NEEMIA

NEEMIA
Rugăciunea
lui Neemia
1 *Cap. 10.1.
**Cap. 2.1.
†Est. 1.2,5.
Dan. 8.2.
2 *Cap. 7.2.

3 *Cap. 7.6.
**Cap. 2.17.
†2 Împ. 25.10

4 *Ezra 9.3,10.
**Cap. 2.4.

5 *Cap. 4.14;
9.32.
Dan. 9.4.
**Ex. 20.6.
Ps. 89.2,3.

6 *1 Împ. 8.28;
8.29.
2 Cr. 6.40.
Dan. 9.17,18.
**Ezra 10.1.
Cap. 9.2.
Dan. 9.20.

7 *Ps. 106.6.
Dan. 9.5.
**Deut. 28.15

8 *Lev. 26.33.
Deut. 4.25-27;
28.64.

9 *Lev. 26.39-42
Deut.4.29-31

1

Cuvintele lui Neemiaa*, fiul
Mine şi veţi păzi poruncile Mele
lui Hacalia.
şi le veţi împlini, chiar** dacă ar
Şi a fost aşa: în luna Chişleub,
fi aruncaţi unii dintre voi până la
c
în anul al douăzecilea **, când
marginea cea mai îndepărtată a
2 eram în capitalad Susae†, a venit
cerurilor, şi de acolo îi voi aduna
Hanani*, unul dintre fraţii mei, el
şi-i voi aduce în locul pe care l-am
şi nişte bărbaţi din Iuda; şi i-am
ales ca să fac să locuiască Numeîntrebat despre iudeii care scăpale Meu acolo».
seră, care mai rămăseseră din 10
Şi aceştia* sunt robii Tăi şi
captivitate, şi despre Ierusalim.
poporul Tău, pe care l-ai răscum3
Şi ei mi-au zis: „Cei care au
părat cu puterea Ta cea mare şi cu
rămas, care au scăpat din cap- 11 mâna Ta cea tare. Te rog, Doamtivitate acolo, în provincief*, sunt
ne, fie urechea* Ta cu luare-aîn mare necaz şi în ruşine**; şi
minte la rugăciunea robului Tău
zidul† Ierusalimului este dărâmat
şi la rugăciunea robilor Tăi, că4 şi porţile lui sunt arse de foc“. Şi
rora le place** să se teamă de
a fost aşa: când am auzit cuvinNumele Tău; şi fă, Te rog, să reutele acestea, m-am aşezat* şi am
şească robul Tău astăzi şi dă-i
plâns şi am jelit câteva zile şi am
să găsească îndurare înaintea
postit şi m-am rugat înaintea
bărbatului acestuia!“ Şi eu eram
5 Dumnezeului** cerurilor. Şi am
paharnicul† împăratului.
zis: „Te rog, Doamne, Dumnezeul 2 Şi a fost aşa: în luna Nisang,
cerurilor, Dumnezeul cel mare şi
în anul al douăzecilea al împăratului Artaxerxes*, era vin înainînfricoşător*, care ţine** legământul şi îndurarea faţă de cei
tea lui; şi am luat** vinul şi
care Îl iubesc şi păzesc poruncile
l-am dat împăratului. Şi nu fuse6 Lui – fie, Te rog, urechea Ta cu
sem trist înaintea lui niciodată.
luare-aminte şi ochii* Tăi des- 2 Şi împăratul mi-a zis: „Pentru ce
chişi, ca să audă rugăciunea robueste tristă faţa ta, deşi nu eşti
lui Tău, cu care mă rog înaintea
bolnav? Aceasta nu este decât întristare* de inimă“. Atunci m-am
Ta acum, zi şi noapte, pentru fiii
lui Israel, robii Tăi, şi mărturi- 3 temut foarte mult. Şi am zis
sesc** păcatele fiilor lui Israel, cu
împăratului: „Trăiască* împăracare am păcătuit împotriva Ta; şi
tul pentru totdeauna! Cum să nu
eu şi casa tatălui meu am păcătufie tristă faţa mea, când ceta7 it. Am lucrat foarte rău* împotriva
tea**, loculh mormintelor părinţiTa şi n-am păzit** poruncile, rânlor mei, este pustiită şi porţile ei
duielile şi judecăţile pe care le-ai 4 sunt arse† de foc?“ Şi împăratul
poruncit lui Moise, robul Tău.
mi-a zis: „Ce ceri?“ Astfel m-am
8
Adu-Ţi aminte, Te rog, de curugat* Dumnezeului cerurilor şi
vântul pe care l-ai poruncit lui 5 am zis împăratului: „Dacă este bine
împăratului şi dacă robul tău a
Moise, robul Tău, spunând: «Dacăpătat bunăvoinţă înaintea ta,
că veţi lucra cu necredincioşie*,
atunci trimite-mă în Iuda, la cevă voi împrăştia printre popoa9 re; dar, dacă vă veţi întoarce* la
tatea mormintelor părinţilor mei,

a Mângâierea Domnului

9 **Deut. 30.4

10 *Ex. 32.11.
Deut. 9.29.
Dan. 9.15.
11 *Vers. 6.
**Is. 26.8.
Ev. 13.18.
†Gen. 40.21.
Cap. 2.1.

Neemia
trimis la
Ierusalim
1 *Ezra 7.1.
**Cap. 1.11.

2 *Pr. 15.13.

3 *1 Împ. 1.31.
Dan. 2.4;
5.10; 6.6,21.
**2 Împ. 24.10;
25.8.
2 Cr. 36.19.
Ier. 52.12.
†Cap. 1.3.
4 *Cap. 1.4.

b Luna a treia a anului civil: noiembrie-decembrie
c Al lui Artaxerxes
d
e
f Iuda era
Longimanus, împărat persan, vezi Ezra 7.1.
Sau „palatul“
Capitala Elamului
g
h
socotită provincie a Persiei
Luna a şaptea a anului civil: martie-aprilie
Lit. „casa“
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6 *Cap. 5.14;
13.6.

6 ca

s-o reconstruiesc“. Şi împăratul (fiind şi împărăteasa aşezată lângă el) mi-a zis: „Cât de
lungă va fi călătoria ta? Şi când
te vei întoarce?“ Şi împăratul a binevoit să mă trimită şi i-am ho7 tărât* un timp. Şi am zis împăra7 *Ezra 7.21;
tului: „Dacă binevoieşte împăra8.36.
tul să mi se dea scrisori către guvernatorii* de dincolo de râua, ca
să mă conducă până voi ajunge
8
în Iuda, şi o scrisoare către Asaf,
8 *Cap. 3.7.
păzitorul pădurii împăratului, ca
**Ezra 5.5;
7.6,9,28.
să-mi dea lemne să fac grinzi
Vers. 18.
pentru porţile cetăţuieib care ţine*
de casă şi pentru zidul cetăţii
şi pentru casa în care voi intra“.
Şi împăratul mi le-a dăruit, pentru că mâna** cea bună a Dumnezeului meu era peste mine.
9
Şi am venit la guvernatorii de
dincolo de râu şi le-am dat scrisorile împăratului. Şi împăratul
trimisese cu mine căpetenii ale
10 oştiriic şi călăreţi. Şi, când a auzit
10 *Vers. 19.
Sanbalat* horonituld şi Tobia,
Cap. 4.1.
slujitorul amonit, s-au supărat
foarte tare că a venit un om
să caute binele fiilor lui Israel.
Neemia
11
Şi am venit* la Ierusalim şi am
cercetează
12 fost acolo trei zile. Şi m-am sculat
zidurile
noaptea, eu şi câţiva bărbaţi cu
Ierusalimului
mine; (şi n-am spus nimănui ce
11 *Ezra 8.32.
pusese Dumnezeul meu în inima
mea ca să fac pentru Ierusalim) şi
nu era alt animal cu mine decât
animalul pe care călăream.
Şi am ieşit noaptea pe Poarta
13 *2 Cr. 26.9. 13
Cap. 3.13.
Văiie* şi prin faţa Fântânii Şa**Cap. 1.3.
caluluif şi spre Poarta Gunoiului
Vers. 17.
şi am văzut zidurile Ierusalimului care erau dărâmate** şi porţi14 *Cap. 3.15. 14 le lui arse de foc. Şi am mers spre
**2 Împ. 20.20
Poarta Fântânii* şi spre iazul**
împăratului; şi nu era loc pe unde
să treacă animalul de sub mine.
15 *2 Sam. 15.23 15 Şi m-am suit noaptea prin vale*
Ier. 31.40.
şi am văzut zidul şi m-am întors;
Ioan 18.1.
şi am intrat pe Poarta Văii şi

3: 4

16 m-am

întors. Şi căpeteniile nu
ştiau unde mersesem, nici ce făcusem, pentru că nu spusesem
încă ceva iudeilor, nici preoţilor,
nici mai-marilor, nici căpeteniilor,
nici celorlalţi care făceau lucrarea.
17
Şi le-am zis: „Vedeţi starea 17 *Cap. 1.3.
Ps. 44.13;
cea rea în care ne aflăm, cum Ie79.4.
Ier. 24.9.
rusalimul este pustiit şi porţile lui
Ezec. 5.14;
sunt arse de foc; veniţi şi să re5.15; 22.4.
construim zidul Ierusalimului, ca
18 să nu mai fim de batjocură*“. Şi 18 *Vers. 8.
le-am spus despre mâna* Dumne**2 Sam. 2.7
zeului meu, care fusese bună peste mine şi, de asemenea, de cuvintele împăratului pe care le spusese
către mine. Şi ei au zis: „Să ne ridicăm şi să reconstruim!“ Şi şi-au
întărit** mâinile pentru bine.
19
Şi Sanbalat horonitul şi Tobia
44.13;
slujitorul, amonitul, şi Gheşem a- 19 *Ps.
79.4; 80.6.
**Cap. 6.6.
rabul au auzit şi au râs* de noi
şi ne-au dispreţuit; şi au zis: „Ce
este lucrul acesta pe care-l faceţi?
Vreţi să vă ridicaţi** împotriva
20 împăratului?“ Şi le-am răspuns şi 20 *Ezra 4.3.
Fap. 8.21.
le-am zis: „Dumnezeul cerurilor,
El ne va face să reuşim; şi noi,
robii Săi, ne vom ridica şi vom
reconstrui; dar voi n-aveţi nici
parte*, nici drept, nici amintire în
Ierusalim“.
care au
3 Şi marele preot Eliaşib* şi Ceireparat
fraţii săi, preoţii, s-au ridicat şi
zidurile
au reconstruit Poarta** Oilor. Au Ierusalimului
sfinţit-o şi i-au pus uşile; şi au 1 *Cap. 12.10;
13.4,7,28.
sfinţit zidul până la Turnul Meea†,
**Ioan 5.2.
până la Turnul lui Hananeel††.
†Cap. 12.39.
††Ier. 31.38.
2
Şi lângă elg au construit bărZah. 14.10.
baţii* din Ierihon; şi lângă eih a
construit Zacur, fiul lui Imri.
2 *Ezra 2.34.
Cap. 7.36.
3
Şi Poarta* Peştilor au reconi
struit-o fiii lui Hasenaa ; i-au pus 3 *2 Cr. 33.14.
Cap. 12.39.
grinzile şi i-au pus uşile**, încuŢef. 1.10.
ietorile şi zăvoarele.
**Cap. 6.1;
7.1.
4
Şi lângă ei a reparat Merej
mot*, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ ; 4 *Ezra 8.33.
**Ezra 10.15
şi lângă ei a reparat Meşulam**,
fiul lui Berechia, fiul lui Meşe-

a Lit. „ţinutului Dincoace de Râu“ b Sau „palatului“ (cetăţuie la nord-vestul casei templului) c Lit. „ale
forţei“ d Sau „din Bet-Horon“, vezi Ios. 16.3,5; sau „din Horonaim Moab“, vezi Is.15.5. e Valea Hinom
f Unii „Dragonului“ g Lit. „lângă mâna lui“, în tot capitolul 3 h Lit. „el“ i Sau „Senaa“ j Sau „Coţ“
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5 *Jud. 5.23.

