul amaleciţilor, ca
1 Cr. 2.55.
**Gen. 18.25;
dus la locul lor.
să nu vă nimicesc cu ei: pentru
19.12,14.
Războaiele 47
Şi Saul a luat împărăţia pescă voi aţi arătat îndurare† tuturor
Apoc. 18.4.
lui Saul şi
†Ex. 18.10,19
te
Israel
şi
a
luptat
împotriva
fiilor
lui
Israel
când
se
suiau
din
familia lui
Num. 10.29,32
vrăjmaşilor săi, de jur-împrejur,
Egipt“. Şi cheniţii au plecat din
împotriva Moabului, şi împotriva 7 mijlocul amaleciţilor. Şi Saul a 7 *Gen. 2.11;
47 *Cap. 11.1-13
25.18.
fiilor* lui Amon, şi împotriva Edobătut pe amaleciţi de la Havila*,
**2 Sam. 10.6
**Gen. 16.7.
mului, şi împotriva împăraţilor din
cum vii la Şur**, care este în faţa
Ex. 15.22.
Cap. 27.8.
Ţoba**, şi împotriva filistenilor. 8 Egiptului. Şi a prins* viu pe Agag, împăratul amaleciţilor, şi a 8 *1 Împ. 20.34-42
48 *Ex. 17.16. 48 Şi, oriîncotro se întorcea, era înCap. 15.3-7.
**Cap. 27.8;
nimicit** pe tot poporul lui cu
vingătorb. Şi s-a arătat viteazc şi a
27.9; 30.1.
bătut* pe Amalec şi a scăpat pe 9 ascuţişul sabiei. Şi Saul şi popoIsrael din mâna jefuitorilor săi.
rul au cruţat* pe Agag şi ce era 9 *Vers. 3,15,19
Şi fiii* lui Saul au fost: Ionamai bun din turmă şi din cireadă,
49 *Cap. 31.2. 49
1 Cr. 8.33.
tan şi Işvi şi Malchişua. Şi numeşi vite grase şi mieid şi tot ce era
**Cap. 18.17;
le celor două fiice** ale sale au
bun, şi n-au vrut să le nimiceas18.27; 19.12.
fost: numele celei întâi-născute,
că; dar orice lucru care era prost
a Sau „victorie“

păşune bună

b Sau „îi punea în învălmăşeală“

c Sau „a strâns oştire“

d Miei graşi, hrăniţi pe

317

1 SAMUEL 15:10
şi slab, pe acela l-au nimicit.

maleciţilor, şi am nimicit pe amapoporul a luat* din
boi, pârga lucrurilor
date nimiciriid, ca să jertfească
Domnului Dumnezeului tău în
22 Ghilgal“. Şi Samuel a zis:
„Îi plac* D
Domnului arderilede-tot şi jertfele,
ca ascultarea de glasul Domnului?
Iată, ascultarea** este mai
bună decât jertfa,
şi luarea amintee decât grăsimea berbecilor.
23
Pentru că răzvrătirea este ca
şi păcatul ghicirii
şi încăpăţânareaf este ca nelegiuirea şi ca închinarea la idolig.
Pentru că ai lepădat cuvântul
Domnului,
şi El te-a lepădat* ca împărat“.
24
Şi Saul a zis lui Samuel: „Am
păcătuit*, pentru că am călcat
porunca Domnului şi cuvintele
tale, căci m-am temut** de popor şi am ascultat de glasul lor.
25 Şi acum, iartă-mi, te rog, păcatul şi întoarce-te cu mine, ca să
26 mă închin D omnului“. Şi Samuel
a zis lui Saul: „Nu mă voi întoarce cu tine: pentru că ai lepădat*
cuvântul D omnului şi D omnul te-a lepădat ca împărat pes27 te Israel“. Şi Samuel s-a întors
să plece şi Saul l-a apucat* de
poala mantiei sale şi aceasta s-a
Domnul
28 rupt. Şi Samuel i-a zis: „D
a rupt* astăzi împărăţia lui Israel de peste tine şi a dat-o aproapelui tău care este mai bun
29 decât tine. Şi Speranţah lui Israel nu va minţi*, nici nu-I va
părea rău, pentru că El nu este
30 om, ca să-I pară rău“. Şi el a
zis: „Am păcătuit, onorează-mă*
acum, te rog, înaintea bătrânilor
poporului meu şi înaintea lui
Israel şi întoarce-te cu mine,
ca să mă închin Domnului Dum-

Neascultarea 10
Şi cuvântul Domnului a fost 21 leciţi. Dar
lui Saul
11 către Samuel, zicând: „Îmi pare
pradă oi şi
11 *Gen. 6.6,7.
2 Sam. 24.16
**Ios. 22.16.
1 Împ. 9.6.
†Cap. 13.13.
††Cap. 16.1.
12 *Ios. 15.55.
Cap. 25.2.

13 *Gen. 14.19.
Jud. 17.2.
Rut 3.10.
2 Sam. 2.5.

15 *Gen. 3.12;
3.13.
Ex. 32.22.
Vers. 9,21.
Pr. 28.13.

17 *Cap. 9.21;
10.22.

20 *Vers. 13.
Pr. 28.13.

rău* că am pus pe Saul împărat,
pentru că s-a abătut** din urma
Mea şi n-a împlinit† cuvintele
Mele“. Şi Samuel s-a mâhnita††
foarte mult şi a strigat către
12 D omnul toată noaptea. Şi Samuel s-a sculat de dimineaţă, ca
să-l întâmpine pe Saul dimineaţa. Şi i s-a istorisit lui Samuel,
zicând: „Saul a venit la Carmelb*
şi, iată, a înălţat un semn de victoriec şi s-a întors şi a trecut mai
departe şi a coborât la Ghilgal“.
13 Şi Samuel a venit la Saul. Şi
Saul i-a zis: „Fii binecuvântat*
de Domnul! Am împlinit cuvân14 tul Domnului“. Şi Samuel a zis:
„Ce este atunci behăitul acesta
de oi în urechile mele şi muge15 tul boilor pe care-l aud?“ Şi Saul
a zis: „Le-au adus de la amaleciţi, pentru că poporul a cruţat*
ce era mai bun în turmă şi în cireadă, ca să jertfească D omnului
Dumnezeului tău şi noi am nimi16 cit pe celelalte“. Şi Samuel i-a zis
lui Saul: „Stai, şi-ţi voi spune ce
mi-a zis Domnul în noaptea aceasta“. Şi el i-a zis: „Spune!“
17
Şi Samuel i-a zis: „Oare nu
când* erai mic în ochii tăi ai fost
făcut cap al seminţiilor lui Israel? Şi Domnul te-a uns împărat
18 peste Israel. Şi D omnul te-a
trimis pe cale şi a zis: «Du-te şi
nimiceşte pe păcătoşii aceia, pe
amaleciţi, şi luptă împotriva lor,
19 până vor fi nimiciţi». De ce dar
n-ai ascultat de glasul Domnului,
ci te-ai năpustit asupra prăzii
şi ai făcut rău în ochii D omnu20 lui?“ Şi Saul a zis lui Samuel:
„Am ascultat*, în adevăr, de glasul Domnului şi am mers pe calea pe care m-a trimis Domnul şi
am adus pe Agag, împăratul a-

21 *Vers. 15.

22 *Ps. 50.8,9;
51.16,17.
Pr. 21.3.
Is. 1.11-17.
Ier. 7.22,23.
Mica 6.6-8.
Ev. 10.4-10.
**Ecl. 5.1.
Osea 6.6.
Mt. 5.24;
9.13; 12.7.
Mc. 12.33.
23 *Cap. 13.14;
16.1.

24 *Num. 22.34
Ios. 7.20.
Cap. 26.21.
2 Sam. 12.13
Ps. 51.4.
**Ex. 23.2.
Pr. 29.25.
Is. 51.12,13.

26 *Cap. 2.30.

27 *1 Împ. 11.30

28 *Cap. 28.17;
28.18.
1 Împ. 11.31.

29 *Num. 23.19
Ezec. 24.14.
2 Tim. 2.13.
Tit 1.2.
30 *Ioan 5.44;
12.43.

a Sau „s-a mâniat“
b În Iuda
c Lit. „o mână“ (un monument)
d Închinate prin blestem
e
f
g
h „Tăria“,
nimicirii
La glasul Domnului
Sau „voinţa proprie“
Ebr. „terafim“

„Eternitatea“
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1 SAMUEL
31 nezeului

tău“. Şi Samuel s-a întors după Saul; şi Saul s-a închinat Domnului.
32
Şi Samuel a zis: „Aduceţi la
mine pe Agag, împăratul amaleciţilor“. Şi Agag a venit la el încătuşata. Şi Agag zicea: „Negreşit,
33 *Ex. 17.11. 33 amărăciunea morţii a trecut!“ Şi
Num. 14.45.
Samuel i-a zis: „Cum* a lipsit sabia
Jud. 1.7.
ta pe femei de copii, aşa să fie
lipsită de copii mama ta între
femeib!“ Şi Samuel a tăiat pe Agag în bucăţi înaintea Domnului
34 la Ghilgal. Şi Samuel s-a dus la
34 *Cap. 7.17.
Rama*; şi Saul s-a suit la casa
**Cap. 11.4.
35 lui, în Ghibea** lui Saul. Şi Sa35 *Cap. 19.24.
muel* nu l-a mai văzut pe Saul
**Vers. 11.
Cap. 16.1.
până în ziua morţii sale; dar Samuel îl jelea** pe Saul. Şi Domnului I-a părut rău că-l făcuse
pe Saul împărat peste Israel.
David uns 16 Şi Domnul i-a zis lui Samuel:
împărat
„Până când îl vei jeli* pe Saul
1 *Cap. 15.23;
pentru că l-am lepădat ca împă15.35.
rat peste Israel? Umple-ţi cor**Cap. 9.16;
nul** cu untdelemn şi du-te, te
10.1.
2 Împ. 9.1.
voi trimite la Isaic betleemitul†,
†Rut 4.18-22
pentru că Mi-am ales†† un îm††Ps. 78.70;
78.71;
2 părat dintre fiii săi“. Şi Samuel a
89.19,20.
zis: „Cum să mă duc? Dacă va
Fap. 13.22.
auzi Saul, mă va ucide“. Şi Dom2 *Cap. 9.12;
nul a zis: „Ia cu tine o viţea şi
20.29.
spune: «Am venit să jertfesc*
D
3
omnului». Şi cheamă pe Isai la
3 *Ex. 4.15.
**Cap. 9.16.
jertfă; şi Eu îţi voi spune* ce să
faci şi Îmi vei unge** pe acela pe
4 *Cap. 21.1.
4 care ţi-l voi spune“. Şi Samuel a
**1 Împ. 2.13
făcut ce a zis Domnul şi a venit la
2 Împ. 9.22.
Betleem. Şi bătrânii cetăţii i-au
ieşit înainte tremurândd* şi au zis:
5 „Vii cu pace**?“ Şi el a zis: „Cu
5 *Gen. 35.2.
Ex. 19.10,14.
pace! Am venit să jertfesc Domnului. Sfinţiţi-vă* şi veniţi cu mine
la jertfă“. Şi a sfinţit pe Isai şi pe
fiii săi şi i-a chemat la jertfă.
6
Şi a fost aşa: când intrau ei,
6 *Cap. 17.13;
s-a
uitat la Eliabe* şi a zis**:
17.28.
**1 Împ.12.26
„Negreşit, unsul Domnului este
7 înaintea Lui“. Şi D omnul a zis

16:18

lui Samuel: „Nu te uita* la faţa 7 *Ps. 147.10;
147.11.
lui, nici la înălţimea staturii
**Is. 55.8,9.
†2 Cor. 10.7.
lui, pentru că l-am lepădat; căci
††1 Împ. 8.39
Domnul nu Se uită** cum se uită
1 Cr. 28.9.
Ps. 7.9.
omul, pentru că omul se uită la
Ier. 11.20;
f
înfăţişare †, dar Domnul Se uită
17.10; 20.12.
Fap. 1.24.
8 la inimă††“. Şi Isai a chemat pe
g
Abinadab * şi l-a trecut înaintea 8 *Cap. 17.13.
lui Samuel. Şi el a zis: „Nici pe
9 acesta nu l-a ales Domnul“. Şi Isai
a trecut pe Şamah. Şi el a zis: „Nici
pe acesta nu l-a ales D omnul“.
10 Şi Isai a trecut pe şapte dintre
fiii săi pe dinaintea lui Samuel.
Domnul
Şi Samuel a zis lui Isai: „D
n-a ales pe aceştia“.
11
Şi Samuel a zis lui Isai: „Aceş- 11 *2 Sam. 7.8.
Ps. 78.70.
tia sunt toţi tinerii?“ Şi el a zis:
„A mai rămas cel mai mic şi, iată,
paşte* oile“. Şi Samuel a zis lui
Isai: „Trimite şi adu-l. Pentru că
nu vom şedea la masă până nu
12 vine el aici“. Şi a trimis şi l-au 12 *Cap. 17.42.
Cânt. 5.10.
adus. Şi el era rumeni* şi cu ochi
**Gen. 39.6.
frumoşi şi cu înfăţişare frumoaEx. 2.2.
să**. Şi Domnul a zis†: „RidiFap. 7.20.
†Cap. 9.17.
că-te, unge-l, pentru că acesta
13 este!“ Şi Samuel a luat cornul cu 13 *Cap. 10.1.
Ps. 89.20.
untdelemn şi l-a uns* în mijlo**Num. 27.18
cul fraţilor săi. Şi Duhul** DomJud. 11.29;
13.25; 14.6.
nului a venit peste Davidj înceCap. 10.6,10
pând din ziua aceea. Şi Samuel
s-a ridicat şi a plecat la Rama.
Şi Duhul* Domnului S-a de- David îi cântă
14
lui Saul
părtat de la Saul şi un duh răuk**,
14 *Jud. 16.20.
l
15 de la Domnul, îl tulbura . Şi sluCap. 11.6;
18.12; 28.15.
jitorii lui Saul i-au zis: „Iată, acum
Ps. 51.11.
un duh rău de la Dumnezeu te
**Jud. 9.23.
Cap. 18.10.
16 tulbură. Să vorbească acum dom1 Împ. 22.22
nul nostru: slujitorii tăi sunt înaintea* ta, ei să caute un bărbat 16 *Gen. 41.46.
Vers. 21,22.
care să fie cântăreţ iscusit din
1 Împ. 10.8.
harfă; şi va fi aşa: când duhul cel
**Vers. 23.
Cap. 19.9.
rău de la Dumnezeu va fi asupra
2 Împ. 3.15.
ta, el va cânta** cu mâna sa şi vei
17 fi bine“. Şi Saul a zis slujitorilor
săi: „Găsiţi-mi acum un bărbat care
ştie să cânte bine şi aduceţi-l la
18 mine“. Şi unul dintre tineri a răs-

a Sau „cu veselie“ b Sau „înaintea femeilor“ c Bogat d Sau „au tremurat la venirea lui“ e Dumnezeul
meu este Tată f Sau „la ochi“ g Tatăl meu este nobil h Pustietate i Sau „blond“ j Iubit k Lit.
„trist“ l Sau „îl înspăimânta“
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1 SAMUEL 16:19
18 *Cap.17.32-36
**Cap. 3.19;
18.12,14.

