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ISAIA
1

Viziunea* lui Isaiaa, fiul lui
Amoţ, despre Iuda** şi Ierusa1 *Num. 12.6.
lim, pe care a văzut-o în zilele lui
**Cap. 2.1;
Ozia†, Iotam, Ahaz şi Ezechia,
40.9.
†2 Cr. 26.1.
împăraţi ai lui Iuda.
2
Auziţi*, ceruri, şi pleacă ure2 *Deut. 32.1.
Ier. 22.29.
chea, pământule, pentru că DomEzec. 36.4.
nul a vorbit: „Am hrănit şi am cresMica 6.1,2.
**Ier. 3.22.
cut fii** şi ei s-au răzvrătit† îm†Cap. 30.1,9;
potriva Mea.
65.2.
3
Boul îşi cunoaşte* stăpânul, şi
3 *Ier. 8.7.
măgarul
cunoaşte ieslea stăpânu**Ier. 9.3,6.
lui său: dar Israel nu Mă cunoaşte**;
†Cap. 5.12;
44.18.
poporul Meu nu are inteligenţă†“.
4
Oh, naţiune păcătoasă, popor
4 *Cap. 57.3,4.
plinb de nelegiuire, sămânţă* de
Mt. 3.7.
răufăcători, fii stricaţi! L-au părăsit pe Domnul, L-au dispreţuit
pe Sfântul lui Israel, I-au întors
spatele.
5
De ce să mai fiţi loviţi*? Veţi
5 *Cap. 9.13.
Ier. 2.30; 5.3
spori în răzvrătire! Tot capul este
**Cap. 33.24
bolnav** şi toată inima slăbită.
6 *Ier. 8.22.
6
Din talpa piciorului până în
creştet, nimic nu-i sănătos în el;
răni şi vânătăi şi bube deschise:
necurăţate*, nici legate, nici alinate cu untdelemn.
7
Ţara* voastră este pustiită,
7 *Deut. 28.51;
cetăţile
voastre sunt arse cu foc;
28.52.
pământul vostru vi-l mănâncă străinii înaintea ochilor voştri şi este
pustiit, ca răsturnat de străini.
8
Şi fiica Sionului a rămas ca
8 *Iov 27.18.
**Ier. 4.17.
o colibă* în vie, ca un acoperişc
într-un câmp de castraveţi, ca o
cetate** asediată.
Dacă nu ne-ar fi lăsat* Dom9 *Rom. 9.29. 9
**Cap. 10.20;
nul oştirilor o foarte mică ră11.11,16;
măşiţă**, am fi fost ca Sodoma†,
37.4; 46.3.
ne-am fi asemănat cu Gomora.
†Gen. 19.24.
Nu jertfe şi 10
! Ascultaţi cuvântul D omsărbători
nului, căpetenii ale Sodomei*!
Plecaţi urechea la legea Dumne10 *Deut. 32.32
zeului nostru, popor al Gomorei!
Ezec. 16.46.
11
„Ce-Mi trebuie mulţimea jertRăzvrătire
şi pedeapsă

a Salvarea lui Yah sau Yah este Salvator
„călăuziţi pe cel asuprit“ f Lit. „bunul ţării“
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felor* voastre?“ zice D omnul; 11 *1 Sam. 15.22
Ps. 50.8,9;
„Sunt sătul de arderile-de-tot de
51.16.
Pr. 15.8; 21.27
berbeci şi de grăsimea vitelor înIer. 6.20; 7.21
grăşate şi nu-Mi place sângele
Amos 5.21;
5.22.
taurilor şi al mieilor şi al ţapilor.
Mica 6.7.
12
Când veniţi să vă arătaţi* înaintea feţei Mele, cine a cerut aceas- 12 *Ex. 23.17;
34.23.
ta din mâna voastră, ca să călcaţi
curţile Mele?
13
Nu mai aduceţi daruri deşarte. 13 *Cap. 66.3.
Tămâia* Îmi este o urâciune, luna
**1Cr. 23.31
†Ex. 12.16.
nouă** şi sabatul, chemarea adu††Ier. 7.9,10.
nărilor†. Nu pot suferi†† nelegiuiread şi adunarea de sărbătoare.
14
Sufletul Meu urăşte lunile* 14 *Num. 28.11
**Lev. 23.2.
voastre noi şi sărbătorile** voas†Cap. 43.24.
tre. Îmi sunt o povară. Am obosit†
purtându-le.
15 *1 Împ. 8.22.
15
Şi când vă veţi întinde* mâiPlân. 1.17.
**Cap. 8.17;
nile, Îmi voi ascunde** ochii de
59.2.
voi; chiar dacă vă veţi înmulţi
†Iov 27.9.
Ps. 66.18.
rugăciunile, nu voi asculta†:
††Cap. 59.3.
mâinile†† voastre sunt pline de
sânge.
16
! Spălaţi-vă*, curăţiţi-vă; de- Îndemn la
părtaţi răutatea faptelor voastre pocăinţă
dinaintea ochilor Mei; încetaţi** 16 *Ps. 26.6.
să faceţi rău!
Cap. 52.11.
Ier. 4.14.
Învăţaţi-vă să faceţi bine; cău17
**Ps. 34.14.
taţi* judecata dreaptă, faceţi buAmos 5.15.
1 Pet. 3.11.
curie celui asuprite, judecaţi**
drept pe orfan, apăraţi pe văduvă! 17 *Ier. 22.3.
Ţef. 2.3.
18
! Veniţi dar să ne judecăm*“,
**Ps. 82.3.
D
zice omnul. „Dacă vor fi păcatele voastre cum** este cârmâzul, 18 *Cap. 41.1;
41.21; 43.26
se vor face albe ca zăpada; dacă
Mica 6.2.
**Ps. 51.7.
vor fi roşii ca stacojiul, se vor face
Cap. 44.22.
ca lâna.
Apoc. 7.14.
19
Dacă* veţi avea bunăvoinţă şi
28.1.
veţi asculta, veţi mânca** bună- 19 *Deut.
**Cap. 55.2.
tăţile ţăriif;
20
dar, dacă veţi refuza şi vă veţi 20 *Cap. 3.25;
răzvrăti, veţi fi mâncaţi* de sa65.12.
**Num. 23.19
D
bie“; pentru că gura** omnului
Tit 1.2.
a vorbit.
21
! Cum a ajuns o curvă* ce- 21 *Ier. 2.20,21.

b Lit. „greu“

c Covergă

d Sau „falsitatea“

e Sau

ISAIA
tatea cea credincioasă! Era plină 2
! Şi va fi aşa: la sfârşitul*
de judecată, dreptatea locuia în ea,
zilelori, muntele** casei Domnuiar acum locuiesc ucigaşii.
lui va fi întărit în vârful munţi22
Argintul
tău
s-a
făcut*
zgură,
lor
şi se va înălţa peste dealuri;
22 *Ier. 6.28,30
Ezec. 22.18;
vinul tău este amestecat cu apă;
şi toate† naţiunile vor venij spre el.
22.19.
conducătorii* tăi sunt răzvră- 3
Şi multe popoare vor merge
23 *Pr. 29.24. 23
Osea 5.10;
tiţi şi tovarăşi ai hoţilor; fiecare
şi vor zice: „Veniţi* să ne suim la
9.15
iubeşte** mita şi umblă după
muntele Domnului, la casa Dum**Ier. 22.17.
Ezec. 22.12.
răsplătiri. Nu judecă† drept pe
nezeului lui Iacov; şi El ne va înOsea 4.18.
orfan
şi
cauza
văduvei
nu
ajunge
văţa căile Sale şi vom umbla pe
Mica 7.3.
până la ei.
cărările Sale“. Pentru că din Sion**
†Cap. 10.2.
Ier. 5.28.
a Domnul
24
!
De
aceea
zice
va
ieşi legea, şi din Ierusalim cuZah. 7.10.
D umnezeul oştirilorb, Puternivântul Domnului.
24 *Ps. 132.2.
Cap. 49.26.
cul* lui Israel: „Ah, Mă voi uşura 4
Şi El va judeca între naţi**Deut. 28.63
de potrivnicii Mei şi Mă voi răzuni şi va hotărî între multe poEzec. 5.13.
poare. Şi îşi vor bate* săbiile în
buna** pe vrăjmaşii Mei.
25
Şi-Mi
voi
întoarce
mâna
îmfiare
de plug şi suliţele lor în co25 *Ier. 6.29;
9.7
potriva ta şi-ţi voi curăţi zgura*
soare; nici o naţiune nu va ridiMal. 3.3.
ca** sabia împotriva altei naca şi cu leşiec, şi-ţi voi îndepărta tot plumbuld.
ţiuni, nici nu vor mai învăţa răz26
Şi-i voi aşeza din nou pe juboiul.
26 *Ier. 33.7.
**Zah. 8.3.
decătorii tăi ca* mai înainte şi 5
! Veniţi, casă* a lui Iacov, şi
pe sfetnicii tăi ca la început.
să umblăm în lumina** D omDupă aceea te vei numi «Cenului!
tatea dreptăţii», «Oraş** credin- 6
! Pentru că ai părăsit* pe pocios»“.
porul Tău, pe casa lui Iacov, pen27
Sionul va fi răscumpărat* prine
tru că ei s-au umplut de ceea
27 *Cap. 35.9;
judecată, şi cei ai lui care
ce vine din răsărit** şi fac vră62.12; 63.4.
se întorcf, prin dreptate.
jitorii† ca filistenii şi bat†† pal28
Dar nimicirea* va fi a celor
ma cu fiii străinilor.
28 *Iov 31.3.
Ps. 1.6; 5.6;
răzvrătiţi şi a păcătoşilor laolal- 7
Şi ţara lor este plină de argint
73.27; 92.9;
tă, şi cei care-L părăsesc pe Domşi de aur, iar comorile lor n-au
104.35.
nul vor pieri.
sfârşit. Şi ţara lor este plină de
29
Pentru
că
se
vor
ruşina
de
tecai*, iar carele lor n-au sfârşit;
29 *Cap. 57.5.
g
**Cap. 65.3;
rebinţii * pe care i-aţi dorit; şi 8
şi ţara lor este plină* de i66.17.
veţi roşi de grădinile** pe care
dolik; se închină la lucrarea**
le-aţi ales;
mâinilor lor, la ceea ce au făcut
pentru că veţi fi ca un teredegetele lor.
30 *Cap. 64.6. 30
Şi omul de rândl se va pleca,
binth a cărui frunză se veştejeş- 9
te* şi ca o grădină care n-are apă.
şi omul cel marem va fi smerit; şi
Şi cel tare* va fi ca un câlţ
nu-i vei ierta*.
31 *Cap. 43.17. 31
Ezec. 32.21.
şi
lucrarea
lui
ca
o
scânteie,
şi
a„Intră în stâncă şi ascun10
**Cap. 66.24
mândoi vor arde împreună şi nide-te* în ţărână dinaintea groaMt. 3.12.
meni nu-i va stinge**.
zei** Domnului şi dinaintea gloDomnia
2 " Cuvântul lui Isaia, fiul lui riei măreţiei Sale!“ n
Domnului
Amoţ, pe care l-a văzut despre 11
Ochii cei mândri * ai omuIuda şi Ierusalim.
luil vor fi smeriţi şi îngâmfarea

2:11
2 *Gen. 49.1.
Dan. 2.28.
Mica 4.1.
Ev. 1.2.
**Ps. 68.16.
Cap. 27.13;
66.20.
†Cap. 56.7.
3 *Ier. 31.6;
50.5.
Zah. 8.21,23.
**Lc. 24.47.

4 *Ps. 46.9.
Osea 2.18.
Zah. 9.10.
**Ps. 72.3,7.

5 *Cap. 58.1.
**Cap. 60.1.
Ef. 5.8.

Ziua
Domnului
6 *Deut. 31.17.
**Num. 23.7
†Deut. 18.14.
††Ps. 106.35.
Ier. 10.2.
7 *Deut. 17.16;
17.17.
Cap. 30.16;
31.1
Mica 5.10.
8 *Cap. 10.11.
Ier. 2.28.
**Ps. 115.4.
Cap. 17.8.
9 *Neem. 4.5.

10 *Apoc. 6.15.
**2 Tes. 1.9.

11 *Vers. 17.
Cap. 5.15,16;
13.11.

a Un cuvânt care introduce o profeţie
b Ebr. „Adon Yahve Ţebaot“ – vezi 48.2
c Sau „cu
d
e
f
desăvârşire“
Tot ce este amestec în minereul de argint
Sau „cu“
Sau „se pocăiesc“ g Sau
h
i
„stejarii“
Sau „ca un ulm“
Expresie ebraică referitoare la sfârşitul perioadei legii, când
urma să vină Mesia j Lit. „vor curge“ k Sau „lucruri de nimic“ l Ebr. „adam“ m Ebr. „iş“
n Sau „Ochii trufiei“
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11 **Ps. 148.13
Cap. 33.5.

12 *Iov 40.11.
Cap. 24.4.

13 *Cap. 14.8;
37.24.
Ezec. 31.3.
**Zah. 11.2.
14 *Cap. 30.25;
40.4.
15 *1 Împ. 10.22
16 *1 Împ. 10.22
Cap. 23.1.

18 *Cap. 21.9.
Mica 1.7.
19 *Vers. 10.
Osea 10.8.
Lc. 23.30.
Apoc. 6.16.
**Ps. 18.7.
Cap. 13.13;
24.1,19,20.
Hag. 2.6,7.
Ev. 12.26.
20 *Cap. 30.22;
31.7.

21 *Vers. 10,19.

22 *Ps. 146.3.
Ier. 17.5.
**Ps. 8.4.
Cap. 40.15.

Pedepse
pentru
păcate
1 *Lev. 26.26.
Ier. 37.21;
38.9.
2 *2 Împ. 24.4.

2:12
oamenilor se va pleca; şi Domnul singur va fi înălţat** în ziua
aceea.
12
! Pentru că va fi o zi a Domnului oştirilor peste orice este
mândru* şi falnic şi peste orice
este înălţat – şi se va pleca;
13
şi peste toţi cedrii* falnici şi
înălţaţi ai Libanului şi peste toţi
stejarii** Basanului,
14
şi peste toţi munţii cei falnici*
şi peste toate dealurile înălţate,
şi peste orice turn înalt şi pes15
te orice zid întărit*,
şi peste toate corăbiile* Tar16
sisului şi peste toate lucrările
plăcutea.
17
Şi mândria omului va fi smerită şi trufia oamenilor se va pleca şi Domnul singur va fi înălţat
în ziua aceea.
18
Şi idolii* vor pieri cu totul;
19
şi vor intra în peşterile* stâncilor şi în crăpăturile pământului
dinaintea groazei Domnului şi dinaintea gloriei măreţiei Sale,
când Se va ridica să clatine**
cu putereb pământul.
20
În ziua aceea*, oamenii îşi
vor arunca la cârtiţec şi la lilieci
idolii de argint şi idolii de aur,
pe care şi-i făcuseră, ca să li se
închine.
21
Şi vor intra* în despicăturile stâncilor şi în crăpăturile pietrelor, dinaintea groazei Domnului
şi dinaintea gloriei măreţiei Sale,
când Se va ridica să clatine cu
putere pământul.
22
! Terminaţi* cu omul, a cărui
suflare este în nările lui; pentru
că în ce** s-ar ţine seama de el?
3 Pentru că, iată, Domnul Dumnezeul oştirilor va îndepărta*
din Ierusalim şi din Iuda sprijinul şi toiagul, orice resursăd de pâine şi orice resursăd de apă,
2
pe cel viteaz* şi pe bărbatul
de război, pe judecător şi pe profet şi pe ghicitor şi pe bătrân,

pe căpetenia peste cincizeci
şi pe omul onorabile şi pe sfătuitor şi pe cel iscusit între meşteri
şi pe cel priceput în descântece.
4
Şi le voi da copii* drept căpetenii ale lor şi prunciif vor stăpâni peste ei.
5
Şi poporul va fi asuprit, omul
de către om şi fiecare de către
aproapele* său. Copilul va fi obraznic faţă de cel bătrân, şi cel
de nimic faţă de cel onorabil.
6
Când va apuca* omul pe fratele său, în casa tatălui său, zicând: „Tu ai o manta, fii conducătorul nostru, iar dărâmătura
aceasta va fi sub mâna ta“,
7
el va ridica mâna în ziua
aceea, zicând: „Nu pot să fiu legător* de răni, pentru că în casa
mea nu este nici pâine, nici manta. Nu mă faceţi conducător al
poporului“.
8
Pentru că Ierusalimul* se poticneşte şi Iuda cade, pentru că
limba lor şi faptele lor sunt împotriva D omnului, întărâtând
ochii gloriei Sale.
9
Privirea feţei lor mărturiseşte
împotriva lor şi ei şi-au dat pe faţă păcatul, ca Sodoma*: nu-l ascund. Vai de sufletul lor, pentru
că au făcut** să vină răul asupra
lor înşişi.
10
! „Spuneţi celui* drept că îi
va fi bine, pentru că ei vor mânca rodul faptelor lor.
11
Vai de cel rău: lui îi va fi
rău, pentru că i se va da* ce au
făcut mâinile lui.
12
Cât despre poporul Meu, copiii* sunt asupritorii lor iar femeile stăpânesc peste ei. Poporul Meu,
cei care te conduc** te rătăcesc
şi pustiescg calea cărărilor tale“.
13
! Domnul Se ridică* să învinuiască şi stă în picioare să judece popoarele.
Domnul va intra* la judecată
14
cu bătrânii poporului Său şi cu
3

a Sau „dorite“, „măreţe“
b Sau „să îngrozească“
c Lit. „săpătorul de găuri“
e Lit. „cu faţa înălţată“ f Sau „copilăriile“, „capriciile“ g Lit. „înghit“
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4 *Ecl. 10.16.

5 *Cap. 9.19.
Ier. 9.3-8.

6 *Cap. 4.1.

7 *Ezec. 34.4.
Osea 5.13.

8 *Mica 3.12.

9 *Gen. 13.13;
18.20,21;
19.5.
Cap. 1.10-15
**Pr. 8.36;
15.32.
Rom. 6.23.
10 *Ps. 128.2.
Ecl. 8.12.
Cap. 54.17.
11 *Ps. 11.6.
Ecl. 8.13.
12 *Vers. 4.
**Cap. 9.16;
28.14,15.

13 *Cap. 66.16.
Osea 4.1.
Mica 6.2.
14 *Iov 22.4.
Ps. 143.2.

d Lit. „tot sprijinul“

ISAIA
14 **Cap. 5.7.
Mt. 21.33.
†Pr. 30.14.
Iac. 2.6.

căpeteniile sale: „Voi aţi mâncat
via**; prada de la cel sărac† este
în casele voastre.
15
Ce aveţi voi de zdrobiţi* pe
15 *Mica 3.2,3.
poporul Meu şi sfărâmaţia faţa
săracilor?“ zice Domnul D umnezeul oştirilor.
! Şi Domnul a zis: „Pentru că
16 *Cânt. 3.11. 16
Cap. 32.9-15.
fiicele* Sionului s-au mândrit şi
umblă cu gâtul întins şi cu ochi
pofticioşi şi păşesc mărunţel
când merg şi zornăie cu verigile
17 *Deut. 28.27. 17 de la picioarele lor, de aceea
**Cap. 47.2,3
Domnul va pleşuvi* creştetul caIer. 13.22.
pului fiicelor Sionului şi Domnul
Naum 3.5.
le va dezgoli** goliciunea“.
18
În ziua aceea, Domnul va în18 *Jud. 8.21,26
lătura podoaba gleznelor şi so19 rişorii şi lunişoarele*, cerceii care atârnă şi brăţările şi vălurile,
20 podoabele de capb şi lănţişoarele de la glezne şi brâiele şi cutiile
21 de parfum şi amuletele, inelele şi
22 verigile de nas, veşmintele de
sărbătoare şi hainele şi mantiile şi
23 pungile şi hainele străvezii c şi
cămăşile subţiri şi turbanele şi
vălurile fined.
24
Şi va fi aşa: în loc de mi24 *Est. 2.12.
reasmă*
plăcută va fi putrezi**1 Pet. 3.3.
†Cap. 22.12.
ciune; şi în loc de cingătoare, o
Ezec. 27.31.
funie; şi în loc de păr** încreAmos 8.10.
††Cap. 15.3.
ţite, chelie†; şi în loc de haină
Plân. 2.10.
largă, sac†† încins; un semn de
înfierare în loc de frumuseţe.
25 *Cap. 1.20;
25
Bărbaţii tăi vor cădea* prin
65.12.
sabie, şi vitejii tăi în război.
26
Şi porţile* ei vor plânge şi
26 *Ier. 14.2.
Plân. 1.4.
vor jeli; şi ea va şedea** dezbră**Plân. 2.10.
cată pe pământ.
O rămăşiţă
Şi în ziua aceea* şapte femei
va fi salvată 4
vor apuca un singur** bărbat, zicând: „Vom mânca pâinea noas1 *Cap. 2.11,17
tră şi vom îmbrăca hainele noas**Cap. 13.12
tre, numai să fim numite după
†Gen. 30.23.
Cap. 54.4.
numele tău; ridică-ne dispreţul†!“
Lc. 1.25.
2
În ziua aceea, Odrasla* Dom2 *Cap. 11.1;
53.2.
nului va fi spre frumuseţe şi gloIer. 23.5.
rie,
iar rodul pământului spre măZah. 3.8; 6.12

reţie şi strălucire pentru cei scăai lui Israel. Şi va fi aşa:
cel care va rămâne* în Sion şi
cel lăsat în Ierusalim se va numi**
sfânt, oricine este scris† printre
4 cei vii în Ierusalim; după ce va
spăla Domnul murdăria fiicelor
Sionului şi va curăţi sângele Ierusalimului din mijlocul lui, prin
duhul de judecată* şi prin duhul
5 de ardere**. Şi Domnul va crea
peste orice locuinţă a muntelui
Sion şi peste adunările lui un
nor* şi un fum ziua, şi strălucirea unei flăcări de foc noaptea;
pentru că peste toată gloria**
6 va fi un acoperământ. Şi ziua va
fi o colibă pentru umbră împotriva căldurii şi ca refugiu* şi ca
loc de ascuns împotriva vijeliei şi
a ploii.
5 " Voi cânta preaiubitului
meu o cântare a iubitului meu despre via* sa.
Preaiubitul meu avea o vie pe
un deal foarte mănosf.
2
Şi a săpat-o şi i-a înlăturat
pietrele şi a plantat-o cu viţa cea*
mai aleasă. Şi a construit un turn
în mijlocul ei şi a săpat şi un teasc
în ea; şi aştepta** să facă struguri,
dar a făcut struguri sălbatici.
3
! „Şi acum, locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda,
judecaţi*, vă rog, între Mine şi
via Mea.
4
Ce* mai era de făcut pentru
via Mea şi nu i-am făcutg? De ce,
când Mă aşteptam să facă struguri, a făcut struguri sălbatici?
5
Şi acum vă voi face cunoscut ce voi face viei Mele: îi voi
smulge gardul şi va fi mâncatăh;
îi voi surpa* zidul şi va fi călcată** în picioare;
6
şi o voi pustii*; va fi netăiată
şi nesăpată şi vor creşte în ea
mărăcini şi spini; şi voi porunci
norilor să nu lase să cadă ploaiei
3 paţi

5:6
3 *Cap. 28.5.
Rom. 11.4,5.
**Cap.60.21.
†Ex. 32.32.
Lc. 10.20.
Apoc. 3.5.
4 *Cap. 28.6.
**Cap. 1.31;
9.19.
Mal. 3.2,3.
Mt. 3.11.
5 *Ex. 13.21,22
Num. 9.15.
**Cap. 60.1,2
Zah. 2.5.

6 *Ps. 27.5.
Cap. 25.4.

Parabola
viei
1 *Ps. 80.8.
Cânt. 8.12.
Cap. 27.2.
Mt. 21.33.
2 *Ier. 2.21.
**Mt. 21.19.
Lc. 13.6.

3 *Rom. 3.4.

4 *2 Cr. 36.16.
Ier. 2.5.
Mt. 23.37.