6 *Cap. 12.39.

7 *Cap. 7.25.
**Ezra 8.36.
Cap. 2.8,9.

8 *Cap. 12.38.

11 *Cap. 12.38.

13 *Cap. 2.15.
**Cap. 2.13.

14 *Ier. 6.1.

15 *Cap. 2.14.

3: 5

zabeel; şi lângă ei a reparat Ţa5 doc, fiul lui Baana. Şi lângă ei au
reparat cei din Tecoa; dar maimarii lor nu şi-au pus umărula la
lucrarea* Domnului lor.
6
Şi Poarta* cea Veche au reparat-o Ioiada, fiul lui Paseah, şi
Meşulam, fiul lui Besodia; ei i-au
aşezat grinzile şi i-au pus uşile şi
încuietorile şi zăvoarele.
7
Şi lângă ei a reparat Melatia
gabaonitul şi Iadon meronotitul,
bărbaţii din Gabaon* şi din Miţpa, până la scaunul guvernatoru8 lui** de dincoace de râu. Lângă
el a reparat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintarib; şi lângă el a
reparat Hanania, fiul făcătorilor
de mir; şi au întărit Ierusalimul
9 până lac Zidul cel Lat*. Şi lângă
ei a reparat Refaia, fiul lui Hur,
căpetenia peste jumătate din ţi10 nutul Ierusalimului. Şi lângă ei a
reparat Iedaia, fiul lui Harumaf,
chiar în dreptul casei lui; şi lângă
el a reparat Hatuş, fiul lui Ha11 şabnia. Malchiia, fiul lui Harim,
şi Haşub, fiul lui Pahat-Moab, au
reparat o altă bucată şi Turnul*
12 Cuptoarelor. Şi lângă el a reparat
Şalum, fiul lui Haloheş, căpetenia
peste jumătate din ţinutul Ierusalimului, el şi fiicele lui.
Poarta* Văii au reparat-o Ha13
nun şi locuitorii din Zanoah; ei au
reconstruit-o şi i-au pus uşile,
încuietorile şi zăvoarele; şi i-au
făcut o mie de coţi de zid până
la Poarta Gunoiului**.
14
Şi Poarta Gunoiului a reparat-o
Malchiia, fiul lui Recab, căpetenia
peste ţinutul Bet-Hacherem*; el a
reconstruit-o şi i-a pus uşile,
încuietorile şi zăvoarele.
15
Şi Poarta Fântânii* a reparat-o
Şalun, fiul lui Col-Hoze, căpetenia peste ţinutul Miţpa; el a
reconstruit-o şi a acoperit-o şi i-a
pus uşile, încuietorile şi zăvoa-

a Lit. „grumazul“

rele; a făcut şi zidul iazului Şelahuluid**, lângă grădina† împăratului, şi până la treptele de
coborâre din cetatea lui David.
16
După el a reparat Neemia, fiul
lui Azbuc, căpetenia peste jumătate din ţinutul Bet-Ţur, până
în dreptul mormintelor lui David
şi până la iazul* care fusese
făcut şi până la Casa Vitejilor.
După el au reparat leviţii: Re17
hum, fiul lui Bani. Lângă el a reparat Haşabia, căpetenia peste
jumătate din ţinutul Cheila, pen18 tru ţinutul său. După el au reparat
fraţii lor: Bavai, fiul lui Henadad,
căpetenia peste jumătate din
19 ţinutul Cheila. Şi, lângă el, Ezer,
fiul lui Iosua, căpetenia peste
Miţpa, a reparat o altă bucată în
dreptul suişului la casa armelor,
20 din unghie*. După el a reparat cu
sârguinţă Baruc, fiul lui Zabai, o
altă bucată, din unghi până la
intrarea casei lui Eliaşib, marele
21 preot. După el a reparat Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţf,
o altă bucată, de la intrarea casei
lui Eliaşib până la capătul casei
lui Eliaşib.
22
Şi după el au reparat preoţii,
23 bărbaţii Câmpieig. După eih au reparat Beniamin şi Haşub, în faţa
caselor lor. După eih a reparat Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui A24 nania, lângă casa lui. După el a
reparat Binui*, fiul lui Henadad,
o altă bucată, de la casa lui Azaria până la unghi** şi până la colţ.
25 Palal, fiul lui Uzai, a reparat în
dreptul unghiului şi a turnului
înalt care iese în afară din casa
împăratului, care era lângă curtea* închisorii; după el a reparat
26 Pedaia, fiul lui Pareoş. (Şi netinimii* locuiau pe dealul Ofeli**,
până în dreptul Porţii† Apelor
spre răsărit şi până la turnul care
27 iese în afară.) După el au reparat cei

15 **Is. 8.6.
Ioan 9.7.
†2 Împ. 25.4

16 *2 Împ. 20.20
Is. 22.11.

19 *2 Cr. 26.9.

24 *Ezra 8.33.
**Vers. 19.

25 *Ier. 32.2;
33.1; 37.21.

26 *Ezra 2.43.
**2 Cr. 27.3.
†Cap. 8.1,3;
12.37.

b Sau „aurari“, cei care purifică metalul (aur sau argint) c Sau „şi caldeenii lăsaseră
întregi zidurile Ierusalimului până la“ d Siloam (Ioan 9.7) e Sau „cotitură“ f Sau „Coţ“ g Câmpia
Iordanului h Lit. „el“ i În partea de sud-vest a Ierusalimului
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din Tecoa o altă bucată, din dreptul
turnului celui mare, care iese în
afară, până la zidul Ofelului.
28
Deasupra Porţii* Cailor au re28 *2 Împ. 11.16
2 Cr. 23.15.
parat preoţii, fiecare în dreptul
Ier. 31.40.
29 casei lui. După ei a reparat Ţadoc, fiul lui Imer, în dreptul casei
lui. Şi după el a reparat Şemaia,
fiul lui Şecania, păzitorul Porţii
30 de Răsărit. După el au reparat
Hanania, fiul lui Şelemia, şi Hanun, al şaselea fiu al lui Ţalaf, o
altă bucată; după el a reparat Meşulam, fiul lui Berechia, în drep31 tul locuinţei sale. După el a reparat Malchiia, un fiu al argintarilor, până la locul netinimilor
şi al negustorilor, în dreptul Porţii Mifcad a şi până la suişul b
32 unghiului. Şi între suişul unghiu32 *Vers. 1.
lui şi Poarta Oilor* au reparat
Cap. 12.39.
argintarii şi negustorii.
Şi a fost aşa: când a auzit
Împotriviri 4
Sanbalat* că noi reconstruim zi1 *Cap.2.10,19
dul, s-a mâniat şi s-a aprins foar2 te tare şi a batjocorit pe iudei. Şi
a vorbit înaintea fraţilor săi şi a
oştirii Samariei şi a zis: „Ce fac
aceşti iudei neputincioşi? Vor fi
lăsaţi ei să continue? Vor aduce
ei jertfe? Vor termina ei într-o zi?
Vor face ei să învieze pietrele
din grămezi de moloz şi încă
3 arse?“ Şi Tobia* amonitul era lân3 *Cap. 2.10;
2.19.
gă el şi a zis: „De altfel, o vulpe,
dacă s-ar sui, ar dărâma ceea ce
construiesc ei, zidul lor de piatră“.
„Auzi*, Dumnezeul nostru, pen4 *Ps. 123.3,4. 4
**Ps. 79.12.
tru că suntem dispreţuiţi; şi întoarPr. 3.34.
ce-le batjocura** asupra capului
lor şi dă-i ca pradăc pe un pământd
5 al captivităţii! Şi nu le acoperi*
5 *Ps. 69.27;
nelegiuirea şi să nu se şteargă pă69.28;
109.14,15.
catul
lor dinaintea Ta, pentru că
Ier. 18.23.
i-au necăjit pe cei care construiesc“.
Dar noi am reconstruit zidul
6
şi tot zidul a fost făcut până
la jumătatea înălţimii lui, pentru
că poporul avea inimă să lucreze.
7
Şi a fost aşa: când au auzit
a Inspecţie b Sau „camera de sus a“
f Lit. „lucrau în lucrare“

Sanbalat* şi Tobia şi arabii** şi
amoniţii şi asdodiţii că repararea
zidurilor Ierusalimului înainta şi
că spărturile începeau să se as8 tupe, s-au mâniat foarte tare. Şi
au uneltit* toţi împreună să vină
să se lupte împotriva Ierusali9 mului şi să-i facă stricăciuni. Dar
ne-am rugat* Dumnezeului nostru şi am pus strajă împotriva
lor, zi şi noapte, din cauza lor.
10
Şi Iuda zicea: „Puterea purtătorilor de poveri slăbeşte şi este
mult moloz, nu putem să reconstruim zidul“.
11
Şi potrivnicii noştri ziceau:
„Nu vor şti, nici nu vor vedea,
până vom ajunge în mijlocul lor
şi-i vom ucide şi vom face să
înceteze lucrarea“.
12
Şi a fost că, atunci când iudeii care locuiau lângă ei au venit şi ne-au spus aşa de zece ori,
din toate locurile din care se în13 torceau eie la noi, am pus în locurile mai de jos, în spatele zidului, în
locurile expuse, am aşezat chiar
poporul, după familiile lor, cu săbiile lor, cu suliţele lor şi cu arcuri14 le lor. Şi m-am uitat şi m-am ridicat şi am zis mai-marilor şi căpeteniilor şi restului poporului: „Nu
vă temeţi* de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul, care este mare** şi
înfricoşător, şi luptaţi† pentru fraţii
voştri, pentru fiii voştri şi pentru
fiicele voastre, pentru soţiile voastre şi pentru casele voastre“.
Şi a fost aşa: când au auzit
15
vrăjmaşii noştri că am fost înştiinţaţi şi că Dumnezeu zădărnicise* planul lor, noi ne-am întors cu toţii la zid, fiecare la
lucrarea sa.
16
Şi a fost aşa: din ziua aceea,
jumătate din slujitorii mei lucrauf
şi jumătate din ei purtau suliţele
şi scuturile şi arcurile şi platoşele;
şi căpeteniile erau în spatele în17 tregii case a lui Iuda. Cei care

c Sau „batjocură“

d Sau „într-o ţară“

7 *Vers. 1.
**Cap. 2.19.

8 *Ps. 83.3-5.

9 *Ps. 50.15.