19 *Vers. 11.
Cap. 17.15;
17.34.
20 *Gen. 43.11.
Cap. 10.4,27.
Pr. 18.16.
21 *Gen. 41.46.
1 Împ. 10.8.
Pr. 22.29.

23 *Vers. 14,16.

David şi
Goliat
1 *Ios. 15.35.
Cap. 13.5.
2 Cr. 28.18.

4 *2 Sam. 21.19
**Ios. 11.21;
11.22.

7 *2 Sam. 21.19

puns şi a zis: „Iată, am văzut pe
un fiu al lui Isai betleemitul care
ştie să cânte, şi este un om viteaz,
şi un om de război*, şi iscusit la
vorbire, şi frumos la chip şi Dom19 nul este** cu el“. Şi Saul a trimis
soli la Isai şi a zis: „Trimite-mi pe
David, fiul tău, care este cu* oile“.
20 Şi Isai a luat* un măgar încărcat
cu pâinea şi un burduf cu vin şi
un ied şi i-a trimis lui Saul prin
21 David, fiul său. Şi David a venit
la Saul şi a stat înaintea* luib. Şi
Saul l-a iubit mult; şi el a ajuns
22 purtătorul armelor sale. Şi Saul a
trimis la Isai, zicând: „Să rămână,
te rog, David înaintea mea, pentru că a căpătat favoare în ochii
23 mei“. Şi a fost aşa: când duhul* de
la Dumnezeu era peste Saul, David lua harfa şi cânta cu mâna sa;
şi Saul se uşura şi era bine şi duhul rău se depărta de la el.
17 Şi filistenii şi-au adunat oştirile pentru luptă şi s-au strâns la
Soco*, care ţine de Iuda, şi şi-au
aşezat tabăra între Soco şi Azeca,
2 în Efes-Damim. Şi Saul şi bărbaţii lui Israel s-au strâns şi şi-au
aşezat tabăra în Valea Terebinţilorc şi s-au aşezat pentru luptă
3 împotriva filistenilor. Şi filistenii stăteau ped muntele de dincolo
şi Israel stătea ped muntele de
dincoace: şi între ei era o vale.
4
Şi din tabăra filistenilor a ieşit un luptător: numele lui era
Goliat*, era din Gat**; înălţimea lui
era de şase coţi şi o palmă e .
5 Şi avea un coif de aramă pe capul său şi era îmbrăcat cu o cămaşă de zalef de solzi; şi greutatea cămăşii era de cinci mii de
6 sicli de aramăg. Şi avea gambiere
de aramă peste fluierele picioarelor sale şi o suliţă de aramă în7 tre umerii săi. Şi mânerul suliţei
sale era ca sulul* unui ţesător şi
capul suliţei sale era de şase
sute de sicli de fier; şi purtătorul

scutului său mergea înaintea lui.
el stătea şi striga către rândurile lui Israel şi le zicea: „De ce
ieşiţi să vă aşezaţi în linie de bătaie? Nu sunt eu filistean şi nu
sunteţi voi slujitorii* lui Saul?
Alegeţi-vă un om şi să coboare la
9 mine. Dacă va putea să se lupte
cu mine şi să mă ucidă, atunci
noi vom fi robii voştri; iar dacă-l
voi învinge eu şi-l voi ucide, voi
să fiţi robii noştri şi să ne slujiţi*“.
10 Şi filisteanul a zis: „Am batjocorit* astăzi rândurile lui Israel!
Daţi-mi un om, ca să ne luptăm
11 împreună“. Şi Saul şi tot Israelul
au auzit aceste cuvinte ale filisteanului şi s-au înfricoşat şi s-au
temut foarte mult.
Şi David era fiul* acelui
12
efratit** din Betleemul lui Iuda,
cu numele Isai; şi el avea opt†
fii. Şi, în zilele lui Saul, omul acesta era bătrân, înaintat în
13 vârstă printre bărbaţi. Şi cei trei fii
mai mari ai lui Isai se duseseră
şi-l urmaseră pe Saul la luptă. Şi
numele celor trei fii ai săi care
se duseseră la luptă erau: Eliab*,
întâiul-născut, şi al doilea, Abi14 nadab, şi al treilea, Şama. Iar
David era cel mai tânăr, şi cei
trei mai mari urmaseră pe Saul.
15 Şi David se ducea şi se întorcea
de la Saul ca să pască* oile tatălui său în Betleem.
16
Şi filisteanul se apropia dimineaţa şi seara; şi s-a înfăţişat patruzeci de zile.
17
Şi Isai a zis lui David, fiul
său: „Ia, te rog, pentru fraţii tăi
această efă de grăunţe prăjite şi
aceste zece pâini şi aleargă în
18 tabără la fraţii tăi. Şi du aceste
zece caşuri căpeteniei peste mie
şi cercetează pe fraţii tăi să vezi
cum* sunt şi adu-mi informaţie
temeinică de la ei“.
Şi Saul şi ei şi toţi bărbaţii
19
lui Israel erau în Valea Tere8 Şi

8 *Cap. 8.17.

9 *Cap. 11.1.

10 *Vers.26,36,45
2 Sam. 21.21

12 *Rut 4.22.
Cap. 16.1,18.
Vers. 58.
**Gen. 35.19
†Cap. 16.10,11
1 Cr. 2.13-15
13 *Cap. 16.6,8;
16.9.
1 Cr. 2.13.

15 *Cap. 16.11;
16.19.
2 Sam. 7.8.

18 *Gen. 37.14.

a Lit. „un măgar de pâine“ (încărcat cu atâta pâine, câtă poate duce un măgar) b I-a slujit c Ebr. „Elah“
d Sau „spre“ e Aproximativ 3 metri f Sau „platoşă“ g Aproximativ 57 kg

320

1 SAMUEL
binţilor, luptându-se cu filisŞi David s-a sculat de
dimineaţă şi a lăsat oile cu un
păzitor şi şi-a luat sarcina şi s-a
dus, cum îi poruncise Isai. Şi a
venit la locul carelora; şi oştirea
care ieşea la linia de bătaie a
21 scos un strigăt de luptă. Şi israeliţii şi filistenii s-au aşezat în
rânduri de bătaie, rând contra
22 rând. Şi David a lăsat povara pe
care o purtab în mâna celui care
păzea bagajele şi a alergat la oştire şi a venit şi a întrebat pe fra23 ţii săi de sănătatec. Şi, pe când
vorbea el cu ei, iată, s-a suit din
rândurile filistenilor luptătorul,
filisteanul din Gat, cu numele
Goliat, şi a vorbit cu aceleaşi* cu24 vinte; şi David le-a auzit. Şi toţi
bărbaţii lui Israel, când au văzut pe
bărbatul acela, au fugit din
faţa lui şi s-au temut foarte mult.
25 Şi bărbaţii lui Israel au zis: „Aţi
văzut pe acest bărbat care se
suie? pentru că s-a suit ca să batjocorească pe Israel. Şi va fi
aşa: pe bărbatul care-l va ucide, împăratul îl va îmbogăţi cu mari
bogăţii; şi-i va da* pe fiica sa
şi va scuti de dări casa tatălui
26 său în Israel“. Şi David a vorbit
bărbaţilor care stăteau lângă el,
zicând: „Ce se va face omului care
va ucide pe filisteanul acesta şi
va îndepărta batjocura* de peste
Israel? Pentru că cine este acest
filistean necircumcis**, ca să
batjocorească† oştirile Dumne27 zeului celui viu††?“ Şi poporul
i-a spus după cuvântul acela,
zicând: „Aşa* se va face omului
28 care-l va ucide“. Şi Eliab, fratele
său cel mai mare, a auzit când a
vorbit el cu bărbaţii aceia şi mânia lui Eliab s-a aprins* împotriva lui David şi a zis: „De ce ai
coborât? Şi cu cine ai lăsat acele
puţine oi în pustiu? Cunosc mândria ta şi răutatea inimii tale;
20 tenii.

23 *Vers. 8-10.

25 *Ios. 15.16.

26 *Cap. 11.2.
**Cap. 14.6.
Vers. 36.
Ier. 9.25,26.
†Vers. 10.
††Deut. 5.26.
2 Împ. 19.4.
Ier. 10.10.

27 *Vers. 25.

28 *Gen. 37.4;
37.8,11.
Mt. 10.36.

a Şirul de apărare al carelor
e Lit. „haina“

b Lit. „vasele sale“

pentru că ai coborât ca să vezi
Şi David a zis: „Ce-am
făcut acum? Nu era* şi pentru
30 mine aceasta?“ Şi s-a întors de
la el către un altul şi a vorbit
cu aceleaşi* cuvinte; şi poporul i-a răspuns din nou ca întâia
dată.
31
Şi cuvintele pe care le-a vorbit David s-au auzit şi le-au spus
înaintea lui Saul; şi acesta a tri32 mis după el. Şi David a zis lui
Saul: „Nimănui să nu-i tremure*
inima din cauza lui! Robul** tău
va merge şi se va lupta cu acest
33 filistean“. Şi Saul a zis lui David:
„Nu poţi* să mergi împotriva filisteanului acestuia ca să te lupţi
cu el, pentru că tu eşti tânăr,
şi el este un bărbat de război din
34 tinereţea lui“. Şi David a zis lui
Saul: „Robul tău păştea oile tatălui său şi au venit un leu* şi un
urs şi au răpit un miel din turmă.
35 Şi am ieşit după el şi l-am lovit
şi l-am scăpat din gura lui; şi,
când s-a ridicat împotriva mea,
l-am apucat de falcă d şi l-am
36 lovit şi l-am ucis. Robul tău a ucis
şi pe leu şi pe urs; şi acest filistean necircumcis va fi ca unul
dintre ei, pentru că a batjocorit
oştirile Dumnezeului celui viu“.
Domnul*, care
37 Şi David a zis: „D
m-a scăpat din laba leului şi din
laba ursului, El mă va scăpa din
mâna filisteanului acestuia“. Şi
Saul a zis lui David: „Du-te**
38 şi D omnul să fie cu tine!“ Şi
Saul l-a îmbrăcat pe David cu armurae sa şi i-a pus un coif de aramă pe cap şi l-a îmbrăcat cu za39 le. Şi David a încins sabia lui peste veşmintele sale şi a vrut să
meargă, pentru că încă nu le încercase. Şi David a zis lui Saul: „Nu
pot să merg cu acestea, pentru
că niciodată nu le-am încercat“.
40 Şi David le-a luat de pe el. Şi
şi-a luat toiagul în mână şi şi-a
29 lupta“.

c Lit. „de pace“; a salutat pe fraţii săi

17:40
29 *Vers. 17.
30 *Vers. 26,27

32 *Deut. 20.1;
20.3.
**Cap. 16.18

33 *Num. 13.31
Deut. 9.2.

34 *Jud. 14.5.

37 *Ps. 63.7;
77.11.
2 Cor. 1.10.
2 Tim. 4.17;
4.18.
**Cap. 20.13
1 Cr. 22.11;
22.16.

d Lit. „barbă“
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1 SAMUEL 17:41

42 *Ps. 123.4.
Pr. 16.18.
1 Cor. 1.27;
1.28.
**Cap. 16.12
43 *Cap. 24.14.
2 Sam. 3.8;
9.8; 16.9.
2 Împ. 8.13.
44 *1 Împ. 20.10;
20.11.
45 *2 Sam. 22.33
Ps. 124.8;
125.1.
2 Cor. 10.4.
Ev. 11.33,34.
**Vers. 10.

46 *Deut. 28.26.
**Ios. 4.24.
1 Împ. 8.43;
18.36.
2 Împ. 19.19.
Is. 52.10.

47 *Cap. 14.6.
2 Cr. 14.11;
20.15.
Ps. 44.6,7.
Osea 1.7.
Zah. 4.6.
**2 Cr. 20.15
48 *Ps. 27.3.

50 *Jud. 3.31;
15.15.
2 Sam. 23.21
a Scutul cel

ales cinci pietre netede din pârâu
şi le-a pus în sacul de păstor pe
care-l avea, în traistă, şi praştia
lui era în mâna lui. Şi s-a apropiat
de filistean.
41
Şi filisteanul a înaintat şi s-a
apropiat de David, şi omul care
42 purta scutula era înaintea lui. Şi
filisteanul s-a uitat şi l-a văzut pe
David şi l-a dispreţuit*, pentru că
era tânăr şi rumen** şi totodată
43 frumos la chip. Şi filisteanul i-a
zis lui David: „Sunt eu câine*, de
vii la mine cu toiege?“ Şi filisteanul l-a blestemat pe David pe
44 dumnezeii săi. Şi filisteanul a
zis* lui David: „Vino la mine şi
voi da carnea ta păsărilor ceruri45 lor şi fiarelor câmpului“. Şi David a zis filisteanului: „Tu vii la
mine cu sabie şi cu suliţă şi cu
lanceb, dar eu* vin la tine în Numele Domnului oştirilor, Dumnezeul oştirilor lui Israel, pe care
46 L-ai batjocorit**. În ziua aceasta
Domnul te va da în mâna mea şi
te voi lovi şi-ţi voi lua capul şi
voi da astăzi trupurile moarte*
ale taberei filistenilor păsărilor
cerurilor şi fiarelor pământului.
Şi tot pământul va cunoaşte** că
este un Dumnezeu în Israel c .
47 Şi toată această adunare va cunoaşte că nu prin sabie, nici prin
suliţă salvează* Domnul, pentru
că lupta** este a Domnului şi El
vă va da în mâna noastră“.
48
Şi a fost aşa: pe când se ridica filisteanul şi înainta şi se apropia în întâmpinarea lui David, David s-a grăbit şi a alergat*
spre linia de bătaie, în întâmpi49 narea filisteanului. Şi David şi-a
pus mâna în sac şi a luat de acolo
o piatră şi a aruncat-o cu praştia; şi l-a lovit pe filistean în frunte
şi piatra s-a înfipt în fruntea lui;
şi el a căzut cu faţa la pământ.
50 Şi David, cu o praştie* şi cu o
piatră, a fost mai tare decât fi-

listeanul; şi l-a lovit pe filistean
şi l-a ucis; şi nu era nici o sabie
51 în mâna lui David. Şi David a a51 *Cap. 21.9.
lergat şi a stat pe filistean şi i-a
**Ev. 11.34.
luat sabia* şi a scos-o din teacă şi
l-a ucis şi i-a tăiat capul cu ea.
Şi, când au văzut filistenii că vi52 teazul lor a murit, au fugit**. Şi 52 *Ios. 15.36.
bărbaţii lui Israel şi ai lui Iuda
s-au ridicat şi au strigat de bucurie şi i-au urmărit pe filisteni până
în vale şi până la porţile Ecronului. Şi răniţii filistenilor au căzut pe calea spre Şaaraim*, până
53 la Gat şi până la Ecron. Şi fiii lui
Israel s-au întors de la urmărirea
filistenilor şi le-au prădat tabă54 ra. Şi David a luat capul filisteanului şi l-a dus la Ierusalim; şi
armele sale le-a pus în cortul său.
55
Şi, când l-a văzut Saul pe Da- 55 *Cap. 14.50.
**Cap. 16.21;
vid ieşind împotriva filisteanu16.22.
lui, a zis lui Abner*, căpetenia
oştirii: „Abner, al cui** este tânărul acesta ?“ Şi Abner i-a zis:
„Viu este sufletul tău, împărate, că
56 nu ştiu“. Şi împăratul a zis: „Întrea57 bă al cui fiu este tânărul“. Şi, pe 57 *Vers. 54.
când se întorcea David de la uciderea filisteanului, Abner l-a luat
şi l-a adus înaintea lui Saul, cu
58 capul* filisteanului în mână. Şi 58 *Vers. 12.
Saul i-a zis: „Al cui eşti, tinere?“ Şi
David a răspuns: „Eu sunt fiul*
robului tău Isai betleemitul“.
Legământul
18 Şi a fost aşa: când a sfârşit el dintre
Ionatan
de vorbit lui Saul, sufletul* lui
şi David
Ionatan s-a legat de sufletul lui 1 *Gen. 44.30.
**Deut. 13.6
David şi Ionatan** l-a iubit ca pe
Cap. 19.2;
2 sufletul său. Şi Saul l-a luat în
20.17.
ziua aceea şi nu l-a lăsat* să se
2 Sam. 1.26.
3 întoarcă la casa tatălui său. Şi Io- 2 *Cap. 17.15.
natan şi David au făcutd legă15.10;
mânt*, pentru că îl iubea ca pe su- 3 *Gen.
15.17,18.
4 fletul său. Şi Ionatan şi-a dezbrăIer. 34.18,19.
cat mantia care era pe el şi a dat-o lui David, şi hainele sale, până
şi sabia sa şi arcul său şi brâul
5 său. Şi David ieşea: oriîncotro îl
trimitea Saul, reuşeae. Şi Saul l-a