5 *Ps. 80.12.
**Cap. 10.6.
Plân. 1.15.
Lc. 21.24.
Apoc. 11.2.

6 *2 Cr. 36.19.

a Lit. „râşniţi“

b Sau „diademele“ c Sau „oglinzile“ d Şaluri sau eşarfe e Coafat f Lit. „pe
un corn al unui fiu al grăsimii“ g Sau „nu i-am dat“ h Sau „mâncată de foc“ i Lit. „să nu plouă

ploaie“
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7 *Cap. 3.14;
3.15; 30.12.
Ps. 80.

8 *Ier. 22.13.
Mica 2.2.
Hab. 2.9-12.

9 *Cap. 22.14.
Mt. 23.38.

10 *Ezec. 45.11.

11 *Pr. 23.29;
23.30.
Ecl. 10.16.
Vers. 22.
12 *Amos 6.5,6.
**Iov 34.27.
Ps. 28.5.

13 *Cap. 1.3.
Osea 4.6.
Lc. 19.44.

15 *Cap. 2.9;
2.11,17.
16 *Cap. 2.11,17;
33.5.
**Cap. 8.13.
1 Pet. 3.15.
17 *Cap. 7.25.
Mica 2.12.
Ţef. 2.6.
**Cap. 10.16

peste ea“.
Pentru că via Domnului oştirilor este casa lui Israel, iar bărbaţii lui Iuda, viţaa desfătării Lui.
Şi El Se aştepta la judecată şi
iată vărsare* de sânge; la dreptate, şi iată un strigăt.
! Vai de cei care înşiră casă*
8
lângă casă, care lipesc ogor lângă
ogor, până nu mai este loc, încât
locuiţi voi înşivă singuri în mijlocul ţării!
În auzul meu, D omnul oş9
tirilor a zis:
„Cu adevărat, multe case vor
rămâne pustii*; cele mari şi frumoase vor fi fără locuitori.
Pentru că zece pogoaneb de vie
10
vor da un bat, şi un omer* de
sămânţă va da o efăc“.
11
! Vai de cei care, sculându-se dis-de-dimineaţă, aleargă
după băutură* tare, care întârzie
noaptea, până îi înfierbântă vinul;
12
şi harfa* şi lira, tamburina
şi flautul, şi vinul sunt la ospeţele lor, dar la fapta** Domnului
nu se uită şi nu văd lucrarea
mâinilor Lui!
13
De aceea poporul meu este
dus în captivitate din lipsă* de
cunoştinţă: şi căpeteniile lui mor
de foame şi mulţimea lui se usucă de sete.
De aceea, Locuinţa morţilor
14
şi-a lărgit dorinţa şi şi-a deschis
gura fără măsură: şi măreţia eid
va coborî în ea, şi mulţimea ei şi
vuietul ei şi tot ce este vesel în ea.
15
Şi omul de rânde se va pleca,
şi omul cel maref va fi smerit*, şi
ochii celor mândri vor fi coborâţi;
16
dar Domnul oştirilor este înălţat* în judecată, şi Dumnezeul cel
sfânt este sfinţit** în dreptate.
Atunci* mieii vor paşte ca
17
pe păşunea lor şi străinii vor mânca locurile pustiite ale celor bogaţig**.
18
! Vai de cei care trag nele7

giuirea cu funia deşertăciunii, şi
păcatul ca şi cu frânghiile de car;
19
ei zic*: „Să Se grăbească
să-Şi facă repede lucrarea, ca s-o
vedem, şi să se apropie şi să vină
sfatul Sfântului lui Israel, ca să-l
cunoaştem!“
20
Vai de cei care numesc* răul
bine şi binele rău, care socotesc**
întunericul drept lumină şi lumina
drept întuneric, care dau amarul
drept dulce şi dulcele drept amar!
21
Vai de cei înţelepţi* în ochii lor
şi care se cred inteligenţi!
22
Vai de cei care sunt tari* la
băut vin şi bărbaţi viteji la amestecarea băuturii tari,
23
care îl îndreptăţesc* pe cel
rău pentru mită şi iau dreptatea
celui drept de la el!
24
De aceea, cum* mistuie limba
de foc miriştea, şi iarba uscată se
afundă în flacără, tot aşa rădăcina** lor va fi ca putreziciunea
şi floarea lor se va înălţa ca praful, pentru că au nesocotit legea
Domnului oştirilor şi au dispreţuit
cuvântul Sfântului lui Israel.
25
De aceea mânia* Domnului
s-a aprins împotriva poporului
Său şi Şi-a întins mâna împotriva lor şi i-a lovit; şi munţii s-au
cutremurat** şi trupurile† lor
moarte au ajuns ca gunoiul în
mijlocul străzilor. Cu toate acestea, mânia Sa nu se abate†† şi
mâna Sa este tot întinsă.
26
! Şi va înălţa* un steag naţiunilor îndepărtate şi va fluiera**
uneia de la marginea† pământului: şi, iată, va veni repede, uşor.
27
Nici unul dintre eih nu este
obosit*, nici unul nu se poticneşte; ei nici nu dormitează, nici nu
dorm; nici unul nu are brâul**
coapselor dezlegat, nici cureaua
sandalelor ruptă.
Săgeţile* lor sunt ascuţite şi
28
toate arcurile lor întinse. Copitele cailor lor sunt asemenea creme-

19 *Ier. 17.15.
Amos 5.18.
2 Pet. 3.3,4.

20 *Pr. 17.15.
Amos 5.7.
**Iov 17.12.
Mt. 6.22,23.

21 *Pr. 3.7.
Rom. 1.22.
1 Cor. 3.18.
22 *Pr. 23.20.
Vers. 11.
Hab. 2.15.
23 *Pr. 17.15;
24.24.
24 *Ex. 15.7.
**Iov 18.16.
Osea 9.16.
Amos 2.9.

25 *2 Împ. 22.13;
22.17.
Cap. 66.15.
**Ps. 18.7.
Cap. 64.3.
Ier. 4.24.
Naum 1.5.
†2 Împ. 9.37
††Cap. 9.12;
9.17.
Dan. 9.16.
26 *Cap. 11.12.
**Cap. 7.18.
†Deut. 28.49
Ps. 72.8.
Mal. 1.11.
27 *Ioel 2.7,8.
**Dan. 5.6.

28 *Ier. 5.16.

a Lit. „sadul“
b Ebr. „juguri“ (terenul arat de zece perechi de boi într-o zi)
c Un omer=10 efe
d A cetăţii Ierusalimului e Ebr. „adam“ f Ebr. „iş“ g Lit. „graşi“ h Lit. „din ea“, din naţiunea aceea
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nii, şi roţile lor ca un vârtej.
29
Răcnetul lor este ca al leoaicei, răcnesc ca puii de leu. Da,
mugesc şi apucă prada şi o duc
şi nu este nimeni care să o scape.
30
Şi în ziua aceea vor mugi
30 *Cap. 8.22.
Ier. 4.23.
împotriva lor ca mugetul mării; şi
Plân. 3.2.
se vor uita* la pământ, şi iată
Ezec. 32.7,8.
întuneric şi strâmtorare, şi lumina
este întunecată de norii luia.
Viziunea lui 6
" În anul morţii împăratului*
Isaia şi
Ozia
L-am văzut** pe Domnul
trimiterea lui
şezând pe un tron, înaltb şi ridicat;
şi poalele Lui umpleau templul.
c
d
1 *2 Împ. 15.7. 2 Serafimii stăteau deasupra Lui ;
Cap. 1.1.
fiecare avea şase aripi: cu două
**1 Împ. 22.19
îşi
acopereau faţa şi cu două îşi
Ioan 12.41.
Apoc. 4.2.
acopereau* picioarele şi cu două
3
zburau. Şi unul striga către altul
2 *Ezec. 1.11.
şi zicea:
3 *Apoc. 4.8.
„Sfânt, sfânt, sfânt* este Dom**Ps. 72.19.
nul oştirilor; tot** pământul este
plin de gloria Lui“.
4 *Ex. 40.34.
4
Şi temeliile pragurilor se zgu1 Împ. 8.10.
duiau de glasul celui care striga
şi casa* s-a umplut de fum.
5
Atunci am zis: „Vai* de mine!
5 *Ex. 33.20.
pentru că sunt pierdut; pentru că
Lc. 5.8.
**Ex. 4.10;
sunt un om cu buze** necurate
6.12,30.
şi locuiesc în mijlocul unui popor
†Jud. 6.22;
13.22.
cu buze necurate; pentru că ochii
Ier. 51.57.
mei L-au văzut† pe Împăratul,
Domnul oştirilor!“
6
Şi unul dintre serafimi a zbu6 *Apoc. 8.3.
rat spre mine şi avea în mâna lui
un cărbune aprins, pe care-l luase
7 *Ier. 1.9.
7 cu cleştele de pe altar*. Şi l-a aDan. 10.16.
tins* de gura mea şi a zis: „Iată,
acesta s-a atins de buzele tale, şi
nelegiuirea ta este îndepărtată şi
păcatul tău este ispăşit“.
8
Şi am auzit glasul Domnu8 *Gen. 1.26;
lui, zicând: „Pe cine să trimit şi
3.22; 11.7.
cine va merge pentru* Noi?“
Şi eu am zis: „Iată-mă, trimite-mă!“
9
Şi El a zis: „Mergi şi spune
poporului acestuia:
«Auzind, veţi auzi şi nu veţi
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înţelege*, şi, văzând, veţi vedea 9 *Cap. 43.8.
Mt. 13.14.
şi nu veţi cunoaşte».
Rom. 11.8.
10
Împietreştee inima* poporu10 *Ps. 119.70.
lui acestuia şi astupă-i urechile
Cap. 63.17.
Mt. 13.15.
şi închide-if ochii**: ca nu cumva
**Ier. 5.21.
să vadă cu ochii lor şi să audă
cu urechile lor şi inima lor să înţeleagă şi să se întoarcă şi să fie
vindecaţi“.
11
Atunci am zis: „Doamne, pâ- 11 *Ps. 79.5.
nă* când?“
**Mica 3.12.
Şi El a zis: „Până vor rămâne
pustiite** cetăţile, fără locuitori,
şi casele fără oameni, şi ogorulg
va fi pustiit cu totul,
12
şi Domnul va îndepărta* pe
12 *2 Împ. 25.21
om şi singurătateah va fi mare în
mijlocul ţării.
13
Şi a zecea parte tot va fi în 13 *Iov 14.7.
**Ezra 9.2.
ea, şi se va întoarce şi va fi mânMal. 2.15.
i
cată , ca terebintul şi ca stejarul*
Rom. 11.5.
a căror rădăcinăj rămâne după
tăiere: trunchiul lui va fi sămânţa** sfântă“.
7 " Şi a fost aşa: în zilele lui Profetul
înaintea
Ahaz*, fiul lui Iotam, fiul lui împăratului
Ozia, împăratul lui Iuda, Reţin**,
Ahaz
împăratul Sirieik, şi Pecah†, fiul
lui Remalia, împăratul lui Israel, 1 *2 Împ. 16.1.
s-au suit la Ierusalim să facă răz**2 Împ. 15.37
†2 Cr. 28.6.
boi împotriva lui, dar n-au fost
††Vers. 6,7.
în stare†† să lupte împotriva lui.
2
Şi s-a spus casei* lui David,
2 *Vers. 13.
zicând: „Siria s-a aliatl cu EfraCap. 22.22.
im!“ Şi inima lui şi inima poporului său au tremurat cum tremură
copacii pădurii înaintea vântului.
3
Atunci Domnul i-a zis lui Isa- 3 *Cap. 10.21.
**2 Împ. 18.17
ia: „Ieşi acum în întâmpinarea lui
Cap. 36.2.
Ahaz, tu şi Şear-Iaşubm*, fiul tău,
la marginea apeductului** iazului de sus, pe calea ogorului al4 bitorului; şi să-i zici: «Ia seama 4 *Ex. 14.13.
Cap. 30.15.
şi fii liniştit; nu te teme* şi să nu
Plân. 3.26.
îţi slăbească inima înaintea acestor două cozi de tăciuni care fumegă, din cauza aprinderii mâniei lui Reţin şi a Siriei, şi a fiului
5 lui Remalia. Pentru că Siria, Efra-

a Lit. „în cerurile lui“ b Sau „înălţat“ (Domnul era înălţat) c Sau „slujeau“ d Sau „lui“, deasupra tronului
e Lit. „Fă grasă“
f Lit. „lipeşte-i“, „murdăreşte-i“
g Lit. „solul“
h Sau „părăsirea“
i Sau „păscută“,
j
k
l
m
„decimată“ Sau „butuc“
Ebr. „Aramului“ Lit. „s-a aşezat pe“
Înseamnă: O rămăşiţă se va întoarce
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im şi fiul lui Remalia au uneltit
6 rău împotriva ta, zicând: «Să ne
suim împotriva lui Iuda şi să-l
hărţuim şi să facem o spărtură în
el pentru noi şi să-l punem împărat
7
în el pe fiul lui Tabeel»; aşa zice
7 *Pr. 21.30.
Cap. 8.10.
Domnul Dumnezeu:
Fap. 4.25,26.
„Aceasta nu se va înfăptui*,
nici nu se va întâmpla,
deoarece capul* Siriei este
8 *Gen. 14.15. 8
Damascul, şi capul Damascului,
2 Sam. 8.6.
Reţin. Şi, peste şaizeci şi cinci
de ani, Efraim va fi zdrobit şi
nu va mai fi un popor.
Şi capul lui Efraim este Sa9 *2 Cr. 20.20. 9
Cap. 5.24.
maria, şi capul Samariei este fiul
lui Remalia. Dacă nu credeţi*, cu
adevărat nu veţi sta în picioare“.
Şi Domnul i-a vorbit din nou
Emanuel 10
născut din 11 lui Ahaz, zicând: „Cere* pentru
fecioară
tine un semn de la Domnul Dum11 *Jud. 6.36.
nezeul tău; cere-l fie în adânc,
2 Împ. 19.29.
12
fie în înaltul de deasupra“. Şi
Cap. 37.30.
Mt. 12.38.
Ahaz a zis: „Nu voi cere şi nu-L
13 *Cap. 1.14. 13 voi ispiti pe Domnul“. Şi el a zis:
„Ascultaţi deci, casă a lui David:
**Cap. 25.1.
Puţin lucru este pentru voi să-i obosiţi pe oameni, de-L obosiţi* şi
14 pe Dumnezeul** meu? De aceea,
14 *Mt. 1.23.
Domnul Însuşi vă va da un semn:
Lc. 1.31,34.
**Cap. 9.6.
Iată, fecioara* va rămâne însăr†Cap. 8.8.
cinată şi va naşte un Fiu** şi-I
15 va pune numele Emanuela†. El
15 *Vers. 22.
va mânca smântânăb* şi miere
până va ştic să refuze răul şi să
16 aleagă binele. Pentru că înainte*
16 *Cap. 8.4.
**2 Împ. 15.30;
de a şti copilul să refuze răul şi
16.9.
să aleagă binele, ţara celor doi**
împăraţi de care te temi va fi părăsită“.
Domnul va aduce* asupra ta
Venirea
„D
17
asirienilor
şi asupra poporului tău şi asupra casei tatălui tău zile care
n-au
venit din ziua când s-a
17 *2 Cr. 28.19.
rupt** Efraim de Iuda: pe împă**1 Împ. 12.16
ratul Asiriei.
18
Şid, în ziua aceea, Domnul va
18 *Cap. 5.26.
fluiera* muştei care este la marginea râurilor Egiptului şi albi19 nei care este în ţara Asiriei. Şi
a Dumnezeu cu noi b Sau „unt“
f Repede la jaf, grăbit la pradă
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vor veni şi se vor aşeza toate 19 *Cap. 2.19.
Ier. 16.16.
în văile pustii şi în crăpăturile*
**Cap. 13.5.
stâncilor şi pe toţi mărăcinii**
20 şi pe toate păşunile. În ziua aceea, 20 *2 Împ. 16.7;
16.8.
Domnul va rade cu briciul* toc2 Cr. 28.20;
mit de dincolo de râu, cu împă28.21.
Ezec. 5.1.
ratul Asiriei, capul şi părul pid
21 cioarelor; şi va lua şi barba. Şi ,
în ziua aceea, un om va hrăni o
22 juncă şi două oi. Şid, de belşugul
laptelui ce-l vor da, va mânca
smântână. Pentru că oricine rămâne în mijlocul ţării va mânca
23 smântână şi miere. Şid, în ziua
23 *Cap. 5.6.
aceea, orice loc, unde erau o mie
de viţe pentru o mie de arginţi, va
fi acoperit de mărăcini* şi spini.
24 Vor veni acolo cu săgeţi şi cu
arcuri, pentru că toată ţara va fi
25 acoperită de mărăcini şi spini. Şi
pe toţi munţii care au fost lucraţi cu săpăliga – acolo nu vor
veni, de teama mărăcinilor şi
a spinilor; şi vor fi un loc unde
vor trimite boii şi unde vor călca
oile“.
8 Şi Domnul mi-a zis: „Ia-ţi o Prăbuşirea
tablă mare şi scrie* pe ea cu Asiriei şi a
lui Israel
condeie de om: Pentru Maher- 1 *Cap. 30.8.
2 Şalal-Haş-Bazf“. Şi mi-am cheHab. 2.2.
mat martori credincioşi, pe preo2 *2 Împ. 16.10
tul Urie* şi pe Zaharia, fiul lui
Ieberechia.
3
Şi m-am apropiat de profe- 3 *Vers. 1.
tesă şi ea a rămas însărcinată şi
a născut un fiu. Şi Domnul mi-a
zis: „Pune-i numele*: Maher-Şa4 lal-Haş-Baz. Pentru că înainte* 4 *Cap. 7.16.
**2 Împ. 15.29;
de a şti copilul să strige: «Tatăl
16.9.
meu!» şi «Mama mea!», bogăţiiCap. 17.3.
le** Damascului şi prada Samariei vor fi luate dinaintea împăratului Asiriei“.
5
Şi D omnul mi-a vorbit din
nou, zicând:
6
„Pentru că poporul acesta a
6 *Neem. 3.15
respins apele lin-curgătoare din
Ioan 9.7.
**Cap. 7.1.
Siloe* şi se bucură** de Reţin
şi de fiul lui Remalia,
7
de aceea, iată, Domnul va

c Sau „pentru a şti“

d Lit. „Şi va fi“

e Sau „cu unealtă de gravat“
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7 *Cap. 10.12.

8 *Cap. 30.28.
**Cap. 7.14.

9 *Ioel 3.9.

10 *Iov 5.12.
**Cap. 7.7.
†Cap. 7.14.
Fap. 5.38,39.
Rom. 8.31.
11 *Ezec. 2.8.

12 *Cap. 7.2;
30.1.
**1 Pet. 3.14;
3.15.
13 *Num. 20.12.
**Ps. 76.7.
Lc. 12.5.

14 *Ezec. 11.16.
**Cap. 28.16
Lc. 2.34.
Rom. 9.33.
1 Pet. 2.8.
15 *Mt. 21.44.
Lc. 20.18.
Rom. 9.32;
11.25.
16 *Vers. 1.
**Dan. 12.4.
†Cap. 50.4.
17 *Cap. 25.9;
30.18.
Hab. 2.3.
Lc. 2.25,38.
**Deut. 31.17
Cap. 1.15;
45.15; 54.8.
18 *Ev. 2.13.
**Ps. 71.7.
Zah. 3.8.
Lc. 2.34.

aduce peste ei apele puternice
şi multe ale râului, pe împăratul* Asiriei şi toată gloria lui.
Şi el se va sui în toată albia lui
şi va trece peste toate malurile lui.
8
Şi va năvăli în Iuda, se va revărsa şi va trece mai departe, va
ajunge* până la gât. Şi întinderea
aripilor sale va umple lărgimea
ţării tale, Emanuele**!
9
! Însoţiţi-văa*, popoarelor, şi
veţi fi zdrobite; şi plecaţi urechea,
voi toţi care locuiţi departe de
ţară! Încingeţi-vă, şi veţi fi zdrobiţi! Încingeţi-vă, şi veţi fi zdrobiţi!
10
Faceţi un planb*, şi va fi zădărnicit! Spuneţi un cuvânt, şi nu
va sta** în picioare, pentru că
Dumnezeu este cu† noic“.
11
Pentru că aşa mi-a vorbit
Domnul, cu mână tare, şi m-a învăţat să nu umblu* pe calea poporului acestuia, zicând:
12
„Să nu numiţi uneltired* tot ce
numeşte poporul acesta uneltire.
Şi nu vă speriaţi** de teama lui,
nici nu vă înfricoşaţi.
13
Pe Domnul* oştirilor, pe El
să-L sfinţiţi, şi El să fie temerea**
voastră, şi El să fie înfricoşarea
voastră.
14
Şi El va fi locaş* sfânt şi piatră** de poticnire şi stâncă de
cădere pentru amândouă casele
lui Israel, cursă şi laţ pentru locuitorii Ierusalimului.
15
Şi mulţi* dintre ei se vor poticni, şi vor cădea, şi vor fi sfărâmaţi, şi vor nimeri în cursă, şi
vor fi prinşi“.
16
„Leagă* mărturia, pecetluieşte** legea între ucenicii† Mei“.
17
Şi eu Îl voi aştepta* pe D omnul, care Îşi ascunde** faţa de
casa lui Iacov, şi în El mă voi
încrede.
18
Iată*, eu şi copiii pe care mi
i-a dat Domnul, suntem semne**
şi minunie în Israel, de la D om-
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nul oştirilor care locuieşte† pe 18 †Ps. 9.11.
Zah. 8.3.
muntele Sion.
19
Şi când vă vor zice: „Întreba19 *Lev. 20.6.
ţi-i pe cei care cheamă* duhurile
1 Sam. 28.8
Cap. 19.3.
morţilor şi pe ghicitorii care şu**Cap. 29.4.
şotesc** şi bolborosesc“ ... Să nu
†Cap. 30.2;
45.11.
întrebe† un popor pe Dumnezeul
††Ps. 106.28.
său? Să meargă ei la cei morţi††
20 pentru cei vii? Să meargă la le- 20 *Cap. 1.10.
Vers. 16.
ge* şi la mărturie! Dacă nu vorLc. 16.29.
besc după cuvântul acesta, nu va fi
**Vers. 22.
Mica 3.6.
nici un revărsat** de ziuă pentru ei.
f
21
Şi vor cutreiera prin ea , greu 21 *Apoc. 16.11
apăsaţi şi flămânzi. Şi va fi aşa:
când vor flămânzi, se vor mânia
şi vor blestema* pe împăratul lor
şi pe Dumnezeul lor, şi vor privi
22 în sus; şi se vor uita* la pământ,
22 *Cap. 5.30.
şi iată necaz şi beznă, întunericul
**Vers. 20.
neliniştii! şi vor fi alungaţi în întuneric** greu.
nu va fi întuneric* pen- Naşterea şi
9 Totuşi
domnia
tru ţarag în care era nelinişte. Du- Domnului
pă cum în timpurile de altădată**
păcii
El a adus dispreţ peste ţara lui Za- 1 *Cap. 8.22.
bulon şi ţara lui Neftali, tot aşa
**2 Împ. 15.29
2 Cr. 16.4.
în viitor† va face glorioasă calea
†Lev. 26.24.
mării de dincolo de Iordan, Gali2 Împ. 17.5,6
1 Cr. 5.26.
leea naţiunilor.
Mt. 4.15.
Poporul* care umbla în întu2
neric a văzut o lumină mare; cei 2 *Mt. 4.16.
Lc. 1.79.
care şedeau în ţara umbrei morEf. 5.8,14.
ţii ... lumina a strălucit peste ei.
Tu ai înmulţit* naţiunea, i-ai 3 *Cap. 26.15.
3
**Jud. 5.30.
mărit bucuria; se bucură înaintea
Ta cu bucuria secerişului, cum se
veselesc când împart** prada.
Pentru că Tu ai sfărâmat ju- 4 *Cap. 10.27.
4
**Cap. 14.4;
gul poverii lui şi toiagul* de pe
49.25; 51.13
umărul lui, nuiaua asupritorului**
†Jud. 7.22,25
lui, ca în ziua Madianului†.
Ps. 83.9.
Pentru că orice încălţăminte 5 *Cap. 66.15.
5
a celui care s-a încălţat pentru
luptă şi veşmântul tăvălit în
sânge vor fi de ars*, material pentru foc.
6
! Pentru că un Copil* ni S-a 6 *Cap. 7.14;
11.1.
născut, un Fiu** ni S-a dat, şi
Lc. 2.11.
domnia† va fi pe umărul Lui; şi-I
**Ioan 3.16.
†Cap. 22.22.
vor pune numele: Minunat††,

a Sau „Scoateţi strigăte de război“ b Lit. „Plănuiţi un plan“ c Ebr. „Emanuel“
d Sau „alianţă“ e Sau „simboluri“, „tipuri“ f Prin ţară g Lit. „ea“

1 Cor. 15.25.
††Jud. 13.18.
Cap. 28.29.
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6 *†Deut.10.17
Cap. 10.21.
Tit 2.13.
†*Cap. 63.16
**†Cap. 54.10
Ef. 2.14.
7 *Dan. 2.44.
Lc. 1.32,33.
**Cap. 16.5.
†Cap. 11.4,5.
††2 Împ. 19.31
Cap. 37.32.