14 *Num. 14.9.
Deut. 1.29.
**Deut. 10.17
†2 Sam. 10.12

15 *Iov 5.12.

e Lit. „voi vă întoarceţi“
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construiau zidul şi cei care purtau
poverile şi cei care încărcau, cu
o mână făceau lucrarea şi cu cea18 laltă ţineau arma. Şi constructorii îşi aveau fiecare sabia încinsă
peste coapsele sale şi construiau.
Şi cel care suna din trâmbiţă era
lângă mine.
19
Şi am zis mai-marilor şi căpeteniilor restului poporului: „Lucrarea este mare şi întinsă şi noi
suntem împrăştiaţi pe zid, de20 *Ex. 14.14; 20 parte unul de altul. În ce loc veţi
14.25.
auzi sunetul trâmbiţei, într-acolo
Deut. 1.30;
să vă adunaţi la noi; Dumnezeul*
3.22; 20.4.
Ios. 23.10.
nostru Se va lupta pentru noi“.
21
Şi noi munceam în lucrare; şi
jumătate din ei purtau suliţele,
din zorii zilei până la ieşirea ste22 lelor. Şi, în timpul acela, am zis
poporului: „Fiecare cu tânărula
său să rămână noaptea în Ierusalim, ca noaptea să ne fie pentru
23 pază şi ziua pentru lucru“. Şi nici
eu, nici fraţii mei, nici tinerii mei,
nici oamenii de strajă care mă
urmau nu ne-am dezbrăcat de
hainele noastre; fiecare îşi avea
arma când mergea la apăb.
Plângerile 5
Şi a fost un strigăt* mare în
poporului
popor şi între soţiile lor împotri2 va iudeilor, fraţii** lor. Şi erau
unii care ziceau: „Noi, fiii noştri
1 *Lev. 25.35-37
şi
fiicele noastre suntem mulţi; şi
Is. 5.7.
**Deut. 15.7.
trebuie să facem rost de grâu, ca
să mâncăm şi să trăim“.
3
Şi erau unii care ziceau: „Noi
am pus garanţie ogoarele noastre
şi viile noastre şi casele noastre,
ca să facem rost de grâu în timpul foametei“.
4
Şi erau unii care ziceau: „Noi
ne-am împrumutat cu argint pentru tributul împăratului, pe ogoarele noastre şi pe viile noastre.
5 Şi acum carnea* noastră este ca
5 *Is. 58.7.
şi carnea fraţilor noştri, fiii noş**Ex. 21.7.
Lev. 25.39.
tri ca şi fiii lor; şi, iată, noi ducem** în robie pe fiii noştri şi pe
fiicele noastre ca să fie robi şi unea Slujitorul

b Sau „îşi avea arma în partea dreaptă“

care avea dreptul la o retribuţie
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le dintre fiicele noastre chiar sunt
duse în robie; şi nu este în puterea
mâinii noastre să le răscumpărăm, pentru că alţii au ogoarele
noastre şi viile noastre“.
6
Şi m-am mâniat foarte mult
când am auzit strigătul lor şi cu7 vintele acestea. Şi m-am sfătuit în 7 *Ex. 22.25.
Lev. 25.36.
inima mea şi am mustrat pe maiEzec. 22.12.
mari şi pe căpetenii şi le-am zis:
„Voi luaţi camătă* fiecare de la
fratele său!“ Şi am chemat împotri8 va lor o adunare mare. Şi le-am zis: 8 *Lev. 25.48.
„Noi, după puterea noastră, am
răscumpăratc* pe fraţii noştri iudei
care erau vânduţi naţiunilor; şi
voi înşivă să vindeţi pe fraţii voştri? Sau să ne fie ei vânduţi?“ Iar
ei au tăcut şi n-au găsit răspuns.
9
Şi am zis: „Lucrul pe care-l fa- 9 *Lev. 25.36.
**2 Sam. 12.14
ceţi nu este bun. Nu trebuie să
Rom. 2.24.
1 Pet. 2.12.
umblaţi* în temere de Dumnezeul
nostru, ca să nu fim de batjocură** naţiunilor, vrăjmaşii noştri?
10 Şi eu, fraţii mei şi tinerii mei de
asemenea i-am împrumutat cu argint şi grâu. Vă rog, să lăsăm ca11 măta aceasta. Daţi-le înapoi, vă
rog, chiar astăzi ogoarele lor, viile lor, grădinile lor de măslini şi
casele lor şi o sutime din argintul
şi din grâul, din mustul şi din
untdelemnul pe care l-aţi cerut de
la ei cu camătă“.
Şi au zis: „Le vom da înapoi 12 *Ezra 10.5.
12
Ier. 34.8,9.
şi nu vom cere nimic de la ei; aşa
vom face, cum zici tu“.
Şi am chemat pe preoţi şi
i-am pus să jure* că vor face după
13 cuvântul acesta. Am scuturat* şi 13 *Mt. 10.14.
poala hainei mele şi am zis: „Aşa
Fap. 13.51;
18.6.
să scuture Dumnezeu pe orice om
**2 Împ. 23.3
din casa lui şi din câştigul lui
care nu va împlini cuvântul acesta, aşa să fie scuturat şi golit!“ Şi
toată adunarea a zis: „Amin!“ Şi
au lăudat pe Domnul. Şi poporul
a făcut** după cuvântul acesta.
14
Mai mult, din ziua în care m-a Neemia
pusd să fiu guvernatore al lor, în guvernator
c Lit. „am cumpărat“

d Împăratul

e Guvernator

NEEMIA 6: 14
14 *Cap. 2.1; 13.6
**1 Cor. 9.4;
9.15.

ţara lui Iuda, din anul al douăzecilea până în anul al treizeci şi doilea* al împăratului Artaxerxes,
doisprezece ani, eu şi fraţii mei
n-am mâncat pâine** de guver15
nator. Dar guvernatorii dinainte,
15 *2 Cor. 11.9;
12.13.
care au fost înaintea mea, împo**Vers. 9.
vărau poporul şi luau de la ei pâine şi vin, în afară de cei patruzeci
de sicli de argint; chiar şi tinerii lor
stăpâneau peste popor. Dar eu
n-am făcut* aşa, pentru că mă
16 temeam** de Dumnezeu. Şi m-am
16 *Cap. 4.1;
6.1.
ţinut de lucrarea zidului* acestuia
şi n-am cumpărat ogoare; şi toţi
tinerii mei erau adunaţi acolo, la
lucru.
17
Şi chiar la masa* mea erau o
17 *2 Sam. 9.7.
sută
cincizeci de bărbaţi dintre
1 Împ. 18.19.
iudei şi dintre căpetenii, în afară
de cei care veneau la noi dintre
naţiunile care erau în jurul nostru.
18
Şi ceea ce se pregătea* în fiecare
18 *1 Împ. 4.22.
**Vers. 14,15
zi era un bou şi şase oi alese; şi
păsări se pregăteau pentru mine
şi o dată la zece zile tot felul de
vinuri, din belşug. Şi, cu toate
acestea, n-am cerut** pâinea de
guvernator, pentru că lucrarea
apăsa greu asupra poporului acestuia.
Adu-Ţi aminte* de mine,
19 *2 Împ. 20.3. 19
Dumnezeul meu, spre bine, de tot
ce am făcut pentru poporul acesta!
Din nou
6 Şi a fost aşa: când au auzit
împotriviri
Sanbalat* şi Tobia şi Gheşem
1 *Cap. 2.10;
arabul şi ceilalţi vrăjmaşi ai noş2.19.
tri că eu reconstruiam zidul şi
**Cap. 3.1,3.
că nu mai rămăsese spărtură în
el (deşi în timpul** acela încă nu
2 *Pr. 26.24,25 2 pusesem uşile la porţi), Sanbalat
**1 Cr. 8.12.
şi Gheşem au trimis* la mine,
Cap. 11.35.
spunând: „Vino, să ne întâlnim
†Ps. 37.12,32
împreună în satele din şesul a
Ono**“.
Dar ei gândeau† să-mi facă
3 rău. Şi le-am trimis soli, spunând:
„Eu fac o lucrare mare şi nu pot
să cobor. De ce să înceteze lucrarea, lăsând-o şi coborând la voi?“
4 Şi au trimis la mine de patru ori
a Sau „Valea“

b Gheşem

în felul acesta şi le-am răspuns în
acelaşi fel.
5
Atunci Sanbalat a trimis la
mine pe slujitorul său, în felul
acesta, a cincea oară, cu o scrisoare
6 deschisă în mâna sa, în care era
scris: „S-a auzit între naţiuni, şi
Gaşmub zice că tu şi iudeii aveţi
de gând să vă răsculaţi, de aceea construieşti tu zidul; şi, potrivit acestor vorbe, tu* vei ajunge
7 împăratul lor. Şi ai pus chiar profeţi ca să strige cu privire la tine
în Ierusalim, zicând: «Este un împărat în Iuda!» Şi acum se va da
de ştire împăratului potrivit cuvintelor acestora; vino deci acum să
ne sfătuim împreună“.
8
Şi am trimis la el, spunând:
„Nu s-au făcut astfel de lucruri
cum spui tu, ci tu le născoceşti
chiar din inima ta“.
9
Pentru că toţi voiau să ne înspăimânte, zicând: „Le vor slăbi
mâinile de la lucrare şi ea nu se
va face“. Şi acum, Dumnezeule,
întăreşte-mi mâinile!
10
Şi eu am mers la casa lui Şemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabeel, care se închisese. Şi el a
zis: „Să ne întâlnim la casa lui
Dumnezeu, înăuntrul templului,
şi să închidem uşile templului;
pentru că ei vin să te ucidă: da,
noapteac vin să te ucidă“.
Şi am zis: „Un om ca mine să
11
fugă? Şi cine, fiind ca mine, ar putea să intre în templu şi să tră12 iască? Nu voi intra!“ Şi am cunoscut că, iată, nu-l trimisese Dumnezeu; pentru că el rostea profeţia*
aceasta împotriva mea; şi Tobia
13 şi Sanbalat îl tocmiseră. Pentru
aceasta era tocmit, ca să mă înspăimânte şi să fac aşa şi să păcătuiesc, şi să aibă cu ce să-mi scoată nume rău, ca să mă învinuiască.
14
Adu-Ţi aminte, Dumnezeul*
meu, de Tobia şi de Sanbalat, potrivit cu aceste fapte ale lor şi,
de asemenea, de profetesa** No-

6 *Cap. 2.19.

12 *Ezec. 13.22.

14 *Cap. 13.29.
**Ezec.13.17

c Sau „la noapte“
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adia şi de ceilalţi profeţi care
voiau să mă înspăimânte.
Terminarea 15
Şi zidul a fost terminat în a
zidului
douăzeci şi cincea zi a lunii Elula,
16 în cincizeci şi două de zile. Şi a
16 *Cap. 2.10;
fost aşa: când* au auzit toţi
4.1,7; 6.1.
**Ps. 126.2.
vrăjmaşii noştri, toate naţiunile
care erau în jurul nostru s-au
temut; şi au scăzut foarte mult în
ochii lor şi au cunoscut** că lucrarea aceasta era făcută de la
Dumnezeul nostru.
Şi, în zilele acelea, mai-marii
17
lui Iuda au trimis multe scrisori lui
Tobia şi cele de la Tobia veneau
18 la ei. Pentru că erau mulţi în Iuda
18 *Cap. 13.4;
legaţi cu el prin jurământ, fiind13.28.
**Ezra 10.15
că era ginere* al lui Şecania, fiul
Cap. 3.4.
lui Arah; şi Iohanan, fiul său,
luase de soţie pe fiica lui Meşu19 lam**, fiul lui Berechia. Ba încă
vorbeau înaintea mea şi de binefacerile lui şi-i spuneau cuvinteleb
mele. Şi Tobia trimitea scrisori
ca să mă înspăimânte.
Şi a fost aşa: după ce s-a
Paza cetăţii 7
construit
zidul* şi am aşezat uşi1 *Cap. 6.1,15.
le, au fost rânduiţi uşierii şi cân2 tăreţii şi leviţii. Şi am dat lui Ha2 *Cap. 1.2.
nani*, fratele meu, şi lui Hanania,
**Cap. 2.8;
10.23.
căpetenia peste cetăţuiec**, gri†Ex. 18.21.
ja asupra Ierusalimului: pentru
că el era om credincios şi se temea† de Dumnezeu mai mult
3 decât alţii. Şi le-am spus să nu
deschidă porţile Ierusalimului
până nu va arde soarele; şi când
sunt ei încă acolo, să închidă uşile
şi să le zăvorască şi să pună paznici dintre locuitorii Ierusalimului,
fiecare la straja lui şi fiecare în
dreptul casei lui.
Şi cetatea era întinsă şi mare,
Numărul celor 4
întorşi din
dar poporul era puţin* în ea şi
captivitate
5 nu erau construite case. Şi Dumnezeul meu mi-a pus pe inimă să
4 *Deut. 4.27.
adun pe mai-mari şi pe căpetenii
şi pe popor, pentru înregistrarea
după genealogie. Şi am găsit registrul genealogic al acelora care
se suiseră întâi şi am găsit scris
a A şasea lună a anului civil: august-septembrie
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6 în el: Aceştia sunt fiii* provinciei,