mare care-l acoperea cu totul pe cel care-l purta b Sau „scut“ c Sau „că Dumnezeu este
pentru Israel“ d Lit. „au tăiat“ sau „au confirmat“ prin tăierea în două a jertfei e Sau „se purta înţelept“
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pus peste bărbaţii de război. Şi era
plăcut în ochii întregului popor şi
chiar şi în ochii slujitorilor lui Saul.
6
Şi a fost aşa: când veneau ei,
Cântarea
femeilor
când se întorcea David de la uciderea filisteanului, femeile* au
6 *Ex. 15.20;
15.21.
ieşit din toate cetăţile lui Israel
Jud. 11.34.
cântând şi jucând, ca să-l întâmPs. 68.25;
149.3.
pine pe împăratul Saul cu tamburine, cu bucurie şi cu instrumente
7 cu trei coardea. Şi femeile răspun7 *Ex. 15.21.
**Cap. 21.11;
deau* una alteia cântând şi zicând:
29.5.
„Saul** a ucis miile lui,
iar David zecile lui de mii“.
8 Şi Saul s-a mâniat foarte tare şi
8 *Ecl. 4.4.
**Cap. 15.28
acest cuvânt a fost rău* în ochii săi
şi a zis: „Lui David i-au dat zeci
de mii şi mie mi-au dat mii! Nu-i
mai rămâne decât** împărăţia!“
9 Şi, din ziua aceea, Saul a privit
cu ochi răib pe David.
10 *Cap. 16.14. 10
Şi a fost aşa: a doua zi, un
**Cap. 19.24
duh*
rău de la Dumnezeu a venit
1 Împ. 18.29.
Fap. 16.16.
peste Saul, şi el profeţea** în
†Cap. 16.23.
mijlocul casei sale; şi David cân††Cap. 19.9.
ta† cu mâna sa, cum făcea în fiecare zi. Şi Saul avea suliţa†† în
11 *Cap. 19.10; 11 mână. Şi Saul a aruncat* suliţa
20.33.
şi a zis: „Voi pironi pe David de
Pr. 27.4.
perete“. Şi David s-a ferit dinaintea lui de două ori.
Şi Saul se temea* de David,
12 *Vers. 15,29. 12
**Cap. 16.18
pentru că Domnul** era cu el, iar
†Cap. 16.14.
13 de la Saul Se depărtase†. Şi Saul
13 *Num. 27.17.
l-a îndepărtat de la el însuşi şi l-a
Vers. 16.
făcut căpetenia sa peste o mie;
2 Sam. 5.2.
şi el ieşea* şi intra înaintea popo14 *Gen. 39.2; 14 rului. Şi David reuşea în toate
39.3,23.
căile sale pentru căc Domnul* era
Ios. 6.27.
Cap. 16.18. 15 cu el. Şi Saul a văzut că era foarte
16 înţeleptd şi-i era frică de el. Şi tot*
16 *Num. 27.16
Israelul şi Iuda iubeau pe David,
2 Sam. 5.2.
pentru că ieşea şi intra înaintea lor.
David, ginerele 17
Şi Saul i-a zis lui David: „Iată
împăratului
pe Merab, fiica mea cea mai mare;
pe ea ţi-o voi da de soţie*, numai
17 *Cap. 14.49;
fii viteaz pentru mine şi poartă
17.25.
**Num.32.20;
războaiele** Domnului“. Pentru că
32.27,29.
Saul zicea: „Să nu fie mâna† mea
Cap. 25.28.
†Vers. 21,25.
asupra lui, ci mâna filistenilor să
2 Sam. 12.9.

18 fie

asupra lui“. Şi David a zis lui
Saul: „Cine* sunt eu? Şi ce este
viaţa mea şi familia tatălui meu în
Israel, ca să-i fiu ginere împă19 ratului?“ Şi a fost aşa: la timpul
când Merab, fiica lui Saul, urma să
fie dată lui David, a fost dată de
soţie lui Adriel* din Mehola**.
20
Şi Mical*, fiica lui Saul, îl iubea pe David. Şi i-au spus lui
Saul, şi lucrul acesta a fost bune
21 în ochii lui. Şi Saul a zis: „I-o voi
da şi îi va fi o cursă* şi mâna** filistenilor va fi asupra lui“. Şi Saul
a zis lui David: „Astăzi să-mi fii
ginere† această a doua oarăf“.
22
Şi Saul a poruncit slujitorilor
săi: „Vorbiţi lui David în ascuns,
zicând: „Iată, împăratul te place
şi toţi slujitorii săi te iubesc; şi
23 acum fii ginerele împăratului“. Şi
slujitorii lui Saul au spus cuvintele acestea în auzul lui David.
Şi David a zis: „Este uşor lucru
în ochii voştri să fii ginerele împăratului? Şi eu sunt om sărac şi
24 fără nume“. Şi slujitorii lui Saul
i-au spus, zicând: „David a vorbit
25 aceste cuvinte“. Şi Saul a zis:
„Aşa să spuneţi lui David: «Împăratul nu doreşte zestre*, ci o
sută de prepuţuri de-ale filistenilor, ca împăratul să fie răzbunat** pe vrăjmaşii săi»“. Şi Saul
avea de gând† să-l facă pe David
26 să cadă prin mâna filistenilor. Şi
slujitorii săi au spus aceste cuvinte lui David şi lucrul acesta
a fost bune în ochii lui David, ca să
fie ginerele împăratului. Şi nu se
27 împliniseră* zilele, când David
s-a ridicat şi s-a dus, el şi oamenii* săi, şi a lovit două sute de inşi
dintre filisteni. Şi David a adus**
prepuţurile lor şi le-a dat împăratului în număr deplin, ca să fie
ginerele împăratului. Şi Saul i-a
dat de soţie pe Mical, fiica sa.
28
Şi Saul a văzut şi a recunoscut că Domnul era cu David; şi

a Sau „cu cântece alese“ b Sau „a privit cu gelozie“ c Sau „şi“
„reuşea în toate“ e Lit. „drept“ f Sau „prin una din cele două“

18:28
18 *Cap. 9.21.
Vers. 23.
2 Sam. 7.18.

19 *2 Sam. 21.8
**Jud. 7.22.
1 Împ. 19.16

20 *Vers. 28.

21 *Ex. 10.7.
**Vers. 17.
†Vers. 26.

25 *Gen. 34.12.
Ex. 22.17.
**Cap. 14.24
†Vers. 17.

26 *Vers. 21.

27 *Vers. 13.
**2 Sam. 3.14

d Sau
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29 Mical,

fiica lui Saul, îl iubea. Şi
Saul s-a temut şi mai mult de
David; şi Saul i-a fost vrăjmaş
lui David în toate zilele sale.
30 Şi căpeteniile filistenilor ieşeau*
30 *2 Sam. 11.1.
să prădeze; şi a fost aşa: ori de
**Vers. 5.
câte ori ieşeau ei, David reuşea
mai multa** decât toţi slujitorii
lui Saul. Şi numele său a fost
foarte preţuit.
David
19 Şi Saul a vorbit lui Ionatan,
persecutat
fiul său, şi tuturor slujitorilor săi,
de Saul
2 ca ei să-l omoare* pe David. Dar
1 *Cap. 8.8,9.
lui Ionatan, fiul lui Saul, îi plăcea* mult de David. Şi Ionatan
2 *Cap. 18.1.
i-a spus lui David, zicând: „Tatăl
meu Saul caută să te omoare;
acum deci, te rog, păzeşte-te dimineaţa şi rămâi într-un loc tai3 nic şi ascunde-te. Şi eu voi ieşi
3 *Cap. 20.8-13
şi voi sta lângă tatăl meu în
câmpul unde vei fi şi voi vorbi
de tine cu tatăl meu şi voi vedea
4 *Cap. 20.32. 4 ce este şi îţi voi spune*“. Şi IoPr. 31.8,9.
natan a vorbit bine* de David
**Gen. 42.22
lui Saul, tatăl său, şi i-a zis:
Ps. 35.12;
109.5.
„Să nu păcătuiască** împăratul
Pr. 17.13.
împotriva robului său, împotriva
Ier. 18.20.
lui David, pentru că el n-a păcătuit împotriva ta şi pentru că
faptele sale au fost foarte bune
5 pentru tine. Căci şi-a pus viaţa* în
5 *Jud. 9.17;
12.3.
joc şi a bătut** pe filistean şi
Cap. 28.21.
D
omnul a lucrat o mare salvare†
Ps. 119.109.
**Cap. 17.49
pentru tot Israelul. Tu ai văzut şi
†Cap. 11.13.
te-ai bucurat; de ce†† dar vrei să
1 Cr. 11.14.
††Cap. 20.32
păcătuieşti împotriva*† unui
*†Deut. 19.10-13
sânge nevinovat, să omori pe DaMt. 27.4.
6 vid fără motiv?“ Şi Saul a ascultat de glasul lui Ionatan. Şi Saul
a jurat: „Viu este Domnul, că nu
7
va
fi omorât“. Şi Ionatan l-a che7 *Cap. 16.21;
mat pe David şi Ionatan i-a spus
18.2,10.
toate cuvintele acestea. Şi Ionatan l-a adus pe David la Saul; şi
el a fost înaintea* lui ca mai înainte.
Şi din nou a fost război. Şi
David scăpat 8
de Mical
David a ieşit şi s-a luptat cu filistenii
şi i-a lovit* cu mare mă8 *Cap. 18.27;
23.5.
cel; şi ei au fugit dinaintea lui.
9 *Cap. 16.14; 9 Şi un duh* rău de la Domnul a
18.10,11.
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fost asupra lui Saul. Şi Saul şedea
în casă cu suliţa sa în mână. Şi Da10 vid cânta cu mâna lui. Şi Saul
căuta să pironească pe David cu
suliţa de perete, dar el a alunecat dinaintea lui Saul şi Saul a
lovit peretele cu suliţa. Şi David a
fugit şi a scăpat în noaptea aceea.
11 Şi Saul a trimis* soli în casa lui
David, ca să-l pândească şi să-l
omoare dimineaţa. Şi Mical, soţia lui David, i-a spus, zicând:
„Dacă nu-ţi vei scăpa viaţa la
12 noapte, mâine vei fi omorât“. Şi
Mical l-a coborât* pe David pe
fereastră. Şi el a plecat şi a fugit
13 şi a scăpat. Şi Mical a luat terafimul şi l-a pus în pat şi a pus
plasa de păr de capră la capul
14 său şi l-a acoperit cu hainab. Şi,
când a trimis Saul soli să-l ia pe
15 David, ea a zis: „Este bolnav“. Şi
Saul a trimis soli să-l vadă pe David, zicând: „Aduceţi-l în pat, la
16 mine, ca să-l omor“. Şi solii au
venit şi, iată, terafimul era în pat
şi plasa de păr de capră la capul
17 lui. Şi Saul a zis lui Mical: „Pentru ce m-ai înşelat astfel şi ai lăsat pe vrăjmaşul meu să plece
şi a scăpat?“ Şi Mical a zis lui
Saul: „El mi-a zis: «Lasă-mă să
plec! Pentru ce să te omor*?»“
Şi David a fugit şi a scăpat
18
şi a venit la Samuel* la Rama**
şi i-a spus tot ce-i făcuse Saul.
Şi el şi Samuel au mers şi au locuit în Naiot.
19
Şi i s-a spus lui Saul, zicând:
„Iată, David este la Naiot în Ra20 ma“. Şi Saul a trimis* soli să-l ia
pe David. Şi ei au văzut o ceată** de profeţi care profeţeau şi
pe Samuel căpetenie peste ei;
şi Duhul lui Dumnezeu a venit
asupra solilor lui Saul şi au pro21 feţit† şi ei. Şi i s-a spus lui Saul şi
a trimis alţi soli şi au profeţit şi
ei. Şi Saul a trimis soli din nou, a
treia oară, şi au profeţit şi ei.
22 Atunci s-a dus şi el la Rama.

a Sau „se purta cu mai multă înţelepciune“

b Sau „pătura“

11 *Ps. 59 titlu.

12 *Ios. 2.15.
Fap. 9.24,25.
2 Cor. 11.33.

17 *2 Sam. 2.22

Fuga lui
David la
Rama
18 *Cap. 16.13.
**Cap. 7.17.

20 *Vers. 11,14.
Ioan 7.32.
**Cap. 10.5;
10.6,10.
1 Cor. 14.3;
14.24,25.
†Num. 11.25
Ioel 2.28.

1 SAMUEL
Şi a venit la fântâna cea mare care este în Secu. Şi a întrebat şi a
zis: „Unde sunt Samuel şi David?“ Şi unul a zis: „Iată, sunt la
23 Naiot, în Rama“. Şi a mers la Na23 *Cap. 10.10.
iot, în Rama, şi Duhul* lui Dumnezeu a venit şi peste el şi el a
mers profeţind, până a ajuns la
24 *Is. 20.2.
24 Naiot, în Rama. Şi s-a dezbrăcat*
**Mica 1.8.
de haine şi a profeţit şi el înain†Cap. 10.10-12
tea lui Samuel şi a stat pe jos dezbrăcat** toată ziua aceea şi toată
noaptea. De aceea se zice: „Este†
şi Saul printre profeţi?“
David
20 Şi David a fugit din Naiot,
şi Ionatan în
din Rama, şi a venit şi a zis înafaţa morţii
intea lui Ionatan: „Ce am făcut
eu? Care este nelegiuirea mea? Şi
care este păcatul meu înaintea
2 tatălui tău, de-mi caută viaţa?“ Şi
Ionatan i-a zis: „Ferească Dumnezeu, nu vei muri! Iată, tatăl meu
nu face nici un lucru, mare sau
mic, şi să nu-mi spună; şi pentru
ce ar ascunde tatăl meu lucrul
3 acesta de mine? Nu este aşa“. Şi
3 *Cap. 27.1.
2 Împ. 2.6.
David a jurat din nou şi din nou
şi a zis: „Tatăl tău ştie bine că am
căpătat favoare în ochii tăi şi zice: «Să nu ştie Ionatan aceasta,
ca să nu* se întristeze». Dar, cu
adevărat, viu este Domnul şi viu
este sufletul tău, nu-i decât un
pas între mine şi moarte“.
4
Şi Ionatan a spus lui David:
„Ce zice sufletul tău, voi face pen5 *Num. 10.10; 5 tru tine“. Şi David a zis lui Iona28.11-15.
tan: „Iată, mâine este lună nouă*
**Cap. 19.2,3
şi trebuie să stau negreşit cu împăratul la masă, dar tu dă-mi voie
să merg şi să mă ascund** pe
6
câmp, până în a treia seară. Dacă
6 *Cap. 16.4;
tatăl tău va întreba de mine, atunci
17.12.
Ioan 7.42.
spune-i: «David a cerut stăruitor
de la mine să se repeadă până la
Betleem*, cetatea sa, pentru că
acolo este o jertfă anuală pentru
7 toată familia». Dacă* va zice aşa:
7 *Deut. 1.23.
«Bine!», atunci robul tău va avea
**Cap. 25.17
Est. 7.7.
pace. Dar, dacă se va mânia, să
ştii că răul** este hotărât de el.