Pedepse
pentru
Israel

10 *Mal. 1.4.

12 *Cap. 5.25;
10.4.
Ier. 4.8.

13 *Ier. 5.3.
Osea 7.10.
**Cap. 31.1.
Osea 3.5.
14 *Cap. 19.15.
**Apoc. 18.8

16 *Cap. 3.12.
Mt. 15.14;
23.16,24.
17 *Ps.147.10,11
Ier. 18.21.
**Cap. 27.11
†Cap. 10.6;
32.6.
††Mt. 12.34.
*†Cap. 5.25.

9:7
Sfetnic, Dumnezeu puternic*†,
Părinte†* al eternităţiia, Domn**†
al păcii.
7
Întinderea* domniei Lui şi a
păcii va fi fără sfârşit, pe tronul** lui David şi în împărăţia
Sa, ca s-o întărească şi s-o susţină cu judecată† şi cu dreptate,
de acum şi pentru totdeauna. Râvna†† Domnului oştirilor va face
aceasta.
8
" Domnul a trimis un cuvânt în
Iacov şi el cade asupra lui Israel.
9
Şi tot poporul îl va cunoaşte,
Efraim şi locuitorul Samariei, care zic în mândria şi în trufia inimii:
10
„Cărămizile au căzut, dar vom
construi cu pietre cioplite; sicomorii au fost tăiaţi, dar îi vom înlocui* cu cedrii“.
11
De aceea Domnul îi va ridica
pe potrivnicii lui Reţin împotriva
lui şi-i va întărâtab pe vrăjmaşii lui:
12
pe aramei din faţăc şi pe filisteni din spate d ; şi vor înghiţi
pe Israel cu gura deschisă. Cu toate
acestea, mânia* Sa nu se abate şi
mâna Sa este tot întinsă.
13
! Dar poporul nu se întoarce* la Cel care îl loveşte şi nu-L
caută** pe Domnul oştirilor.
14
De aceea Domnul va nimici
din Israel capul* şi coada, ramura de palmier şi papura, într-o
singură** zi.
15
Acesta este capul: bătrânul şi
cel onorabil; iar profetul care învaţă minciuni, el este coada.
16
Pentru că îndrumătorii* poporului acestuia îl rătăcesc şi cei
îndrumaţi de ei sunt înghiţiţi,
17
de aceea Domnul nu Se va bucura de tinerii* lui şi nu Se va îndura** de orfanii lui şi de văduvele lui. Pentru că fiecare este un
făţarnic† şi un răufăcător şi orice
gură†† vorbeşte nebunie. Pentru
toate acestea, mânia*† Sa nu se
abate şi mâna Sa este tot întinsă.

! Pentru că răutatea arde* ca
focul, mistuie mărăcini şi spini şi
aprinde desişurile pădurii, şi se
înalţă rotocol într-un stâlp de fum.
19
De mânia Domnului oştirilor
este arsă* ţara, şi poporul este ca
un material pentru foc: omul**
nu-l cruţă pe fratele său.
20
Şi jefuieşte în dreapta, şi este
flămând; şi mănâncă la stânga,
şi nu se satură*. Omul se hrăneşte** cu carnea braţului său:
21
Manase cu a lui Efraim şi Efraim cu a lui Manase, şi ei împreună
sunt împotriva lui Iuda. Pentru toate acestea, mânia* Sa nu se abate
şi mâna Sa este tot întinsă.
de cei care rostesc* hotă10rârieVai
nedrepte şi de cei care scriuf
dispoziţii de asuprire,
2
ca să-l îndepărteze* pe sărac de
la judecată şi să răpească dreptul
celor necăjiţi ai poporului Meu,
ca văduvele** să fie prada lor şi
să despoaie pe orfani!
3
„Şi ce* veţi face în ziua**
cercetării şi a nimicirii neaşteptate care va veni de departe†? La
cine veţi fugi după ajutor şi unde
vă veţi lăsa gloria?“
4
Ei nu pot decât să se pleceg sub
cei captivi* şi vor cădea sub cei
ucişi**. Cu toate acestea, mânia Sa
nu se abate şi mâna Sa este tot
întinsă.
5
! „Oh, asirianul! nuiaua* mâniei Mele! Şi toiagul din mâna lor
este indignarea Mea.
6
Îl voi trimite împotriva* unei
naţiuni făţarniceh şi îi voi da un
ordin** împotriva poporului mâniei Mele, ca să-i prădeze şi să-i
jefuiascăi şi să-i calce în picioare ca pe noroiul de pe străzi“.
7
Dar el nu judecă* aşa şi inima lui nu gândeşte astfel; ci în
inima lui este să nimicească şi să
stârpească nu puţine naţiuni.
8
Pentru că el zice*: „Nu sunt
18

18 *Ps. 83.14.
Cap. 1.7.
Naum 1.10.

19 *Cap. 8.22.
**Mica 7.2;
7.6.

20 *Lev. 26.26.
**Cap. 49.26
Ier. 19.9.

21 *Cap. 5.25.
Vers. 12,17.
Cap. 10.4.

Pedeapsa
judecătorilor
nedrepţi
1 *Ps. 58.2;
94.20.
Cap. 29.21.
2 *Cap. 5.23.
**Cap. 1.23.
3 *Iov 31.14.
**Cap. 13.6.
Ier. 9.9.
Osea 9.7.
Lc. 19.44.
†Cap. 5.26.
4 *Cap. 24.22.
**Cap. 22.2.

Obrăznicia
şi smerirea
asirianului
5 *Ier. 51.20.
6 *Cap. 9.17.
**Ier. 34.22.

7 *Gen. 50.20.
Mica 4.12.

8 *2Împ.18.24;
18.33; 19.10.

a Sau „Părinte al veacului“ b Sau „îi va înarma“ c De la răsărit d De la apus e Lit. „de cei care
hotărăsc hotărâri“ f Lit. „de scriitorii care scriu“ g Sau „Fără Mine se vor pleca“ h Sau „profane“,
„neevlavioase“ i Lit. „să prădeze o pradă şi să jefuiască un jaf“
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9 *Gen. 10.10.
**2 Cr. 35.20
†Num. 34.8.
††2 Împ. 16.9;
17.6.
10 *2 Împ. 19.17;
19.18.

11 *Cap. 2.8.

12 *2 Împ. 19.31
Cap. 28.21.
**Ier. 50.18.

13 *2 Împ. 19.22
Cap. 37.24.
Ezec. 28.4.
Dan. 4.30.
**Hab. 2.6-11

14 *Iov 31.25.

15 *Ier. 51.20.

16 *Ps. 106.15.
**Cap. 17.4.

17 *Cap. 9.18;
30.33.
**Cap. 37.23
†Num. 11.1-3
Cap. 27.4.
Ier. 4.4.

toate căpeteniile mele împăraţi?
9
Nu este Calno* ca şi Carchemişul**? Nu este Hamatul† ca şi
Arpadul? Nu este Samaria†† ca şi
Damascul?
10
După cum mâna mea a ajuns
împărăţiile* idolilor – şi chipurile
lor cioplite erau mai multe decât
ale Ierusalimului şi ale Samariei –
11
cum am făcut Samariei şi
idolilor ei, nu voi face tot astfel
Ierusalimului şi chipurilor* lui?“
12
Şi va fi aşa: după ce Domnul
va împlini toată lucrarea* Sa peste muntele Sion şi peste Ierusalim, voi pedepsi** rodul îngâmfării inimii împăratului Asiriei şi
13 gloria ochilor săi trufaşi. Pentru
că a zis*:
„Prin puterea mâinii mele am
făcut-o şi prin înţelepciunea mea,
pentru că sunt inteligent; şi am
mutat** hotarele popoarelor şi
le-am prădat comorile şi am dat
jos, ca un viteaz, pe cei care şedeau pe tronuri;
14
şi mâna* mea a apucat bogăţia popoarelor ca pe un cuib; şi
cum strânge cineva ouăle părăsite,
aşa am strâns eu tot pământul; şi
n-a fost nimeni care să bată din
aripă sau să-şi deschidă gura şi
să ciripească“.
15
Se va lăuda securea* împotriva celui care taie cu ea? Se va
mândri ferăstrăul împotriva celui
care-l mânuieşte? Ca şi cum nuiaua l-ar mişca pe cel care o ridică! Ca şi cum toiagul s-ar ridica
de parcă nu ar fi lemna!
16
! De aceea, Domnul Dumnezeul oştirilor va trimite slăbiciune* printre cei graşi** ai lui,
şi sub gloria lui va aprinde o ardere, ca arderea focului.
17
Şi lumina* lui Israel va fi un
foc şi Sfântul** său o flacără; şi
va aprinde şi va înghiţi† spinii lui
şi mărăcinii lui într-o singură zi;

şi va mistui* gloria pădurii lui
şi a mănoasei lui câmpiib, suflet
şi carne; şi va fi ca un bolnav care
cade în leşin.
19
Şi rămăşiţa* copacilor pădurii
lui va fi mică: şi un copil îi va putea scrie numărul.
20
! Şi va fi aşa: în ziua aceea,
rămăşiţa lui Israel şi cei salvaţi
ai casei lui Iacov nu se vor mai
rezema* pe cel care i-a lovit, ci
se vor rezema pe Domnul, Sfântul lui Israel, în adevăr.
21
Rămăşiţa* se va întoarcec, rămăşiţa lui Iacov, la Dumnezeul
cel puternic**.
22
Căci chiar* dacă poporul tău,
Israel, ar fi ca nisipul mării, numai o rămăşiţă din el se va întoarce; nimicirea** hotărâtăd se va revărsa în dreptate.
23
Pentru că Domnul* Dumnezeul oştirilor va face în mijlocul
întregii ţări o nimicire, da, şi una
hotărâtă.
24
! De aceea, aşa zice Domnul
Dumnezeul oştirilor:
„Nu te teme* de asirian, poporul Meu care locuieşti în Sion**.
El te va lovi† cu nuiaua şi va ridica toiagul lui asupra ta, în felul Egiptului.
25
Pentru că încă foarte puţin*,
şi va fi împlinită furia** şi mânia
Mea, spre nimicirea lor“.
26
Şi Domnul oştirilor va stârni
un bici împotriva lui, cum l-a lovit* pe Madian la stânca Oreb. Şi
toiagul** său va fi asupra mării
şi-l va înălţa în felul† Egiptului.
27
Şi va fi aşa: în ziua aceea,
povara* lui va fi îndepărtată de
pe umărul tău, şi jugul lui de pe
grumazul tău, şi jugul se va
sfărâma din cauza untdelemnuluie**.
28
! El a venit la Aiat, a trecut
prin Migron*, îşi lasă bagajele**
în Micmaş.
18

18 *2 Împ.19.23

19 *Cap. 21.17.

Rămăşiţa
lui Israel
20 *2 Împ. 16.7.
2 Cr. 28.20.

21 *Cap. 7.3.
**Cap. 9.6.
22 *Rom. 9.27.
**Cap. 6.13.

23 *Cap. 28.22.
Dan. 9.27.
Rom. 9.28.

24 *Cap. 7.4;
12.2; 37.6.
**Ps. 87.5,6.
†Ex. 5.14-16.

25 *Cap. 54.7.
**Dan. 11.36

26 *Jud. 7.25.
Cap. 9.4.
**Ex. 14.16.
†Ex. 14.27.

27 *Cap. 9.4;
14.25.
**Ps. 105.15.
Dan. 9.24.
1 Ioan 2.20.

28 *1 Sam. 14.2
**Jud. 18.21.

a Sau „toiagul l-ar ridica pe cel care nu este lemn“ b Sau „a Carmelului său“ c Ebr. „Şear-Iaşub“, vezi
d Expresie consacrată pentru judecăţile care preced domnia lui Mesia, vezi Cap. 28.22;
Cap. 7.3
Daniel 9.27. e Sau „va crăpa de grăsime“
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10:29

29 *1 Sam.13.23 29
Au trecut defileul*, fac popas
**Ios. 21.17.
în Gheba**; Rama se cutremură,
1 Sam. 13.16
†1 Sam.10.26
Ghibea† lui Saul a fugit.

Înalţă-ţi glasul, fiică* a Ga30 *1 Sam. 25.44 30
**Jud. 18.7.
limului! Ascultă, Laisule**! Săr†Ios. 21.18.
mane
Anatot†!
Ier. 1.1.

Madmena* fuge; locuitorii
Ghebimului fug căutând adăpost.
32 *1 Sam. 21.1; 32
Încă o zi de oprire la Nob*.
22.9.
Ameninţă
cu** mâna muntele fiNeem. 11.32.
icei† Sionului, dealul Ierusali**Cap. 13.2.
†Cap. 37.22.
mului.
Iată, Domnul Dumnezeul oş33 *Cap. 37.24. 33
Ezec. 31.3.
tirilor
taie cu puterea ramurile; şi
Amos 2.9.
cele înalte* vor fi tăiate, iar cele
semeţe vor fi date jos:
34
şi va face luminiş în desişuri34 *Cap. 2.13;
33.9; 37.24.
le pădurii, cu fierul; şi Libanul*
va cădea sub mâna unuia puternic.
Domnia
11 Şi o Odraslă* va ieşi din tuldreaptă a
pina** lui Isai şi o Ramură† din
Odraslei lui
rădăcinile†† lui va rodi.
Isai
Şi Duhul* Domnului Se va
1 *Cap. 4.2; 53.2 2
**Fap. 13.23.
odihni peste El, duh de înţelep†Cap. 6.13.
ciune** şi de pricepere, duh de
Ier. 23.5.
sfat şi de putere†, duh de cunoş††Apoc. 5.5.
2 *Cap. 42.1;
tinţă şi de temere de Domnul.
48.16; 61.1.
3
Şi plăcerea Lui va fi temerea
Mt. 3.16.
Ioan 1.32.
D
de
omnul; şi nu va judeca după*
**1 Cor. 1.30
cele
văzuteb de ochii Săi, nici nu
Ef. 1.17,18.
†2 Tim. 1.7.
va hotărî după cele auzitec cu
3 *Ioan 2.25;
urechile Sale,
7.24.
4
ci îi va judeca* pe cei săraci cu
4 *Ps. 72.2,4.
dreptate,
şi va hotărî cu nepărtiApoc. 19.11.
**Iov 4.9.
nire pentru cei blânzid ai pămânMal. 4.6.
tului, şi va lovi** pământul cu nu2 Tes. 2.8.
Apoc. 1.16;
iaua gurii Lui, şi-l va ucide pe
2.16; 19.15.
cel rău cu suflarea buzelor Sale.
5 *Ef. 6.14.
5
Şi dreptatea* va fi brâul ră**Cap. 25.1.
runchilor Săi, iar credincioşia**,
brâul coapselor Sale.
6
Şi lupul* va locui cu mielul şi
6 *Cap. 65.25.
leopardul se va culca lângă ied;
Ezec. 34.25.
Osea 2.18.
şi viţelul şi puiul de leu şi vitele
îngrăşate vor fi împreună, şi le
va mâna un copilaş.
7
Şi vaca va paşte cu ursoaica,
puii lor se vor culca împreună, şi
leul va mânca paie ca boul.
Şi pruncul care suge se va juca
8
31 *Ios. 15.31.

31

la gura scorburii năpârcii, şi copilul înţărcat îşi va întinde mâna în
vizuina viperei.
9
Nu vor face răni*, nici nu vor
nimici pe tot muntele Meu cel
sfânt. Pentru că pământul va fi
plin** de cunoştinţa Domnului,
aşa cum apele acoperă marea.
10
Şi va fi aşa: în ziua aceea,
rădăcina* lui Isaie va sta ca steag
al popoarelor**; naţiunile o vor
căuta şi locul† său de odihnă
va fi glorios.
11
Şi va fi aşa: în ziua aceea,
Domnul Îşi va întinde din nou
mâna, a doua oară, ca să dobândească rămăşiţa* poporului Său,
care va fi rămas, din Asiria**, şi
din Egipt, şi din Patrosf, şi din
Cuşg, şi din Elamh, şi din Şinear,
şi din Hamat, şi din insulelei†
mării.
12
Şi va înălţa un steag pentru
naţiuni şi-i va aduna pe cei alungaţi ai lui Israel şi-i va strânge pe
cei risipiţi* ai lui Iuda, din cele patru colţuri ale pământului.
13
Şi invidia* lui Efraim se va
depărta şi vrăjmaşii lui Iuda vor
fi nimiciţi; Efraim nu-l va invidia pe Iuda şi Iuda nu-l va tulbura pe Efraim,
14
ci vor zbura pe umărul* filistenilor spre apus**. Împreună îi
vor prăda† pe fiii Răsăritului; îşi
vor întinde mâna asupra Edomului†† şi a Moabului, şi fiii lui
Amon vor asculta de ei.
15
Şi D omnul va seca* limba
mării Egiptului şi Îşi va mişca
mâna asupra râului cu vântul Său
cel arzător şi-l va despica în şapte pâraie, şi-i va face pe oameni
să treacă** peste el cu încălţămintea uscatăj.
16
Şi va fi o cale* pentru rămăşiţa poporului Său, care va fi
rămas din Asiria, cum** a fost
pentru Israel în ziua când s-a suit
din ţara Egiptului.

a Sau „cu înfricoşare“ b Lit. „după vederea“ c Lit. „după auzul“ d Sau „întristaţi“
f Egiptul de Sus g Etiopia h Persia i Regiunile maritime j Sau „în sandale“
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9 *Iov 5.23.
**Ps. 98.2,3.
Cap. 45.6;
52.10;
66.18-23
Hab. 2.14.
10 *Vers. 1.
Rom. 15.12.
**Lc. 2.32.
Fap. 11.18.
Rom. 15.10.
†Ev. 4.1.
11 *Cap. 10.20;
46.3.
**Cap. 19.23
Osea 11.11.
Zah. 10.10.
†Cap. 24.15;
42.4,10.

12 *Cap. 56.8.
Ioan 7.35.
Iac. 1.1.

13 *Cap. 9.21.
Ier. 3.18.
Ezec. 37.16;
37.17,22.
Osea 1.11.

14 *Ier. 48.40.
**Cap. 9.12.
†Ier. 49.28.
††Cap. 63.1.
Dan. 11.41.
Ioel 3.19.
Amos 9.12.
15 *Zah. 10.11.
**Apoc. 16.12

16 *Cap. 19.23;
35.8.
**Ex. 14.29.
Cap. 51.10;
63.12,13.

e Yah există

ISAIA 13:19
Cântare de
mulţumire a
celor salvaţi

12

Şi, în ziua aceea*, vei zice:
„Îţi voi mulţumia, Doamne! Pentru că, deşi Te-ai mâniat** pe
1 *Cap. 2.11.
mine,
mânia Ta a trecut şi m-ai
**Ps. 30.5.
Cap. 40.1,2.
mângâiat“.
54.7-10.
2
„Iată, Dumnezeu* este salva2 *Cap. 32.2;
rea mea; voi avea încredere**
45.17.
şi nu mă voi teme, pentru că Dom**Cap. 26.3.
†Ex. 15.2.
nul Dumnezeub este tăria† mea şi
Ps.118.14.
cântarea mea şi El a devenitc salvaread mea“.
3
De aceea veţi scoate cu vese3 *Ioan 4.10.
lie apă* din izvoarele** mântuirii.
**Cap. 41.18
Ioan 4.14.
4
Şi, în ziua aceea, veţi zice:
„Mulţumiţi* Domnului, chemaţi
4 *1 Cr. 14.16.
Ps. 105.1.
Numele Lui, faceţi cunoscut prin**Ps. 145.4-6
tre popoare faptele** Lui, daţi de
†Ps. 34.3.
ştire că Numele Său este înălţat†.
5
Cântaţi psalmi* D omnului,
5 *Ex. 15.1,21.
Ps. 98.1.
pentru că a făcut lucrări măreţe.
Să ştie aceasta tot pământul!
Strigă* şi chiuie, locuitoare a
6
6 *Cap. 52.9;
Sionului,
pentru că mare este în
54.1.
**Ps. 71.22.
mijlocul tău Sfântul** lui Israel“.
Profeţie
13 " Profeţiae despre Babilon*,
împotriva
pe care a văzut-o Isaia, fiul lui
Babilonului
Amoţ.
1 *Cap. 14.4;
2
! Ridicaţi* un steag pe mun47.1.
Ier. 50.1.
tele**
pleşuv f! Înălţaţi glasul
Apoc. 14.8.
spre ei, faceţi cu mâna†, ca să in2 *Cap. 5.26;
18.3.
tre pe porţile celor aleşi.
Ier. 50.2.
„Am poruncit sfinţilor Mei,
**Ier. 51.25. 3
†Cap. 10.32;
da, i-am chemat pentru mânia
19.16.
Mea pe vitejii* Mei, pe cei care
3 *Ps. 149.2;
149.5,6.
se bucură de măreţia Mea“.
Ioel 3.11.
4
Se aude glas* de mulţime pe
4 *Cap. 5.30;
17.12.
munţi, ca de mare popor, glas de
Ioel 3.14.
vuiet al împărăţiilor naţiunilor
adunate împreună! Domnul oştirilor cercetează oştirea gata de luptă.
5
Ei vin dintr-o ţară îndepărtată, de la marginea cerurilor, Domnul şi uneltele mâniei Sale, ca să
nimicească toată ţara.
6
! Urlaţi, pentru că ziua* Dom6 *Cap. 2.12.
Amos 5.18.
nului este aproape; va veni ca**
Ţef. 1.7.
o nimicire de la Cel Atotputernic.
Apoc. 6.17.
**Iov 31.23. 7
De aceea toate mâinile vor slăIoel 1.15.
bi şi orice inimă de om se va topi,
8
şi se vor înspăimânta; îi vor

cuprinde dureri şi chinuri*, se vor
zvârcoli ca o femeie la naştere;
se vor uita înmărmuriţi unul la altul, feţele lor vor fi de flăcări.
9
! Iată, ziua* Domnului vine
nemiloasă, cu furie şi cu mânie
aprinsă, ca să pustiască pământul; şi-i va nimici pe păcătoşii**
de pe el.
10
Pentru că stelele* cerurilor şi
constelaţiile lor nu-şi vor da lumina, soarele** se va întuneca la
răsăritul lui şi luna nu-şi va da
lumina.
11
Şi voi pedepsi* lumea pentru
răutatea ei şi pe cei răi** pentru
nelegiuirea lor. Şi voi face să înceteze trufia celor semeţi şi voi
smeri mândria celor violenţi.
12
Voi face ca un muritorg să fie mai
de preţ* decât aurul fin, şi un omh
mai mult decât aurul** de Ofir.
13
De aceea voi cutremura* cerurile şi pământul** va fi clătinat din locul lui, de furia Domnului oştirilor şi în ziua† aprinderii
mâniei Sale.
Şi va fi aşa: ca o căprioară
14
urmărită şi ca o turmă* pe care
n-o adună nimeni, fiecare se va
întoarce** la poporul său şi fiecare va fugi în ţara sa.
Toţi cei care vor fi găsiţi vor
15
fi străpunşi* şi toţi cei prinşii vor
cădea prin sabie.
Şi pruncii* lor vor fi zdrobiţi
16
înaintea ochilor lor, casele lor vor
fi jefuite, iar soţiile lor, violate.
! Iată, voi stârni* împotriva
17
lor pe mezi, care nu se uită la
argint** şi nu găsesc plăcere în
aur.
Şi arcurile lor îi vor doborî*
18
pe tineri şi nu vor avea milă de
rodul pântecelui. Ochiul lor nu-i
va cruţa pe fii.
Şi Babilonul*, gloria** împă19
răţiilor, fala mândriei caldeenilor, va fi ca atunci când a nimicit
Dumnezeu Sodoma† şi Gomora.

a Sau „Te voi lăuda“ b Ebr. „Yah Yahve“ c Sau „a fost“
„înalt“ g Ebr. „enoş“ h Ebr. „adam“ i Sau „aliaţii lor“

d Sau „eliberarea“

e Lit.