care s-au suit din captivitate, dintre cei care fuseseră deportaţi, pe
care i-a deportat Nebucadneţar,
împăratul Babilonului, şi care
s-au întors la Ierusalim şi în Iuda,
7 fiecare în cetatea lui, cei care au
venit cu Zorobabel*, Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani,
Mardoheu, Bilşan, Misperet**,
Bigvai, Nehum, Baana.
Numărul bărbaţilor poporului
Israel:
8
Fiii lui Pareoş, două mii o sută
9 şaptezeci şi doi; fiii lui Şefatia, trei
10 sute şaptezeci şi doi; fiii lui Arah,
11 şase sute cincizeci şi doi; fiii lui
Pahat-Moab, dintre fiii lui Iosua
şi ai lui Ioab, două mii opt sute
12 optsprezece; fiii lui Elam, o mie
13 două sute cincizeci şi patru; fiii
lui Zatu, opt sute patruzeci şi
14 cinci; fiii lui Zacai, şapte sute
15 şaizeci; fiii lui Binui*, şase sute
16 patruzeci şi opt; fiii lui Bebai, şase
17 sute douăzeci şi opt; fiii lui
Azgad, două mii trei sute două18 zeci şi doi; fiii lui Adonicam, şase
19 sute şaizeci şi şapte; fiii lui Bigvai,
20 două mii şaizeci şi şapte; fiii lui
Adin, şase sute cincizeci şi cinci;
21 fiii lui Ater, din Ezechia, nouăzeci
22 şi opt; fiii lui Haşum, trei sute
23 douăzeci şi opt; fiii lui Beţai, trei
24 sute douăzeci şi patru; fiii lui
25 Harif, o sută doisprezece; fiii lui
26 Gabaon*, nouăzeci şi cinci; bărbaţii din Betleem şi Netofa, o sută
27 optzeci şi opt; bărbaţii din Anatot,
28 o sută douăzeci şi opt; bărbaţii
din Bet-Azmavet*, patruzeci şi
29 doi; bărbaţii din Chiriat-Iearim*,
Chefira şi Beerot, şapte sute pa30 truzeci şi trei; bărbaţii din Rama
şi din Gheba, şase sute douăzeci şi
31 unu; bărbaţii din Micmas, o sută
32 douăzeci şi doi; bărbaţii din Betel
şi din Ai, o sută douăzeci şi trei;
33 bărbaţii celuilalt Nebo, cincizeci
34 şi doi; fiii celuilalt Elam*, o mie
două sute cincizeci şi patru;

b Sau „lucrurile“; „treburile“

6 *Ezra 2.1.

7 *Ezra 5.2.
Cap. 12.1,47
Mt. 1.12,13.
**Ezra 2.2.

15 *Ezra 2.10.

25 *Ezra 2.20.

28 *Ezra 2.24.
29 *Ezra 2.25.

34 *Vers. 12.

c Sau „peste palat“
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35 fiii lui Harim, trei sute douăzeci;
că, nici seminţiad, dacă erau din
36 fiii Ierihonului, trei sute patruzeci 62 Israel: fiii lui Delaia, fiii lui Tobia,
37 şi cinci; fiii lui Lod, ai lui Hadid
fiii lui Necoda, şase sute patruzeci

39 *1 Cr. 24.7.
40 *1 Cr. 9.12.
41 *Ezra 2.38;
10.22.
42 *1 Cr. 24.8.
43 *Ezra 2.40.

47 *Ezra 2.44.
48 *Ezra 2.46.

52 *Ezra 2.50.

54 *Ezra 2.52.

57 *Ezra 2.55.

61 *Ezra 2.59.

şi ai lui Ono, şapte sute douăzeci
38 şi unu; fiii lui Senaa, trei mii nouă
sute treizeci.
39
Preoţii: fiii lui Iedaia*, din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci
40 şi trei; fiii lui Imer*, o mie cinci41 zeci şi doi; fiii lui Paşhur*, o mie
42 două sute patruzeci şi şapte; fiii
lui Harim*, o mie şaptesprezece.
43
Leviţii: fiii lui Iosua şi ai lui
Cadmiel, dintre fiii lui Hodva*,
şaptezeci şi patru.
44
Cântăreţii: fiii lui Asaf, o sută
patruzeci şi opt.
45
Uşierii: fiii lui Şalum, fiii lui
Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub,
fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, o sută
treizeci şi opt.
46
Netinimiia: fiii lui Ţiha, fiii lui
47 Hasufa, fiii lui Tabaot; fiii lui
Cheros, fiii lui Sia*, fiii lui Padon;
48 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii
49 lui Şalmai*; fiii lui Hanan, fiii lui
50 Ghidel, fiii lui Gahar; fiii lui
Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui
51 Necoda, fiii lui Gazam, fiii lui
52 Uza, fiii lui Paseah; fiii lui Besai,
fiii lui Meunimb, fiii lui Nefi53 şesimc*; fiii lui Bacbuc, fiii lui
54 Hacufa, fiii lui Harhur; fiii lui
Baţlit*, fiii lui Mehida, fiii lui
55 Harşa; fiii lui Barcos, fiii lui
56 Sisera, fiii lui Tamah; fiii lui
Neţiah, fiii lui Hatifa.
57
Fiii slujitorilor lui Solomon:
fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii
58 lui Perida*; fiii lui Iaala, fiii lui
59 Darcon, fiii lui Ghidel; fiii lui
Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon.
60
Toţi netinimii şi fiii slujitorilor lui
Solomon, trei sute nouăzeci şi doi.
61
Şi aceştia sunt cei care s-au
suit de la Tel-Melah, Tel-Harşa,
Cherub-Adon* şi Imer; dar ei nu
şi-au putut arăta casa părinteas-

şi doi.
Şi dintre preoţi: fiii lui Hobaia,
63
fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care
şi-a luat o soţie dintre fiicele lui
Barzilai galaaditul şi s-a numit
după numele lor.
Aceştia şi-au căutat înregis64
trarea genealogică, dar ea nu s-a
găsit; de aceea au fost îndepărtaţi
65 din preoţie ca întinaţi. Şi Tirşatae
le-a zis să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu se va ridica
preotul cu Urim şi Tumim.
66
Toată adunarea împreună era
de patruzeci şi două de mii trei
67 sute şaizeci, în afară de robii lor
şi de roabele lor, care erau şapte
mii trei sute treizeci şi şapte; şi
aveau două sute patruzeci şi cinci
68 de cântăreţi şi cântăreţe. Caii lor,
şapte sute treizeci şi şase; catârii
lor, două sute patruzeci şi cinci; că69 milele, patru sute treizeci şi cinci;
măgarii, şase mii şapte sute douăzeci.
Şi unii dintre capii părinteşti 70 *Cap. 8.9.
70
au dăruit pentru lucrare. Tirşata*
a dăruit vistieriei o mie de darici
de aur, cincizeci de farfuriif, cinci
sute treizeci de haine preoţeşti.
71 Şi dintre capii părinteşti au dă- 71 *Ezra 2.69.
ruit vistieriei lucrării douăzeci
de mii de darici* de aur şi două
72 mii două sute de mine de argint. Şi
ce a dăruit restul poporului a fost
douăzeci de mii de darici de aur
şi două mii de mine de argint şi
şaizeci şi şapte de haine preoţeşti.
Şi preoţii şi leviţii şi uşierii
73
şi cântăreţii şi unii din popor şi
netinimii şi tot Israelul au locuit
în cetăţile lor.
legii
8 Şi, când a venit luna a şap- deCitirea
către
Ezra
tea, iar fiii lui Israel erau în ceg
tăţile* lor, tot poporul s-a adu- 1 *Ezra 3.1.
**Cap. 3.26.
nat ca un singur om în locul deschis care era în dreptul Porţii**

a Slujitorii templului

b Sau „maoniţii“ c Sau „nefusiţii“ d Lit. „sămânţa“ e Titlul guvernatorului
Ierusalimului sub împăraţii Persiei f Vase pentru sângele stropirii g În unele traduceri, aici începe

capitolul 8
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1 †Ezra 7.6.

2 *Deut. 31.11;
31.12.
**Lev. 23.24.
Num. 29.1.

3 *Deut. 31.9.
2 Împ. 23.2.

5 *Jud. 3.20.

6 *Cap. 5.13.
1 Cor. 14.16.
**Ps. 28.2.
Plân. 3.41.
1 Tim. 2.8.
†Ex. 4.31;
12.27.
2 Cr. 20.18.
7 *Lev. 10.11.
Deut. 33.10.
2 Cr. 17.7-9.
Mal. 2.7.
**Cap. 9.3.

Ţinerea
sărbătorii
Corturilor
9 *Ezra 2.63.
Cap. 7.65; 10.1
**2 Cr. 35.3.
†Lev. 23.24.
Num. 29.1.

8: 2

Apelor; şi i-au spus cărturarului† Ezra să aducă el cartea legii
lui Moise, pe care o poruncise
Domnul lui Israel.
Şi preotul Ezra a adus legea
2
înaintea* adunării, atât a bărbaţilor cât şi a femeilor şi a tuturor
celor care puteau auzi şi înţelegea,
în cea dintâi** zi a lunii a şap3 tea. Şi a citit* în ea în faţa locului
deschis care era înaintea Porţii
Apelor, de dimineaţă până la
amiază, în prezenţa bărbaţilor şi a
femeilor şi a acelora care puteau
înţelege. Şi urechile întregului
popor erau atente la cartea legii.
4
Şi Ezra, cărturarul, stătea pe o
platformăb de lemn, pe care o făcuseră pentru această ocazie; şi
lângă el stăteau: Matitia şi Şema
şi Anaia şi Urie şi Hilchia şi Maaseia, la dreapta lui; şi la stânga
lui: Pedaia şi Mişael şi Malchiia
şi Haşum şi Haşbadana, Zaharia,
Meşulam.
5
Şi Ezra a deschis cartea înaintea ochilor întregului popor,
pentru că el era mai sus decât tot
poporul; şi, când a deschis-o, tot
6 poporul s-a ridicat*. Şi Ezra a
binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare şi tot poporul a
răspuns*: „Amin, amin!“, ridicându-şi mâinile**; şi şi-au
plecat† capetele şi s-au închinat
Domnului, cu feţele la pământ.
7
Şi Iosua şi Bani şi Şerebia,
Iamin, Acub, Şabetai, Hodiia,
Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia şi leviţii
explicau* poporului legea; şi
8 poporul stătea** la locul său. Şi
citeau lămurit din cartea legii
lui Dumnezeu şi îi dădeau înţelesul şi explicau cele citite.
9
Şi Neemia, care era Tirşata*,
şi Ezra, preotul şi cărturarul, şi
leviţii** care explicau poporului,
au zis către tot poporul: „Ziua
aceasta† este sfântă pentru Domnul Dumnezeul vostru, nu jeliţi,
a Lit. „cu înţelegere“
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b Lit. „turn“