8 Arată

îndurare* deci robului tău,
pentru că ai făcut pe robul tău să
intre în legământul** Domnului
cu tine. Dar, dacă este nelegiuire†
în mine, omoară-mă tu însuţi,
pentru că de ce m-ai aduce la ta9 tăl tău?“ Şi Ionatan a zis: „Departe
de tine aceasta! Pentru că, dacă
aş şti negreşit că răul este hotărât de tatăl meu să vină asupra ta,
10 nu ţi-aş spune?“ Şi David a zis lui
Ionatan: „Cine îmi va spune? Şi
dacă tatăl tău îţi va răspunde
11 aspru?“ Şi Ionatan a zis lui David: „Hai să ieşim la câmp!“ Şi au
ieşit amândoi la câmp.
12
Şi Ionatan a zis lui David:
Domnul Dumnezeul lui Israel să
„D
fie martor, când voi încerca pe
tatăl meu mâine, pe timpul acesta,
sau poimâine; şi, iată, dacă va fi
bine faţă de David şi nu voi trimi13 te la tine şi nu-ţi voi spune, Domnul să facă* aşa şi încă mai mult
lui Ionatan! Dacă ar părea bine în
ochii tatălui meu să-ţi facă rău,
atunci îţi voi descoperi şi-ţi voi
da drumul şi vei merge în pace;
şi Domnul să fie** cu tine, cum a
14 fost† cu tatăl meu! Şi nu numai
cât voi mai trăi îmi vei arăta
îndurarea D omnului, ca să nu
15 mor, ci pentru totdeauna să nu-ţi
retragi* îndurarea de la casa mea,
nu, nici chiar când Domnul va nimici pe vrăjmaşii lui David, pe
16 fiecare, de pe faţa pământului“. Şi
Ionatan a făcut legământ cu casa
Domnul să
lui David, zicând: „D
ceară* din mâna vrăjmaşilor lui
17 David!“ Şi Ionatan l-a pus pe David să jure din nou pe iubirea pe
care o avea pentru el, pentru că
îl iubea* ca pea sufletul său.
18
Şi Ionatan i-a zis: „Mâine*
este luna nouă şi lipsa ta se va
observa, pentru că locul tău va fi
19 gol. Şi să laşi trei zile şi să cobori repede şi să vii la locul*
unde te-ai ascuns în ziua acelei întâmplări şi să rămâi lângă piatra

20:19
8 *Ios. 2.14.
**Cap. 18.3.
Vers. 16.
Cap. 23.18.
†2 Sam. 14.32

13 *Rut 1.17.
Cap. 3.17.
**Ios. 1.5.
Cap. 17.37;
18.12.
1 Cr. 22.11;
22.16.
†Cap. 10.7.

15 *Cap. 24.21.
2 Sam. 9.1;
9.3,7; 21.7.
16 *Deut. 23.21
Cap. 25.22;
31.2.
2 Sam. 4.7;
21.8.
17 *Cap. 18.1.

18 *Vers. 5,24.

19 *Cap. 19.2.

a Lit. „cum îşi iubea“
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1 SAMUEL 20:20
20 Ezela. Şi voi trage trei săgeţi ală21 *Ier. 4.2.

23 *Vers. 14,15.

26 *Lev. 7.21;
15.5.

28 *Vers. 6.

turi de ea, ca şi când aş trage la
21 ţintă. Şi, iată, voi trimite băiatul,
zicând: «Du-te, găseşte săgeţile!»
Dacă voi zice băiatului: «Iată, săgeţile sunt dincoace de tine, ia-le!»,
atunci vino, pentru că este pace
pentru tine şi nu este nimic, viu*
22 este Domnul. Dar, dacă voi zice
băiatului aşa: «Iată, săgeţile sunt
dincolo de tine!», mergi pe drumul tău, pentru că Domnul te-a
23 trimis. Şi, cât despre cuvântul*
de care am vorbit noi, eu şi tu,
iată, D omnul este între tine şi
mine pentru totdeauna“.
24
Şi David s-a ascuns în câmp.
Şi era luna nouă şi împăratul s-a
25 aşezat la masă, ca să mănânce. Şi
împăratul a stat pe scaunul său ca
în celelalte dăţi, pe scaunul de
lângă perete. Şi Ionatan s-a ridicat şi Abner a stat lângă Saul; şi
26 locul lui David era gol. Şi Saul n-a
zis nimic în ziua aceea, pentru că
se gândea: „S-a întâmplat ceva, nu
este curat, negreşit nu* este
27 curat“. Şi a fost aşa: a doua zi
după luna nouă, a doua zi a lunii,
locul lui David era gol. Şi Saul a
zis fiului său, Ionatan: „De ce n-a
venit fiul lui Isai la masă nici ieri,
28 nici astăzi?“ Şi Ionatan a răspuns*
lui Saul: „David a cerut stăruitor
de la mine să meargă până la
29 Betleem. Şi a zis: «Te rog, dă-mi
drumul, pentru că este o jertfă a
familiei în cetate şi fratele meu
mi-a poruncit el însuşi să fiu
acolo. Şi acum, dacă am căpătat
favoare în ochii tăi, te rog, dă-mi
drumul să-i văd pe fraţii mei». De
aceea n-a venit la masa împă30 ratului“. Şi mânia lui Saul s-a aprins împotriva lui Ionatan şi i-a
zis: „Fiu al unei stricate şi răzvrătite! Nu ştiu eu că ţi-ai ales
pe fiul lui Isai spre ruşinea ta şi
spre ruşinea goliciunii mamei
31 tale? Căci, cât va trăi fiul lui Isai
pe pământ, nu vei fi întărit, nici
a Plecare sau Despărţire
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tu, nici împărăţia ta. Şi acum
trimite şi adu-l la mine, pentru că
32 este un fiu al morţii“. Şi Ionatan 32 *Cap. 19.5.
Mt. 27.23.
a răspuns tatălui său Saul, zicânLc. 23.22.
du-i: „De ce* să moară? Ce a
33 făcut?“ Şi Saul a aruncat* suliţa 33 *Cap. 18.11;
19.10.
după el, ca să-l ucidă; şi Ionatan
**Vers. 7.
a cunoscut** că este hotărât de
34 tatăl său să omoare pe David. Şi
Ionatan s-a ridicat de la masă
plin de mânie şi n-a mâncat pâine în ziua a doua a lunii noi, pentru că era întristat pentru David,
căci tatăl său îi făcuse ruşine.
Şi a fost aşa: dimineaţa, Io35
natan a ieşit la câmp la timpulb
hotărât cu David şi un băiat era
36 cu el. Şi a zis băiatului său: „Aleargă, găseşte acum săgeţile pe
care le trag eu“. Şi băiatul a alergat şi el a tras săgeata dincolo de
37 el. Şi băiatul a venit la locul săgeţii pe care o trăsese Ionatan şi
Ionatan a strigat după băiat şi a
zis: „Nu este săgeata dincolo de
38 tine?“ Şi Ionatan a strigat după
băiat: „Grăbeşte, iute, nu sta!“ Şi
băiatul lui Ionatan a adunat săgeţile şi a venit la stăpânul său.
39 Şi băiatul nu ştia nimic; numai
Ionatan şi David cunoşteau lu40 crul acesta. Şi Ionatan a dat armele sale băiatului său şi i-a zis:
41 „Mergi, du-le în cetate“. Băiatul
a plecat şi David s-a ridicat din
partea de sud şi a căzut cu faţa
la pământ şi s-a plecat de trei ori;
şi s-au sărutat unul pe altul şi au
plâns unul cu altul, până când
42 David l-a întrecut. Şi Ionatan a 42 *Cap. 1.17.
zis lui David: „Mergi în pace*,
cum am jurat amândoi în Numele D omnului, zicând: D omnul
să fie între mine şi tine şi între
sămânţa mea şi sămânţa ta pentru totdeauna“. Şi s-a ridicat şi a
plecat. Şi Ionatan a intrat în cetate.
Fuga lui
21 Şi David a venit la Nob, la David
la Nob
preotul Ahimelec*. Şi Ahimelec
a tremurat** la întâlnirea cu Da14.3.
vid şi i-a zis: „De ce eşti singur 1 *Cap.
Mc. 2.26.

b Sau „locul“

**Cap. 16.4.

1 SAMUEL
2 şi nu este nimeni cu tine?“ Şi Da-vid

4 *Ex. 25.30.
Lev. 24.5.
Mt. 12.4.
**Ex. 19.15.

5 *Ex. 19.14.
Lev. 8.26.
1 Tes. 4.4.

6 *Mt. 12.3,4.
Mc. 2.25,26.
Lc. 6.3,4.
**Lev. 24.8,9

7 *Cap. 14.47;
22.9.
Ps. 52 titlu.

9 *Cap. 17.2;
17.50.
**Cap. 31.10

David la
împăratul
Achiş
11 *Ps. 56 titlu.

i-a zis preotului Ahimelec: „Împăratul mi-a poruncit un lucru şi
mi-a zis: «Să nu ştie nimeni nimic despre lucrul pentru care te trimit şi ce ţi-am poruncit; şi am îndrumat pe tineri în cutare şi cutare
3 loc». Şi acum, ce ai la îndemânăa?
Dă-mi cinci pâini în mâna mea
4 sau ce se va găsi“. Şi preotul a
răspuns lui David şi a zis: „Pâine
obişnuită n-am la îndemână, dar
este pâine sfântă*, numai dacă
tinerii s-au abţinut** de la femei“.
5 Şi David a răspuns preotului şi i-a
zis: „Cu adevărat femeile au fost
ţinute departe de noi în aceste
trei zile, de când am ieşit, şi vasele* tinerilor sunt sfinte, deşi era
o călătorie obişnuită; cu cât mai
mult deci astăzi vor fi vasele lor
6 sfinteb?“ Şi preotul i-a dat* pâine
sfântă, pentru că nu era acolo altă
pâine decât pâinile punerii înainte**, care fuseseră luate dinaintea D omnului, ca să pună pâine caldă, în ziua când erau luate.
7 (Şi în ziua aceea era acolo unul
dintre slujitorii lui Saul închis
înaintea Domnului; şi numele lui
era Doeg* edomitul, căpetenia
8 păstorilor lui Saul.) Şi David a zis
lui Ahimelec: „Şi nu ai aici la îndemână o suliţă sau o sabie? Căci
nu mi-am luat cu mine nici sabia,
nici armele, pentru că dispoziţia
9 împăratului era grabnică“. Şi preotul i-a zis: „Sabia lui Goliat filisteanul, pe care l-ai lovit în Valea* Terebinţilor, iată, este aici,
învelită** într-o pânză, în spatele
efodului: dacă vrei s-o iei, ia-o,
pentru că nu este alta aici în afară de aceasta“. Şi David a zis:
„Nu este alta ca ea, dă-mi-o!“
10
Şi David s-a ridicat şi a fugit
în ziua aceea de la faţa lui Saul
şi s-a dus la Achiş, împăratul Gatului.
11
Şi slujitorii lui Achiş* i-au zis:

22:7

„Nu este acesta David, împăra- 11 **Cap.18.6-8;
29.5.
tul ţării? Nu despre acesta au cântat
una alteia în jocuri, zicând:
«Saul a bătut** miile lui, şi Da12 vid zecile lui de mii»?“ Şi David
a pus* aceste cuvinte la inimă şi 12 *Lc. 2.19.
s-a temut foarte mult de Achiş,
13 împăratul Gatului. Şi şi-a schim- 13 *Ps. 34 titlu.
bat* purtarea înaintea ochilor lor
şi a făcut pe nebunul în mâinile lor
şi zgâria pe uşile porţii şi lăsa
14 să-i curgă balele pe barbă. Şi
Achiş a zis slujitorilor săi: „Iată,
vedeţi că omul acesta este nebun;
15 de ce l-aţi adus la mine? Duc eu
lipsă de nebuni, de aţi adus pe acesta să facă pe nebunul înaintea
mea? Să intre acesta în casa mea?“
David la
22 Şi David a plecat de acolo şi a Adulam
scăpat* în peştera** Adulam. Şi la Miţpaşi
fraţii săi şi toată casa tatălui său 1 *Ps. 57 titlu;
142 titlu.
au auzit şi au coborât acolo la el.
**Ios. 12.15;
2 Şi toţi* cei în nevoie şi toţi cei
15.35.
2 Sam. 23.13
care aveau datorii şi toţi cei cu
c
sufletul amărât s-au adunat la el 2 *Jud. 11.3.
şi el le-a fost căpetenie; şi erau cu
**Cap. 25.13
3 el cam** patru sute de inşi. Şi 3 *2 Sam. 8.2.
David a plecat de acolo la Miţpa,
în Moab*, şi a zis împăratului
Moabului: „Te rog, să rămânăd tatăl meu şi mama mea printre voi,
până când voi şti ce va face
4 Dumnezeu cu mine“. Şi i-a adus
înaintea împăratului Moabului
şi au rămas cu el cât timp a fost
David în cetăţuiee.
5
Şi profetul Gad* a zis lui Da- 5 *2 Sam. 24.11
1 Cr. 21.9.
vid: „Nu rămâne în cetăţuie e;
2 Cr. 29.25.
pleacă şi intră în ţara lui Iuda“.
Atunci David a plecat şi a intrat
în pădurea Heret.
6
Şi Saul a auzit că David a fost Saul ucide
preoţii
descoperit, el şi oamenii care erau pe
din Nob
cu el. Iar Saul şedea în Ghibea*
sub tamariscul de pe înălţime, cu 6 *Cap. 15.34.
suliţa sa în mână, şi toţi slujitorii
7 săi stăteau înaintea lui. Şi Saul
a zis slujitorilor săi care stăteau
înaintea lui: „Ascultaţi acum, beniamiţilor! Vă va da* fiul lui

a Lit. „sub mâna ta“

b Sau „şi pâinea este într-un fel obişnuită, cu atât mai mult, pentru că astăzi este
sfinţită din nou în vase“ c Sau „nemulţumiţi“ d Lit. „să iasă“ e Întăritură naturală; sau „peşteră“
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1 SAMUEL 22:8
7 *Cap. 8.14.

8 *Cap. 18.3;
20.30.

9 *Cap. 21.7.
Vers. 22.
Ps. 52 titlu.
**Cap. 21.1.
†Cap. 14.3.
10 *Num. 27.21.
Cap. 10.22.
**Cap. 21.6;
21.9.