8 *Ps. 48.6.
Cap. 21.3.

9 *Vers. 6.
Mal. 4.1.
**Ps. 104.35.
Pr. 2.22.

10 *Ezec. 32.7.
Ioel 2.31;
3.15
Mt. 24.29.
Apoc. 8.12.
**Cap. 24.23;
50.3.
11 *Cap. 26.21.
**Cap. 3.11.

12 *Cap. 4.1;
6.11,12.
**1 Împ. 9.28
Iov 28.16.
13 *Cap. 34.4;
51.6.
**Ps. 18.7.
Cap. 2.19.
Hag. 2.6.
†Plân. 1.12.
14 *1 Împ. 22.17
Mt. 9.36.
Mc. 6.34.
1 Pet. 2.25.
**Ier. 50.16;
51.9.
15 *Cap. 14.19.
Ier. 50.25;
51.3,4.
16 *Ps. 137.9.
Naum 3.10.
Zah. 14.2.
17 *Cap. 21.2.
Ier. 51.11,28
Dan.5.28,31.
**Pr. 6.34,35
18 *2 Împ. 8.12.
2 Cr. 36.17.

19 *Cap. 21.9;
48.14
**Dan. 4.30.
Apoc. 18.11.
†Gen. 9.24.
Ier. 49.18.
„Povara“ f Sau
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20 *Cap. 14.23; 20
Niciodată* nu va mai fi locuit
34.10-15.
şi nu va rămâne nimeni în el, din
Ier. 50.3,39;
51.29,62.
generaţie în generaţie. Şi ara**2 Cr. 17.11

bul** nu-şi va mai întinde cortul
acolo, nici păstorii nu-şi vor culca turmele acolo.
21
Ci fiarele* pustiului se vor
21 *Cap. 34.11,15
culca acolo şi bufniţelea vor umŢef. 2.14.
Apoc. 18.2.
ple casele lor. Şi acolo vor locui
struţiib şi acolo se vor juca ţapii
păroşi.
22
Şi şacalii vor urla unul la al22 *Cap. 25.2;
tul în cetăţuile* lor, şi câinii săl32.14; 34.13.
**Ier. 51.33.
batici în palatele lor plăcute.
Şi timpul lui este aproape**
să vină şi zilele nu i se vor lungi.
Reîntoarce- 14 Pentru că D omnul va avea
rea lui Israel
milă* de Iacov şi din nou** va
alege
pe Israel şi-i va aşeza în
1 *Ps. 102.13.
Cap. 49.13;
odihnă în ţara lor; şi străinul†
49.15; 54.7,8
se va însoţi cu ei şi se vor lipi
**Cap. 41.8,9
Zah. 1.17;
de casa lui Iacov.
2.12.
Şi popoarele îi vor lua şi-i
†Cap. 56.3,6. 2
Ef. 2.12-19.
vor aduce la locul lor şi casa* lui
2 *Cap. 45.14;
Israel îi va stăpânic în ţara Dom49.23; 54.3.
nului, ca** robi şi roabe. Şi îi vor
**Cap. 60.10;
61.5.
lua captivi pe cei care-i ţinuseră
Dan. 7.18,27.
captivi şi vor stăpâni peste asupritorii lor.
3
Şi va fi aşa: în ziua când
3 *Ezra 9.8.
Cap. 11.10;
Domnul îţi va da odihnă* după
40.2.
necazul tău şi tulburarea ta şi
Ier. 30.10.
după robia grea la care ai fost
4 supus, vei rosti* această cântare
4 *Hab. 2.6.
**Cap. 13.19
cu tâlcd asupra împăratului BabiApoc. 18.16.
lonului**, şi vei zice:
†Cap. 9.4;
16.4; 49.26.
„Cum a încetat asupritorul†,
a încetat stoarcerea aurului.
5 *Ps.125.3.
Domnul a sfărâmat toiagul*
5
celor răi, sceptrul stăpânitorilor!
Cel* care lovea popoarele cu
6 *Cap. 10.14; 6
47.6.
furie, cu o lovitură neîncetată, cel
care stăpânea cu mânie peste naţiuni, este persecutat fără cruţare!
7
Tot pământul se odihneşte,
7 *Ps. 47.1-3;
98.1-9;
este liniştit; toţi izbucnesc* în
126.1-3.
cântece de bucurie.
Căderea
8
! Chiar şi chiparoşii* se bucelui rău
cură de tine, cedrii Libanului,
8 *Cap. 55.12.
Ezec. 31.16.
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zicând: «De când ai căzut tu, nici
un tăietor nu s-a suit împotriva
noastră!»
9
Locuinţa morţilor* de dede- 9 *Cap. 5.14.
Ezec. 32.21.
subt se mişcă pentru tine, ca să
te întâmpine la venirea ta. Pentru tine trezeşte umbrelee, pe toate căpeteniilef pământului; i-a ridicat de pe tronurile lor pe toţi
împăraţii naţiunilor.
10
Toţi aceştia vor răspunde şi-ţi
vor zice: «Şi tu ai ajuns fără putere ca noi, ai ajuns asemenea nouă!»
11
Mândria ta a coborât în Locuinţa morţilor, cu sunetul harfelor
tale. Viermele s-a aşternut sub tine,
şi viermii te acoperă.
12
! Cum ai căzut* din ceruri, lu- Căderea fiului
zorilor
ceafăruleg, fiu al zorilor! Eşti aruncat la pământ, tu, cel care
12 *Cap. 34.4.
subjugai naţiunile!
Lc. 10.18.
Apoc. 8.10;
13
Şi tu ziceai în inima ta: «Mă
9.1.
voi înălţa* în ceruri, îmi voi
înălţa** tronul mai presus de 13 *Ezec. 28.2.
Mt. 11.23.
stelele lui Dumnezeu şi voi şedea
**Dan. 5.22;
pe muntele adunării în adânci5.23; 8.10.
2 Tes. 2.4.
mile nordului;
mă voi sui peste* înălţimile 14 *Ps. 48.2.
14
**2 Tes. 2.4.
norilor, voi fi asemenea** Celui
Preaînalt!»
15
Dar vei fi coborât* în Locuin15 *Ezec. 28.8.
ţa morţilor, în adâncimile gropii!
Mt. 11.23.
Lc. 10.15.
Cei care te vor vedea se vor
16
uita ţintă la tine, te vor privi, zicând: «Acesta este omul care a
făcut să se cutremure pământul,
care făcea să se clatine împărăţii,
17
care a făcut din lume un pus- 17 *Ioel 2.3.
**Cap. 45.13
tiu* şi i-a distrus cetăţile, care nu
dădea** drumul acasă captivilor
săi?»
18
Toţi împăraţii naţiunilor, toţi,
stau culcaţi în măreţie, fiecare în
casa lui.
19
Dar tu eşti azvârlit* afară din 19 *Cap. 22.16.
**Ier. 41.7,9.
mormântul tău, ca o ramură lepădată, acoperit cu cei ucişi, cu cei
străpunşi de sabie, care coboară
până la pietrele gropii**, ca un trup

a Lit. „făpturi care plâng“ (cu un glas sinistru)
b Sau „fiicele struţului“
c Sau „îi va moşteni“ d De sentinţă e Sau „pe cei morţi“ f Lit. „ţapii“
g Sau „stea strălucitoare“

ISAIA
19 †Cap. 5.25.

mort călcat† sub picior.

Nu te vei uni cu ei în înmor20 *Iov 18.19. 20
Ps. 21.10;
mântare, pentru că ţi-ai pustiit ţa37.28; 109.13
ra, ţi-ai ucis poporul. Despre săCap. 1.4; 31.2

mânţa* răufăcătorilor nu se va
aminti niciodată.
21 *Ex. 20.5.
21
! Pregătiţi înjunghierea fiiLev. 26.39.
lor lui, pentru nelegiuirea* păCap. 13.16.
Mt. 23.35.
rinţilor lor, ca să nu se ridice şi să
stăpânească pământul, nici să umple faţa lumii cu cetăţi“.
22
„Şi Eu Mă voi ridica împo22 *Pr. 10.7.
triva lor“, zice Domnul oştirilor,
Ier. 51.62.
**1 Împ. 14.10
„şi voi stârpi din Babilon nume†Iov 18.19.
le* şi rămăşiţa**, şi pe fiu† şi pe
nepot“, zice Domnul.
23
„Şi-l voi face o stăpânire* a
23 *Cap. 34.11.
Ţef. 2.14.
ariciului a şi bălţi de apă, şi-l
voi mătura cu mătura nimicirii“,
zice Domnul oştirilor.
Profeţie
24
! Domnul oştirilor a jurat,
împotriva
zicând:
„Da, cum am gândit*, aşa
Asiriei
va
fi;
şi
cum am hotărât, aşa
24 *Iov 23.13.
Cap. 46.11;
va rămâne:
55.8,9.
25
că-l voi zdrobi* pe asirian în
Fap. 4.28.
ţara Mea şi-l voi călca în picioare
25 *Cap. 10.12;
30.31; 31.8.
pe munţii Mei; şi jugul** lui se va
**Cap. 9.4;
depărta de pe ei şi povara lui se va
10.27.
Naum 1.13.
depărta de pe umerii lor.
26
Acesta este planul* pe care
26 *Cap. 23.9.
Ţef. 3.6,8.
l-am hotărât cu privire la tot pămân**Ex. 15.12.
tul şi aceasta este mâna** care este
întinsă asupra tuturor naţiunilor“.
27
Pentru că Domnul oştirilor a
27 *2 Cr. 20.6.
Ps. 33.11.
hotărât*; şi cine se va împotrivi?
Pr. 21.30.
Şi mâna Lui este întinsă; şi cine
Dan.4.31,35.
o va întoarce?
Profeţie
28
" În anul morţii împăratului
împotriva
Ahaz
a fost profeţiab aceasta.
filistenilor
29
! Nu te bucura, toată Filistia*, pentru că s-a sfărâmat nu28 *2 Împ. 16.20
2 Cr. 28.27.
iaua**
care te-a lovit. Pentru că
29 *Cap. 2.6.
din rădăcina şarpelui va ieşi o
Ier. 47.1-7.
**2 Cr. 26.6.
năpârcă† şi rodul ei va fi un
†Cap. 11.8.
şarpe arzător care zboară††.
††Cap. 30.6.
Şi întâii-născuţi ai săracilor
30
30 *Cap. 8.21;
vor
mâncac, şi cei nevoiaşi se vor
9.20.
culca în siguranţă, dar voi omorî
rădăcina ta prin foamete* şi ră-

măşiţa ta va fi ucisă.
Urlă, poartă! Ţipă, cetate!
Toată Filistia, eşti topită, pentru
că un fum vine de la nord şi nici
unul nu rămâne deoparted din cetele sale.
32
Şi ce se va răspunde trimişilor* naţiunii? Că D omnul a
întemeiat** Sionul şi că săracii†
poporului Său îşi vor pune încredereae în el.
Profeţia despre Moab*.
15 "
Pentru că în noaptea când
este pustiit, Ar-Moabul** este distrus; pentru că în noaptea când este
pustiit, Chir-Moabul este distrus!
2
S-a suit la Baitf şi la Dibon*,
la înălţimi, ca să plângă. Moabul
urlă pentru Nebo şi pentru Medeba; toate capetele lor sunt chele**, orice barbă este tăiată.
3
Pe străzile lor, toţi sunt încinşi cu sac*, toţi urlă pe acoperişurile** lor şi în pieţele lor, topindu-se de plânsg†.
4
Şi Hesbonul* se vaită, şi Elealeul: glasul lor se aude până la
Iahaţ. De aceea, cei înarmaţi ai
Moabului bocesc; le tremură sufletul în ei.
5
Inima* mea scoate strigăte
pentru Moab; fugarii lui aleargă
până la Ţoar**, până la EglatŞelişiah; pentru că suie plângând
coasta† Luhitului; pentru că pe
calea Horonaimului înalţă strigăt
de nimicire.
6
Pentru că apele Nimrimului*
vor fi pustiii, pentru că iarba s-a
veştejit, verdeaţa s-a dus, nu mai
este nimic verde.
7
De aceea belşugul pe care l-au
câştigat şi ceea ce au păstrat, ei
le duc la pârâul sălciilor.
8
Pentru că strigătul înconjoară
hotarele Moabului; urletul său se
aude până la Eglaim, şi vaietul
lui, până la Beer-Elim.
9
Pentru că apele Dimonuluij

15:9

31

32 *Cap. 37.9.
**Ps.102.16.
Cap. 28.16;
44.28; 54.11.
†Ţef. 3.12.

Căderea
Moabului
1 *Cap. 11.14.
Ier. 48.1.
Ezec.25.8-11
Ţef. 2.8-11.
**Num. 21.28
2 *Ier. 48.18,22
**Lev. 21.5.
Cap. 3.24;
22.12.
Ier. 47.5; 48.1
Ezec. 7.18.
3 *Iona 3.6-8.
**Ier. 48.38.
†Cap. 22.4.
4 *Num.21.28;
32.3.
Ier. 48.34.

5 *Cap. 16.11.
Ier. 48.31.
**Ier. 48.34.
†Ier. 48.5.

6 *Num. 32.36

a Sau „bâtlanului“ b Lit. „povara“ c Lit. „vor paşte“ d Sau „nu lipseşte“ e Sau „îşi vor găsi refugiul“
f Sau „la casă“ (casa dumnezeului lui) g Sau „căzând de plâns“ h Viţea de trei ani i Lit. „pustiiri“
j Unele ms. „Dibonului“
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9 *2 Împ.17.25
Ier. 50.17.

sunt pline de sânge; pentru că
voi pune şi mai mult necaz asupra Dimonului: un leu* asupra celor scăpaţi din Moab şi asupra
rămăşiţei ţării.
Profeţie
stăpânito16 Trimiteţi* mielul
împotriva
a**, care este
rului
ţării
de
la
Sela
Moabului
spre pustiu, la muntele† fiicei
1 *2 Împ. 3.4.
Sionului!
Ezra 7.17.
2
Şi va fi aşa: ca pasărea* care
**2 Împ. 14.7
se rătăceşte, ca un cuib risipit,
Cap. 42.11.
†Cap. 10.32.
aşa vor fi fiicele Moabului** la
vadurile Arnonului†.
2 *Pr. 27.8.
**Ier. 48.20,46 3
Sfătuieşte-te, fă dreptateb; fă-ţi
†Num.21.13.
umbra* ca noaptea în amiaza zi3 *Cap. 25.4;
lei; ascunde-i** pe cei alungaţi,
32.2.
nu-l descoperi pe fugar.
**1 Împ. 18.4
Cei împrăştiaţi ai Mei să lo4
cuiască temporar cu tine, Moabule; tu să le fii adăpost în faţa pustiitorului; pentru că asupritorul
nu va mai fi, pustiirea va înceta;
cel care calcă în picioare va fi
mistuit din ţară.
Şi un tron* va fi întărit prin
5 *Dan. 7.14,27 5
îndurarec: şi, în cortul lui David,
Mica 4.7.
Lc. 1.33.
în adevăr, va şedea pe el unul**
**Ps. 72.2;
care judecă şi caută judecata şi
96.13; 98.9.
Cap. 9.7.
se grăbeşte să facă dreptate.
6
! Noi am auzit de îngâmfa6 *Ier. 48.29.
Ţef. 2.10.
rea* Moabului – este foarte mân**Cap. 28.15
dru – de mândria lui şi de aroganţa lui şi de mânia lui: lăudăroşiile** lui sunt zadarnice.
7 *Ier. 48.20.
7
De aceea Moabul va urla*
**2 Împ. 3.25
pentru Moab. Fiecare din ei va
urla. Veţi jeli turtele** de struguri aled Chir-Haresetului, foarte
îndureraţi.
8
Căci câmpiile Hesbonului se
8 *Num. 32.38.
usucă, viţa Sibmei*. Stăpânitorii
Ier. 48.32.
naţiunilor i-au călcat în picioare
butucii ei aleşi: ajungeau până
la Iaezer, rătăceau prin pustiu;
ramurile ei se întindeau, treceau
marea.
9
De aceea voi plânge cu plân9 *Cap. 15.4.
sul Iaezerului pentru via Sibmei;
vă voi uda cu lacrimile mele,
Hesbonule* şi Elealeule, pentru
că un strigăt a căzut asupra roaa Stâncă
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b Sau „ia o hotărâre“

c Sau „bunătate“

delor** voastre de vară şi asupra 9 **Ier. 40.10;
40.12.
secerişului vostru.
10
Şi bucuria şi veselia s-au dus*
10 *Cap. 24.8.
din câmpia cea mănoasăe, şi în
Ier. 48.33.
vii nu se cântă, nici nu se chiuie.
Călcătorii nu calcă vin în teascuri:
am făcut să înceteze strigătul de
bucurie.
De aceea lăuntrul meu sună* 11 *Cap. 15.5;
11
63.15.
ca o harfă pentru Moab, şi mărunIer. 48.36.
taiele mele pentru Chir-Hares.
Filip. 2.1.
12
Şi va fi aşa: când se va înfă- 12 *Cap. 15.2.
ţişa Moabul, când va obosi pe
înălţimi* şi va intra în locaşul său
sfânt ca să se roage, nu va reuşi.
Acesta este cuvântul pe care
13
l-a rostit Domnul odinioară de14 spre Moab. Şi acum Domnul vor14 *Iov 7.1;
beşte, zicând: „În trei ani, ca anii
14.6.
Cap. 21.16.
unui lucrător* plătit, gloria Moabului va fi dispreţuită, cu toată
acea mare mulţime; şi rămăşiţa
va fi neînsemnată, micşorată, fără putere.
Profeţie
17 " Profeţia despre Damasc. împotriva
„Iată, Damascul* încetează
Damascului
să fie o cetate şi va ajunge o grămadă de dărâmături.
1 *Gen. 14.15;
15.2.
2
Cetăţile Aroerului* sunt părăIer. 49.23.
site: vor fi pentru turme; şi ele se
Amos 1.3.
Zah. 9.1.
vor culca şi nimeni nu le va face
să se teamă**.
2 *Num. 32.34
**Ier. 7.33.
3
Şi cetăţuia* va dispărea din
Efraim, şi împărăţia din Damasc, 3 *Cap. 7.8,16;
8.4.
iar rămăşiţa Siriei va fi ca glo**Osea 9.11.
ria** fiilor lui Israel“, zice Domnul oştirilor.
4
! Şi va fi aşa: „în ziua aceea, 4 *Cap. 10.16.
gloria lui Iacov va păli şi grăsimea* cărnii lui va slăbi.
5
Şi va fi ca* secerătorul care 5 *Ier. 51.33.
Ioel 3.13.
strânge grâul şi seceră spicele cu
Mt. 13.30.
braţul său; da, va fi ca unul care
**2 Sam. 5.18;
5.22.
adună spice în valea** Refaimului.
6
Dar vor rămâne* în ea după
6 *Deut. 4.27.
cules, ca la bătutul măslinului:
Cap. 24.13;
27.12.
două, trei boabe sus, în vârful
Obad. 5.
pomului, patru, cinci pe crengile
lui roditoare“, zice Domnul Dumnezeul lui Israel.
d Sau „temeliile“

e Ebr. „carmel“

ISAIA
7 *Cap. 10.20.
Osea 3.5; 6.1
Mica 7.7.

8 *Cap. 2.8,20;
30.22; 31.7.
**Ex. 34.13.
Deut. 7.5.
Mica 5.14.

10 *Cap. 51.13.
**Ps. 68.19.
Cap. 12.2;
33.2; 61.10;
62.11.
†Deut. 32.4.
Cap. 26.4;
30.29; 44.8.
11 *Ps. 90.6.

12 *Cap. 5.30.
Ier. 6.23.
Ezec. 43.2.
Lc. 21.25.
**Ps. 18.4.
13 *Cap. 33.3.
**Ps. 9.5.
Cap. 41.11.
†Iov 21.18.
Ps. 83.13.
Cap. 29.5.
Osea 13.3.

Profeţie
împotriva
Etiopiei
1 *2 Împ. 19.9.
Cap. 20.3-5.
Ezec. 30.4;
30.5,9.
Ţef. 2.12;3.10
2 *Ex. 2.3.

! În ziua aceea omul va privi* spre Cel care l-a făcut şi ochii lui se vor uita la Sfântul lui
Israel.
8
Şi nu va privi la altare, lucrarea mâinilor lui, nici nu se
va uita la ce au făcut degetele*
lui, nici la aşerea**, nici la chipurile soarelui.
9
În ziua aceea, cetăţile lui întărite vor fi ca locurile goale dintr-o pădure deasă şi ca vârful
muntelui pe care l-au părăsit ei
dinaintea fiilor lui Israel. Şi va
fi o pustiire.
10
Pentru că L-ai uitat* pe Dumnezeul** mântuirii tale şi n-ai ţinut
seama de Stânca† puterii tale,
de aceea vei sădi plantaţii plăcute şi le vei pune lăstari străini.
11
În ziua în care le vei sădi, le
vei înconjura cu un gardb şi dimineaţac* vei face să-ţi înflorească
sămânţa; dar culesul roadelor va
fi o grămadă adunată în ziua durerii şi a întristării fără alinared.
12
! Ah! vuiet de multe popoae
re! Vuiesc ca vuietul* mărilor! Şi
torent de popoare care năvălesc
ca** talazul apelor mari!
13
Popoarele* mugesc ca mugetul multor ape; dar El le va mustra** şi vor fugi departe. Şi vor fi
alungate ca pleava† de pe munţi
înaintea vântului şi ca vârtejul de
praf înaintea furtunii.
14
Către seară, iată tulburare;
înainte de a se face dimineaţă, ele
nu mai sunt. Aceasta este partea
celor care ne prădează şi sorţul
celor care ne jefuiesc.
18 " Vai de tine, ţară* care umbreşti cu aripi, care eşti dincolo
de râurile Etiopieif,
2
care trimiţi împuterniciţi pe
mare şi în corăbii de papirus*
7

pe ape! Mergeţi, soli iuţi, la o
naţiune** împrăştiată şi pustiită,
la un popor înfricoşător de la începutul lui, la o naţiune care tot
aşteaptă şi este călcată în picioare, a cărei ţară este brăzdată
de râurig.
3
Voi toţi, locuitori* ai lumii, şi
voi, care locuiţi pe pământ, când
se va înălţa un steag pe munţi,
vedeţi, şi când se va suna din
trâmbiţă, auziţi!
4
Pentru că aşa mi-a spus Domnul: „Mă voi odihni şi voi privi
din locuinţa Mea, ca arşiţa curată
în lumina* soareluih, ca norul de
rouă** în arşiţa secerişului“.
Pentru că înainte de seceriş,
5
când înflorirea s-a terminat şi
floarea se face aguridă care se
coace, el va tăia mlădiţele cu cosoarele şi va îndepărta şi va arunca ramurile care se întind.
Vor fi lăsate împreună păsă6
rilor* răpitoare ale munţilor şi
fiarelor pământului; şi păsările
răpitoare vor fi vara peste ele, şi
toate fiarele pământului vor ierna peste ele.
În timpul acela I se va aduce*
7
un dar Domnului oştirilor de la
un popor împrăştiat şi pustiit
şi de la poporul cel înfricoşător
de la începutul lui, naţiune care
tot aşteaptă şi este călcată în picioare, a cărei ţară este brăzdată
de râuri, la locul** unde este
Numelei D omnului oştirilor, la
muntele Sion.
19 " Profeţia despre Egipt*. Iată,
D omnul călăreşte** pe un nor
iute şi vine în Egipt. Şi idolii†
Egiptului se clatină înaintea Lui
şi inima†† Egiptului se topeşte
înăuntrul lui.
2
„Şi-i voi stârni* pe egipteni

a Simboluri din lemn ale zeităţii feminine canaanite b Sau „le vei face să
crească“ c Sau „mâine“ d Sau „secerişul va fugi în ziua culesului şi întristarea
va fi fără alinare“ e Sau „Vai de mulţimea de popoare!“ f Ebr. „Cuş“
g Sau „o naţiune zveltă şi cu pielea netedă, la un popor minunat de la începutul

19:2
2 **Vers. 7.