nici nu plângeţi††!“ (Pentru că tot
poporul plângea când au auzit
10 cuvintele legii.) Şi le-a zis: „Mergeţi, mâncaţi ce este gras şi beţi
ce este dulce şi trimiteţi porţii* la
cei care n-au nimic pregătit; pentru că ziua aceasta este sfântă
pentru Domnul nostru; şi nu vă
întristaţi, pentru că bucuria Dom11 nului este tăria voastră. Şi leviţii
au liniştit tot poporul, zicând: „Tăceţi! pentru că ziua aceasta este
sfântă; nu vă întristaţi!“
12
Şi tot poporul s-a dus ca să
mănânce şi să bea şi să trimită
porţii* şi să facă mare bucurie,
pentru că înţeleseseră** cuvintele care li se făcuseră cunoscute.
13
Şi, a doua zi, capii părinteşti
ai întregului popor, preoţii şi leviţii s-au adunat la cărturarul
Ezra, ca să primească înţelepciu14 ne cu privire la cuvintele legii. Şi
au găsit scris în legea pe care o
poruncise Domnul prin Moise că
fiii lui Israel trebuie să locuiască
în corturic* la sărbătoarea lunii a
15 şaptea şi că trebuie să dea de
ştire* şi să strige în toate cetăţile
lor şi la Ierusalim**, zicând: „Ieşiţi la munte şi aduceţi† ramuri
de măslin şi ramuri de măslin
sălbatic şi ramuri de mirt şi ramuri de palmier şi ramuri de copaci stufoşi, ca să faceţi corturi,
după cum este scris“.
16
Şi poporul a ieşit şi au adus
şi şi-au făcut corturi, fiecare pe acoperişul* casei lui şi în curţile
lui şi în curţile casei lui Dumnezeu şi în locul deschis al Porţii
Apelor** şi în locul deschis al
17 Porţii lui Efraim†. Şi toată adunarea celor care se întorseseră din
captivitate şi-au făcut corturi şi au
locuit în corturi, pentru că din
zilele lui Iosua, fiul lui Nun,
până în ziua aceea, fiii lui Israel
nu făcuseră aşa. Şi a fost foarte
mare bucurie*.
18
Şi zi* de zi, din ziua întâi pâc Sau „colibe“

9 ††Deut.16.14
Ecl. 3.4.
10 *Est. 9.19,22
Apoc. 11.10.

12 *Vers. 10.
**Vers. 7,8.

14 *Lev. 23.34;
23.42.
Deut. 16.13.

15 *Lev. 23.4.
**Deut. 16.16
†Lev. 23.40.

16 *Deut. 22.8.
**Cap. 12.37
†2 Împ. 14.13
Cap. 12.39.

17 *2 Cr. 30.21.

18 *Deut. 31.11
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nă în ziua de pe urmă, a citita în
cartea legii lui Dumnezeu. Şi au
ţinut sărbătoarea şapte** zile; şi
a opta zi a fost o adunare de sărbătoare, după rânduială†.
Postul şi 9
Şi, în ziua a douăzeci şi patra
mărturisirea
a
acestei*
luni, fiii lui Israel s-au
păcatelor
adunat cu post şi în saci** şi cu
1 *Cap. 8.2.
**Ios. 7.6.
2 ţărână pe ei. Şi sămânţa lui Israel
1 Sam. 4.12.
s-a despărţit* de toţi fiii străinului
2 Sam. 1.2.
şi au stat şi au mărturisit** păcatele
Iov 2.12.
lor şi nelegiuirile părinţilor lor.
2 *Ezra 10.11.
3 Şi s-au ridicat pe locul lor şi au citit
Cap. 13.3.
**Pr. 28.13.
în cartea legii Domnului DumIer. 3.13.
nezeului lor, a patra parte din zi; şi
altă a patra parte au mărturisit şi
s-au închinat Domnului Dum4 nezeului lor. Şi Iosua şi Bani,
Cadmiel, Şebania, Buni, Şerebia,
Bani şi Chenani s-au suit pe platforma leviţilor şi au strigat cu glas
tare către Domnul Dumnezeul lor.
5
Şi leviţii Iosua şi Cadmiel,
5 *1 Cr. 29.13.
Bani, Haşabnia, Şerebia, Hodiia,
Şebania şi Petahia au spus: „Ridicaţi-vă, binecuvântaţi pe Domnul Dumnezeul vostru din eternitate în eternitate! Şi să binecuvânteze Numele gloriei* Tale, care
este înălţat mai presus de orice
6 binecuvântare şi laudă! Tu eşti
6 *Deut. 6.4.
Acelaşib*, Doamne, Tu singur; Tu
2 Împ. 19.15.
Ps. 86.10.
ai făcut** cerurile, cerurile† ceIs. 37.16,20.
rurilor şi toată oştirea†† lor, pă**Gen. 1.1.
Ex. 20.11.
mântul şi tot ce este pe el, mările
Apoc. 14.7.
şi tot ce este în ele, şi Tu faci să
†Deut. 10.14.
1 Împ. 8.27.
trăiască*† toatec; şi Ţie Ţi se în††Gen. 2.1.
chină oştirea cerurilor.
*†Ps. 36.6.
7
Tu eşti Acelaşib, Doamne
7 *Gen. 11.31.
Dumnezeule, care ai ales pe A**Gen. 17.5.
vram* şi l-ai scos din Ur, cetatea
caldeenilor, şi i-ai pus numele
8 Avraam**; şi i-ai găsit inima
8 *Gen. 15.6;
22.1.
credincioasă* înaintea Ta şi ai
Iac. 2.21.
făcut cu el un legământ** că-i vei
**Gen. 15.18
†Ios. 23.14.
da ţara canaaniţilor, a hetiţilor,
a amoriţilor şi a fereziţilor şi
a iebusiţilor şi a ghirgasiţilor,
că o vei da seminţei sale; şi
Ţi-ai împlinit† cuvintele Tale,
18 **Lev. 23.36
†Num. 9.35.

pentru că eşti drept.
Şi ai văzut* strâmtorarea părinţilor noştri în Egipt şi ai auzit** strigătul lor la Marea Roşied;
10 şi ai arătat* semne şi minuni asupra lui Faraon şi asupra tuturor
slujitorilor săi şi asupra întregului popor al ţării sale, pentru că
ai cunoscut că s-au îngâmfat**
împotriva lor, şi Ţi-ai făcut† un
11 Nume, ca în ziua aceasta. Şi ai
despicat* marea înaintea lor şi ei
au trecut pe uscat prin mijlocul
mării; şi ai aruncat pe urmăritorii
lor în adâncuri, ca pe o piatră**
în ape puternice.
12
Şi i-ai călăuzit* ziua printr-un
stâlp de nor şi noaptea printr-un
stâlp de foc, ca să le luminezi
calea pe care trebuia să meargă.
13
Şi ai coborât* pe Muntele Sinai şi ai vorbit cu ei din ceruri şi
le-ai dat judecăţi drepte** şi legi
adevărate, rânduieli şi porunci
14 bune. Şi le-ai făcut cunoscut sabatul* Tău cel sfânt şi le-ai dat
porunci şi rânduieli şi legea,
prin mâna lui Moise, robul Tău.
15 Şi le-ai dat pâine* din ceruri pentru foamea lor şi le-ai scos apă**
din stâncă pentru setea lor; şi le-ai
poruncit să intre†, ca să stăpânească ţara pentru care Ţi-ai
ridicat mâna Tae că le-o vei da.
16
Dar ei, părinţiif noştri, s-au îngâmfat* şi şi-au înţepenit** grumazul şi n-au ascultat de porun17 cile Tale şi au refuzat să asculte
şi nu şi-au amintit* de minunile
Tale, pe care le-ai făcut cu ei, ci
şi-au înţepenit grumazul şi, în
răzvrătirea lor, şi-au pus un conducător**, ca să se întoarcă în robia lor. Dar Tu eşti un Dumnezeug al iertării, milos şi îndurător†, încet la mânie şi plin de
18 bunătate, şi nu i-ai părăsit, chiar
când* şi-au făcut un viţel turnat
şi au zis: „Acesta este Dumnezeul
tău care te-a scos din Egipt!“
9

a Sau „s-a citit“ b Sau „Tu eşti El“ c Sau „Tu ţii toate acestea în viaţă“
jurat f Sau „Dar ei şi părinţii“ g Ebr. „Eloah“

9 *Ex. 2.25; 3.7
**Ex. 14.10.

10 *Ex. 7-14.
**Ex. 18.11.
†Ex. 9.16.
Is. 63.12,14.
Ier. 32.20.
Dan. 9.15.

11 *Ex. 14.20.
Ps. 78.13.
**Ex. 15.1,5.

12 *Ex. 13.21.

13 *Ex. 19.1; 20.1
**Ps. 19.8,9.
Rom. 7.12.

14 *Gen. 2.3.
Ex. 20.8,11.

15 *Ex. 16.14.
Ioan 6.31.
**Ex. 17.6.
Num. 20.8.
1 Cor. 10.4.
†Deut. 1.8.
16 *Ps. 106.6.
**Deut. 1.26;
31.27.
2 Împ. 17.14.
2 Cr. 30.8.
Ier. 19.15.
17 *Ps. 78.11;
78.42,43.
**Num. 14.4
†Ex. 34.6.
Num. 14.18.
Ps. 86.5,15.
Ioel 2.13.

18 *Ex. 32.4.

d Lit. „Marea Trestiilor“
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19 *Ps. 106.45.
**Ex.13.21,22
Num. 14.14.
1 Cor. 10.1.

20 *Num. 11.17.
Is. 63.11.
**Ex. 16.15.
Ios. 5.12.
†Ex. 17.6.
21 *Deut. 2.7.
**Deut. 8.4;
29.5.

22 *Num. 21.21

23 *Gen. 22.17.

24 *Ios. 1.2.
**Ps. 44.2,3.

25 *Num. 13.27
Deut. 8.7,8.
Ezec. 20.6.
**Deut. 6.11.
†Deut. 32.15.
††Osea 3.5.

26 *Jud. 2.11.
Ezec. 20.21.
**1Împ. 14.9
Ps. 50.17.
†1 Împ. 18.4.
2 Cr. 24.20.
Mt. 23.37.
Fap. 7.52.
27 *Jud. 2.14;
3.8.
Ps. 106.41.
**Ps. 106.44.