14 *Cap. 19.4,5;
20.32; 24.11.

16 *Deut. 24.16.

Isai la toţi şi ogoare şi vii? Vă
va pune el căpetenii peste mii
8 şi căpetenii peste sute, de aţi uneltit toţi împotriva mea, şi nimeni
nu-mi dă de ştire când fiul* meu
a făcut învoială cu fiul lui Isai, şi
nu este nimeni dintre voi căruia
să-i pară rău de mine şi să-mi dea
de ştire că fiul meu a răzvrătit
pe slujitorul meu împotriva mea,
ca să pândească împotriva mea,
9 ca în ziua aceasta?“ Atunci Doeg*
edomitul, care era pus peste slujitorii lui Saul, a răspuns şi a
zis: „Am văzut pe fiul lui Isai venind la Nob, la Ahimelec**, fiul
10 lui Ahitub†, şi acesta a întrebat*
pe D omnul pentru el şi i-a dat
merinde** şi i-a dat şi sabia lui
Goliat, filisteanul“.
11
Şi împăratul a trimis să-l cheme pe preotul Ahimelec, fiul lui
Ahitub, şi toată casa tatălui său,
pe preoţii care erau în Nob; şi ei
12 au venit toţi la împărat. Şi Saul
a zis: „Ascultă acum, fiu al lui
Ahitub!“ Şi el a răspuns: „Ia13 tă-mă, domnul meu!“ Şi Saul i-a
zis: „De ce aţi uneltit împotriva
mea, tu şi fiul lui Isai, întrucât
i-ai dat pâine şi sabie şi ai întrebat pe Dumnezeu pentru el, ca să
se ridice împotriva mea ca un
14 pânditor, ca în ziua aceasta?“ Şi
Ahimelec a răspuns împăratului şi
a zis: „Şi cine este aşa de credincios* între toţi slujitorii tăi ca
David, care este ginerele împăratului şi are intrare în sfatul tău
tainic şi este preţuit în casa ta?
15 Astăzi am început eu să întreb
pe Dumnezeu pentru el? Departe
de mine! Să nu arunce împăratul
vreo vină asupra robului său, nici
asupra întregii case a tatălui meu,
pentru că robul tău nu ştie nimic
din toate acestea, mic sau mare“.
16 Şi împăratul i-a zis: „Vei muri negreşit, Ahimelec, tu şi toată* casa
17 tatălui tău“. Şi împăratul a zis
alergătorilor care stăteau împrea Orfan
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jurul său: „Întoarceţi-vă şi omo- 17 *Ex. 1.17.
râţi pe preoţii Domnului, pentru
că şi mâna lor este cu David şi
pentru că au ştiut când a fugit şi
nu mi-au dat de ştire“. Dar slujitorii împăratului n-au vrut* să
întindă mâna ca să se arunce asu18 pra preoţilor D omnului. Şi îm- 18 *Cap. 2.31.
păratul a zis lui Doeg: „Întoarce-te
tu şi aruncă-te asupra preoţilor“.
Şi Doeg edomitul s-a întors şi
s-a aruncat asupra preoţilor şi
a ucis* în ziua aceea optzeci şi
cinci de inşi care purtau efodul
19 de in. Şi Saul a lovit Nobul*, ce- 19 *Ios. 21.1-45
Vers. 9,11.
tatea preoţilor, cu ascuţişul sabiei, bărbaţi şi femei, copii şi
sugari, şi boi, şi măgari, şi oi, cu
ascuţişul sabiei.
20
Iar unul din fiii* lui Ahime- 20 *Cap. 23.6,9;
30.7.
lec, fiul lui Ahitub, numit Abia1 Împ. 2.26;
2.27.
tara, a scăpat** şi a fugit la David.
**Cap. 2.33;
21 Şi Abiatar i-a spus lui David că
23.6.
Saul a ucis pe preoţii Domnului.
22 Şi David a zis lui Abiatar: „Am
ştiut în ziua aceea, când era acolo Doeg edomitul, că va spune
negreşit lui Saul. Eu sunt răspunzător de toate vieţile din casa ta23 tălui tău. Rămâi cu mine, nu te 23 *1 Împ. 2.26.
teme; pentru că cel care caută*
viaţa mea caută şi viaţa ta; şi la
mine vei fi bine păzit“.
scapă
23 Şi i-au spus lui David, zicând: David
Cheila
„Iată, filistenii luptă împotriva
1 *Ios. 15.44.
2 Cheilei* şi jefuiesc ariile“. Şi DaNeem. 3.17,18
vid a întrebat* pe Domnul, zi22.10.
când: „Să merg şi să bat pe aceşti 2 *Cap.
Vers. 4,6,
9-12.
filisteni?“ Şi D omnul a zis lui
Cap. 30.8.
David: „Mergi şi bate pe filisteni
2 Sam. 5.19;
3 şi salvează Cheila“. Şi oamenii
5.23.
lui David i-au zis: „Iată, ne temem
aici, în Iuda, cu cât mai mult
dacă vom merge la Cheila împo4 triva rândurilor filistenilor?“ Şi
David a întrebat pe Domnul din
nou. Şi Domnul i-a răspuns şi a zis:
„Ridică-te, coboară la Cheila,
pentru că voi da pe filisteni în
5 mâna ta“. Şi David a mers cu oa- 5 *Cap. 19.8.
2 Sam. 5.20.
menii săi la Cheila şi s-a luptat*

1 SAMUEL
cu filistenii şi le-a luat vitele şi
i-a lovit cu mare măcel. Şi David
i-a salvat pe locuitorii Cheilei.
6
Şi a fost aşa: când Abiatar, fiul
6 *Cap. 22.20.
lui Ahimelec, a fugit* la David în
Cheila, a coborât cu un efod în mâ7 nă. Şi i s-a spus lui Saul că David a
venit la Cheila. Şi Saul a zis: „Dumnezeu l-a data în mâna mea, pentru
că s-a închis, intrând într-o cetate
8 cu porţi şi drugi“. Şi Saul a chemat tot poporul la război, ca să coboare la Cheila, să împresoare pe
9 David şi pe oamenii săi. Şi David
9 *Num. 27.21.
a cunoscut că Saul uneltea răul îmVers. 6.
Cap. 30.7.
potriva lui. Şi a zis* preotului A10
biatar: „Adu efodul!“ Şi David a
10 *Cap. 22.19.
Doamne, Dumnezeul lui Israzis: „D
el! Robul Tău a auzit negreşit că
Saul caută să vină la Cheila să nimicească* cetatea din cauza mea.
11 Mă vor da oamenii Cheilei în mâna lui? Va coborî Saul, după cum
a auzit robul Tău? Doamne, Dumnezeul lui Israel, Te rog, spune
robului Tău“. Şi Domnul a zis: „Va
12 coborî“. Şi David a zis: „Mă vor
dab oamenii Cheilei, pe mine şi
pe oamenii mei, în mâna lui Saul?“
Şi Domnul i-a zis: „Te vor da“.
13
Şi David s-a ridicat cu oame13 *Cap. 22.2;
nii săi, cam* şase sute de inşi, şi
25.13.
au ieşit din Cheila şi au mers
unde au putut. Şi i s-a spus lui Saul
că David a scăpat din Cheila şi
14
el a încetat să mai înainteze. Şi
14 *Ps. 11.1.
**Ios. 15.55.
David a locuit în pustiu, în întă2 Cr. 11.8.
rituri, şi a rămas în ţinutul mun†Ps. 32.7;
54.3,4.
tos*, în pustiul Zif**. Şi Saul îl
căuta† în toate zilele, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâna lui.
Şi David a văzut că Saul a ieDavid în 15
pustiurile
şit să-i caute viaţa; şi David era
Zif şi Maon
16 în pustiul Zif, în pădure. Şi Ionatan, fiul lui Saul, s-a ridicat şi
a mers la David, în pădure, şi i-a
întărit încredereac în Dumnezeu
17 şi i-a zis: „Nu te teme*, pentru că
17 *Ps. 27.1-3.
mâna lui Saul, tatăl meu, nu te va
Ev. 13.6.
ajunge şi tu vei fi împărat peste
a Lit. „l-a aruncat“

„Araba“

b Lit. „Mă vor închide“

Israel şi eu voi fi al doilea după
tine; şi chiar şi Saul, tatăl meu,
18 ştie** aceasta“. Şi amândoi au
făcut legământ* înaintea Domnului; şi David a rămas în pădure,
iar Ionatan a plecat acasă la el.
19
Şi zifiţii s-au suit* la Saul în
Ghibea, zicând: „Nu se ascunde
David la noi, în întărituri, în pădure, pe dealul Hachila, care este
20 spre sud de Ieşimond? Şi acum,
împărate, după toată dorinţa sufletului tău de a coborî, coboară şi
va fi treaba* noastră să-l dăm în
21 mâna împăratului“. Şi Saul a
zis: „Binecuvântaţi să fiţi voi de
Domnul, pentru că aţi avut milă
22 de mine. Duceţi-vă, vă rog, încredinţaţi-vă şi mai mult şi cunoaşteţi şi vedeţi locul lui, unde este
piciorul lui şi cine l-a văzut acolo,
pentru că mi s-a spus că este foar23 te prudente. Vedeţi deci şi cunoaşteţi toate ascunzătorile unde se
ascunde şi întoarceţi-vă la mine cu
ceva temeinic şi voi merge cu voi.
Şi va fi aşa: dacă este în ţară, îl
voi căuta prin toate miile lui Iuda“.
24 Şi s-au ridicat şi au mers la Zif,
înaintea lui Saul. Iar David şi oamenii săi erau în pustiul Maon*,
în câmpiaf dinspre sud de Ieşimon.
Şi Saul şi oamenii săi s-au dus
25
să-l caute. Şi i s-a spus lui David
şi a coborât de pe stâncă şi a rămas în pustiul Maon. Şi Saul a
auzit şi l-a urmărit pe David în pus26 tiul Maon. Şi Saul mergea pe latura aceasta a muntelui şi David
şi oamenii săi pe cealaltă latură
a muntelui şi David se grăbea*
să scape de Saul. Şi Saul şi oamenii săi au înconjurat** pe David
şi pe oamenii săi, ca să-i prindă.
27 Şi un sol* a venit la Saul, zicând:
„Grăbeşte-te şi vino, pentru că filistenii s-au aruncat asupra ţării“.
28 Şi Saul s-a întors de la urmărirea
lui David şi a mers împotriva filistenilor: de aceea au numit lo-

c Lit. „mâna“

d În dreapta pustiului

23:28
17 **Cap. 20.31;
24.20.
18 *Cap. 18.3;
20.16,42.
2 Sam. 21.7.
19 *Cap. 26.1.
Ps. 54 titlu.

20 *Ps. 54.3.

24 *Ios. 15.55.
Cap. 25.2.

26 *Ps. 31.22.
**Ps. 17.9.

27 *2 Împ. 19.9.

e Sau „şiret“

f Ebr.
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1 SAMUEL 23:29
acela Sela-Hamahlecota. bŞi
David s-a suit de acolo şi a locuit
în întăriturile din En-Ghedi*.
David
24 Şi a fost aşa: când s-a întors*
la En-Ghedi.
Saul de la urmărirea filistenilor,
Cruţarea lui
i s-a spus, zicând: „Iată, David este
Saul
2 în pustiul En-Ghedi“. Şi Saul a luat
1 *Cap. 23.28.
trei mii de bărbaţi aleşi din tot
2 *Cap. 26.2.
Israelul şi s-a dus să caute* pe
Ps. 38.12.
David şi pe oamenii săi pe stân3 cile caprelor sălbatice. Şi a venit
3 *Vers. 10.
**Jud. 3.24.
la staulele oilor lângă drum, unde
†Ps. 57 titlu;
era o peşteră. Şi Saul a intrat*
142 titlu.
să-şi acopere** picioarele. Iar David şi oamenii† săi şedeau în locul
4 retras dinăuntrul peşterii. Şi oa4 *Cap. 26.8-11
menii* lui David i-au zis: „Iată
ziua de care ţi-a zis Domnul: «Iată,
voi da pe vrăjmaşul tău în mâna
ta şi-i vei face cum este bine în
ochii tăi»“. Şi David s-a ridicat şi
a tăiat pe furiş colţul mantiei lui
5 *2 Sam. 24.10 5 Saul. Şi a fost aşa: după aceasta,
lui David îi bătea inima* pentru
că tăiase colţul mantiei lui Saul.
6 *Cap. 26.11. 6 Şi a zis oamenilor săi: „Să mă
ferească* D omnul să fac acest
lucru domnului meu, unsului Domnului, să-mi întind mâna împotriva lui, pentru că este unsul
7 Domnului“. Şi David i-a opritc*
7 *Ps. 7.4.
pe oamenii săi cu aceste cuvinte
Mt. 5.44.
Rom. 12.17,19
şi nu i-a lăsat să se ridice împotriva lui Saul. Şi Saul s-a ridicat
din peşteră şi a mers pe drumul
8 său. După aceea s-a ridicat şi
David şi a ieşit din peşteră şi a
strigat după Saul, zicând: „Domnul meu, împărate!“ Şi Saul s-a
uitat în urma sa şi David s-a plecat cu faţa la pământ şi a făcut
o plecăciune.
9
Şi David a zis lui Saul: „De
9 *Ps. 141.6.
Pr. 16.28;
ce
asculţi*
cuvintele oamenilor,
17.9.
care zic: «Iată, David îţi vrea
10 răul»? Iată, ochii tăi au văzut în
această zi că D omnul te-a dat
astăzi în mâna mea în peşteră
şi unii mi-au zis să te omor, dar
te-am cruţat şi am zis: «Nu-mi
29 *Ios. 15.62.
2 Cr. 20.2.

29 cul

a Stânca scăpării sau Stânca împărţirii

mustrat“
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voi întinde mâna împotriva domnului meu, pentru că este unsul
11 Domnului». O, tatăl meu, vezi, da,
vezi colţul mantiei tale în mâna
mea! Pentru că, dacă am tăiat
colţul mantiei tale şi nu te-am
ucis, recunoaşte şi vezi că în mâna
mea nu este nici rău*, nici nelegiuire, şi n-am păcătuit împotriva ta, deşi tu-mi vânezi** viaţa,
12 ca s-o iei. Domnul să judece* între
mine şi tine şi D omnul să mă
răzbune faţă de tine, dar mâna
13 mea nu va fi asupra ta. După cum
zice proverbul celor bătrâni:
«Răul de la răi* vine!» Dar mâna
14 mea nu va fi asupra ta. După cine
a ieşit împăratul lui Israel? Pe
cine urmăreşti? Un câine* mort,
15 un singur purice**? Domnul deci
să fie judecător* şi să hotărască
între mine şi tine şi să vadă** şi
să-mi apere† cauza, eliberându-mă
16 din mâna ta“. Şi a fost aşa: când
a terminat David de spus aceste
cuvinte lui Saul, Saul a zis: „Este
acesta glasul* tău, fiul meu David?“ Şi Saul şi-a înălţat glasul şi
a plâns.
Şi a zis* lui David: „Tu eşti
17
mai drept** decât mine, pentru că
tu mi-ai întors† bine, iar eu ţi-am
18 întors rău. Şi tu ai arătat astăzi că
ai lucrat bine faţă de mine, pentru că Domnul m-a dat* în mâna
19 ta şi tu nu m-ai ucis. Căci, dacă
găseşte cineva pe vrăjmaşul său,
îl va lăsa oare să plece cu bine?
De aceea, Domnul îţi va răsplăti
20 cu bine ce mi-ai făcut astăzi. Şi
acum, iată, ştiu* că vei fi împărat
şi împărăţia lui Israel va fi întă21 rită în mâna ta. Şi acum jură-mi*
pe Domnul că nu vei nimici**
sămânţa mea după mine şi nu vei
nimici numele meu din casa ta22 tălui meu“. Şi David i-a jurat lui
Saul şi Saul a plecat acasă la el
şi David şi oamenii săi s-au suit*
în cetăţuie.

b În unele traduceri capitolul 24 începe aici

11 *Jud. 11.27.
Ps. 7.3; 35.7.
**Cap. 26.20

12 *Gen. 16.5.
Jud. 11.27.
Cap. 26.10.
Iov 5.8.
13 *Mt. 7.16-20

14 *Cap. 17.43.
2 Sam. 9.8.
**Cap. 26.20
15 *Vers. 12.
**2 Cr. 24.22
†Ps. 35.1;
43.1; 119.154
Mica 7.9.
16 *Cap. 26.17.