3 *Ps. 49.1.

4 *2 Sam. 23.4
**Pr. 19.12.
Cap. 26.19.
Osea 14.5.

6 *Cap. 46.11;
56.9.
Ier. 7.33.

7 *Ps. 68.31.
Cap. 45.14.
Ţef. 3.10.
**Zah. 14.16;
14.17.
Mal. 1.11.

Profeţie
împotriva
Egiptului
1 *Ier. 46.13.
**Ps. 18.10.
Mt. 26.64.
†Ex. 12.12.
Ier. 43.12.
††Ios. 2.11.
Cap. 13.7.
2 *Jud. 7.22.
Mt. 10.21,36

lui, la o naţiune care măsoară cu frânghie şi calcă în picioare, a cărei ţară o
împart râuri“ h Sau „peste ierburi“ i Lit. „locul Numelui“
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3 *1 Cr. 10.13.
Cap. 8.19;
47.12.
Dan. 2.2.

4 *Cap. 20.4.
Ier. 46.26.
Ezec. 29.19.

5 *Cap. 50.2.
Ier. 51.36.
Ezec. 30.12.
6 *2 Împ. 19.24

7 *Cap. 23.3;
23.10.

8 *Ezec. 47.10.
Hab. 1.15.

9 *Pr. 7.16.
Ezec. 27.7.

11 *Num. 13.22.
Ps. 78.12,43
Cap. 30.4.
**Gen. 41.38;
41.39.
1 Împ. 4.30.
Fap. 7.22.
12 *1 Cor. 1.20.
**Cap. 14.24
Rom. 9.17.
13 *Ier. 2.16.

19:3
împotriva egiptenilor, şi se vor
bate, fiecare împotriva fratelui
său şi fiecare împotriva aproapelui său: cetate cu cetate, împărăţie
cu împărăţie.
3
Şi duhul Egiptului va pieri
înăuntrul lui şi-i voi înghiţi planul; şi îi vor căuta* pe idoli şi pe
vrăjitori şi pe cei care cheamă
duhurile morţilor şi pe ghicitori.
4
Şi-i voi da pe egipteni în mâna unui stăpân* nemilos şi un împărat aspru va împărăţi peste ei“,
zice Domnul Dumnezeul oştirilor.
5
! Şi apele* vor seca din marea
şi râul va pieri şi se va usca;
6
şi râurile vor mirosi urât şi
canalele* Egiptuluib se vor deşerta şi se vor usca, trestia şi papura
se vor veşteji.
7
Livezile de lângă Nil, de pe
malurile Nilului, şi orice este semănat lângă* Nil se va usca, se
va spulbera şi nu va mai fi.
8
Şi pescarii* se vor jeli, toţi
cei care aruncă undiţa în Nil vor
plânge şi cei care întind plase pe
suprafaţa apelor vor lâncezi.
9
Şi cei care lucrează inul pieptănat şi cei care ţes* bumbac vor
fi daţi de ruşine.
10
Şi stâlpii săi vor fi sfărâmaţi,
toţi lucrătorii cu plată vor fi cu
sufletul întristat.
11
! Au ajuns nebuni de tot
mai-marii Ţoanuluic*, sfătuitorii
înţelepţi ai lui Faraon; sfatul lor
s-a prostit. Cum îi spuneţi voi lui
Faraon: „Eu sunt fiul înţelepţilor**, fiul vechilor împăraţi?“
12
Unde* sunt deci înţelepţii tăi?
Să-ţi spună ei acum şi să te facă
să ştii ce a hotărât** Domnul oştirilor asupra Egiptului!
13
Mai-marii Ţoanului au înnebunit, mai-marii* Nofuluid s-au
înşelat şi cei care sunt pietrele
din unghi ale seminţiilor lui au
dus în rătăcire Egiptul.
D omnul a turnat înăuntrul
14

lui un duh de ameţeală*; şi au dus
în rătăcire Egiptul în fiecare faptă a lui, cum se clatinăe un om
beat în vărsătura lui.
15
Şi nu va fi nici o lucrare pentru
Egipt, pe care s-o poată face capul* sau coada, ramura de palmier sau papura.
16
În ziua aceea, Egiptul va fi ca*
femeile şi va tremura şi se va
teme de mişcarea mâinii Domnului oştirilor, pe care** o mişcă a17 supra lui. Şi ţara lui Iuda va fi o
spaimă pentru Egipt. Oricui i se
va vorbi de ea se va înfricoşa
din cauza planului* D omnului
oştirilor pe care l-a rânduit împotriva lui.
În ziua aceea vor fi cinci ce18
tăţi în ţara Egiptului, care vor
vorbi* limba Canaanului şi vor
jura** pe Domnul oştirilor. Una
se va numi: Cetatea Heresuluif.
19
În ziua aceea, va fi un altar*
pentru Domnul în mijlocul ţării
Egiptului şi un stâlp** la hota20 rul lui, pentru Domnul. Şi va fi
drept semn şi mărturie pentru
Domnul oştirilor în ţara Egiptului. Pentru că ei vor striga către
Domnul, din cauza asupritorilor,
şi El le va trimite un salvator*
şi un apărătorg care-i va elibera.
21 Şi Domnul Se va face cunoscut
egiptenilor şi egiptenii Îl vor cunoaşte pe Domnul în ziua aceea;
şi se vor închina cu jertfă* şi dar
de mâncare şi vor face o promisiune Domnului şi o vor îm22 plini. Şi Domnul va lovi Egiptul;
El va lovi şi va vindeca*. Şi ei
se vor întoarce** la Domnul, şi
El Se va lăsa înduplecat de ei
şi-i va vindeca.
În ziua aceea va fi o cale*
23
largă din Egipt în Asiria şi asirianul va veni în Egipt şi egipteanul în Asiria; şi Egiptul va sluji**
24 împreună cu Asiria. În ziua aceea
Israel va fi al treilea, alături de

14 *1 Împ.22.22
Cap. 29.10.

15 *Cap. 9.14.

Unirea
Egiptului cu
Asiria şi cu
Israel
16 *Ier. 51.30.
Naum 3.13.
**Cap. 11.15
17 *Cap. 14.24.
Dan. 4.35.

18 *Ţef. 3.9.
**Cap. 45.23;
65.16.

19 *Gen. 28.18.
Ex. 24.4.
Ios. 22.10.
**Ios. 4.20.
20 *Cap. 43.3,11;
45.15,21.

21 *Cap. 56.7;
60.7.
Zah. 14.16.
Mal. 1.11.

22 *Cap. 30.26;
57.18.
Ev. 12.11.
**Cap. 27.13;
45.14.
Osea 14.1.
23 *Cap. 11.16;
35.8; 49.11;
62.10.
**Cap. 27.13

a Aici Nil b Ebr. „Maţor“, partea fortificată din nord-estul Egiptului c Tanis d Memfis e Lit. „se rătăceşte“
f Cetatea distrugerii sau Cetatea soarelui, probabil Heliopolis g Sau „o căpetenie“
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25 *Cap. 45.14.
**Ps. 100.3.
Cap. 29.23;
45.11.
Osea 2.23.
Ef. 2.10.

Profeţie
împotriva
Egiptului şi
Etiopiei
1 *2 Împ. 18.17
2 *Zah. 13.4.
Mt. 3.4.
**1 Sam. 19.24
Mica 1.8,11.

3 *Cap. 8.18.

4 *Cap. 19.4.
**2 Sam. 10.4
Cap. 3.17.
Ier. 13.22,26
Mica 1.11.

5 *2 Împ. 18.21
Cap. 30.3,5;
30.7; 36.6.
**Ier. 9.23.
6 *Mt. 23.33.
Ev. 2.3.

Profeţie
împotriva
Babilonului
1 *Zah. 9.14.

2 *Cap. 24.16;
33.1.
**Cap. 22.6.
Ier. 49.34.

Egipt şi de Asiria, o binecuvân25 tare în mijlocul pământului, pentru că Domnul oştirilor îi va binecuvânta, zicând: „Binecuvântat
fie Egiptul*, poporul Meu, şi Asiria, lucrarea** mâinilor Mele, şi
Israel, moştenirea Mea“.
20 a" În anul când* a venit Tartan în Asdod, când l-a trimis
Sargon, împăratul Asiriei, şi a
luptat împotriva Asdodului şi
2 l-a luat, în timpul acela Domnul
a vorbit prin Isaia, fiul lui Amoţ,
zicând: „Du-te şi dezleagă-ţi sacul de la coapse* şi scoate-ţi sandaua din picior“. Şi el a făcut
aşa, umblând** gol şi desculţ.
Şi Domnul a zis: „Cum a um3
blat robul Meu Isaia gol şi desculţ, trei ani, drept* semn şi minune cu privire la Egipt şi cu
4 privire la Etiopiab, aşa îi va duce
împăratul* Asiriei pe cei captivi
ai Egiptului şi pe cei deportaţi
ai Etiopiei, tineri şi bătrâni, goi
şi desculţi, şi** cu şezutul desco5 perit, spre ruşinea Egiptului. Şi se
vor înspăimânta* şi se vor ruşina de Etiopia, încrederea lor, şi
6 de Egipt, mândria** lor“. Şi locuitorii ţărmuluic acestuia vor
zice în ziua aceea: „Iată, aceasta
este încrederea noastră spre care
am fugit după ajutor, ca să fim
salvaţi de împăratul Asiriei; şi
noi, cum* vom scăpa?“
21 d " Profeţia despre pustiul mării .
Cum* mătură vârtejurile în
sude, aşa vine el din pustiu, dintr-o
ţară înfricoşătoare.
2
Aspră viziune mi s-a descoperit: înşelătorul* lucrează cu înşelăciune şi prădătorul prădează. Suie-te**, Elamulef! Împresoară, Medio! Am făcut să înceteze tot suspinul lui.
3
De aceea coapsele mi s-au

a Probabil titlul generalului asirian
b Ebr. „Cuş“
e Neghev
f Persia
g Sau „de ceea ce am auzit“
j Sau „cavalerie“ k Sau „un car cu“ l Lit. „fiul“
n Sau „În locurile necultivate ale“

umplut* de durere, m-au cuprins
chinuri ca** şi chinurile unei femei la naştere. Sunt îndoit de durere, încât nu pot auzig; sunt tulburat, încât nu pot vedeah.
4
Inima mea batei, groaza m-a
cuprins: noaptea* plăcerii mele,
El mi-a schimbat-o în tremur.
5
! Ei pregătesc* masa, pun
paza, mănâncă, beau: „Treziţi-vă,
căpeteniilor, ungeţi scutul!“
6
! Pentru că aşa mi-a zis Domnul: „Du-te, pune o santinelă să
spună* ce vede“.
Şi a văzut carej, călăreţi*, doi
7
câte doi, călăreţi pek măgari, călăreţi pe cămile. Şi a ascultat
cu luare-aminte, cu mare atenţie.
Şi a strigat ca un leu: „Doam8
ne*, stau mereu la turnul de strajă ziua şi sunt pus de veghe în
toate nopţile!“
Şi, iată, vine un car cu oa9
meni, călăreţi doi câte doi! Şi santinela a răspuns şi a zis: „A căzut*, a căzut Babilonul! Şi toate
chipurile** cioplite ale dumnezeilor lui, El le-a sfărâmat la pământ!“
! O, treieratul* meu, şi ro10
dull ariei mele! Ceea ce am auzit
de la Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, v-am vestit.
" Profeţia despre Duma*.
11
Cineva strigă către mine din
Seir**: „Santinelă, cât mai este
din noapte? Santinelă, cât mai este
din noapte?“
12
Santinela a zis: „Vine dimineaţa, şi este tot noaptem. Dacă
vreţi să întrebaţi, întrebaţi; întoarceţi-vă, reveniţi“.
" Profeţia împotriva Ara13
biei*. În pădurean Arabiei veţi
petrece noaptea, caravane din
Dedan**!
Aduceţi apă în întâmpinarea
14
celui însetat. Locuitorii ţării Tema* ies cu pâinea lor înaintea

3 *Cap. 13.8;
16.11.
**Ps. 48.6.
1 Tes. 5.3.

4 *Deut. 28.67.

5 *Ier. 51.39;
51.57.
Dan. 5.1-5.
6 *2 Împ. 9.17.

7 *Vers. 9.

8 *Hab. 2.1.

9 *Cap. 13.19;
47.5,9; 48.14
Ier. 51.8.
Apoc. 14.8;
18.2.
**Cap. 46.1.
Ier. 50.2;
51.44.
10 *Ier. 51.33.
Mica 4.13.

Profeţie
împotriva
Edomului
şi Arabiei
11 *1 Cr. 1.30.
**Gen. 32.3.
Ezec. 35.2.
Obad. 1.

13 *Ier. 49.28.
**Gen. 10.7.
1 Cr. 1.9,32.
Ezec. 27.15.
14 *Gen. 25.15.
Iov 6.19.

c Referitor la Canaan
d În sudul Babilonului
h Sau „de ceea ce am văzut“
i Lit. „rătăceşte“
m Lit. „Vine dimineaţa, de asemenea şi noaptea“
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21:15

celui fugara,
pentru că ei fug* dinaintea să15 *Cap. 13.14; 15
1315.
biilor, dinaintea sabiei scoase şi
dinaintea arcului întins şi dinaintea greutăţii războiului.
16
Pentru că aşa mi-a zis Dom16 *Cap. 16.14.
**Ps. 120.5.
nul: „Încă un an, după anii unui
Cânt. 1.5.
lucrător* plătit, şi toată gloria
Cap. 42.11;
60.7.
17 Chedarului** se va duce. Şi rămăEzec. 27.21.
şiţa numărului arcaşilor – cei
viteji ai fiilor Chedarului – va
fi micşorată, pentru că Domnul
Dumnezeul lui Israel a vorbit.
Valea viziunii 22 " Profeţia despre Valea* viziunii.
1 *Ier. 21.13.
Ce ai de te sui toată pe acoperişuri,
2
tu, cea plină de vuiet, cetate*
2 *Cap. 23.7;
zgomotoasă,
cetate voioasă? Oa32.13.
menii tăi ucişi nu sunt ucişi
de sabie, nici morţi în luptă.
3
Toate căpeteniile tale au fugit
împreună, dar sunt luaţi captivi
fără arcb. Toţi cei care sunt prinşi
în tine sunt luaţi captivi împreună;
ei fugeau departe.
4
De aceea am zis: „Întoarce4 *Cap. 15.3.
ţi-vă privirile de la mine, lăsaIer. 4.19; 9.1.
Lc. 19.41.
ţi-mă să plâng* cu amar. Nu stăruiţi să mă mângâiaţi pentru
pieireac fiicei poporului meu.
5
! Pentru că este o zi* de tul5 *Cap. 37.3.
**Plân. 1.5;
burare şi de zdrobire şi de în2.2.
curcătură de** la Domnul Dumnezeul oştirilor în Valea viziuniid; de surpare a zidului şi de strigare spre munte.
6
Şi Elamul* poartă tolba; înain6 *Ier. 49.35.
**2 Împ. 16.9
tează cu care de bărbaţi şi călăCap. 15.1.
reţi, şi Chirul** dezveleşte scutul.
Şi va fi aşa: văile tale cele
7
mai alese se vor umple de care,
şi călăreţii se vor aşeza în linie de
bătaie, la poartă.
8
Şi El ridică vălul lui Iuda. Şi
8 *1 Împ.7.2;
10.17.
tu te-ai uitat în ziua aceea la arma din casa* pădurii.
9
Şi aţi văzut că spărturile cetă9 *2 Împ. 20.20
ţii
lui
David sunt multe, şi aţi
2 Cr. 32.4;
32.5,30.
adunat* apele iazului de jos.

Şi aţi numărat casele Ierusalimului şi aţi stricat casele, ca să
întăriţi zidul.
11
Şi aţi făcut un şanţ între* 11 *Neem. 3.16
Ier. 39.4.
cele două ziduri, pentru apele**
**2 Împ. 20.20
iazului celui vechi; dar n-aţi pri2 Cr. 32.3,4.
vit spre Cel care l-a făcut, nici nu
v-aţi uitat la Cel care din vechime l-a întocmite.
12
! Şi, în ziua aceea, Domnul 12 *Cap. 32.11.
Dumnezeul oştirilor a chemat la
Ioel 1.13; 2.17
**Ezra 9.3.
plâns* şi la bocet şi la raderea**
Cap. 15.2.
capului şi la încingere cu sac.
Mica 1.16.
13
Şi iată bucuria şi veselia*, în- 13 *Cap. 5.11,22;
junghierea boilor şi tăierea oilor,
28.7,8.
Lc. 17.26-29
mâncarea cărnii şi băutul vinu**Cap. 56.12
lui: „Să mâncăm** şi să bem,
1 Cor. 15.32.
pentru că mâine vom muri!“
14
Şi s-a descoperit în auzul 14 *1 Sam. 3.14
Cap. 13.11.
meu de la Domnul oştirilor: „Cu
Ezec. 24.13.
f
adevărat*, nu vi se va ierta
nelegiuirea aceasta până veţi
muri“, zice Domnul Dumnezeul
oştirilor.
15
Aşa zice Domnul Dumnezeul
Şebna
înlocuit cu
oştirilor:
Eliachim
„Du-te, intră la administra- 15 *1 Împ. 4.6.
torul acesta, la Şebna*, care este
2 Împ. 18.37
Cap. 36.3.
mai-mare peste casă şi spune:
16
«Ce faci aici? Şi pe cine ai 16 *2 Sam. 18.18
2 Cr. 16.14.
aici, de ţi-ai săpat aici un mormânt
Mt. 27.60.
ca unul care îşi sapă* mormântul sus, tăindu-şi în stâncă o locuinţă pentru sine?
17
Iată, D omnul te va azvârli
cu puterea unui viteaz şi te va
acoperi cu totul.
18
Te va învârti ca pe un ghem
şi te va azvârli ca pe o minge într-o ţară largă. Acolo vei muri şi
acolo vor fi carele gloriei tale, tu,
ruşinea casei stăpânului tău!
19
Şi te voi alunga din slujba ta,
şi El te va smulge din starea ta.
20
Şi va fi aşa: în ziua aceea 20 *2 Împ. 18.18
Cap. 36.3,22;
îl voi chema pe robul Meu, pe
37.2.
21 Eliachim*, fiul lui Hilchia, şi voi
pune pe el tunica ta, şi-l voi întări cu brâul tău şi voi pune autoritatea ta în mâna lui, şi el va
10

a Sau „vin în întâmpinarea celui fugar, cu pâine pentru el“
b Sau „sunt luaţi captivi de arcaşi“
c Sau
d
e
f
„coruperea“
Sau „viziunilor“ Sau „l-a plănuit“ Sau „nu vă va fi ispăşită“, sau „nu veţi fi curăţiţi de“
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22 *Iov 12.14.
Apoc. 3.7.

23 *Ezra 9.8.
Zah. 10.4.
**1 Sam. 2.8

Căderea
Tirului
1 *Ios. 19.29.
1 Împ. 5.1.
Ezec. 26.2.
**Cap. 2.16.
†Gen. 10.4.
Ezec. 27.6.
2 *Cap. 47.5.

3 *Ios. 13.3.
Cap. 19.7-9.
**Ezec. 27.3.
4 *Gen. 10.15;
10.19.
Ios. 11.8.
Jud. 10.6.

5 *Cap. 19.16.

7 *Cap. 22.2;
32.13.

fi un tată pentru locuitorii Ierusa22 limului şi pentru casa lui Iuda. Şi
voi pune pe umărul lui cheia* casei lui David, şi el va deschide
şi nimeni nu va închide, şi el va
închide şi nimeni nu va deschide.
23 Şi-l voi întări ca* pe un cui într-un loc tare şi va fi ca un
tron de glorie** pentru casa ta24 tălui său. Şi pe el se va rezemaa
toată gloria casei tatălui său,
urmaşii şi odrasla, toate vasele
cele mici, de la potire până la
urcioareb»“.
25
„În ziua aceea“, zice Domnul
oştirilor, „cuiul care a fost înţepenit într-un loc tare va fi îndepărtat şi va fi tăiat şi va
cădea, şi povara care era deasupra lui va fi nimicită“, pentru
că Domnul a vorbit.
23 " Profeţia despre Tir*.
Urlaţi, corăbii** ale Tarsisului, pentru că el este pustiit, încât nu mai este nici casă, nici intrare! Din ţara† Chitimc li se descoperă aceasta.
2
Amuţiţi*, locuitori ai coasteid! Negustorii Sidonului, care
trec peste mare, te-au umplut.
3
Şi pe ape mari, sămânţa Şihoruluie*, secerişul Nilului, era
venitul lui; şi el era piaţa** naţiunilor.
4
Ruşinează-te, Sidonule*! Pentru că marea a vorbit, tăria mării,
zicând: „N-am avut dureri de
naştere, nici n-am născut, nici
n-am hrănit tineri, nici n-am crescut fecioare“.
5
Ca şi la ştirea despre Egipt*,
vor tremura la ştirea despre Tirf.
6
! Treceţi la Tarsis! Urlaţi, locuitori ai coastei!
7
Aceasta este cetatea voastră
cea veselă*, a cărei obârşie este
din zilele vechi? Picioarele ei o
vor duce să locuiască departe!
8
Cine a hotărât aceasta împo-

a Lit. „vor atârna pe el“

b Sau „burdufuri“

triva Tirului care împărţea* cununi, ai cărui negustori erau căpetenii, ai cărui comercianţi erau
cei onoraţi ai pământului?
Domnul oştirilor a hotărât*
9
aceasta, ca să întineze** mândria
oricărei glorii, ca să-i umilească
pe toţi cei onoraţi ai pământului.
10
! Revarsă-te peste ţara ta,
ca Nilul, fiică a Tarsisului. Nu mai
este nici o piedicăg!
11
El Şi-a întins* mâna asupra
mării, a clătinat** împărăţiile;
D omnul a dat poruncă în privinţa Canaanului, să i se distrugă
întăriturile.
12
Şi a zis: „Nu te vei mai bucura*, fecioară asuprităh, fiică a
Sidonului! Ridică-te, treci la Chitim**; nici acolo nu vei avea
odihnă!
13
Iată ţara caldeenilor! Poporul
acesta nu mai este. Asirianul l-a
întemeiat pentru locuitorii* pustiuluii: ei şi-au ridicat turnurile,
i-au surpat palatele; El l-a prefăcut în dărâmături.
14
Urlaţi, corăbii* ale Tarsisului,
pentru că vi s-a pustiit întăritura.
15
Şi va fi aşa: în ziua aceea,
Tirul va fi dat uitării şaptezeci*
de ani, cât zilele unui împărat. La
sfârşitul celor şaptezeci de ani
va fi pentru Tir ca în cântarea
curvei:
„Ia o harfă, dă ocol cetăţii, cur16
vă uitată! Atinge cu măiestrie corzile, cântă multe cântece, ca să-şi
amintească de tine“.
Şi va fi aşa: la sfârşitul celor
17
şaptezeci* de ani, D omnul va
cerceta Tirul; şi el se va întoarce
la câştigul lui; şi el se va prostitua** cu toate împărăţiile lumii
18 de pe faţa pământului. Şi marfa
lui şi câştigul lui vor fi sfinte*
pentru Domnul: nu vor fi strânse,
nici păstrate; pentru că marfa lui
va fi pentru cei care locuiesc

23:18
8 *Ezec. 28.2;
28.12.