şi au făcut mari batjocuria.
19
Totuşi Tu, în îndurările* Tale
cele multe, nu i-ai părăsit în pustiu: stâlpul** de nor nu s-a îndepărtat de peste ei ziua, ca să-i
călăuzească pe cale, nici stâlpul
de foc noaptea, ca să-i lumineze
pe ei şi calea pe care trebuia să
20 meargă. Le-ai dat şi Duhul* Tău
cel bun, ca să-i înveţe, şi nu le-ai
oprit mana** Ta de la gură şi
21 le-ai dat apă† pentru setea lor. Şi
i-ai hrănit patruzeci* de ani în pustiu; nimic nu le-a lipsit; hainele**
nu s-au învechit şi picioarele lor
nu s-au umflat.
22
Şi le-ai dat împărăţii şi popoare şi i-ai împărţit în ţinuturib,
şi au luat în stăpânire ţara lui
Sihon*, adică ţara împăratului
Hesbonului, şi ţara lui Og, împă23 ratul Basanului. Şi ai înmulţit*
pe fiii lor ca stelele cerurilor şi
i-ai adus în ţara despre care ai
zis părinţilor lor să intre, ca s-o ia
24 în stăpânire. Şi fiii lor au intrat*
şi au stăpânit** ţara; şi ai supus
înaintea lor pe locuitorii ţării, pe
canaaniţi, şi i-ai dat în mâna lor
pe ei şi pe împăraţii lor şi pe popoarele ţării, ca să le facă după
25 voia lor. Şi au luat cetăţi întărite
şi pământ gras* şi au luat în stăpânire case** pline cu toate bunătăţile, fântâni săpate, vii şi grădini
de măslini şi pomi roditori, din
belşug; şi au mâncat şi s-au săturat şi s-au îngrăşat† şi s-au desfătat în marea Ta bunătatec††.
26
Dar au fost neascultători şi
s-au răzvrătit* împotriva Ta şi au
aruncat** legea Ta la spatele lor
şi au ucis pe profeţii† Tăi, care
au mărturisit împotriva lord, ca
să-i întoarcă la Tine, şi Ţi-au adus
27 mari hule. Şi i-ai dat* în mâna asupritorilor lor, şi ei i-au asuprit;
şi, în timpul strâmtorării lor, când
au strigat către Tine, i-ai auzit din
ceruri** şi, după îndurările Tale

cele multe, le-ai dat salvatori care
i-au salvat din mâna asupritorilor
lor.
28
Dar, îndată ce găseau odihnă,
din nou făceau rău* înaintea Ta,
şi-i lăsai în mâna vrăjmaşilor lor,
şi ei stăpâneau asupra lor; şi din
nou strigau către Tine, şi-i auzeai
din ceruri şi de multe** ori i-ai
scăpat, după îndurările Tale.
29
Şi ai mărturisit împotriva lor,
ca să-i întorci la legea Ta, dar s-au
îngâmfat şi n-au ascultat de poruncile Tale, ci au păcătuit împotriva judecăţilor Tale (pe care,
dacă omul le va împlini, va trăi*
prin ele) şi şi-au tras înapoi umărul şi şi-au înţepenit grumazul şi
30 n-au vrut să asculte. Şi mulţi ani
i-ai răbdat şi ai mărturisit* împotriva lor d prin Duhul Tău,
prin profeţiie** Tăi, dar ei n-au
vrut să-şi plece urechea; şi i-ai dat
31 în mâna† popoarelor ţărilor. Dar, în
îndurările Tale cele multe, nu i-ai
nimicit*, nici nu i-ai părăsit, pentru că Tu eşti un Dumnezeu milos şi îndurător.
Şi acum, Dumnezeul nostru,
32
Dumnezeul cel mare, cel puternic* şi cel înfricoşător, care ţii
legământul şi îndurarea, să nu se
pară mică înaintea Ta toată tulburarea care a venit asupra noastră, asupra împăraţilor noştri, a
căpeteniilor noastre şi a preoţilor
noştri şi a profeţilor noştri şi a
părinţilor noştri şi a întregului
Tău popor, din zilele** împăraţilor Asiriei până în ziua aceasta.
33 Dar Tu eşti drept* în tot ce a venit asupra noastră, pentru că Tu
ai făcut potrivit adevărului, iar
34 noi am păcătuit**. Şi împăraţii
noştri, căpeteniile noastre, preoţii
noştri şi părinţii noştri n-au împlinit legea Ta şi n-au ascultat de
poruncile Tale şi de mărturiile
Tale, cu care ai mărturisit împo35 triva lorf. Şi nu Ţi-au slujit* în îm-

28 *Jud. 3.11;
3.30; 4.1;
5.31; 6.1.
**Ps. 106.43

29 *Lev. 18.5.
Ezec. 20.11.
Rom. 10.5.
Gal. 3.12.

30 *2 Împ. 17.13
2 Cr. 36.15.
Ier. 7.25.
**Fap. 7.51.
1 Pet. 1.11.
†Is. 5.5.
31 *Ier. 4.27;
5.10,18.

32 *Ex. 34.6,7.
**2Împ. 17.3

33 *Ps. 119.137
Dan. 9.14.
**Ps. 106.6.
Dan. 9.5.

35 *Deut. 28.47

a Sau „Ţi-au adus mari hule“ b Lit. „colţuri“ c Sau „în plinătatea bunătăţii Tale“ d Sau „i-au prevenit“,
„i-au atenţionat“ e Lit. „prin mâna profeţilor“ f Sau „în mijlocul lor“
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părăţia lor şi în marea Ta bunătate pe care le-ai acordat-o şi în
ţara cea întinsă şi grasă pe care
le-ai dat-o şi nici nu s-au întors
de la faptele lor rele.
36
Iată, astăzi suntem robi*, iar
36 *Deut. 28.48
Ezra 9.9.
în ţara pe care ai dat-o părinţilor
noştri, ca să mănânce rodul ei şi
bunătăţile ei, iată, suntem robi în
37 *Deut. 28.33; 37 ea! Şi ea dă* venitul ei mare împăraţilor pe care i-ai pus peste
28.51.
**Deut. 28.48
noi din cauza păcatelor noastre; şi
ei stăpânesc** peste trupurile
noastre şi peste animalele noastre după placul lor, iar noi suntem
în mare necaz“.
Înnoirea
38
Şi pentru toate acestea, noi
legământului
facem* un legământ statornic şi
îl scriem; şi căpeteniile noastre,
38 *2 Împ. 23.3.
2 Cr. 29.10;
leviţii noştri şi preoţii noştri îl
34.31.
pecetluiesca.
Ezra 10.8.
10 Şi cei care l-au pecetluit au
1 *Cap. 1.1; 8.9
fost: Neemia* Tirşata, fiul lui
Hacalia, şi Zedechia.
2 *Cap. 12.1-21 2 Seraia*, Azaria, Ieremia,
3 Paşhur, Amaria, Malchiia,
4 Hatuş, Şebania, Maluc,
5 Harim, Meremot, Obadia,
6 Daniel, Ghineton, Baruc,
7 Meşulam, Abiia, Miiamin,
8 Maazia, Bilgai, Şemaia: aceştia au
fost preoţii.
9
Şi leviţii: Iosua, fiul lui Azania; Binui, dintre fiii lui Henadad;
10 Cadmiel şi fraţii lor: Şebania, Hodiia, Chelita, Pelaia, Hanan,
11 Mica, Rehob, Haşabia,
12 Zacur, Şerebia, Şebania,
13 Hodiia, Bani, Beninu.
14
Capii poporului: Pareoş*, Pa14 *Ezra 2.3.
hat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
Cap. 7.8.
15 Buni, Azgad, Bebai,
16 Adoniia, Bigvai, Adin,
17 Ater, Ezechia, Azur,
18 Hodiia, Haşum, Beţai,
19 Harif, Anatot, Nebai,
20 Magpiaş, Meşulam, Hezir,
21 Meşezabeel, Ţadoc, Iadua,
22 Pelatia, Hanan, Anaia,
23 Hoşea, Hanania, Haşub,
24 Haloheş, Pilha, Şobec,

25 Rehum, Haşabna, Maaseia,
26 şi Ahiia, Hanan, Anan;
27 Maluc, Harim, Baana.
28
Şi restul* poporului, preoţii, 28 *Ezra 2.36-43

**Ezra 9.1;
leviţii, uşierii, cântăreţii, netinimii
10.11,12,19.
şi toţi** cei care s-au despărţit
Cap. 13.3.
de popoarele ţărilor pentru legea
lui Dumnezeu, soţiile lor, fiii lor
şi fiicele lor, oricine avea cunoş29 tinţă şi pricepere, s-au alipit de 29 *Deut. 29.12;
fraţii lor, mai-marii lor, şi s-au le29.14.
Cap. 5.12,13.
gat cub blestem* şi cu jurământ
Ps. 119.106.
că vor umbla** în legea lui Dum**2 Împ. 23.3
2 Cr. 34.31.
nezeu, care a fost dată prin mâna
lui Moise, robul lui Dumnezeu,
şi că vor păzi şi vor împlini toate
poruncile Domnului Dumnezeului nostru şi judecăţile Lui şi rân30 duielile Lui; şi că noi nu vom 30 *Ex. 34.16.
Deut. 7.3.
da pe fiicele* noastre popoarelor
Ezra 9.12,14.
ţării şi nu vom lua pe fiicele lor
31 pentru fiii noştri; şi că, dacă po- 31 *Ex. 20.10.
Lev. 23.3.
poarele* ţării vor aduce mărfuri
Deut. 5.12.
Cap. 13.15.
şi orice fel de cereale, ca să vândă
**Ex. 23.10,11
în ziua sabatului, nu vom cumpăLev. 25.4.
ra de la ei în sabat şi în vreo
†Deut. 15.1,2
Cap. 5.12.
zi sfântă; şi vom lăsa pământul
nearat în anul al şaptelea** şi
vom ierta orice† datoriec.
Şi ne-am îndatoratd să dăm în Hotărâri
32
pentru
fiecare an a treia parte dintr-un întreţinerea
siclu pentru slujba casei Dumneslujbei
33 zeului nostru, pentru pâinea*
33 *Lev. 24.5.
pentru punerea înainte şi pentru
2 Cr. 2.4.
**Num. 28;29
darul** de mâncare neîncetat şi
pentru arderea-de-tot neîncetată
a sabatelor, a lunilor noi, a sărbătorilor şi pentru cele sfinte şi
pentru jertfele pentru păcat, spre
a face ispăşire pentru Israel şi
pentru orice lucrare a casei Dumnezeului nostru.
34
Şi am aruncat sorţii între 34 *Cap. 13.31.
Is. 40.16.
preoţi, leviţi şi popor, pentru
**Lev. 6.12.
darul* lemnelor de adus la casa
Dumnezeului nostru, după casele
noastre părinteşti, la timpuri
hotărâte, an de an, ca să ardă pe
altarul Domnului Dumnezeului
nostru, după cum este scris** în le35 ge; şi să aducem an de an la casa

a Lit. „sunt la pecetluire“ b Lit. „au intrat în“ c Lit. „şi datoria oricărei mâini“ d Lit. „Şi ne-am făcut porunci“
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35 *Ex. 23.19;
34.26.
Lev. 19.23,24
Num. 18.21.
Deut. 26.2.