17 *Cap. 26.21.
**Gen. 38.26
†Mt. 5.44.
18 *Cap. 26.23.

20 *Cap. 23.17.

21 *Gen. 21.23.
Cap. 20.14-17
**2 Sam. 21.6-8

22 *Cap. 23.29.

c Sau „i-a

1 SAMUEL
Nabal şi
Abigail
1 *Cap. 28.3.
**Num. 20.29
Deut. 34.8.
†Gen. 21.21.
Num. 10.12;
13.3.
Ps. 120.5.
2 *Cap. 23.24.
**Ios. 15.55.
3 *Ios. 15.13.
Cap. 30.14.

4 *Gen. 38.13.
2 Sam. 13.23

6 *1 Cr. 12.18.
Ps. 122.7.
Lc. 10.5.
7 *Vers. 15,21.

8 *Neem. 8.10.
Est. 9.19.

10 *Jud. 9.28.
Ps. 73.7,8;
123.3,4.

11 *Jud. 8.6.

25

Şi Samuel* a murit. Şi tot
Israelul s-a adunat şi l-a plâns**;
şi l-au înmormântat în casa lui,
în Rama.
Şi David s-a ridicat şi a cobo2 rât în pustiul† Paran. Şi în Maon*
era un om a cărui avere era în
Carmela**. Şi omul acesta era foarte bogat şi avea trei mii de
oi şi o mie de capre şi îşi tundea
3 oile în Carmel. Şi numele omului
era Nabalb şi numele soţiei sale,
Abigailc. Şi femeia era înţeleaptăd şi frumoasă la chip, dar soţul
era aspru şi rău în faptele sale şi
4 era din casa lui Caleb*. Şi David
a auzit în pustiu că Nabal îşi
5 tundea* oile. Şi David a trimis
zece tineri şi David a zis tinerilor: „Suiţi-vă la Carmel şi mergeţi
la Nabal şi întrebaţi-l de sănăta6 te în numele meu. Şi să-i ziceţi:
«Să trăieşti! şi pace* ţie şi pace
casei tale şi pace la tot ce este al
7 tău! Şi acum am auzit că ai tunzători; acum, păstorii tăi au fost
cu noi şi noi nu le-am făcut nici
un răue şi nu le-a lipsit* nimic în
toate zilele cât au fost în Carmel.
8 Întreabă pe tinerii tăi şi îţi vor
spune. De aceea, să capete bunăvoinţă tinerii în ochii tăi, pentru
că venim într-o zi* bună. Dă, te
rugăm, ce va găsi mâna ta, robilor
9 tăi şi fiului tău David»“. Şi tinerii
lui David au venit şi i-au vorbit lui
Nabal cu toate cuvintele acestea
în numele lui David, apoi au tăcut.
10
Şi Nabal a răspuns slujitorilor lui David şi a zis: „Cine* este
David şi cine este fiul lui Isai?
Astăzi sunt mulţi robi care fug,
11 fiecare de la stăpânul său. Şi să
iau* eu pâinea mea şi apa mea şi
carnea mea, pe care am înjunghiat-o pentru tunzătorii mei, şi să
le dau unor oameni pe care nu-i
12 ştiu de unde sunt?“ Şi tinerii lui
David s-au întors pe drumul lor
şi au mers înapoi şi au venit şi

a Carmel în Iuda

i-am necinstit“

25:22

i-au istorisit potrivit cu toate cu-

13 vintele acestea. Şi David a zis oa- 13 *Cap. 30.24.

menilor săi: „Încingeţi-vă fiecare
sabia!“ Şi şi-au încins fiecare sabia; şi David şi-a încins şi el sabia; şi s-au suit după David cam
patru sute de inşi, iar două sute au
rămas* pe lângă bagaje.
14
Şi unul dintre slujitorif a istorisit Abigailei, soţia lui Nabal, zicând: „Iată, David a trimis soli din
pustiu ca să binecuvânteze pe stă15 pânul nostru şi el i-a batjocorit. Şi
oamenii au fost foarte buni cu noi
şi nu ne-au făcut nici un rău* şi
nimic nu ne-a lipsit în toate zilele
cât am mers cu ei, când eram în
16 câmpii. Ei ne-au fost zid* şi noaptea şi ziua, în toate zilele cât am
17 fost cu ei, păscând oile. Şi acum,
înţelege şi vezi ce ai de făcut,
pentru că răul* s-a hotărât împotriva stăpânului nostru şi împotriva casei lui; şi el este un astfel
de fiu** al lui Belial, încât nimeni
nu-i poate vorbi“.
18
Şi Abigail s-a grăbit şi a luat*
două sute de pâini şi două burdufuri cu vin şi cinci oi pregătite
şi cinci măsuri de grăunţe prăjite
şi o sută de turte de stafide şi
două sute de turte de smochine şi
19 le-a pus pe măgari. Şi a zis slujitorilor săi: „Treceţi înaintea* mea;
iată, eu vin în urma voastră“. Dar
20 soţului ei, Nabal, nu i-a spus. Şi a
fost aşa: pe când călărea pe măgar şi cobora într-un loc stufos al
dealului, iată, David şi oamenii
săi coborau spre ea şi ea i-a întâl21 nit. Şi David zisese: „În adevăr,
în zadar am păzit tot ce avea acesta în pustiu, de nu s-a pierdut nimic din tot ce era al lui; şi el mi-a
22 răsplătit* binele cu rău. Aşa să
facă* Dumnezeu vrăjmaşilorg lui
David şi încă mai mult, dacă voi
lăsa** până la lumina dimineţii
vreo parte bărbătească† din tot
ce este al lui!“

b Nebun sau Neevlavios c Bucuria tatălui d Lit. „cu bună înţelegere“
f Lit. „tineri“ g Unele ms. din Septuaginta omit

15 *Vers. 7,21.

16 *Ex. 14.22.
Iov 1.10.
17 *Cap. 20.7.
**Deut. 13.13
Jud. 19.22.

18 *Gen. 32.13.
Pr. 18.16;
21.14.

19 *Gen. 32.16;
32.20.

21 *Cap. 24.17.
Ps. 109.5.
Pr. 17.13.

22 *Rut 1.17.
Cap. 3.17;
20.13,16.
**Vers. 34.
†1 Împ. 14.10;
21.21.
2 Împ. 9.8.

e Lit. „nu
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1 SAMUEL 25:23
23 *Ios. 15.18.
Jud. 1.14.

26 *2 Împ. 2.2.
**Gen. 20.6.
Vers. 33.
†Rom. 12.19.
††2 Sam. 18.32

27 *Gen. 33.11.
Cap. 30.26.
2 Împ. 5.15.

28 *2 Sam. 7.11-16;
7.27.
1 Împ. 9.5.
1 Cr. 17.10;
17.25.
**Cap. 18.17
†Cap. 24.11.
Ps. 7.3.
29 *Ps. 66.9.
Col. 3.3.
**Ier. 10.18.

30 *Cap. 13.14;
15.28.

Şi Abigail a văzut pe David
şi s-a grăbit şi s-a dat jos* de pe
măgar şi a căzut cu faţa la pământ înaintea lui David şi s-a
24 plecat până la pământ. Şi a căzut
la picioarele lui şi a zis: „Asupra
mea, domnul meu, asupra mea să
fie nelegiuirea; şi să vorbească,
te rog, roaba ta la urechile tale,
25 şi ascultă cuvintele roabei tale. Te
rog, să nu ia aminte domnul meu
la acest om al lui Belial, Nabal;
pentru că, aşa cum este numele
lui, aşa este şi el: Nabal este numele lui şi nebunie este în el; şi
eu, roaba ta, n-am văzut pe tinerii
domnului meu, pe care i-ai trimis.
26 Şi acum, domnul meu, viu* este
Domnul şi viu este sufletul tău,
pentru că Domnul te-a oprit** ca
să ajungi la vărsare de sânge şi
să te răzbunia† cu propria ta mână. Şi acum, vrăjmaşii†† tăi şi cei
care caută să facă rău domnului
27 meu să fie ca Nabal! Şi acum darul* acestab, pe care l-a adus roaba ta domnului meu, să se dea
tinerilor care urmează pe domnul
28 meu. Iartă, te rog, greşeala roabei
tale! Pentru că Domnul va face* negreşit domnului meu o casă trainică, pentru că domnul meu poartă războaiele** Domnului şi nu s-a
găsit rău† în tine în toate zilele tale.
29 Şi, dacă un om se ridică să te urmărească şi să caute sufletul tău,
sufletul domnului meu va fi legat* în mănunchiul celor viic de
Domnul Dumnezeul tău şi El va
azvârli sufletele vrăjmaşilor tăi
30 ca din căuşul praştiei**. Şi va fi
aşa: când Domnul va face domnului meu după tot binele pe care
l-a vorbit despre tine şi te va
31 pune conducător* peste Israel, atunci aceasta nu va fi un prilej de
cădere pentru tine, nici mustrare
de inimă pentru domnul meu, că
ai vărsat sânge fără motiv şi că
domnul meu s-a răzbunatd singur.
23

Şi, când D omnul va face bine
domnului meu, atunci adu-ţi aminte de roaba ta“.
32
Şi David a zis către Abigail: 32 *Gen. 24.27.
Ex. 18.10.
„Binecuvântat* să fie D omnul
Ps. 41.13;
Dumnezeul lui Israel care te-a tri72.18.
Lc. 1.68.
mis în ziua aceasta în întâmpi33 narea mea! Şi binecuvântată să 33 *Vers. 26.
fie judecata tae şi binecuvântată
să fii tu, că m-ai oprit* în ziua aceasta de a ajunge la vărsare de sânge şi a mă salva cu propria mea
34 mână. Dar, cu adevărat, viu este 34 *Vers. 22.
Domnul Dumnezeul lui Israel care
m-a oprit să-ţi fac rău că, dacă
nu te-ai fi grăbit şi n-ai fi venit
în întâmpinarea mea, hotărât nu
i-ar fi rămas lui Nabal până* la
lumina dimineţii nici măcar o
35 singură parte bărbătească“. Şi Da- 35 *Cap. 20.42.
2 Sam. 15.9.
vid a luat din mâna ei ce-i aduse2 Împ. 5.19.
Lc. 7.50; 8.48
se şi i-a zis: „Suie-te* în pace a**Gen. 19.21
casă; vezi, am ascultat de glaf
sul tău şi te-am primit** bine “.
36
Şi Abigail a venit la Nabal şi, David ia pe
iată, el avea un ospăţ* în casa lui, Abigail şi
pe Ahinoam
ca ospăţul unui împărat; şi inima
ca soţii
lui Nabal era veselă, pentru că era
Sam. 13.28
foarte beat. Şi ea nu i-a spus nici un 36 *2
Pr. 20.1.
cuvânt, mic sau mare, până la lumiIs. 5.11.
Dan. 5.1.
37 na dimineţii. Şi a fost aşa: dimineaOsea 4.11.
g
ţa, când beţia lui Nabal trecuse ,
soţia sa i-a spus toate aceste lucruri
şi inima lui a fost lovită ca de moar38 te şi el a devenit ca de piatră. Şi a 38 *Cap. 26.10.
2 Sam. 6.7.
fost aşa: cam după zece zile, DomPs. 104.29.
nul a lovit* pe Nabal şi el a murit.
39
Şi când David a auzit că a mu- 39 *Vers. 32.
**Cap. 24.15
rit Nabal, a spus: „Binecuvântat*
Pr. 22.23.
să fie Domnul, care mi-a apărat
†Vers. 26,34.
cauza** în dezonoarea pe care
††1 Împ. 2.44
Ps. 7.16.
mi-a făcut-o Nabal şi care a oprit†
pe robul Său de la rău; şi D omnul a întors†† răutatea lui Nabal
asupra capului său“. Şi David a
trimis cuvânt Abigailei, ca s-o ia
40 de soţie. Şi slujitorii lui David au
venit la Abigail, la Carmel, şi i-au
vorbit, zicând: „David ne-a trimis
41 la tine, ca să te ia de soţie“. Şi ea

a Lit. „să te salvezi“ b Lit. „binecuvântarea aceasta“ c Lit. „mănunchiul vieţilor“ d Lit. „s-a salvat“
e Sau „discernământul tău“ f Lit. „ţi-am ridicat faţa“ g Lit. „când ieşise vinul din Nabal“
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1 SAMUEL
41 *Rut 2.10,13.
Pr. 15.33.
Lc. 7.38,44.