9 *Cap. 2.11.
**Iov 40.11;
40.12.
Dan. 4.37.

11 *Ex. 14.21.
Cap. 14.26.
**Cap. 13.13

12 *Ezec. 26.13;
26.14.
Apoc. 18.22.
**Vers. 1.

13 *Ps. 72.9.

14 *Cap. 2.16.
Ezec. 27.25;
27.30.
15 *Ier. 25.11;
25.22.

17 *Vers. 15.
**Ezec. 16.25
Naum 3.4.
Apoc. 17.2.

18 *Ex. 28.36.
Zah. 14.20;
14.21.

c Cipru

d Sau „insulei“ e Afluent al Nilului f Sau „Când
a venit ştirea în Egipt, au tremurat la ştirea despre Tir“ g Lit. „brâu“ h Sau „dezonorată“ i Fiarele

pustiului
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24:1

înaintea Domnului, ca să mănânce şi să se sature şi să aibă veşminte trainicea.
Iuda pustiit 24 Iată, Domnul goleşte ţarab şi
o pustieşte şi o răscoleştec şi îi risipeşte pe locuitorii ei!
2 *Osea 4.9.
2
Şi îi va fi poporului ca şi preo**Ezec. 7.12;
tului*, slujitorului ca şi stăpânului
7.13.
său, slujnicei ca şi stăpânei sale,
cumpărătorului** ca şi vânzătorului, celui care dă cu împrumut ca
şi celui care ia cu împrumut, celui care dă cu dobândă ca şi datornicului.
3
Ţara va fi golită de tot şi pustiită de tot, pentru că Domnul a
spus cuvântul acesta.
4
Ţara jeleşte, se veştejeşte; lumea lâncezeşte, se veştejeşte; poporul mândru al ţării lâncezeşte.
5
Şi ţara* este întinată sub lo5 *Gen. 3.17.
Num. 35.33.
cuitorii ei, pentru că au călcat
legile, au schimbat rânduielile,
au rupt legământul cel veşnic.
6
Pentru aceasta blestemul* în6 *Mal. 4.6.
ghite ţara şi locuitorii ei sunt so**Cap. 1.31;
9.19.
cotiţi vinovaţid; de aceea, locuitorii** ţării sunt arşi şi au rămas
puţini oameni.
Mustul* jeleşte, viţa lânce7 *Cap. 16.8,9. 7
Ioel 1.10,12.
zeşte, toţi cei care erau cu inima
voioasă suspină.
8
Veselia tamburinelor înce8 *Ier. 7.34;
tează*,
vuietul celor care se ve16.9; 25.10.
Ezec. 26.13.
selesc se sfârşeşte, bucuria harfei
Osea 2.11.
încetează.
Apoc. 18.22.
9
Nu beau vin cântânde, băutura tare este amară pentru cei
care o beau.
10
Cetatea pustiirii este sfărâmată; fiecare casă este închisă,
nimeni nu intră în ea.
Pe străzi se strigă pentru vinf.
11 *Cap. 16.10; 11
32.13.
Orice* bucurie este întunecată,
veselia ţării s-a dus.
Pustiirea rămâne în cetate şi
12
poarta este lovită – o dărâmătură,
13
! pentru că aşa va fi în mij13 *Cap. 17.5,6;
locul
ţării, între popoare, ca* scu27.12.
a Sau „alese“

turatul unui măslin, ca strângerea boabelor după sfârşitul culesului viei.
14
! Aceştiag îşi vor înălţa gla- Babilonul
nimicit şi
sul, vor chiui; pentru măreţia Ierusalimul
Domnului, vor striga tare de la
ridicat
mare.
15
De aceea, glorificaţi* pe Dom- 15 *Cap. 25.3.
**Mal. 1.11.
nul în răsărith, Numele** Dom†Cap. 11.11;
nului Dumnezeului lui Israel, în
42.4.
insulele† măriii.
16
De la margineaj pământuluik 16 *Cap. 21.2;
am auzit cântări: „Glorie Celui
33.1.
Ier. 3.20; 5.11
Drept!“
Şi eu am zis: „Vai, sunt pierdut! Sunt pierdut! Vai de mine!“
Înşelătorii* s-au purtat cu înşelăciune; da, înşelătorii s-au purtat cu multă înşelăciune.
17
Groaza* şi groapa şi cursa
Împ. 19.17
sunt asupra ta, locuitor al ţăriil! 17 *1
Ier. 48.43,44.
Amos 5.19.
18
Şi va fi aşa: cel care fuge
dinaintea strigătului de groază va 18 *Gen. 7.11.
**Ps. 18.7.
cădea în groapă, şi cel care se
ridică din mijlocul gropii va fi
prins în cursă; pentru că stăvilarele* de sus sunt deschise şi
temeliile** pământului se clatină.
19
Pământul este cu totul sfărâ- 19 *Vers. 1.
mat*, pământul se desface, păIer. 4.23.
mântul este zguduit cu putere.
20
Pământul se clatină* încoace 20 *Cap. 19.14;
28.7.
şi încolo ca un om beat şi se zgu**Cap. 1.28;
duie ca o colibă de noapte; şi
43.27.
fărădelegea** lui apasă greu asupra lui şi el cade şi nu se mai
ridică.
21
! Şi va fi aşa: în ziua aceea, 21 *Cap. 10.12;
13.11.
D omnul va pedepsi oştirea* ce**Ps. 76.12.
lor de sus, din înalt, şi pe împăraţii** pământului, de pe pământ.
22
Şi vor fi strânşi ca adunare a
celor întemniţaţi pentru groapă
şi vor fi puşi în închisoare şi
după multe zile vor fi pedepsiţi.
23
Şi luna* va roşi, şi soarele se 23 *Cap. 13.10;
60.19,20.
va ruşina. Pentru că Domnul oşZah. 14.6,7.
**Apoc.19.6
tirilor va împărăţi** pe muntele
†Mica 4.7.
Sion† şi în Ierusalim şi înaintea
Ev. 12.22.

b Sau „pământul“, în tot paragraful c Lit. „o răstoarnă“ d Sau „sunt pustiiţi“ e Lit.
f
„cu cântec“
Sau „din cauza vinului“ g Oamenii cruţaţi din împrăştierea lui Israel h Sau „în ţările
i
luminii“ Sau „din apus“ j Lit. „Din aripa“ k Sau „ţării“ l Sau „al pământului“
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23 ††Apoc. 22.5

Preamărirea
Domnului
1 *Ex. 15.2.
Cap. 7.13.
**Ps. 40.5;
98.1.
†Num. 23.19
Ef. 1.11.
2 *Cap. 21.9;
23.13.
Ier. 51.37.

3 *Cap. 24.15.
Apoc. 11.13.

4 *Cap. 14.32;
17.10.
**Cap. 4.6;
32.2.

6 *Pr. 9.2.
Mt. 22.4.
**Cap. 2.2,3.
†Dan. 7.14.
Mt. 8.11.

7 *2 Cor. 3.15.
Ef. 4.18.

8 *Osea 13.14.
1 Cor. 15.54.
Apoc. 20.14;
21.4.
**Cap. 30.19;
35.10; 51.11;
65.19.
Apoc. 7.17.
†Ps. 69.9;
89.50,51.
Cap. 51.7;
54.4.
9 *Gen. 49.18.
Tit 2.13.
**Ps. 20.5.
Cap.35.1,2,10

26:9

bătrânilor Săi în gloriea††.
tuirea Lui“.
D
oamne,
Tu
eşti
Dumnezeul
10
Pentru că mâna Domnului se 10 *Cap. 16.14.
25
Ier. 48.1.
meu*; Te voi înălţa, voi lăuda
va odihni pe muntele acesta; şi
Ezec. 25.8.
Numele Tău, pentru că ai făcut**
Moabul* va fi călcat în picioare
Amos 2.1-3.
Ţef. 2.9.
lucruri minunate, planuri† de desub el, cum se calcă paiele în bămult, care sunt credincioşie şi
legar,
adevăr.
11
şi îşi va întinde* mâinile în 11 *Cap. 5.25;
14.26.
Pentru că ai făcut din cetate o
2
mijlocul lui, cum le întinde îno**Iov 40.11.
movilă, din cetatea întărită o dătătorul ca să înoate; şi El le va
râmătură*, ca palatul străinilor să
doborî** mândria odată cu unelnu mai fie o cetate; niciodată nu
tirile mâinilor lor.
va mai fi reconstruit.
12
Şi cetăţuia întăriturilor* zi- 12 *Cap. 26.5.
De aceea, poporul cel puternic
3
durilor tale, El o va doborî, o va
Te va glorificab*, cetatea naţiunida jos, o va arunca la pământ,
lor care înspăimântă se va teme
în ţărână.
de
de Tine.
26 În ziua aceea, în ţara lui Iuda Cântare
laudă a
4
Pentru că Tu ai fost o întărituse va cânta cântarea aceasta:
poporului lui
ră* pentru cel sărac, o întăritură
„Avem o cetate tare; El a pus Dumnezeu
pentru cel nevoiaş în strâmtorarea
mântuirea* drept ziduri şi întă1 *Cap. 60.18.
lui, un adăpost** împotriva furturituri.
nii, o umbră împotriva arşiţei, pen- 2 Deschideţi* porţile şi va intra 2 *Ps. 118.19.
tru că suflarea celor asupritori a fost
naţiunea cea dreaptă, care păzeşca furtuna care se izbeşte de un zid.
te credincioşia.
Tu ai potolit zarva străinilor 3 Tu vei păzi în pace* desă- 3 *Vers. 12.
5
Cap. 27.5;
ca pe arşiţa unui loc uscat; ca arvârşităe mintea care se sprijină
57.19; 66.12.
şiţa la umbra unui nor, aşa va fi
pe Tine, pentru că se încrede în
smerită cântarea celor asupritori.
Tine.
! Şi Domnul oştirilor va face* 4 Încredeţi-vă* în Domnul pen- 4 *Cap. 12.2;
6
50.10; 51.5.
pe muntele** acesta tuturor†
tru totdeauna, pentru că în Elf,
**Cap. 17.10;
Domnul, este stânca** veacurilor.
popoarelor un ospăţ cu mâncă30.29; 44.8.
ruri grase, un ospăţ cu vinuri 5 Pentru că El îi coboară pe cei
5 *Cap. 25.12;
vechic, cu mâncăruri grase, pline
care locuiesc în înălţime, El sme32.19.
de măduvă, cu vinuri vechi, bine
reşte cetatea* cea înălţată, o colimpezite.
boară până la pământ, o aruncă
în ţărână.
7
Şi va înghiţi în muntele acesta faţa vălului care înfăşoară toa- 6 Piciorul o va călca*, picioarele 6 *Cap. 28.3.
te popoarele şi învelitoarea* care
celor întristaţi, paşii celor săraci.
! Calea* celui drept este ne- 7 *Cap. 57.2.
acoperă toate naţiunile.
7
**Ps. 25.4.
El va înghiţi* moartea pentru
tedă; Tu, Cel Drept, netezeştig**
8
Cap. 42.16;
totdeaunad. Şi Domnul Dumnecalea celui drept.
52.12.
zeu va şterge** lacrimile de pe 8 Da, pe calea judecăţilor* Tale,
51.4;
Doamne, Te-am aşteptat; sufletul 8 *Cap.
toate feţele şi va îndepărta dispre56.1; 64.5.
ţul† poporului Său de pe tot pănostru doreşte Numele** Tău şi
**Cap. 12.4;
24.15; 25.1.
mântul, pentru că Domnul a vorbit.
amintirea Ta.
! Şi, în ziua aceea, se va zice: 9 Sufletul meu Te doreşte noap- 9 *Ps. 63.6;
9
77.2; 119.62.
„Iată, acesta este Dumnezeul
tea*; da, duhul meu înăuntrul
Cânt. 3.1.
nostru; pe El L-am aşteptat* şi El
meu Te caută** devreme; căci
Cap. 50.10.
Lc. 6.12.
ne va mântui. Acesta este Domatunci când judecăţile Tale sunt
**Ps. 63.1.
nul: L-am aşteptat, ne vom bupe pământ, locuitorii lumii învaMt. 6.33.
†Cap. 55.6.
cura** şi ne vom desfăta în mânţă† dreptatea.

a Sau „şi va fi glorie înaintea bătrânilor Săi“
d Sau „prin victorie“ e Lit. „în pace, pace“

b Sau „Te va onora“ c Lit. „Vinuri care au stat pe drojdii“
f Ebr. „Yah“ g Sau „cântăreşti“
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10 *Ecl. 8.12.
10
Rom. 2.4.
lui
**Ps. 143.10.

11 *Iov 34.27.
Ps. 28.5.
Cap. 5.12.

12 *Vers. 3.

13 *2 Cr. 12.8.

14 *Deut. 4.28.
Ps. 135.17.
Hab. 2.19.
**Cap. 10.3.
15 *Cap. 9.3.
**Cap. 33.17

16 *Cap. 37.3.
Osea 5.15.

17 *Cap. 13.8;
21.3.
Ioan 16.21.

18 *Cap. 33.11;
59.4.
**Ps. 17.14.

19 *Cap. 25.8.
Ezec. 37.1-14
Dan. 12.2.
Osea 13.14.
**Ef. 5.14.

20 *Ex. 12.22.
Ps. 91.1,4.

Dacă* se va face îndurare cedupă tine. Ascunde-te** pentru 20 **Ps. 30.5.
2 Cor. 4.17.
rău, el nu învaţă dreptatea;
puţine clipe, până va trece mânia†.
†Cap. 10.5;
13.5.
în ţara** dreptăţii el va nedrep- 21
Pentru că, iată, Domnul iese*
tăţi şi nu se va uita la măreţia
din locul Său ca să pedepseas- 21 *Mica 1.3.
Iuda 14.
Domnului.
că** nelegiuirea locuitorilor pă**Cap. 13.11
11
Mâna Ta, Doamne, este înălmântului asupra lor; şi pământul
†Iov 16.18.
Lc. 11.50.
ţată, dar ei n-o văd*; dar vor
va da pe faţă† sângele său şi
vedea râvna Ta pentru poporul
nu-i va mai acoperi pe ucişii săi“.
Tău şi vor fi ruşinaţia; da, focul 27 În ziua aceea, D omnul va Restabilirea
îi va mistui pe vrăjmaşii Tăi.
pedepsi cu sabia Sa cea grea lui Israel
12
! Doamne, Tu vei porunci
şi mare şi tare pe leviatan*, pe 1 *Iov 3.8.
Ps. 74.14.
pace* pentru noi, pentru că ai şi
şarpele cel iute, da, pe leviatan,
**Cap. 51.9.
împlinit toate lucrurile noastre
pe şarpele cel inelat, şi-l va ucide
Ezec. 29.3;
32.2.
pentru noi.
pe balaurul** din mare.
Doamne, Dumnezeul nostru, 2
13
! În ziua aceea va fi o vie* 2 *Ps. 80.8.
Cap. 5.1.
alţi* domni în afară de Tine au
de vin curath; cântaţi despre ea:
Ier. 2.21.
domnit peste noi; dar numai prin 3
„Eu*, Domnul, o păzesc, o voi
Tine vom aminti Numele Tău.
uda în orice clipă; o voi păzi** 3 *Cap. 58.11.
**1 Sam. 2.9
14
Cei morţi* nu vor trăi: umnoapte şi zi, ca nimeni să n-o vaCap. 31.5.
Ioan 10.28.
brele nu se vor ridica, pentru că
tămei.
Tu i-ai pedepsit** şi i-ai nimicit 4
N-am nici o mânie în Mine. 4 *2 Sam. 23.6
Cap. 9.18.
şi le-ai şters toată amintirea.
Oh, dacă mărăcini* şi spini Mi-ar
**Cap. 33.12
Ai înmulţit* naţiunea, Doam15
sta împotrivă, aş merge la luptă
Mt. 3.12.
Ev. 6.8.
ne, ai înmulţit naţiunea. Tu ai fost
împotriva lor, i-aş arde** pe toţi.
glorificat, Tu ai lărgit** toate 5
Sau mai bine să caute* tăria 5 *Cap. 12.2;
hotarele ţăriib.
Mea; să facă** pace cu Mine;
25.4.
**Iov 22.21.
Doamne, în strâmtorare* Te-au
16
da, să facă pace cu Mine!“
Rom. 5.1.
căutat, şi-au vărsat în şoaptă 6
! În viitor, Iacov va prinde
2 Cor. 5.20.
rădăcină*, Israel va înflori** şi 6 *Cap. 37.31.
rugăciunea, când pedeapsa Ta
era asupra lor.
va înmuguri şi va umple faţa lu**Cap. 35.1.
Osea 14.5,6.
17
Ca o femeie însărcinată, amii cu rod.
proape* de naştere, în dureri, 7
L-a lovit El aşa cum i-a lo- 7 *Cap. 10.12;
10.17; 30.31.
care strigă în durerile ei, aşa am
vit* pe cei care l-au lovit pe el?
fost noi înaintea Ta, Doamne.
A fost el ucis aşa cum au fost
18
ucişi cei pe care i-a ucis El?
Am fost însărcinaţi, am fost
în dureri de naştere*, şi parcă 8
Cu măsură* te-ai certat cu 8 *Iov 23.6.
Ps. 6.1; 78.38
am fi născut vânt; n-am adus
ea j , când ai alungat-o; El a
Ier. 30.11.
c
salvare ţării şi locuitorii lumii
îndepărtat-o cu vântul Său pu1 Cor. 10.13.
**Ier. 4.11.
n-au căzut**.
ternic, în ziua vântului** de răEzec. 19.12.
19
! Morţii* Tăi vor trăi, trusărit.
purile mele moarted se vor ridi- 9
Deci cu aceasta se va ispăşi* 9 *Cap. 1.25.
Dan. 11.35.
ca. Treziţi-vă** şi cântaţi de
nelegiuirea lui Iacov; şi acesta
Rom. 11.27.
bucurie, locuitori ai ţărânii! Peneste tot rodul îndepărtării păcatru că roua Ta este roua dimitului său: când va face toate
e
f
neţilor şi pământul va arunca
pietrele altarului ca pietrele de
afară pe cei morţig.
var care sunt sfărâmate în bucăţi,
20
„Vino, poporul Meu, intră* în
aşerele şi chipurile soareluik nu
camerele tale şi închide-ţi uşile
vor mai sta în picioare.

a Sau „vor vedea şi vor fi ruşinaţi de gelozia lor faţă de popor“ b Sau „Tu ai dus-o departe, spre toate
marginile pământului“ c Sau „pământului“ d Sau „împreună cu trupul meu mort, ei“ e Lit. „luminilor“
f Sau „ţara“ g Sau „umbrele“ h Sau „vie plăcută“ i Sau „să n-o pedepsească“ j Israel, văzut ca
femeie k Sau „stâlpii soarelui“
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10 *Cap. 17.2;
32.14.

Pentru că cetatea întărită a
rămas singură, o locuinţă lăsată
şi părăsită ca un pustiu; acolo*
va paşte viţelul şi acolo se va
culca şi îi va mânca ramurile.
11
Când crengile ei se vor usca,
11 *Deut. 32.28
Cap. 1.3.
se vor rupe; femeile vor veni şi
Ier. 8.7.
le vor pune pe foc. Pentru că a**Deut. 32.18
Cap. 43.1,7;
cesta este un popor lipsit* de in44.2,21,24.
teligenţă, de aceea Cel care l-a făcut** nu va avea milă de el, şi
Cel care l-a întocmit nu Se va
îndura de el.
12
Şi va fi aşa: în ziua aceea,
12 *Cap. 11.11;
Domnul va scutura* roade de la
56.8.
**Deut. 30.3;
cursul râului până la pârâul
30.4.
Egiptului
şi veţi fi adunaţi a**
Neem. 1.9.
unul câte unul, fii ai lui Israel!
13
Şi va fi aşa: în ziua aceea se
13 *Lev. 25.9.
1 Cr. 15.24.
va suna* din trâmbiţa cea mare
Mt. 24.31.
şi vor veni cei care piereaub în
Apoc. 11.15.
**Cap. 19.21.
ţara Asiriei şi cei împrăştiaţi în
Zah. 14.16.
ţara Egiptului şi se vor închina**
Domnului pe muntele cel sfânt,
în Ierusalim.
Pedeapsa 28 " Vai de cununa mândră a
seminţiilor
beţivilor* lui Efraim şi de floarea
Efraim şi
ofilită a podoabei lui strălucite,
Iuda
care este pe culmea văii mănoasec
a celor doborâţi de vin!
1 *Vers. 7.
Osea 7.5.
2
Iată, Domnul are pe unul tare
şi puternic, ca* o furtună cu grin2 *Cap. 30.30.
Ezec. 13.11.
dină şi un vârtej distrugător; ca o
furtună de ape puternice care
năvălesc, o va surpa la pământ cu
mâna.
3 *Cap. 26.6.
3
Cununa mândră a beţivilor lui
Vers. 18.
Efraim va fi călcată* în picioare;
4 *Osea 9.10.
4
şi floarea ofilită a podoabei
Mica 7.1.
lui strălucite, care este pe culmea
văii mănoase, va fi ca o smochină* timpurie, înaintea verii: de
îndată ce o vede cineva, de-abia
este în mâna lui, că o şi înghite.
5
! În ziua aceea, Domnul oş5 *Cap. 62.3.
tirilor va fi o cunună* a gloriei şi
o diademă a frumuseţii pentru
rămăşiţa poporului Său,
6
şi duh* de judecată pentru
6 *1 Împ. 3.28.
Cap. 11.2.
cel care şade la judecată, şi tărie
10

a Sau „culeşi ca rămăşiţa boabelor“

pentru cei care întorc lupta înapoi la poartă.
7
! Dar şi aceştia se rătăcesc*
7 *Pr. 20.1.
de vin şi se clatină din cauza băuCap. 5.11;
56.12.
turii tari. Preotul şi profetul s-au
Osea 4.11.
rătăcit din cauza băuturii tari. Sunt
înghiţiţi de vin, se clatină din
cauza băuturii tari: au rătăcit în
viziune, s-au poticnit în judecată.
8
Pentru că toate mesele sunt 8 *Ier. 48.26.
pline de vărsătură* murdară, încât nu mai este nici un loc.
9
Pe cine* să înveţe El cunoş- 9 *Cap. 2.3.
Vers. 26.
tinţa? Şi pe cine să facă El să înIer. 6.10.
ţeleagă ce s-a spus? Pe cei înţăr**Ps. 131.2.
caţi** de la lapte, luaţi de la sân?
10
Pentru că este poruncă* peste 10 *2 Cr. 36.15.
Neem. 9.30.
poruncă, poruncă peste poruncă,
regulă peste regulă, regulă peste
regulăc, puţin aici, puţin acolo.
Pentru că prin buze gângave 11 *Cap. 33.19.
11
1 Cor. 14.21
şi printr-o limbă* străină va vorbi El poporului acestuia,
căruia i-a zis: „Aceasta este 12 *Cap. 11.10;
12
30.15; 32.17.
odihna*! Lăsaţi-l pe cel obosit să
Ier. 6.16.
se odihnească. Şi aceasta este
Mt. 11.28,29.
înviorarea!“ Dar ei n-au vrut să
asculte.
De aceea, cuvântul Domnului 13 *Cap. 8.15.
13
va fi pentru ei: poruncă peste poMt. 21.44.
runcă, poruncă peste poruncă,
regulă peste regulă, regulă peste
regulă, puţin aici, puţin acolo, ca
să umble şi să cadă* pe spate şi
să fie zdrobiţi şi să cadă în cursă şi să fie prinşi.
14
! De aceea, ascultaţi cuvân- Legământul
tul D omnului, oameni batjoco- cu moartea
ritori*, conducători ai poporului
14 *Cap. 29.20.
acestuia care este în Ierusalim!
15
Pentru că aţi zis: „Noi am fă- 15 *Vers. 18.
**Cap. 8.8;
cut legământ* cu moartea şi am
30.28.
făcut învoială cu Locuinţa morVers. 2.
Dan. 11.22.
ţilor: când va trece urgia** care
†Cap. 9.15.
copleşeşte, nu va veni la noi, penEzec. 13.22.
Amos 2.4.
tru că† ne-am făcut din minciună
locul nostru de scăpare şi ne-am
ascuns sub neadevăr“,
16
de aceea, aşa zice Domnul
Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie

b Sau „cei pierduţi“ sau „cei care erau gata să piară“

cuvinte formate din câte o silabă, imitând vorbirea unui copil

c În ebr.,
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ISAIA 28:17
16 *Gen. 49.24.
în Sion o piatră*, o piatră încerPs. 118.22.
cată, o piatră preţioasă, de unghi,
Mt. 21.42.
Fap. 4.11.
o temelie sigurăa; cel care se înRom. 9.33;
crede nu se va grăbib!
10.11.
Ef. 2.20.
17
Şi voi face din judecată* o li1 Pet. 2.6-8.
nie
de măsurat şi din dreptate un
17 *2 Împ. 21.13
Cap. 5.16.
fir cu plumb. Şi grindina va mă**Vers. 2.