Domnului cele dintâi roade* ale
pământului nostru şi cele dintâi
roade ale tuturor roadelor din toţi
36 pomii şi pe întâii-născuţi ai fiilor
36 *Ex. 13.2;
noştri şi ai vitelor noastre, după
13.12,13.
cum
este scris în lege*; şi să aLev. 27.26,27
Num.18.15.
ducem întâii-născuţi ai cirezilor
noastre şi ai turmelor noastre la
casa Dumnezeului nostru, la
preoţii care slujesc în casa Dumne37 *Lev. 23.17. 37 zeului nostru, şi să aducem*
Num. 15.19;
pârga frământăturii noastre şi
18.12.
darurile noastre ridicate şi rodul
Deut. 18.4;
26.2.
tuturor pomilor, mustul şi untde**Lev. 27.30.
lemnul la preoţi, în cămările casei
Num. 18.21.
Dumnezeului nostru; şi să
dăm zeciuielile ogorului nostru leviţilor, pentru ca ei, leviţii, să ia
zeciuielile** în toate cetăţile de
38 *Num. 18.26 38 pe ogoarele arate de noia. Şi preo**1 Cr. 9.26.
tul, fiul lui Aaron, să fie cu leviţii
2 Cr. 31.11.
când leviţii vor lua* zeciuielile;
şi leviţii să aducă zeciuiala zeciuielilor în casa Dumnezeului nostru, în cămările** casei vistieriei.
39 *Deut. 12.6; 39 Pentru ca fiii lui Israel şi fiii le12.11.
vitului să aducă* darurile ridica2 Cr. 31.12.
te din grâu, din must şi din untCap. 13.12.
**Cap. 13.10;
delemn, în cămările unde sunt
13.11.
uneltele locaşului sfânt şi preoţii
care slujesc şi uşierii şi cântăreţii;
şi nu vom părăsi** casa Dumnezeului nostru.
Împărţirea 11 Şi căpeteniile poporului locunoilor
iau în Ierusalim; şi restul poporulocuitori
lui au aruncat sorţi, ca să aducă
1 *Mt. 4.5;
pe unul din zece să locuiască în
27.53.
Ierusalim, cetatea* sfântă, iar nouă
2 *Jud. 5.9.
2 părţi în celelalte cetăţi. Şi poporul a binecuvântat pe toţi oamenii care s-au înfăţişat de bunăvoie* să locuiască în Ierusalim.
Şi aceştia sunt capii* provin3 *1 Cr. 9.2,3. 3
**Ezra 2.43.
ciei
care au locuit în Ierusalim;
†Ezra 2.55.
dar, în cetăţile lui Iuda, au locuit
fiecare în proprietatea sa, în
cetăţile lor: Israel, preoţii, şi leviţii, şi netinimii**, şi fiii† sluji4
torilor lui Solomon. Şi în Ierusa4 *1 Cr. 9.3.
lim* au locuit unii dintre fiii lui
Iuda şi dintre fiii lui Beniamin.
a Lit. „cetăţile arăturii noastre“
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Dintre fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui
Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui
Amaria, fiul lui Şefatia, fiul lui
Mahalaleel, dintre fiii lui Pereţ**;
5 şi Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui
Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui
Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Za6 haria, fiul şilonituluib*. Toţi fiii lui
Pereţ care au locuit în Ierusalim
erau patru sute şaizeci şi opt de
oameni viteji.
7
Şi aceştia sunt fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam,
fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul
lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul
8 lui Itiel, fiul lui Isaia. Şi, după el,
Gabai şi Salai, nouă sute două9 zeci şi opt. Şi Ioel, fiul lui Zicri,
era supraveghetorul lor: şi Iuda,
fiul lui Hasenuac, era al doilea
peste cetate.
Dintre preoţi*: Iedaia, fiul lui
10
11 Ioiarib, Iachin, Seraia, fiul lui
Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui
Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui
Ahitub, supraveghetorul casei lui
12 Dumnezeu. Şi fraţii lor care făceau slujba casei erau opt sute
douăzeci şi doi; şi Adaia, fiul lui
Ioroham, fiul lui Pelalia, fiul lui
Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui
13 Paşhur, fiul lui Malchiia, şi fraţii
lui, capii părinteşti: două sute patruzeci şi doi; şi Amaşai, fiul lui
Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui
14 Meşilemot, fiul lui Imer, şi fraţii
lor, bărbaţi viteji, o sută douăzeci
şi opt; şi supraveghetorul lor era
Zabdiel, fiul lui Heghedolimd.
Şi dintre leviţi: Şemaia, fiul
15
lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul
16 lui Haşabia, fiul lui Buni, şi Şabetai şi Iozabad, dintre capii leviţilor, peste lucrările* de afară
17 ale casei lui Dumnezeu; şi Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi,
fiul lui Asaf, era întâiul, ca să înceapă mulţumirea în rugăciune;
şi Bacbuchia, al doilea printre
fraţii săi; şi Abda, fiul lui Şamua,
fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.

b Sau „fiu al şiloniţilor“

c Sau „Senua“

4 **Gen.38.29

5 *1 Cr. 9.5.

10 *1 Cr. 9.10.

16 *1 Cr. 26.29.

d Sau „Ghedolim“
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18 *Vers. 1.

18 Toţi

leviţii în sfânta* cetate erau
două sute optzeci şi patru.
19
Şi uşierii, Acub, Talmon şi fraţii lor, care păzeau porţile, erau
o sută şaptezeci şi doi.
20
Şi restul lui Israel, preoţii, leviţii, erau în toate cetăţile lui Iuda,
fiecare în moştenirea sa.
21 *Cap. 3.26. 21
Şi netinimii* locuiau în Ofel;
şi Ţiha şi Ghişpa erau peste netinimi.
22
Şi supraveghetorul leviţilor în
Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani,
fiul lui Haşabia, fiul lui Matania,
fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf,
cântăreţii, pentru slujba casei lui
23
Dumnezeu. Pentru că era o po23 *Ezra 6.8,9;
7.20.
runcă* a împăratului pentru ei
şi o porţie hotărâtă pentru cântăreţi,
după cerinţa fiecărei zilea.
Şi Petahia, fiul lui Meşeza24 *Gen. 38.30. 24
**1 Cr.18.17;
beel, dintre fiii lui Zerah*, fiul lui
23.28.
Iuda, era lângă împăratb pentru**
toate treburile privitoare la popor.
Locuitorii 25
Şi cât despre satec cu câmpiile
din satele
lor, unii dintre fiii lui Iuda au lolui Iuda
cuit în Chiriat-Arba* şi în sateled
25 *Ios. 14.15.
ei, şi în Dibon şi în satele ei, şi
26 în Iecabţeel şi în satele ei; şi în
Ieşua, şi în Molada, şi în Bet-Pa27 let, şi în Haţar-Şual, şi în Beer28 Şeba şi în satele ei, şi în Ţiclag,
29 şi în Mecona şi în satele ei, şi
în En-Rimon, şi în Ţoreea, şi în
30 Iarmut, în Zanoah, în Adulam şi
în satele lor, în Lachis şi în câmpiile ei, în Azeca şi în satele ei. Şi
şi-au aşezat tabăra de la BeerŞeba până la Valea lui Hinom.
Şi fiii lui Beniamin au locuit
31
de la Gheba până la Micmas şi
32 Aiia, şi Betel şi satele lui; în A33 natot, Nob, Anania, Haţor, Rama,
34 Ghitaim, Hadid, Ţeboim, Neba35 *1 Cr. 4.14. 35 lat, Lod şi Ono, Valea* meşteşugarilor.
36
Şi dintre leviţi, unele cete din
Iuda au locuit în Beniamin.
Preoţii şi
leviţii
12 Şi aceştia sunt preoţii* şi le1 *Ezra 2.1,2.
viţii care s-au suit cu Zorobabel,

fiul lui Şealtiel, şi cu Iosua: Seraia**, Ieremia, Ezra,
2 Amaria, Maluc, Hatuş,
3 Şecania, Rehum, Meremot,
4 Ido, Ghinetoi, Abiia*,
5 Miiamin, Maadia, Bilga,
6 Şemaia, şi Ioiarib, Iedaia,
7 Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia.
Aceştia erau capii preoţilor şi ai
fraţilor lor, în zilele lui Iosua*.
8
Şi leviţii: Iosua, Binui, Cadmiel, Şerebia, Iuda, Matania, care
era peste cântări*, el şi fraţii lui.
9 Şi Bacbuchia şi Uni, fraţii lor, unii
în faţa celorlalţi, în slujbele lor.
10
Şi Iosua a născut pe Ioiachim, şi Ioiachim a născut pe Eliaşib, şi Eliaşib a născut pe Io11 iada, şi Ioiada a născut pe Ionatan, şi Ionatan a născut pe Iadua.
12
Şi, în zilele lui Ioiachim, erau
preoţi, capi părinteşti: al lui Seraia, Meraia; al lui Ieremia, Hana13 nia; al lui Ezra, Meşulam; al lui
14 Amaria, Iohanan; al lui Melicu,
15 Ionatan; al lui Şebania, Iosif; al
lui Harim, Adna; al lui Meraiot,
16 Helcai; al lui Ido, Zaharia; al lui
17 Ghineton, Meşulam; al lui Abiia,
Zicri; al lui Miniamin şi al lui
18 Moadia, Piltai; al lui Bilga, Şa19 mua; al lui Şemaia, Ionatan; şi al
lui Ioiarib, Matnai; al lui Iedaia,
20 Uzi; al lui Salai, Calai; al lui
21 Amoc, Eber; al lui Hilchia, Haşabia; al lui Iedaia, Netaneel.
22
Dintre leviţi, capii părinteşti
au fost înscrişi în zilele lui Eliaşib, Ioiada şi Iohanane şi Iadua;
şi preoţii, în timpulf împărăţiei
23 lui Darius Persanulg. Fiii lui Levi, capii părinteşti, au fost înscrişi
în cartea* cronicilor până în zilele lui Iohanane, fiul lui Eliaşib.
24 Şi capii leviţilor: Haşabia, Şerebia şi Iosua, fiul lui Cadmiel, şi
fraţii lor, stând unii în faţa celorlalţi, ca să laude* şi să aducă mulţumiri, după porunca** lui David,
omul lui Dumnezeu, rând pe rândh.

1 **Cap.10.2-8

4 *Lc. 1.5.

7 *Ezra 3.2.
Hag. 1.1.
Zah. 3.1.
8 *Cap. 11.17.

23 *1 Cr. 9.14.

24 *Ezra 3.11.
**1 Cr. 23;
25; 26.

a Lit. „cerinţa zilei în ziua ei“ b Lit. „la mâna împăratului“ c Sau „ferme“, „împrejmuiri“ d Lit. „fiicele“
e Ionatan, vers.11. f Sau „până la“ g Darius al II-lea Nothus h Sau „ceată către ceată“
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Matania, Bacbuchia, Obadia,
Meşulam, Talmon şi Acub erau
uşieri, făcând de pază la casele
26
de provizii ale porţilor. Ei erau
26 *Cap. 8.9.
**Ezra 7.6,11
în zilele lui Ioiachim, fiul lui
Iosua, fiul lui Ioţadac, şi în zilele
guvernatorului* Neemia şi ale
preotului Ezra, cărturarul**.
Dedicarea 27
Şi la dedicarea* zidului Iezidului cetăţii
rusalimului au căutat pe leviţi
prin toate locurile lor, ca să-i a27 *Deut. 20.5.
ducă
la Ierusalim, ca să facă
Ps. 30 titlu.
dedicarea cu bucurie şi cu mulţu**1 Cr. 25.6.
2 Cr. 5.13;
miri** şi cu cântări, cu chimvale,
7.6.
28 lire şi harfe. Şi fiii cântăreţilor au
fost adunaţi şi din ţinutul din
jurul Ierusalimului şi din satele
29 netofatiţilor, chiar şi din casa
Ghilgaluluia, şi din câmpiile Ghebei şi Azmavetului; căci cântăreţii îşi făcuseră sate în jurul Ieru30 salimului. Şi preoţii şi leviţii s-au
curăţit şi au curăţit şi pe popor
şi porţile şi zidul.
31
Şi am suit pe căpeteniile lui
31 *Vers. 38.
Iuda pe zid şi am rânduit două
**Cap. 2.13;
3.13.
mari coruri şi procesiuni, unul în
dreapta b*, pe zidul dinspre**
32 Poarta Gunoiului; şi după ei mergeau Hoşaia şi jumătate din că33 peteniile lui Iuda şi Azaria, Ezra
34 şi Meşulam, Iuda şi Beniamin şi
35 Şemaia şi Ieremia şi unii dintre
35 *Num. 10.2,8
fiii preoţilor cu trâmbiţe*: Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Şemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica,
36 fiul lui Zacur, fiul lui Asaf; şi
36 *1 Cr. 23.5.
fraţii săi: Şemaia, şi Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel, şi
Iuda, Hanani, cu instrumentele*
muzicale ale lui David, omul lui
Dumnezeu; şi cărturarul Ezra
37 *Cap. 2.14; 37 era înaintea lor. Şi la Poarta*
3.15.
Fântânii şi drept în faţa lor s-au
**2 Sam. 5.7.
suit pe treptele cetăţii** lui Da†Cap. 3.26;
8.1,3,16.
vid, pe înălţimea zidului de deasupra casei lui David, până la
Poarta† Apelor, spre răsărit.
38
Şi al doilea cor* a pornit în
38 *Vers. 31.
cealaltă direcţie – şi eu şi jumătate din popor eram în urma
25