s-a ridicat şi s-a plecat cu faţa
la pământ şi a zis: „Iată, slujnica
ta este o roabă, ca să spele* picioarele slujitorilor domnului
42 meu“. Şi Abigail s-a grăbit şi s-a
ridicat şi a încălecat pe un măgar, cu cinci dintre slujnicele ei
care o urmau; şi a mers după solii
lui David şi a fost soţia lui.
Şi David a luat şi pe Ahinoam
43 *Ios. 15.56. 43
din Izreel*; şi amândouă** au fost
**Cap. 27.3;
30.5.
44 soţiile sale. Iar Saul dăduse pe
Mical*, fiica sa, soţia lui David,
44 *Cap. 18.20.
2 Sam. 3.14.
lui Palti, fiul lui Laiş, care era
**Is. 10.30.
din Galim**.
David în 26 Şi zifiţii au venit la Saul, la
tabăra lui
Ghibea, zicând: „Nu se ascunde*
Saul
David în dealul Hachila, care
1 *Cap. 23.19.
2
este în faţa Ieşimonuluia?“ Şi Saul
Ps. 54 titlu.
s-a ridicat şi a coborât la pustiul
2 *Cap. 13.2;
Zif, având cu el trei* mii de băr24.2.
baţi aleşi ai lui Israel, ca să-l cau3 te pe David în pustiul Zif. Şi Saul
şi-a aşezat tabăra pe dealul Hachila, care este în dreptul Ieşimonului, lângă drum. Şi David
locuia în pustiu şi a văzut că Saul
4 a venit după el în pustiu. David
a trimis deci iscoade şi a înţeles
că Saul într-adevăr venise. Şi
5
5 *Cap. 14.50;
17.55.
David s-a ridicat şi a venit la locul unde îşi aşezase Saul tabăra;
şi David a văzut locul unde era
culcat Saul, şi Abner*, fiul lui
Ner, căpetenia oştirii sale. Şi Saul
era culcat în locul de apărare al
carelor şi poporul era aşezat în
tabără în jurul lui.
6 *1 Cr. 2.16.
6
Şi David a luat cuvântul şi a
**2 Sam. 2.13
spus
lui Ahimelec hetitul şi lui A†Jud. 7.10,11
bişai, fiul Ţeruiei*, fratele lui Io††2 Sam. 2.18;
2.24.
ab**, zicând: „Cine va coborî† cu
mine la Saul în tabără?“ Şi Abişai†† a zis: „Eu voi coborî cu ti7 ne“. Şi David şi Abişai au venit
la popor noaptea. Şi, iată, Saul
stătea culcat, dormind în locul de
apărare al carelor, cu suliţa sa înfiptă în pământ, la capul său. Şi
Abner şi poporul erau culcaţi în
8 jurul lui. Şi Abişai a zis lui Daa Pustiului

vid: „Dumnezeu a dat* astăzi pe
vrăjmaşul tău în mâna ta şi acum
lasă-mă, te rog, să-l pironesc cu
suliţa în pământ cu o singură
lovitură, şi nu-l voi lovi a doua
9 oară“. Şi David a zis lui Abişai:
„Nu-l omorî; pentru că cine-şi*
poate întinde mâna împotriva
unsului Domnului şi să fie fără
10 vinăb?“ Şi David a zis: „Viu este
D omnul, D omnul* îl va lovi,
sau îi va veni ziua** lui să moară,
sau va coborî† în luptă şi va
11 pieri! Să mă ferească* Domnul
să-mi întind mâna împotriva unsului Domnului! Şi acum ia, te
rog, suliţa care este la capul său
şi urciorul cu apă şi să plecăm“.
12 Şi David a luat suliţa şi urciorul
cu apă de la capul lui Saul; şi au
plecat şi nici unul n-a văzut, nici
n-a ştiut şi nici unul nu s-a trezit:
căci toţi dormeau, pentru că un
somn* adânc de la D omnul căzuse peste ei.
13
Şi David a trecut de cealaltă
parte şi a stat pe vârful unui munte de departe; era o mare depăr14 tare între ei. Şi David a strigat către popor şi către Abner, fiul lui
Ner, zicând: „Nu răspunzi, Abner?“ Şi Abner a răspuns şi a zis:
„Cine eşti tu, care strigi către
15 împărat?“ Şi David a zis lui Abner: „Nu eşti tu bărbat? Şi cine
este ca tine în Israel? Pentru ce
dar n-ai păzit pe domnul tău,
împăratul? Pentru că a venit unul
din popor să-l omoare pe împă16 ratul, domnul tău. Nu este bine
lucrul acesta pe care l-ai făcut.
Viu este Domnul, sunteţi fii ai
morţii, pentru că n-aţi păzit pe
domnul vostru, pe unsul D omnului. Şi acum vezi unde este suliţa împăratului şi urciorul cu
apă care erau la capul lui“.
17
Şi Saul a recunoscut glasul lui
David şi a zis: „Este acesta glasul* tău, fiul meu David?“ Şi David a zis: „Glasul meu, domnul

26:17
8 *Cap. 24.4.

9 *Cap. 24.6,7.
2 Sam. 1.16.

10 *Deut. 32.35
Cap. 25.26,38
Lc. 18.7.
**Gen.47.29
Iov 7.1; 14.5.
Ps. 37.13.
†Cap. 31.6.
11 *Cap. 24.6-12
Rom. 12.17;
12.19.

12 *Gen. 2.21;
15.12.
Is. 29.10.

17 *Cap. 24.16.

b Sau „nepedepsit“
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1 SAMUEL 26:18
18 *Cap. 24.9;
24.11.

19 *2 Sam. 16.11;
24.1.
**Deut. 4.27;
4.28.
†2 Sam. 14.16;
20.19.
††Deut. 7.4;
28.14; 30.17.

20 *Cap. 24.14.

21 *Ex. 9.27.
Cap. 15.24;
15.30; 24.17.
2 Sam. 12.13

23 *Cap. 24.19.
2 Sam. 22.21
Ps. 7.8; 18.20;
62.12.

25 *Gen. 32.28.
Cap. 24.20.

David la
filisteni.
Ţiclag

18 meu, împărate“. Şi a zis: „Pentru

ce urmăreşte* domnul meu pe
robul său? Căci ce am făcut? Şi
19 ce rău este în mâna mea? Şi acum,
te rog, să asculte domnul meu, împăratul, cuvintele robului său:
Dacă Domnul te-a întărâtat* împotriva mea, să primeascăa un
dar de mâncare; iar dacă fiii oamenilor, blestemaţi să fie ei înaintea Domnului, pentru că m-au
alungat** astăzi, să nu fiu unit cu
moştenirea† Domnului, zicând:
«Du-te, slujeşte†† altor dumne20 zei!» Şi acum, să nu cadă sângele meu la pământ înaintea feţei
Domnului, pentru că împăratul
lui Israel a ieşit să caute un purice*, ca unul care vânează o potârniche în munţi“.
21
Şi Saul a zis: „Am păcătuit*:
întoarce-te, fiul meu David, căci
nu-ţi voi mai face rău, pentru că
viaţa mea a fost scumpă în ochii
tăi în ziua aceasta. Iată, am lucrat
nebuneşte şi am greşit foarte mult“.
22
Şi David a răspuns şi a zis:
„Iată suliţa, împărate! Să vină unul
23 dintre tineri şi s-o ia. Şi Domnul
va întoarce* fiecăruia după dreptatea sa şi după credincioşia sa:
pentru că Domnul te-a dat astăzi
în mâna mea şi n-am vrut să-mi
întind mâna împotriva unsului
24 Domnului. Şi, iată, după cum viaţa tab a fost scumpă astăzi în ochii mei, tot aşa viaţa mea să fie
scumpă în ochii Domnului şi să
25 mă scape din orice strâmtorare“. Şi
Saul i-a zis lui David: „Binecuvântat să fii tu, fiul meu David: tu vei
fi viteaz şi vei învinge* negreşit“.
Şi David s-a dus pe drumul lui şi
Saul s-a întors la locul lui.
Şi David a zis în inima lui:
27„Acum
voi pieri într-o zi de mâna
lui Saul. Nimic nu este mai bine
pentru mine decât să scap în grabă
în ţara filistenilor; şi Saul va renunţa să mă mai caute în tot ţinutul lui Israel; şi voi scăpa din mâ-

a Lit. „să miroasă cu plăcere“
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b Sau „sufletul tău“

2 na

lui“. Şi David s-a ridicat* şi a
trecut, el şi cei şase sute de oameni care erau cu el, la Achiş**,
fiul lui Maoc, împăratul Gatului.
3 Şi David a rămas cu Achiş în Gat,
el şi oamenii săi, fiecare om cu familia sa, şi David cu amândouă*
soţiile sale, Ahinoam din Izreel şi
Abigail carmelita, soţia lui Nabal.
4 Şi i s-a spus lui Saul că David a
fugit la Gat. Şi nu l-a mai căutat.
5
Şi David a zis lui Achiş: „Te
rog, dacă am căpătat favoare în
ochii tăi, să mi se dea un loc într-una din cetăţile ţării, ca să locuiesc acolo. Pentru că, de ce să
locuiască robul tău cu tine, în ce6 tatea împărătească?“ Şi Achiş i-a
dat Ţiclagul* în ziua aceea. De
aceea, Ţiclagul este al împăraţilor
7 lui Iuda până în ziua aceasta. Şi
timpul cât David a locuit* în
ţinutul filistenilor a fost un an şi
patru luni.
8
Şi David se suia cu oamenii
săi şi năvălea asupra gheşuriţilor* şi ghirziţilor** şi amaleciţilor†; pentru că aceştia erau
din vechime locuitorii ţării, cum
mergi spre Şur†† şi până la ţara
9 Egiptului. Şi David a bătut ţara
şi nu lăsa cu viaţă nici bărbat
nici femeie; şi lua oile şi boii şi
măgarii şi cămilele şi hainele şi
10 se întorcea şi venea la Achiş. Şi
Achiş zicea: „Împotriva cui aţi
năvălit astăzi?“ Şi David zicea:
„Împotriva părţii de sud a lui
Iuda şi a părţii de sud a ierahmeeliţilor* şi împotriva părţii de
11 sud a cheniţilor**“. Şi David nu
lăsa cu viaţă nici bărbat nici femeie ca să-i aducă la Gat, zicând:
„Nu cumva să spună de noi, zicând: «Astfel a făcut David»“. Şi
aşa a fost obiceiul său atât timp
cât a locuit în ţinutul filisteni12 lor. Şi Achiş s-a încrezut în David
şi a zis: „El s-a făcut urâtc în poporul Israel şi îmi va fi rob pentru totdeauna“.
c Lit. „cu miros urât“

2 *Cap. 25.13.
**Cap. 21.10
1 Împ. 2.39.
3 *Cap. 25.42;
25.43.

6 *Ios. 15.31;
19.5.
1 Cr. 12.1.
Neem. 11.28.
7 *Cap. 29.3.

8 *Ios. 13.2,13.
**Ios. 16.10.
Jud. 1.29.
†Ex. 17.8,16.
Cap. 15.7,8.
††Gen. 25.18
Ex. 15.22.

10 *1 Cr. 2.9,25.
**Jud. 1.16.

1 SAMUEL 28:22
Saul şi
vrăjitoarea
din En-Dor
1 *Cap. 29.1.

3 *Cap. 25.1.
**Cap. 1.19.
†Ex. 22.18.
Lev. 19.31;
20.27.
Deut. 18.10;
18.11.
Cap. 15.23.
4 *Ios. 19.18.
1 Împ. 1.3.
2 Împ. 4.8.
**Cap. 31.1.
5 *Iov 18.11.
6 *Cap. 14.37.
Pr. 1.28.
Plân. 2.9.
**Num. 12.6.
Ioel 2.28.
†Ex. 28.30.
Num. 27.21.
Deut. 33.8.

8 *Deut. 18.11.
1 Cr. 10.13.
Is. 8.19.

9 *Vers. 3.

28

Şi a fost aşa: în zilele acelea,
filistenii* şi-au adunat oştirilea
pentru război, ca să se lupte cu
Israel. Şi Achiş a zis lui David: „Să
ştii bine că vei ieşi cu mine în
2 tabără, tu şi oamenii tăi“. Şi David
a zis lui Achiş: „Acum vei şti ce
poate face robul tău“. Şi Achiş a
zis lui David: „De aceea, te voi
pune păzitorul capului meu în toate zilele“.
3
(Şi Samuel murise* şi tot Israelul îl plânsese şi-l înmormântaseră la Rama**, în cetatea sa. Şi
Saul îndepărtase din ţară pe cei
care chemau† duhurile morţilor
4 şi pe vrăjitori.) Şi filistenii s-au
adunat şi au venit şi şi-au aşezat
tabăra la Sunem*. Şi Saul a adunat tot Israelul şi şi-au aşezat ta5 băra în Ghilboa**. Şi Saul a văzut
tabăra filistenilor şi s-a temut* şi
inima sa a tremurat foarte tare.
6 Şi Saul a întrebat pe D omnul,
dar Domnul nu i-a răspuns* nici
prin vise**, nici prin Urim†, nici
7 prin profeţi. Şi Saul a zis slujitorilor săi: „Căutaţi-mi o femeie
care cheamă duhurile morţilor,
ca să merg la ea şi s-o întreb“. Şi
slujitorii săi i-au zis: „Iată, este
în En-Dor o femeie care cheamă
duhurile morţilor“.
8
Şi Saul s-a schimbat şi s-a
îmbrăcat cu alte haine şi a mers,
el şi doi oameni cu el, şi au venit
la femeie noaptea. Şi a zis: „Te
rog, ghiceşte-mi* printr-un duh
de mort şi ridică-mi pe acela pe
9 care ţi-l voi numi“. Şi femeia i-a
zis: „Iată, ştii ce a făcut Saul, cum
a stârpit* din ţară pe toţi cei care
cheamă duhurile morţilor şi pe
vrăjitori. De ce dar pui o cursă
sufletului meu, ca să mă faci să
10 mor?“ Şi Saul i-a jurat pe Domnul, zicând: „Viu este Domnul,
dacă ţi se va întâmpla vreun răub
11 din acest lucru“. Şi femeia a zis:
„Pe cine să-ţi ridic?“ Şi el a zis:
„Ridică-mi pe Samuel“.

a Sau „taberele“

b Sau „vreo pedeapsă“

Şi femeia l-a văzut pe Samuel
şi a strigat cu glas tare. Şi femeia
i-a vorbit lui Saul, zicând: „De
ce m-ai înşelat? Pentru că tu
13 eşti Saul!“ Şi împăratul i-a zis:
„Nu te teme; dar ce vezi?“ Şi femeia a zis lui Saul: „Văd un dumne14 zeuc*, suindu-se din pământ“. Şi el
i-a zis: „Ce chip are?“ Şi ea a zis:
„Un om bătrân se suie şi este învelit* cu o mantie“. Şi Saul a cunoscut că era Samuel şi s-a plecat
cu faţa la pământ şi a făcut o
15 plecăciune. Şi Samuel a zis lui Saul:
„De ce mi-ai tulburat* odihna,
sculându-mă?“ Şi Saul a răspuns: „Sunt foarte strâmtorat**,
pentru că filistenii fac război împotriva mea şi Dumnezeu S-a
depărtat† de la mine şi nu-mi mai
răspunde††, nici prin profeţi, nici
prin vise. De aceea te-am chemat,
ca să-mi faci cunoscut ce să fac“.
16 Şi Samuel i-a zis: „De ce mă întrebi, când Domnul S-a depărtat
de la tine şi S-a făcut potriv17 nicul tău? Şi D omnul ţi-a
făcut cum a vorbit* prin mine
şi Domnul a rupt împărăţia din
mâna ta şi a dat-o aproapelui tău,
18 lui David. Pentru că n-ai ascultat* de glasul Domnului şi n-ai
împlinit aprinderea mâniei Sale
asupra lui Amalec, de aceea ţi-a
făcut D omnul lucrul acesta as19 tăzi. Şi Domnul va da şi pe Israel
cu tine în mâna filistenilor şi
mâine tu şi fiii tăi veţi fi cu mine*.
Domnul va da şi tabăra lui Israel
20 în mâna filistenilor“. Şi Saul a
căzut îndată întins la pământ şi
s-a temut foarte mult de cuvintele
lui Samuel şi nu era nici o putere
în el, pentru că nu mâncase pâine
toată ziua şi toată noaptea.
21
Şi femeia a venit la Saul şi a
văzut că el era foarte tulburat şi
i-a zis: „Iată, roaba ta a ascultat
de glasul tău şi mi-am riscat viaţad* şi am ascultat de cuvintele
22 tale, pe care mi le-ai spus. Şi acum
12

c Sau „dumnezei“

13 *Ex. 22.28.
Ps. 138.1.

14 *Cap. 15.27.
2 Împ. 2.8,13

15 *Is. 14.9.
**Pr. 5.11-13;
14.14.
†Cap. 16.14;
18.12.
††Vers. 6.

17 *Cap. 15.28.

18 *Cap. 13.9-13;
15.1-26.
1 Împ. 20.42
1 Cr. 10.13.
Ier. 48.10.

19 *Cap. 31.1-6
Iov 3.17-19.