18 *Vers. 15.
**Cap. 7.7;
8.10.

20 *Cap. 59.6.

21 *2 Sam. 5.20
1 Cr. 14.11.
**Ios. 10.10;
10.12.
2 Sam. 5.25.
1 Cr. 14.16.
†Cap. 10.12.
Plân. 3.33.
Lc. 19.41-44.
22 *Cap. 10.22.
Dan. 9.27.

tura** locul de scăpare al minciunii şi apele vor năpădi ascunzişul.
Şi legământul* vostru cu moar18
tea va fi desfiinţat** şi învoiala
voastră cu Locuinţa morţilor nu
va sta în picioare; când va trece
urgia care copleşeşte, veţi fi călcaţi de ea.
19
Ori de câte ori va trece, vă
va lua. Pentru că dimineaţă după
dimineaţă va trece, zi şi noapte;
şi va fi o groază numai să auzi
ştirea“.
20
Pentru că patul este prea
scurt, ca să te întinzi pe el, şi
învelitoarea* prea îngustă, ca să
te înfăşori în ea.
Pentru că Domnul Se va ridi21
ca întocmai ca pe muntele Peraţim*, Se va mânia ca în valea Gabaonului**, ca să-Şi facă
lucrarea† Sa, lucrarea Sa ciudată, şi să îndeplinească fapta
Sa, fapta Sa neobişnuită.
22
Şi acum, nu fiţi batjocoritori,
ca nu cumva legăturile voastre
să fie făcute mai tari. Pentru că
am auzit de la Domnul Dumnezeul oştirilor despre o nimicire,
şi una hotărâtă* asupra întregii
ţări.
23
! Plecaţi urechea şi ascultaţi
glasul meu, fiţi atenţi şi ascultaţi
cuvântul meu!
24
Ară plugarul toată ziua, ca să
semene? Toată ziua îşi brăzdează şi îşi grăpează el pământul?
25
După ce i-a netezit suprafaţa,
nu va arunca el mărar, şi nu va
presăra el chimen, şi nu va pune
grâul în rânduric şi orzul la locul
său şi alacul în brazda sa?

Pentru că Dumnezeul lui îl
îndrumă în judecată şi-l învaţă.
27
Pentru că mărarul nu se tre27 *Amos 1.3.
ieră* în leasă şi roata carului nu
se rostogoleşte peste chimen, ci
mărarul se bate cu băţul şi chimenul cu nuiaua.
28
Grâul pentru pâine este zdrobit, pentru că nu-l va treiera mereu; şi nu-l zdrobeşte dacă trece
cu roata carului său şi cu caii săi
peste el.
29
Şi aceasta vine de la Domnul 29 *Ps. 92.5.
Cap. 9.6.
oştirilor. El este minunat* în sfat,
Rom. 11.33.
mare în înţelepciune.
Înştiinţări
29 " Vai de Arield, de Ariel, ce- pentru
Sion
tatea în care şi-a aşezat* David
tabăra! „Adăugaţi an la an; lăsaţi
1 *2 Sam. 5.9.
sărbătorile să-şi facă ocolul lor.
2
Dar voi strâmtora Arielul şi 2 *Cap. 3.26.
Plân. 2.5.
va fi durere şi întristare*; şi-Mi
va fi ca un Ariel.
3
Şi voi aşeza tabăra* împotri- 3 *Lc. 19.43;
19.44.
va ta de jur-împrejur şi te voi îne
conjura cu turnuri şi voi ridica
întărituri împotriva ta.
4
Şi vei fi coborât, vei vorbi din 4 *Cap. 8.19.
pământ*, şi vorbirea ta va fi slabă din ţărână, şi glasul tău va fi
ca al celui care cheamă duhurile
morţilor, din pământ; şi vorbirea
ta va fi o şoaptăf din ţărână.
5
Şi mulţimea vrăjmaşilor* tăi
5 *Cap. 25.5.
va fi ca pulberea măruntă, şi mul**Iov 21.18.
Cap. 17.13.
ţimea asupritorilor ca pleava**
†Cap. 30.13;
care trece; şi aceasta va fi într-o
47.11.
1 Tes. 5.3.
clipă, deodată†“.
6
Vei fi cercetată* de Domnul 6 *Cap. 28.2;
30.30.
oştirilor cu tunet** şi cu cutre**1 Sam. 2.10
mur şi cu vuiet mare, cu vârtej de
Mt. 24.7.
vânt şi furtună, şi flacără de foc
Apoc. 16.18.
mistuitor.
7
Şi mulţimea* tuturor naţiu- 7 *Mica 4.11;
4.12.
nilor care luptă împotriva lui Ariel
Zah. 12.9.
şi toţi care vor lupta împotriva
**Iov 20.8.
Ps. 73.20.
lui şi împotriva întăriturilor lui
şi-l vor strâmtora vor fi ca visul
unei viziuni** de noapte.
8
Şi va fi ca flămândul care
visează şi, iată, mănâncă, şi se
26

a Lit. „o temelie bine întemeiată“ b Să fugă de frică c Sau „grâul cel mai bun“
e Sau „turnuri de pază“ sau „maşini de război“ f Sau „un murmur“
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trezeşte, şi sufletul lui este gol.
Sau ca cel însetat care visează
şi, iată, bea; şi se trezeşte şi,
iată, este slăbit şi sufletul lui
tânjeşte: aşa va fi mulţimea tuturor naţiunilor care luptă împotriva
muntelui Sion.
! „Înmărmuriţi şi înlemniţi,
9 *Cap. 28.7,8. 9
**Cap. 51.21
orbiţi şi fiţi orbi!“ Sunt beţi*, dar
nu de vin; se clatină, dar** nu de
băutură tare.
10
Pentru că D omnul a turnat
10 *Ps. 69.23.
asupra voastră un duh de somn*
Cap. 6.10.
Mica 3.6.
adânc şi v-a închis** ochii; pe
Rom. 11.8.
profeţii şi pe capii voştri, pe vă**Cap. 44.18
2 Tes. 2.9-12
zători†, i-a acoperit.
†1 Sam. 9.9.
11
Şi orice viziunea a ajuns pen11 *Cap. 8.16.
tru voi asemenea cuvintelor unei
Dan. 12.4,9.
cărţib pecetluite*, pe care o dai
Apoc. 5.1-5;
5.9; 6.1.
cuiva care ştie să citească, zicând: „Citeşte aceasta, te rog!“ Şi
el zice: „Nu pot, pentru că este
12 pecetluită“. Şi cartea este dată celui care nu ştie să citească, zicând: „Citeşte aceasta, te rog!“ Şi
el zice: „Nu ştiu să citesc“.
Planurile de 13
Şi Domnul a zis: „Pentru că
neschimbat
poporul acesta se apropie cu guale lui
ra* lor şi Mă onorează cu buzele
Dumnezeu
lor, dar inima lor este departe de
Mine şi temerea lor de Mine este
13 *Ezec. 33.31
o poruncă** învăţată de la oaMt. 15.8,9.
**Col. 2,22.
meni,
de aceea, iată, voi face din nou
14 *Cap. 6.9,10; 14
28.21.
lucruri minunate* cu poporul aHab. 1.5.
cesta, minuni fără asemănare; şi
**Cap. 44.25
Ier. 49.7.
înţelepciunea** înţelepţilor lui va
Obad. 8.
pieri, şi înţelegerea celor inteli1 Cor. 1.19.
genţi ai lui se va ascunde“.
15
! Vai de cei care îşi ascund*
15 *Ps. 10.11.
adânc planul, departe de Domnul,
Cap. 30.1.
**Iov 22.13.
şi faptele** lor sunt în întuneric,
Cap. 57.12.
şi zic: „Cine† ne vede? Şi cine
†Ps. 94.7.
Mal. 2.17.
ne cunoaşte?“
O, stricăciunea voastră!... Va
16 *Cap. 45.9; 16
64.8.
fi socotit olarul ca lutul, ca* să
Ier. 18.1-6.
zică lucrul făcut despre cel care
Rom. 9.19.
l-a făcut: „Nu el m-a făcut“? Sau
va zice lucrul întocmit despre

30:3

cel care l-a întocmit: „El n-are
nici o pricepere“?
17
Nu este încă foarte puţin timp, 17 *Cap. 32.15.
şi Libanul se va schimba într-o
câmpie roditoare* şi câmpia roditoare va fi socotită o pădure?
18
! Şi, în ziua aceea, surzii* vor 18 *Cap. 35.5;
42.18,19.
auzi cuvintele cărţii şi ochii**
Mt. 11.5.
Mc. 7.37.
orbilor vor vedea din întuneci**Ps. 119.18.
me şi din întuneric;
Pr. 20.12.
19
şi cei blânzi* îşi vor înmulţi
25.9; 37.11
bucuria în Domnul şi cei nevo- 19 *Ps.
Cap.11.4; 61.1
iaşi** dintre oameni se vor veseli
Mt. 5.5; 11.29
**Cap. 14.30
în Sfântul lui Israel.
Iac. 1.9; 2.5.
20
Pentru că cel asupritor* se va
sfârşi şi cel batjocoritor nu va 20 *Cap. 28.14;
28.22.
mai fi şi toţi cei care pândesc**
**Mica 2.1.
să facă rău vor fi nimiciţi,
21
cei care-l socotesc vinovat pe 21 *Amos 5.10;
5.12.
om pentru un cuvânt şi îi întind*
cursă celui care mustră la poartă
şi îl abat pe cel drept prin lucruri
de nimicc,
de aceea, aşa zice D omnul 22 *Ios. 24.3.
22
**Cap. 45.17
caseid lui Iacov, El, care l-a răscumpărat* pe Avraam:
„Iacov nu se va ruşina** acum
şi faţa lui nu se va îngălbeni acum.
23
Pentru că, atunci când îi va 23 *Cap. 26.12;
vedea pe copiii săi, lucrareae* mâi45.11; 60.21.
Ef. 2.10.
nilor Mele, în mijlocul lui, vor
**Cap. 5.16;
sfinţi Numele Meu“; şi-L vor sfin8.13; 41.20.
ţi** pe Sfântul lui Iacov şi se vor
înfricoşa de Dumnezeul lui Israel.
24
Şi cei rătăciţi cu duhul vor cunoaşte priceperea şi cei neascultătorif vor primi învăţăturăg.
30 " „Vai de fiii răzvrătiţi*“, zice Vaicaredesecei
D omnul, „care primesc sfat,
adăpostesc
dar nu de la** Mine, şi care fac la egipteni
legăminteh, dar nu prin Duhul
Meu, ca să îngrămădească păcat 1 *Cap. 1.2.
peste păcat,
**Cap. 29.15
31.1.
care, plecând să coboare* în 2 *Cap.
2
Ier. 43.7.
Egipt, n-au întrebat** gura Mea,
**Num.27.21
1 Împ. 22.7.
ca să se refugieze† sub tăriai lui
Cap. 8.19.
Faraon şi să se încreadă în umbra
Ier. 21.2;
42.2,20.
Egiptului!
†Cap. 36.9.
Pentru că tăria lui Faraon va
3

a Sau „întreaga viziune“ b Sau „asemenea cuvintelor unui sul“ c Sau „pentru nimic“ d Sau „despre“
e Sau „când copiii săi vor vedea lucrarea“
f Sau „cei care murmură“
g Lit. „vor învăţa învăţătură“
h Sau „acoperă cu o acoperitoare“ i Sau „să fie întăriţi prin tăria“
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3 *Cap. 20.5;
36.6.
Ier. 37.5,7;
42.18,22.
4 *Cap. 19.11.

5 *Ier. 2.36.
**Vers. 7.
Cap. 31.3.

6 *Gen. 12.9.
Cap. 46.1,2.
**Ex. 5.10;
5.21.
Ier. 11.4.
†Deut. 8.15.
Cap. 14.29.
††1 Împ. 10.2
Cap. 15.7.
Osea 12.1.

7 *Vers. 5.
**Iov 9.13.
Ps. 87.4.
Cap. 51.9.
8 *Cap. 8.1.
Hab. 2.2.

9 *Deut. 32.20.
Cap. 1.4.

10 *Cap. 29.10.
**Cap. 5.20.
Ier. 11.21.
†1 Împ. 22.8.
Ier. 6.14.
Ezec. 13.7.
Rom. 16.18.
2 Tim. 4.3,4.
11 *Fap. 13.8.
**Iov 21.14.
12 *Cap. 5.24.

13 *1 Împ.20.30
Ps. 62.4.
Cap. 58.12.

30:4
fi o ruşine* pentru voi şi încrederea în umbra Egiptului, o înjosire.
4
! Pentru că mai-marii lui
au fost la Ţoan* şi solii lui au venit
la Hanesa.
5
Toţi au rămas de ruşine* cu un
popor care nu le-a folosit**, care
nu le-au fost de nici un ajutor şi
de nici un folos, ci spre ruşine şi,
de asemenea, spre dispreţ“.
6
Profeţia despre fiarele* sudului.
Prin ţara necazului şi a strâmtorării**, de unde vin leoaica şi
leul, vipera şi şarpele† zburător,
înfocat, ei îşi duc avuţiile†† pe
spatele măgarilor şi vistieriile pe
cocoaşa cămilelor, la un popor
care nu le va folosi.
Pentru că Egiptul ajută* în
7
zadar şi fără folos, de aceea l-am
numit: „Aroganţăb** care nu face
nimic“.
8
! Acum mergi, scrie* aceasta înaintea lor pe o tablă, graveaz-o într-o carte, ca să fie pentru ziua care va veni, ca mărturie pentru totdeauna.
9
Pentru că acesta este un popor răzvrătit*, fii mincinoşi, fii
care nu vor să audă legea Domnului,
10
care zic către văzători*: „Nu
vedeţi!“ şi către profeţic: „Nu ne
profeţiţi** lucruri drepte, spuneţi-ne† lucruri plăcute, profeţiţi înşelăciuni.
11
Depărtaţi-vă* din cale, daţi-vă
la o parte din cărare, faceţi** să
înceteze dinaintea noastră Sfântul lui Israel!“
12
De aceea, aşa zice Sfântul lui
Israel: „Pentru că* respingeţi cuvântul acesta şi vă încredeţi în
asuprire şi în îndărătnicie şi vă
sprijiniţi pe ele,
13
de aceea nelegiuirea aceasta
va fi pentru voi ca o spărtură*

gata să cadă, ca o umflătură în- 13 **Cap. 29.5;
47.11.
tr-un zid înalt, a cărui prăbuşire
va veni deodată**, într-o clipăd.
14
Şi-l va sfărâma cum se zdro- 14 *Ps. 2.9.
Ier. 19.11.
beşte vasul* olarului care este
spart fără milă în bucăţi şi nu
se găseşte nici un ciob în sfărâmăturile lui cu care să se ia foc din
vatră sau să se scoată apă
din fântână“.
15
! Pentru că aşa zice Domnul 15 *Ps. 116.7.
Cap. 28.12.
Dumnezeu, Sfântul lui Israel:
**Cap. 7.4;
„Revenind* şi rămânând în
32.17.
†Mt. 23.37.
odihnă, veţi fi salvaţi, în linişte** şi în încredere va fi puterea
voastră“; dar n-aţi vrut†!
16
Şi aţi zis: „Nu, ci vom fugi pe* 16 *Cap. 2.7;
31.1,3.
cai!“ De aceea veţi fugi. Şi: „Vom
încăleca pe cai iuţi!“ De aceea,
cei care vă vor urmări vor fi iuţi.
17
O mie* vor fugi la amenin- 17 *Lev. 26.8.
Deut. 28.25;
ţarea unuia; veţi fugi la amenin32.30.
ţarea a cinci, până când veţi răIos. 23.10.
mâne ca o prăjină pe vârful unui
munte şi ca un steag pe un deal.
18
! Şi de aceea va aştepta* Promisiuni
Domnul, ca să aibă milă de voi, de îndurare
şi de aceea Se va înălţae, ca să 18 *Cap. 42.14;
42.16; 48.9.
Se înduref de voi, pentru că DomIona 3.4,10.
nul este un Dumnezeu al judecă2 Pet. 3.9.
**Ps. 2.12.
ţii drepte. Ferice** de toţi cei care
Pr. 16.20.
Îl aşteaptă.
Ier. 17.7.
19
Pentru că poporul* va locui 19 *Cap. 65.9.
Ezec. 37.25;
în Sion, la Ierusalim. Nu vei mai
37.28.
**Cap. 25.8;
plânge**; El va fi foarte îndură60.20.
tor faţă de tine, la glasul strigă†Ps. 50.15.
Cap. 58.9;
tului tău: cum va auzi, îţi va
65.24.
20 răspunde†. Şi Domnul vă va da
Mt. 7.7-11.
pâinea* necazului şi apa strâm- 20 *1 Împ. 22.27
Ps. 127.2.
torăriig. Şi învăţătorii tăi nu se
**Ps. 74.9.
vor mai ascundeh**, ci ochii tăi
Amos 8.11.
21 vor vedea pe învăţătorii tăi. Şi 21 *Ps. 25.8,9.
urechile tale vor auzi un cuvânt
Pr. 3.6.
**Ios. 1.7.
în urma ta, zicând: „Aceasta este
calea*, umblaţi pe ea“, când veţi
merge** la dreapta sau când veţi
22 merge la stânga. Şi veţi întina* 22 *2 Cr. 31.1.
Cap. 2.20;
poleiala de argint a chipurilor
31.7.
voastre şi învelişul de aur al chi-

a Tahpanes, Heracleopolis, în Egiptul Central b Ebr. „Rahav“, un nume al Egiptului c Lit. „către cei care
au viziuni“ d Sau „pe neaşteptate“ e Sau „va fi înălţat“ f Sau „Se va retrage departe până va avea
îndurare“ g Sau „pâinea în necaz şi apa în strâmtorare“ h Sau „nu vor mai fi ascunşi“
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22 **Osea 14.8.

purilor voastre turnate; le vei anul asupra ei, va fi cu tamburine
runca departe, ca pe o zdreanţă
şi cu harfe; şi în lupte care vumurdară: „Afară**!“ le vei zice.
iescc El Se va lupta cu ead.
Şi El va da* ploaie seminţei 33
Pentru că Tofetule este de mult 33 *2 Împ. 23.10
23 *Ps. 65.9-13; 23
104.13,14.
Ier. 7.31;
tale, pe care o vei semăna în păpregătit*; da, este pregătit pen19.6.
mânt, şi pâine, rodul pământului;
tru împărat; el l-a făcut adânc şi
a
şi acesta va fi gras şi bogat . În
lat. Rugul său are foc şi lemne
din belşug; suflarea Domnului îl
ziua aceea, vitele tale vor paşte pe
24 *Mt. 3.12.
24 păşuni întinse. Şi boii şi măgarii
aprinde ca pe un şuvoi de puLc. 3.17.
cioasă.
care lucrează pământul vor mânca nutreţ sărat, vânturat* cu lopa- 31 Vai de cei care coboară* în Ajutorul
25
ta şi cu vânturătoarea. Şi pe orice
Egipt după ajutor şi se bizuie pe zadarnic al
25 *Cap. 2.14;
egiptenilor
cai** şi se încred în care, pentru
munte înalt şi pe orice deal ridi2.15; 35.6,7;
41.18; 43.19.
30.2,7.
cat vor fi pâraie*, râuri de apă, în
că sunt multe, şi în călăreţi, pen- 1 *Cap.
**Cap. 34.2.
**Deut. 17.16
tru că sunt foarte puternici, şi
ziua măcelului celui mare**, când
Ps. 20.7.
†Cap. 9.13.
26 vor cădea turnurile. Şi lumina* lunu privesc† spre Sfântul lui Isra26 *Cap. 24.23;
Dan. 9.13.
nii va fi ca lumina soarelui, şi luel, nici nu-L caută pe Domnul.
60.19,20.
Amos 5.4-8.
Apoc. 21.23;
Şi totuşi El este înţelept* şi
mina soarelui va fi de şapte ori 2
22.5.
2 *Cap. 28.29.
pe atât, ca lumina a şapte zile, în
aduce nenorocirea şi nu-Şi în**Deut. 32.39
Rom. 16.27.
Iov 5.18.
**Num. 23.19
ziua în care Domnul va lega spărtoarce cuvintele**; şi Se ridică
Cap. 33.24.
Ier. 44.29.
tura poporului Său şi va vindeîmpotriva casei răufăcătorilor şi
Ier. 33.6.
ca** rana loviturii Sale.
împotriva ajutorului lucrătorilor
D
27
Iată,
Numele*
omnului
vine
nelegiuirii.
Pedeapsa
asupra
de departe, arzând** în mânia 3
Şi egiptenii sunt oameni*, iar 3 *Ezec. 28.9.
Asiriei
2 Tes. 2.4.
Lui, şi într-un fum gros. Buzele
nu Dumnezeu, şi caii** lor sunt
**Cap. 36.9.
Lui sunt pline de furie şi limba
carne, iar nu duh. Şi Domnul Îşi
27 *Cap. 59.19.
†Cap. 9.17.
**Cap. 10.17
Ier. 15.6.
Lui
este
ca
un
foc†
mistuitor.
va
întinde†
mâna
şi
cel
care
aju†Cap. 66.15.
28
Şi suflarea* Lui este ca râul
tă se va poticni şi cel ajutat va
28 *Cap. 11.4.
care
se
revarsă,
care
ajunge**
cădea şi amândoi vor pieri îm2 Tes. 2.8.
chiar
până
la
gât,
ca
să
cearnă
preună.
**Cap. 8.8.
†2 Împ. 19.28
naţiunile cu sita pieiriib şi să pu- 4
! Pentru că aşa mi-a zis Dom4 *Num. 24.9.
Cap. 37.29.
nă un frâu† al rătăcirii în fălcile
nul: „După cum leul* sau puiul
Osea 11.10.
Amos 3.8.
popoarelor.
de leu răcneşte asupra prăzii sale,
**Cap. 42.13
29
Voi
veţi
avea
o
cântare
ca
în
când
s-au
adunat
împotriva
lui
o
29 *Ps. 42.4.
Zah. 12.8.
**Cap. 2.3.
noaptea când se sfinţeşte o sărmulţime de păstori, nu se teme de
bătoare*, şi bucurie a inimii, ca a
glasul lor, nici nu se supune
unuia care merge cu fluierul, ca să
înaintea strigătuluif lor, tot aşa
Domnul oştirilor va coborî să Se
vină la muntele** Domnului, la
Stânca lui Israel.
lupte** pe muntele Sion şi pe
D
30
Şi
omnul
va
face
să
se
audă
dealul lui.
30 *Cap. 28.2;
măreţia glasului Său şi va arăta 5
Ca păsările* cu aripile întin- 5 *Deut. 32.11.
29.6; 32.19.
Ps. 91.4.
coborârea braţului Său, cu mâse, aşa va acoperi D omnul oş**Ps. 37.40.
nie aprinsă şi cu flacără de foc
tirilor Ierusalimul; îl va acoperi**
Cap. 37.35;
38.6.
mistuitor, cu vijelie şi cu furtună
şi îl va salva, va trece peste el
şi cu pietre* de grindină.
şi-l va scăpa“.
Pentru că, prin glasul Dom- 6
Întoarceţi-vă* la Acela de la 6 *Cap. 44.22;
31
31 *Cap.10.5,24;
55.7.
nului, Asiria* va fi dărâmată; o va
care v-aţi abătutg** atât de mult,
37.36.
Ier. 3.14,22.
Ezec. 18.32.
lovi cu toiagul.
7 fii ai lui Israel! Pentru că, în
**Osea 9.9.
32
Şi pe oriunde va trece toiagul
ziua aceea, fiecare îşi va arunca* 7 *Cap. 2.20;
30.22.
rânduit, pe care-l va pune Domidolii de argint şi idolii de aur
a Sau „hrănitor“