a Sau „Bet-Ghilgal“
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b Spre sud

lor – pe zidul de dincolo de Turnul** Cuptoarelor, până la Zidul†
39 cel Lat, şi pe deasupra Porţii lui
Efraim* şi pe deasupra Porţii celei Vechi** şi pe deasupra Porţii Peştilor† şi a Turnului†† lui
Hananeel şi a Turnului Meea,
până la Poarta Oilor*†; şi au stat
pe loc la Poarta Închisorii†*.
40
Şi cele două coruri au stat în
casa lui Dumnezeu; tot aşa şi eu
41 şi jumătate din căpetenii cu mine.
Şi preoţii Eliachim, Maaseia,
Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia,
42 Hanania erau cu trâmbiţe, şi Maaseia şi Şemaia şi Eleazar şi Uzi şi
Iohanan şi Malchiia şi Elam
şi Ezer. Şi cântăreţii şi-au înălţat
glasul cu Izrahia, supravegheto43 rul lor. Şi au adus jertfe mari în
ziua* aceea şi s-au bucurat, pentru că Dumnezeu îi făcuse să se
bucure cu mare bucurie. Chiar şi
femeile şi copiii s-au bucurat. Şi
bucuria Ierusalimului se auzea
până departe**.
44
Şi, în ziua aceea, au fost rânduiţi oameni peste cămările vistieriilor pentru darurile ridicate,
pentru cele dintâi roade şi pentru
zeciuieli, ca să adune în ele din
ogoarele cetăţilor părţile hotărâte de lege pentru preoţi şi leviţi,
pentru că Iuda se bucura de preoţii
şi de leviţii care stăteau acolo.
45 Şi ei şi cântăreţii şi uşierii ţineau
slujba Dumnezeului lor şi slujba
curăţirii după porunca* lui David
46 şi a lui Solomon, fiul său. Pentru
că odinioară, în zilele lui David
şi ale lui Asaf*, erau capi peste
cântăreţi şi peste cântările de
laudă şi peste mulţumirile pentru
47 Dumnezeu. Şi în zilele lui Zorobabel şi în zilele lui Neemia, tot
Israelul a dat părţile cântăreţilor
şi ale uşierilor, după cerinţa fiecărei zilec, şi puneau deoparte ca
sfinte d* cele pentru leviţi, iar
leviţii** le puneau deoparte ca
sfinte pe cele pentru fiii lui Aaron.

c Lit. „cerinţa zilei în ziua ei“

d Sau „consacrau“

38 **Cap. 3.11.
†Cap. 3.8.
39 *2 Împ. 14.13
Cap. 8.16.
**Cap. 3.6.
†Cap. 3.3.
††Cap. 3.1.
*†Cap. 3.32.
†*Ier. 32.2.

43 *2 Cr. 31.11;
31.12.
Cap. 13.5,12;
13.13.
**Ezra 3.13.

45 *1 Cr. 25;
26.
46 *1 Cr. 25.1.
2 Cr. 29.30.

47 *Num. 18.21;
18.24.
**Num.18.26

NEEMIA 13: 20
Abaterea
lui Eliaşib

13

În ziua aceea s-a citit* în
cartea lui Moise în auzul popo1 *Deut. 31.11;
rului; şi s-a găsit scris în ea că
31.12.
amonitul**
şi moabitul nu trebuie
2 Împ. 23.2.
Cap. 8.3,8;
să intre niciodată în adunarea lui
9.3.
2
Dumnezeu,
pentru că n-au înIs. 34.16.
**Deut.23.3,4
tâmpinat pe fiii lui Israel cu pâine şi
cu apă şi au tocmit* pe Balaam
2 *Num. 22.5.
Ios. 24.9,10.
împotriva lor, ca să-i blesteme;
**Num. 23.11;
dar
Dumnezeul nostru a schim24.10.
bat** blestemul în binecuvântaDeut. 23.5.
3
re. Şi a fost aşa: cum au auzit
3 *Cap. 9.2;
legea, au despărţit* din Israel tot
10.28.
amestecul de popor.
4
Şi, înainte de aceasta, preotul
Eliaşib, care era peste cămările
casei Dumnezeului nostru, rudă
5 cu Tobia, făcuse pentru el o ca5 *Cap. 12.44.
meră mare, unde* înainte erau
**Num. 18.21
puse darurile de mâncare, tămâia
şi vasele şi zeciuiala de grâu, de
must şi de untdelemn, care erau
poruncite** pentru leviţi şi cântăreţi şi uşieri, şi darurile ridicate
ale preoţilor.
6
Şi în timpul acesta eu nu eram
6 *Cap. 5.14.
în Ierusalim; pentru că în anul al
treizeci şi doilea* al lui Artaxerxes, împăratul Babilonului, am
venit la împărat şi după câteva
zile am obţinut de la împărat învoi7 re şi am venit la Ierusalim şi am
7 *Vers. 1,5.
văzut răul pe care-l făcuse Eliaşib, făcându-i* o cameră lui
Tobia în curţile casei lui Dumnezeu.
8 Şi m-a mâhnit mult şi am aruncat afară din cameră toate obiec9 tele casei lui Tobia. Şi am porun9 *2 Cr. 29.5;
29.15,16,18.
cit şi au curăţit* camerele; şi am
adus din nou acolo vasele casei
lui Dumnezeu, darurile de mâncare şi tămâia.
Zeciuielile 10
Şi am aflat că părţile leviţilor
aduse din
nu
li
se dăduseră* şi că leviţii şi
nou
cântăreţii care făceau slujba
10 *Mal. 3.8.
fugiseră fiecare** la ogorul lui.
**Num. 35.2
11 Şi am mustrat* pe căpetenii şi
11 *Vers. 17,25.
le-am spus: „Pentru ce este părăPr. 28.4.
sită** casa lui Dumnezeu?“ Şi
**Cap. 10.39
i-am adunata şi i-am pus la locul lor.
a Pe leviţi şi pe cântăreţi

b Sau „depozite“

Şi tot* Iuda a început să aducă zeciuiala de grâu şi de must
13 şi de untdelemn în vistieriib. Şi
am pus supraveghetori peste vistierii* pe preotul Şelemia şi pe
cărturarul Ţadoc şi, dintre leviţi,
pe Pedaia; şi lângă eic pe Hanan,
fiul lui Zacur, fiul lui Matania;
pentru că erau socotiţi demni
de încredere**, şi îndatorirea lor
era să împartă fraţilor lor.
14
Adu-Ţi aminte* de mine, Dumnezeul meu, pentru aceasta, şi
nu şterge faptele mele evlavioase
pe care le-am făcut pentru casa
Dumnezeului meu şi pentru cele
de păzit ale ei!
15
În zilele acelea am văzut în
Iuda pe unii care călcau în teascuri în sabat* şi aduceau snopi
şi-i încărcau pe măgari şi, de asemenea, vin, struguri şi smochine
şi orice fel de poveri, şi le aduceau** la Ierusalim în ziua sabatului; şi am mărturisit împotriva
lor în ziua când vindeau alimen16 te. Oameni din Tir de asemenea
locuiau în el şi aduceau peşte
şi tot felul de mărfuri şi le vindeau
în sabat fiilor lui Iuda şi în Ie17 rusalim. Şi i-am mustrat* pe maimarii lui Iuda şi le-am zis: „Ce este
această faptă rea pe care o faceţi, profanând ziua sabatului?
18 N-au făcut* la fel părinţii voştri
şi n-a adus Dumnezeul nostru
toată nenorocirea aceasta asupra
noastră şi asupra cetăţii acesteia?
Şi voi aduceţi mai multă mânie asupra lui Israel profanând
sabatul“.
19
Şi a fost aşa: când a început*
să se întunece la porţile Ierusalimului, înainte de sabat, am poruncit să se închidă porţile şi am
poruncit să nu le deschidă până
după sabat. Şi la porţi** am pus
dintre slujitoriie mei, ca să nu se
aducă nici o povară în ziua saba20 tului. Şi negustorii şi vânzătorii
de tot felul de mărfuri au rămas
12

c Lit. „la mâna lor“

d În Ierusalim

12 *Cap. 10.38;
10.39; 12.44.
13 *2 Cr. 31.12.
**Cap. 7.2.
1 Cor. 4.2.

14 *Cap. 5.19.
Vers. 22,31.

Sfinţirea
sabatului
15 *Ex. 20.10.
**Cap. 10.31
Ier. 17.21,22.

17 *Vers. 11.

18 *Ier. 17.21-23

19 *Lev. 23.32.
**Ier. 17.21;
17.22.

e Lit. „tinerii“
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noaptea afară din Ierusalim o da21 tă sau de două ori. Şi am mărturisit împotriva lor şi le-am zis:
„Pentru ce rămâneţi voi noaptea
înaintea zidului? Dacă veţi mai
face aşa, voi pune mâna pe voi“.
Din timpul acela n-au mai venit
22 *Cap. 12.30. 22 în sabat. Şi am poruncit leviţilor
**Vers.14,31
să se curăţească* şi să vină şi să
păzească porţile, ca să sfinţească
ziua sabatului.
Adu-Ţi aminte** de mine,
Dumnezeul meu, şi pentru aceasta, şi îndură-Te de mine după
mărimea îndurării Tale!
23
În zilele acelea am mai văzut
Mustrarea
pentru femeile
că iudeii luaseră de soţii femei*
străine
24 asdodite, amonite şi moabite. Şi
jumătate din fiii lor vorbeau lim23 *Ezra 9.2.
ba asdodiană şi nu ştiau să vorbească limba iudaică, ci vorbeau
după limba unui popor sau a
25
altuia. Şi i-am mustrat* şi i-am
25 *Vers. 11.
Pr. 28.4.
blestemat şi am bătut pe unii
**Ezra 10.5.
dintre ei şi le-am smuls părul şi
Cap. 10.29;
i-am pus să jure** pe Dumnezeu:
10.30.
„Să nu daţi pe fiicele voastre fiilor lor şi să nu luaţi dintre fiicele
lor pentru fiii voştri sau pentru
a Lit. „lucrarea lui“
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26 voi

înşivă. Nu prin acestea a păcătuit* Solomon, împăratul lui
Israel? Totuşi, între multele**
naţiuni, nu a fost împărat asemenea lui, care a fost iubit† de
Dumnezeul lui, şi Dumnezeu l-a
pus împărat peste tot Israelul;
dar femeile străine††l-au făcut
27 chiar şi pe el să păcătuiască. Şi
să ascultăm noi de voi, ca să faceţi tot acest mare rău, să fiţi
necredincioşi* Dumnezeului nostru, luând de soţii femei străine?“
Şi unul dintre fiii lui Ioiada*,
28
fiul lui Eliaşib, marele preot, era
ginerele lui Sanbalat horonitul;
şi l-am alungat dinaintea mea.
29
Adu-Ţi aminte* de ei, Dumnezeul meu, pentru că au întinat
preoţia şi legământul** preoţiei
şi al leviţilor!
30
Şi i-am curăţit* de toţi străinii şi am aşezat îndatoririle preoţilor şi ale leviţilor, pe fiecare
31 în slujba luia, şi pentru darul de
lemne* la timpuri hotărâte şi
pentru cele dintâi roade.
Adu-Ţi aminte** de mine,
Dumnezeul meu, spre bine!

26 *1 Împ. 11.1.
**1 Împ. 3.13
2 Cr. 1.12.
†2 Sam. 12.24
††1 Împ. 11.4

27 *Ezra 10.2.

28 *Cap. 12.10;
12.22.

29 *Cap. 6.14.
**Mal. 2.4;
2.11,12.

30 *Cap. 10.30.

31 *Cap. 10.34.
**Vers. 14,22