21 *Jud. 12.3.
Cap. 19.5.
Iov 13.14.

d Lit. „mi-am pus viaţa în mâna mea“
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1 SAMUEL 28:23
ascultă, te rog, şi tu de glasul roata cu mine în tabără este bună în 6 **Vers. 3.
bei tale şi lasă-mă să-ţi pun înaochii mei; pentru că n-am găsit**
inte o bucată de pâine; şi mărău în tine din ziua venirii tale la
nâncă, să ai putere când vei plemine până în ziua aceasta; dar tu
23 ca la drum“. Dar el a refuzat şi a
nu eşti plăcut în ochii căpeteniispus: „Nu voi mânca!“ Dar sluji- 7 lor. Şi acum întoarce-te şi mergi
torii săi, precum şi femeia, au
în pace şi să nu faci nimic rău în
stăruit de el şi el a ascultat de 8 ochii căpeteniilor filistenilor“. Şi
glasul lor. Şi s-a ridicat de la păDavid a zis lui Achiş: „Ce am făcut
24 mânt şi a şezut pe pata. Şi femeşi ce ai găsit în robul tău din ziua în
ia avea un viţel gras în casă şi
care am fost înaintea ta până în
s-a grăbit şi l-a înjunghiat; şi a
ziua aceasta, ca să nu merg să mă
luat făină şi a frământat şi a copt
bat împotriva vrăjmaşilor dom25 azime din ea. Şi le-a adus înain- 9 nului meu, împăratul?“ Şi Achiş
9 *2 Sam. 14.17;
tea lui Saul şi înaintea slujitorilor
a răspuns şi a zis lui David: „Ştiu
14.20; 19.27.
**Vers. 4.
săi şi au mâncat. Apoi s-au ridicat
că eşti plăcut în ochii mei ca* un
şi au plecat chiar în noaptea aceea.
înger al lui Dumnezeu, dar căpeteniile** filistenilor au zis: «Să nu
Neîncrederea 29 Şi filistenii* şi-au adunat toafilistenilor în
te taberele la Afec** şi Israel şi-a 10 se suie cu noi la luptă». Şi acum 10 *1 Cr. 12.19;
David
12.20.
aşezat tabăra la izvorul care este
scoală-te dis-de-dimineaţă cu ro2 în Izreel. Şi căpeteniile* filistenibii domnului tău, care au venit*
1 *Cap. 28.1.
**Ios. 12.18;
lor au înaintat cu sutele şi cu miicu tine; şi sculaţi-vă de diminea19.30.
le. Şi David şi oamenii săi au înaţă şi, când veţi avea lumină, ple1 Împ. 20.30.
intat în garda din urmă cu Achiş. 11 caţi“. Şi David s-a sculat de di- 11 *2 Sam. 4.4.
2 *Cap. 6.4; 7.7
3 Şi căpeteniile filistenilor au zis:
mineaţă, el şi oamenii săi, ca să
„Ce caută aceşti evrei aici?“ Şi
plece a doua zi, să se întoarcă în
3 *Cap. 27.7.
**Cap.27.1-6
Achiş
a
zis
căpeteniilor
filisteţara filistenilor. Şi filistenii* s-au
1 Cr. 12.19;
nilor: „Nu este acesta David, rosuit la Izreel.
12.20.
Dan. 6.5.
bul lui Saul, împăratul lui Israel, 30 Şi a fost aşa: când au venit Întoarcerea
David la
David şi oamenii săi la Ţiclag*, luiŢiclag
care a fost cu mine* aceste zile
a treia zi, amaleciţii** năvăliseră
sau, mai bine zis, aceşti ani şi
1 *Cap. 27.6.
în partea dinspre sud şi în Ţiclag
n-am găsit** nici o vină în el, din
**Cap. 15.7;
27.8.
şi bătuseră Ţiclagul şi-l arseseră
ziua când a ajunsb la mine până
2
în
ziua
aceasta?“
Dar
căpeteniile
cu
foc;
şi
luaseră
captive
pe
fe4
4 *Cap. 27.6.
2 *Cap. 27.3.
**Cap. 14.21
filistenilor s-au mâniat pe el şi
meile* care erau în el, mici şi
†Num. 22.22.
căpeteniile filistenilor i-au zis:
mari: n-au ucis pe nimeni, ci i-au
††Vers. 9.
*†1 Cr. 12.19
„Trimite înapoi* pe omul acesta,
luat cu ei şi au mers pe drumul lor.
ca să se întoarcă la locul său, 3 Şi David şi oamenii săi au venit
unde l-ai aşezat, şi să nu coboare
în cetate şi, iată, era arsă cu foc,
cu noi** la luptă, ca să nu ne fie
iar soţiile lor şi fiii lor şi fiicele
potrivnicc† în luptă††. Şi cu ce ar 4 lor erau luate captive. Şi David
putea el să se împace cu domnul
şi poporul care era cu el şi-au
înălţat glasul şi au plâns până nu
său? Nu cu capetele*† acestor
5 oameni? Nu este acesta David, 5 mai era putere în ei să plângă. Şi
5 *Cap. 18.7;
5 *Cap. 25.42;
amândouă* soţiile lui David erau
despre care cântau* una alteia în
21.11.
25.43.
2 Sam. 2.2.
jocuri, zicând:
luate captive: Ahinoam din Izreel
«Saul a ucis miile lui
şi Abigail carmelita, soţia lui Na6 bal. Şi David era foarte strâmtoşi David zecile lui de mii»?“
6 *Ex. 17.4.
Şi
Achiş
l-a
chemat
pe
David
şi
6
rat, pentru că poporul vorbea* să-l
6 *2 Sam. 3.25
Ioan 8.59.
2 Împ. 19.27.
i-a zis: „Viu este Domnul, tu ai
ucidă cu pietre, pentru că sufletul
fost drept şi ieşirea* ta şi intrarea
întregului popor era amărât, fiea Sau „pernă“
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b Lit. „a căzut“

c Ebr. „satan“

1 SAMUEL 30: 27
6 **Cap. 23.16
care pentru fiii săi şi pentru fii- 17
Ps. 42.5;
cele sale. Şi David s-a întărit** în
56.3,4,11.
Is. 25.4.
Domnul Dumnezeul său.
Hab.3.17-19.
Şi David a zis preotului Abia7 *Cap. 23.2-12. 7

8 *Ps. 50.15;
91.15.

10 *Vers. 9,21.

12 *Cap. 25.18.
**Jud. 15.19.
Cap. 14.27.

14 *2 Sam. 8.18
1 Împ. 1.38;
1.44.
Ezec. 25.16.
Ţef. 2.5.
**Ios. 14.13;
15.13.
15 *Deut. 23.15.

16 *1 Tes. 5.3.

tar, fiul lui Ahimelec: „Adu-mi*, te
rog, efodul aici“. Şi Abiatar a adus
8 efodul acolo la David. Şi David
a întrebat pe D omnul, zicând:
„Să urmăresc* această ceată? O
voi ajunge?“ Şi El i-a răspuns: „Urmăreşte-i, pentru că îi vei ajunge
negreşit şi vei lua înapoi toate“.
9 Şi David a mers, el şi cei şase
sute de inşi care erau cu el; şi au
ajuns la pârâul Besor, unde s-au
oprit cei care rămâneau în urmă.
10 Şi David i-a urmărit, el şi patru
sute de oameni; pentru că două*
sute au rămas în urmă, cei care
erau prea obosiţi ca să treacă
pârâul Besor.
11
Şi au găsit pe un egiptean în
câmp şi l-au adus la David; şi
i-au dat pâine şi a mâncat; şi i-au
12 dat apă şi a băut. Şi i-au dat o
bucată de turtă* de smochine şi
două turte de stafide şi a mâncat** şi suflarea i-a revenit, pentru că nu mâncase pâine, nici nu
băuse apă de trei zile şi trei nopţi.
13 Şi David i-a zis: „Al cui eşti? Şi
de unde eşti?“ Şi el a zis: „Eu sunt
un tânăr egiptean, rob al unui amalecit, şi stăpânul meu m-a părăsit, pentru că m-am îmbolnăvit
14 acum trei zile. Noi am năvălit în
partea de sud a cheretiţilor* şi
în cea care ţine de Iuda şi în partea de sud a lui Caleb** şi am
15 ars Ţiclagul cu foc“. Şi David i-a
zis: „Vrei să mă cobori la ceata
aceea?“ Şi el a zis: „Jură-mi pe
Dumnezeu că nu mă vei omorî şi
nu mă vei da în mâinile stăpânului* meu şi te voi coborî la
ceata aceea“.
16
Şi l-a coborât şi, iată, erau împrăştiaţi pe toată faţa pământului, mâncând* şi bând şi jucând,
pentru toată prada cea mare pe
care o luaseră din ţara filistenia Lit. „pace“

b Nevrednici

lor şi din ţara lui Iuda. Şi David
i-a bătut din amurg şi până în seara zilei a doua; şi n-a scăpat nici
unul dintre ei, în afară de patru sute
de tineri care au încălecat pe că18 mile şi au fugit. Şi David a luat
înapoi tot ce luaseră amaleciţii; şi
David a luat înapoi şi pe cele
19 două soţii ale sale. Şi nu le-a lipsit
nici unul, mic sau mare, nici fii, nici
fiice, nici pradă, nici nimic din
toate câte luaseră de la ei: David
20 a adus toate* înapoi. Şi David a
luat toate oile şi boii, pe care
le-au mânat înaintea celorlalte
vite şi ei ziceau: „Aceasta este
prada lui David“.
21
Şi David a venit la cei două*
sute de inşi care erau prea obosiţi ca să-l urmeze pe David şi pe
care îi lăsase la pârâul Besor, şi
ei au ieşit în întâmpinarea lui
David şi în întâmpinarea poporului care era cu el; şi David s-a apropiat de popor şi i-a întrebat
22 de sănătatea. Şi toţi oamenii răi*
şi ai lui Belialb dintre cei care
merseseră cu David au răspuns
şi au zis: „Pentru că n-au mers cu
noi, nu le vom da nimic din prada pe care am luat-o înapoi, ci
doar fiecăruia soţia sa şi fiii săi,
23 ca să-i ia şi să plece“. Dar David
a zis: „Să nu faceţi aşa, fraţii mei,
cu ceea ce ne-a dat Domnul, care
ne-a păzit şi a dat în mâna noastră ceata care venea împotriva
24 noastră. Şi cine va asculta de voi
în lucrul acesta? Căci cum este
partea* celui care coboară la luptă, aşa va fi şi partea celui care
rămâne la bagaje: vor împărţi
25 deopotrivă“. Şi aşa a fost din ziua
aceea înainte; şi el a făcut aceasta
regulă şi rânduială pentru Israel,
până în ziua aceasta.
26
Şi David a venit la Ţiclag şi a
trimis din pradă bătrânilor lui
Iuda, prietenilor săi, zicând: „Iată
un darc pentru voi, din prada vrăj27 maşilor Domnului“: celor din Be-

19 *Vers. 8.

21 *Vers. 10.

22 *Deut. 13.13
Jud. 19.22.

24 *Num. 31.27
Ios. 22.8.

c Lit. „o binecuvântare“
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1 SAMUEL

30: 28

tel, şi celor din Ramotul* de suda, şi
28 celor din Iatir**, şi celor din Aroer*,
şi celor din Sifmot**, şi celor din
29 Eştemoa†, şi celor din Racal, şi
celor din cetăţile ierahmeeliţilor*, şi
celor din cetăţile cheniţilor**, şi
30 celor din Horma*, şi celor din CorAşan, şi celor din Atac, şi celor din
31 Hebron* şi tuturor locurilor pe unde
mersese** şi venise David, el şi
oamenii săi.
Moartea lui 31 Şi filistenii* s-au luptat îmSaul
potriva lui Israel şi bărbaţii lui
Israel
au fugit dinaintea filisteni1 *1 Cr. 10.1-12.
lor şi au căzut ucişi pe muntele
**Cap. 28.4.
2 Ghilboa**. Şi filistenii au urmă2 *Cap. 14.49.
rit aprig pe Saul şi pe fiii săi şi
1 Cr. 8.33.
filistenii au lovit* pe Ionatan şi
pe Abinadab şi pe Malchişua, fiii
3 *2 Sam. 1.6. 3 lui Saul. Şi lupta* a fost grea
pentru Saul şi arcaşii l-au ajuns
şi a fost foarte înspăimântatb de
4 arcaşi. Şi Saul a zis* purtătorului
4 *Jud. 9.54.
1 Cr. 10.4.
armelor sale: „Scoate-ţi sabia şi
**Jud. 14.3.
străpunge-mă cu ea, ca nu cumva
Cap. 14.6;
să vină aceşti necircumcişi** şi
17.26,36.
†2 Sam. 1.14
să
mă străpungă şi să-şi bată joc
††2 Sam. 1.6;
de mine“. Iar purtătorul armelor
1.10.
sale n-a vrut, pentru că se temea†
foarte mult. Şi Saul şi-a luat sabia
5 şi s-a aruncatc†† în ea. Şi purtătorul armelor sale, când a văzut
că Saul era mort, s-a aruncatc şi
27 *Ios. 19.8.
**Ios. 15.48;
21.14.
28 *Ios. 13.16.
**1Cr. 27.27
†Ios. 15.50.
29 *Cap. 27.10.
**Jud. 1.16.
30 *Num. 14.45.
Ios. 12.14;
15.30; 19.4.
31 *Num. 13.22
Ios.14.13-15;
21.11-13.
2 Sam. 2.1.
**Cap. 23.22

a Sau „Ramot-Neghev“
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b Sau „foarte rănit“

6 el în sabia lui şi a murit cu el. Şi Saul

şi cei trei fii ai săi şi purtătorul armelor sale şi toţi oame7 nii săi au murit în aceeaşi zi. Şi
bărbaţii lui Israel care erau dincolo de vale şi cei care erau dincolo de Iordan au văzut că bărbaţii lui Israel au fugit şi că Saul şi
fiii săi erau morţi şi au părăsit
cetăţile şi au fugit. Şi filistenii au
venit şi au locuit în ele.
8
Şi a fost aşa: a doua zi au venit
filistenii ca să-i dezbrace pe cei
ucişi şi au găsit pe Saul şi pe cei
trei fii ai săi căzuţi pe muntele
9 Ghilboa. Şi i-au tăiat capul şi l-au
dezbrăcat de armele lui şi au trimis în toate părţile, în ţara filistenilor, ca să ducă vestea* în ca10 sele idolilor lor şi poporului. Şi
au pus armele* lui în casa astarteelor** şi i-au atârnat trupul† de
11 zidul Bet-Şanului††. Şi locuitorii
din Iabes-Galaad au auzit* despre
cele ce făcuseră filistenii lui Saul;
12 şi toţi bărbaţii viteji* s-au ridicat
şi au mers toată noaptea şi au luat
trupul lui Saul şi trupurile fiilor
săi de pe zidul Bet-Şanului şi au
venit la Iabes şi le-au ars** acolo.
13 Şi le-au luat oasele şi le-au îngropat* sub tamariscul din Iabes
şi au postit şapte zile**.

c Sau „a căzut“

9 *Jud. 16.23;
16.24.
2 Sam. 1.20.

10 *Cap. 21.9.
**Jud. 2.13.
Cap. 7.3.
†2 Sam. 21.12
††Ios.17.11.
Jud. 1.27.
11 *Cap. 11.1-13
12 *2 Sam. 2.4-7.
**2 Cr. 16.14
Ier. 34.5.
Amos 6.10.

13 *2 Sam. 2.4;
2.5; 21.12-14
**Gen. 50.10