b Sau „deşertăciunii“

c Sau „cu vuietul braţului“ d Sau „cu ei“ e Locul unde se
aduceau jertfe omeneşti lui Moloh (2 Împ. 23.10) f Sau „mulţimii“ g Sau „faţă de care v-aţi răsculat“
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pe care vi i-au făcut mâinile voastre pentru** păcata.
8
Şi Asiria va cădea* prin sabie,
8 *2 Împ. 19.35;
nu
a
unui om mare; şi sabia, nu a
19.36.
Cap. 37.36.
unui om de rând, o va sfâşia. Şi
va fugi de sabie, iar tinerii ei vor
fi supuşi tributuluib.
„Şi, de teamă*, el va trece
9 *Deut. 32.31; 9
32.37.
spre stânca luic şi căpeteniile lui
se vor înspăimânta înaintea steagului“, zice Domnul, al Cărui focd
este în Sion şi al Cărui cuptor este
în Ierusalim.
Împărăţia 32 Iată, un împărat* va împărăţi
dreptăţii
cu dreptate şi căpeteniile vor con1 *Ps. 45.1.
duce cu judecată.
Ier. 23.5.
2
Şi un om va fi ca un loc de
Osea 3.5.
Zah. 9.9.
ascuns* împotriva vântului şi ca
un loc de adăpost împotriva fur2 *Cap. 4.6.
**Cap. 35.6;
tunii, ca pâraiele de apă** într-un
41.18.
loc uscat, ca umbra unei stânci
mari pe un pământ însetat.
Şi ochii* celor care văd nu vor
3
3 *Cap. 29.18;
35.5,6.
fi întunecaţi şi urechile celor care
aud vor fi ascultătoare;
şi inima celor grăbiţi* va deo4 *Cap. 29.24. 4
sebi cunoştinţa şi limba gângavilor va fi gata să vorbească
lămurit.
5
Nebunul* nu se va mai numi
5 *1 Sam. 25.25
ales, nici zgârcitul nu se va mai
numi darnic.
6
Pentru că nebunul va vorbi
6 *Pr. 24.7-9.
nebunie şi inima* lui va gândi
nelegiuire, ca să lucreze făţărniciee şi să rostească rătăcire împotriva Domnului, ca să lase gol
sufletul celui flămând şi să ia
băutura celui însetat.
Şi armele f zgârcitului sunt
7 *Ier. 5.26-28. 7
rele: el face planuri* viclene, ca
Mica 7.3.
să-i nimicească pe cei blânzi cu
cuvinte mincinoase, chiar atunci
când cel sărac vorbeşte drept.
Dar cel ales* plănuieşte lucruri
8
8 *Pr. 11.25.
alese şi va stărui în lucruri alese.
! Ridicaţi-vă, femei fără gri9
Femeile
fără grijă
jă*, ascultaţi glasul meu! Voi, fii9 *Cap. 47.8.
Amos 6.1.
Ţef. 2.15.
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ce nepăsătoare, plecaţi urechea
la vorbirea mea!
10
După un an şi câteva zile, veţi
fi neliniştite, voi, cele nepăsătoare, căci culesul viilor se va duce, strânsul roadelor nu va veni.
11
Tremuraţi, voi, femei fără grijă! Tulburaţi-vă, nepăsătoarelor!
Dezbrăcaţi-vă şi dezgoliţi-vă şi
încingeţi-vă coapsele!
12
Bateţi-vă* în piept, plângând 12 *Naum 2.7.
pentru câmpiile cele plăcute, pentru viile cele roditoare!
13
! Pe pământul* poporului meu Judecată şi
speranţe
vor răsări spini şi mărăcini, chiar pentru
ţară
pe toate casele de bucurie
13 *Cap. 5.6.
din cetatea** cea veselă.
**Cap. 22.2;
23.9.
14
Pentru că palatul va fi părăsit, cetatea zgomotoasă va fi aban- 14 *Cap. 27.10.
donată; dealulg şi turnul de pază
vor fi peşteri pentru totdeauna,
o bucurie pentru măgarii sălbatici, păşune* pentru turme,
15
până când Duhul* va fi turnat 15 *Cap. 11.2;
44.3; 59.21.
de sus peste noi şi pustiul se va
Ezec. 39.29.
preface în câmpie** roditoare şi
Ioel 2.28.
**Ps. 107.35
câmpia roditoare va fi socotită
Cap. 29.17.
ca o pădure.
Şi judecata va locui în pustiu
16
şi dreptatea va locui în câmpia
roditoare.
Şi lucrarea* dreptăţii va fi 17 *Cap. 2.4.
17
Rom. 14.17.
pace; şi rodul dreptăţii, linişte**
Iac. 3.18.
şi siguranţă pentru totdeauna.
**Cap. 30.15
Şi poporul meu va trăi într-o lo18
11.10;
cuinţă a păcii* şi în cămine liniş- 18 *Cap.
14.3.
Osea 2.18.
tite şi în locuri de odihnă fără grijă.
Zah. 2.5.
19
Şi va cădea grindină, coborându-se asupra pădurii, şi ce- 19 *Cap. 30.30.
Zah. 11.2.
tatea* va fi coborâtă într-o stare
smerităh.
! Ferice* de voi, care semă- 20 *Ecl. 11.1.
20
naţi lângă toate apele, care daţi
Cap. 30.23.
drumul picioarelor boului şi măgarului.
de tine, pustiitorule*, Pustiire şi
33care"n-aiVaifost
ajutor
pustiit şi care înşeli şi n-ai fost înşelat! Când vei

a Sau „pe care vi i-au făcut mâinile voastre păcătoase“ b Sau „îşi vor pierde
c Sau „stânca lui va trece“
d Lit. „a Cărui lumină“
e Sau
curajul“
f
g
„neevlavie“
Sau „uneltele“
Sau „Ofelul“, numele propriu al dealului
fortificat h Sau „într-un loc jos“

1 *Cap. 21.2.

ISAIA 33:24
1 **Cap.10.12;
31.8.
Hab. 2.8.
Apoc. 13.10.
2 *Cap. 25.9.

3 *Cap. 17.3.

5 *Ps. 97.9.

7 *2 Împ. 18.18;
18.37.
8 *Jud. 5.6.
**2 Împ. 18.14

9 *Cap. 24.4.

10 *Ps. 12.5.

11 *Ps. 7.14.
Cap. 26.18;
59.4.
Iac. 1.15.
12 *Cap. 9.18.

13 *Ps. 48.10.
Cap. 49.1.
14 *Cap.30.27,30
Ev. 12.29.

înceta să pustieşti, vei fi pustiit**;
când vei termina de înşelat, vei
fi înşelat şi tu.
2
! Doamne, îndură-Te de noi:
pe Tine Te-am aşteptat*! Fii braţul lor în toate dimineţile şi salvarea noastră în timp de strâmtorare!
3
! La glasul zarvei, popoarele
au fugit*; la ridicarea Ta, naţiunile s-au împrăştiat.
4
Şi prada voastră va fi adunată
cum strânge omidaa; cum sar lăcustele, aşa vor sări asupra ei.
5
! Domnul este înălţat*; pentru că El locuieşte în înălţime, El
a umplut Sionul cu judecată şi
cu dreptate.
6
Şi El va fi statornicia timpurilor tale, belşug de mântuire, înţelepciune şi cunoştinţăb. Temerea
de Domnul va fi comoara luic.
7
! Iată, vitejii lor strigă afară;
solii* păcii plâng cu amar.
8
Căile* sunt pustii; nu este nici
un călător. El a rupt** legământul,
a dispreţuit cetăţile, nesocoteşte
pe om.
9
Ţara* jeleşte, lâncezeşte; Libanul se ruşinează, se veştejeşte;
Saronul a ajuns ca un pustiud, şi
Basanul şi Carmelul s-au scuturat.
10
„Acum* Mă voi ridica“, zice
D omnul; „acum voi fi înălţat,
acum Mă voi ridica!
11
Veţi zămisli pleavă*, veţi naşte mirişte; suflareae voastră este
un foc care vă va mistui.
12
Şi popoarele vor fi ca varul
în cuptorul aprins; ca spinii* tăiaţi vor fi arse în foc.
13
Voi, cei de departe, auziţi* ce
am făcut! Şi voi, cei de aproape,
recunoaşteţi puterea Mea!“
14
! Păcătoşii se înfricoşează în
Sion, tremurul i-a cuprins pe cei
făţarnicif . „Cine dintre noi va
putea locui cu un foc* mistuitor?
Cine dintre noi va putea locui

cu flăcările eterne?“
Cel care umblă* drept şi vorbeşte drept, cel care dispreţuieşte
câştigul din asuprire, cel care
îşi scutură mâinile, ca să nu ia
mită, cel care îşi astupă urechile,
ca să nu audă vorbindu-se de sânge şi îşi închide** ochii ca să nu
vadă răul:
16
acela va locui pe înălţime, întăriturile stâncilor vor fi scăparea lui, pâinea i se va da, apele îi
vor fi asigurate.
17
Ochii tăi Îl vor vedea pe Împărat în frumuseţea Lui; vor privi
ţara întinzându-seg departe.
18
Inima ta va cugeta la groază:
Unde este scriitorul? Unde este
cel care cântăreşte*? Unde este
cel care numără turnurile?
Nu vei mai vedea pe poporul
19
cel crunt, pe poporul cu limbă*
încâlcităh, pe care n-o poţi înţelege, cu limba gângavă, pe care
n-o pricepi.
20
! Priveşte* Sionul, cetatea
sărbătorilor noastre! Ochii tăi vor
vedea Ierusalimul, locuinţă liniştită**, cort† care nu va fi
îndepărtat. Ţăruşii lui nu vor fi
scoşi niciodată şi nici una din
funiile lui nu va fi ruptă;
ci acolo D omnul cel măreţ
21
va fi pentru noi un loc cu râuri*,
cu şuvoaie late; acolo nu vor
intra corăbii cu vâsle, nici nu va
trece pe acolo vreo corabie măreaţă.
Pentru că D omnul este Ju22
decătorul* nostru, Domnul este
Legiuitorul** nostru, D omnul
este Împăratul† nostru; El†† ne
va salva.
23
! Funiile tale s-au slăbit, nu
mai întăresc piciorul catargului
lor, nu pot întinde pânzele; atunci
se împarte prada unui jaf mare;
ologii iau prada.
24
Şi locuitorul nu va zice: „Sunt
15

15 *Ps. 15.2;
24.4.
Cap. 58.6-11.
**Ps. 119.37.

18 *1 Cor. 1.20.

19 *Deut. 28.49;
28.50.
2 Împ. 19.32.
Cap. 28.11.
Ier. 5.15.
20 *Ps. 48.12.
**Ps. 46.5;
125.1,2.
Cap. 32.18.
†Cap. 54.2.

21 *Cap. 41.18;
43.19.

22 *Cap. 11.4.
**Cap. 1.10;
51.4,7.
Iac. 4.12.
†Ps. 89.18.
Zah. 9.9.
††Cap. 25.9;
35.4.

a Lit. „devoratorul“ b Sau „înţelepciunea şi cunoştinţa vor fi statornicia timpurilor tale, belşug de mântuire“
c A lui Israel
d Ebr. „Araba“
e Sau „mânia“
f Sau „neevlavioşi“
g Sau „ţara care este“
h Lit. „cu buza adâncă“
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bolnav“. Poporului care locuieşte în el i se va ierta* nelegiuirea.
Pedepse 34 " Apropiaţi-vă*, naţiunilor,
asupra
ca să auziţi; şi ascultaţi, popoare!
naţiunilor
Să audă pământul** şi tot ce
cuprinde
ela, lumea şi tot ce iese
1 *Ps. 49.1.
**Deut. 32.1.
din ea!
Pentru că mânia* Domnului
2 *Cap. 26.20. 2
**Cap. 13.5;
este împotriva tuturor naţiunilor,
24.1.
şi furia Lui împotriva tuturor oştirilor lor; le-a dat cu totul nimicirii**, le-a dat măcelului.
Şi cei ucişi ai lor vor fi arun3 *Cap. 14.19. 3
**Ioel 2.20.
caţi*
şi mirosul lor greu** se va
Amos 4.10.
ridica din trupurile lor moarte şi
munţii se vor topi de sângele lor.
Şi toată* oştirea cerurilor se
4 *Ps. 102.26. 4
Ezec. 32.7,8.
va desface şi cerurile se vor înIoel 2.31;
făşura ca un sul** de carte, şi
3.15.
Mt. 24.29.
toată oştirea lor va cădea cum
2 Pet. 3.10.
cade frunza de viţă şi cum cad
**Apoc. 6.14
†Apoc. 6.13.
fructele din smochin†.
Pentru că sabia* Mea s-a îm5
5 *Deut. 32.41.
Ier. 46.10.
bătat în ceruri, iată, va coborî**
Ezec. 21.3-5
asupra Edomului şi asupra popo**Ier. 49.7.
rului pe care l-am dat cu totul
Mal. 1.4.
nimiciriib, la judecată.
Sabia Domnului este plină de
6
6 *Cap. 63.1.
Ier. 49.13.
sânge,
s-a acoperit cu grăsime, cu
Ţef. 1.7.
sângele mieilor şi al ţapilor, cu
grăsimea rărunchilor berbecilor;
pentru că D omnul are o jertfă
în Boţra* şi o mare înjunghiere
în ţara Edomului.
7
Şi bivolii vor coborî cu ei, şi
boii cu taurii, şi pământul lor se
va adăpa cu sânge, şi ţărâna lor
se va îngrăşa cu grăsime.
8 *Cap. 35.4;
Pentru că este ziua răzbună8
47.3; 61.2;
D omnului, anul răsplătirilor
rii*
63.4.
pentru cauza Sionului.
9
! Şi râurile luic se vor prefa9 *Deut. 29.23.
ce în smoală şi ţărâna lui în puPs. 11.6.
Cap. 30.33.
cioasă*; şi ţara lui se va face smoală care arde.
Nu se va stinge* noapte şi zi.
10
10 *Cap. 1.31;
Fumul**
ei se va înălţa pentru
66.24.
**Apoc.14.11;
totdeauna. Din generaţie în gene18.18; 19.3.

raţie† va rămâne pustie, nimeni 10 †Cap. 13.20;
24.1.
nu va trece prin ea în veci de veci.
Mal. 1.4.
11
Şi pelicanul* şi ariciuld o vor
11 *Ţef. 2.14.
stăpâni, şi bufniţa şi corbul vor
Cap. 14.23.
Apoc.18.2.
locui în ea. Şi El** va întinde dea**2 Împ. 21.13
supra ei funia pustiirii şi firul cu
Plân. 2.8.
plumbe al goliciunii.
12
Dintre aleşii săi, care trebuie
să vestească împărăţiaf, nici unul
nu este acolo; şi toate căpeteniile
ei vor fi mai puţin decât nimic.
13
Şi spinii* vor răsări în pala- 13 *Cap. 32.13.
tele ei, urzici şi mărăcini în cetăOsea 9.6.
**Cap. 13.21
ţuile ei, şi ea** va fi locaşul şag
calilor, curtea fiicelor struţului .
14
Şi fiarele* pustiului se vor în14 *Cap. 13.21.
tâlni cu şacalii, şi ţapul sălbatich
va striga la tovarăşul său. Acolo
se va adăposti şi năluca nopţiii
şi îşi va găsi un loc de odihnă.
15
Acolo va cuibări şarpele de 15 *Deut. 14.13
noaptej şi va oua şi va cloci şi
îşi va aduna puii sub umbra sa.
Acolo se vor strânge şi vulturii*
perechi.
16
Căutaţi în cartea* Domnului 16 *Mal. 3.16.
şi citiţi: nici una din acestea nu
va lipsi, nici una nu va trebui să
o caute pe cealaltă; pentru că gura Mea, ea a poruncit; şi Duhul
Său, El le-a adunat.
Pentru că El Însuşi le-a arun17
cat sorţul şi mâna Lui le-a împărţit ţara cu funia: o vor stăpâni pentru totdeauna, vor locui în ea din
generaţie în generaţie.
Starea
35 Pustiul şi ţara uscată se vor strălucită
bucura, şi pustietatea se va ve- celor răs-a
seli* şi va înflori ca trandafirulk.
cumpăraţi
Va înflori din belşug* şi se 1 *Cap. 41.19;
2
va bucura, da, cu bucurie** şi stri51.3; 55.12.
găt; i se va da gloria† Libanului, 2 *Cap. 32.15.
măreţia Carmelului†† şi a Saro**Cap. 25.9;
66.10,14.
nului. Vor vedea gloria Domnu†Cap. 60.13.
lui, măreţia Dumnezeului nostru.
††Cânt. 7.5.
Întăriţi mâinile* slăbite şi
3
3 *Iov 4.3,4.
îndreptaţi genunchii care se claEv. 12.12.
tină!

a Lit. „toată plinătatea lui“ b Lit. „poporului nimicirii Mele“ c Ale Edomului
d Sau „bâtlanul“
e Lit. „greutăţile“
f Sau „pe care ei i-au chemat la
g
h
împărăţie“
Sau „bufniţei“
Sau „păros“ i Sau „liliacul“ j Sau „şarpele
k
săgeată“, „bufniţa mare“
Sau „narcisa“
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4 *Ps. 145.19.
Cap. 33.22.

Spuneţi celor slabi de inimă:
turarul, şi Ioah, fiul lui Asaf, cro„Fiţi tari, nu vă temeţi! Iată Dumnicarul.
nezeul vostru! Vine răzbunarea, 4
Şi Rabşache* le-a zis: „Spurăsplătirea lui Dumnezeu! El* va
neţi-i acum lui Ezechia:
veni şi vă va salva“.
«Aşa zice împăratul cel mare,
5
!
Atunci
ochii*
orbilor
se
vor
împăratul
Asiriei: Ce este încre5 *Cap. 32.3,4.
Mt. 11.5.
deschide şi urechile** surzilor se
derea aceasta pe care te bazezi?
Ioan 9.6,7.
vor destupa.
5 Tu zicie, dar nu sunt decât vorbe
**Mc. 7.32.
6
Atunci şchiopul* va sări ca un
deşartef: «Am sfatul şi puterea
6 *Mt. 15.30.
cerb şi limba mutului** va cânta;
pentru război». Acum, în cine te
Ioan 5.8,9.
pentru că vor ţâşni† ape în pustiu şi
încrezi, de te-ai răzvrătit îmFap. 3.2; 8.7.
**Mt. 9.32.
râuri
în
pustietate.
6
potriva
mea? Iată, te încrezi în
†Cap. 41.18.
7
Şi nisipul lucitora se va preEgipt, în toiagul acelei trestii*
7 *Cap. 43.19.
frânte, pe care, dacă se va rezema
face în baltă, şi pământul însetat
Ioan 7.38,39.
cineva, îi va înţepa mâna şi o va
în izvoare* de apă; în locuinţa**
**Cap. 34.13
străpunge; aşa** este Faraon,
şacalilor, unde se culcă ei, va fi
iarbă cub trestii şi papurăc.
împăratul Egiptului, pentru toţi
8
Şi acolo va fi un drum larg şi o 7 cei care se încred în el. Şi da8 *Cap. 19.23.
că-mi vei zice: «Ne încredem în
cale*
şi ea se va numi Calea
**Cap. 52.1.
Ioel 3.17.
Domnul Dumnezeul nostru!», nu
Sfinţeniei. Cel necurat** nu va treApoc. 21.27.
este El Acela ale cărui înălţimi*
ce pe ea, ci va fi pentru cei sfinţi;
cei care merg pe calea aceasta,
şi altare le-a îndepărtat Ezechia,
zicând lui Iuda şi Ierusalimului:
chiar nebuni, nu se vor rătăci.
9 *Lev. 26.6.
9
«Înaintea altarului acestuia să
Nici un leu* nu va fi acolo, nici
Cap. 11.9.
o fiară răpitoare nu se va sui pe
vă închinaţi»?
Ezec. 34.25.
ea, nici nu se va afla acolo, ci cei 8
Şi acum, te rog, fă o învoială
**Cap. 51.11
răscumpăraţi** vor umbla pe ea.
cu stăpânul meu, împăratul AsiŞi cei răscumpăraţi ai Domriei, şi îţi voi da două mii de cai,
10 *Cap. 25.8; 10
30.19; 65.19.
nului
se
vor
întoarce
şi
vor
veni
dacă eşti în stare, din partea ta, să
Apoc. 7.17;
cu
cântări
de
bucurie
în
Sion;
şi
9
pui călăreţi pe ei. Şi cum vei în21.4.
o bucurie eternă le va încununa
toarce tu faţa dinaintea unei sincapul; veselia şi bucuria îi vor
gure căpetenii dintre cei mai mici
ajunge din urmă, iar durerea* şi
slujitori ai stăpânului meu? Şi tu
suspinul vor fugi.
te încrezi în Egipt pentru care şi
Năvălirea 36 " Şi a fost aşa: în al pai- 10 călăreţi! Iar acum, fără Domnul
lui Sanherib
sprezecelea an al împăratului Em-am suit eu împotriva ţării acesîn Iuda
zechia, Sanherib*, împăratul Asiteia ca s-o distrug? Domnul mi-a
1 *2 Împ. 18.13;
riei, s-a suit împotriva tuturor
zis: «Suie-te împotriva ţării aces18.17.
2 Cr. 32.1.
cetăţilor întărite ale lui Iuda şi
teia şi distruge-o»“.
2
le-a
luat.
Şi
împăratul
Asiriei
l-a
11
Atunci Eliachim şi Şebna şi
2 *Cap. 7.3.
d
trimis pe Rabşache din Lachis
Ioah i-au zis lui Rabşache:
la Ierusalim, la împăratul Eze„Te rugăm, vorbeşte slujitorichia, cu oştire mare. Şi el s-a
lor tăi în limba aramaică*, penoprit lângă apeductul iazului de
tru că o înţelegemg, şi nu ne vorbi
sus, pe drumul* mare al ogorului
în limba iudaică**, în auzul poînălbitorului.
porului care este pe zid“.
3
Atunci
au
ieşit
la
el
Eliachim*,
12
Dar Rabşache a zis: „La stă3 *Cap. 22.20.
**Cap. 22.15
fiul lui Hilchia, care era peste
pânul tău şi la tine m-a trimis
treburile casei, şi Şebna**, cărstăpânul meu să spun cuvintele
4

a Sau „mirajul“, când pustiul arzător pare a fi acoperit de ape
„papirus“ d Mai-marele paharnicilor e Sau „«Eu zic», spui tu“

„o auzim“

4 *2 Împ. 18.19

6 *Ezec. 29.6,7
**Ps. 146.3.
Cap. 30.3,5,7

7 *2 Împ. 18.4;
18.5.

11 *Ezra 4.7.
Dan. 2.4.
**Vers. 13.

b Sau „o curte pentru“
c Sau
f Lit. „cuvânt al buzelor“ g Lit.
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acestea? Nu oamenilor care stau 2 intrat în casa Domnului. Şi i-a tripe zid ca să-şi mănânce fecalele
mis pe Eliachim*, care era peste
şi să-şi bea urina cu voi?“
treburile casei, şi pe Şebna, căr13
Atunci
Rabşache
a
stat
şi
a
turarul, şi pe bătrânii preoţilor,
13 *2 Cr. 32.18.
strigat* cu glas tare în limba iuacoperiţi cu sac, la profetul Isaia,
daică şi a zis:
3 fiul lui Amoţ. Şi i-au zis: „Aşa zi„Ascultaţi cuvintele împărace Ezechia: «Ziua aceasta este o
tului celui mare, împăratul Asizi de strâmtorare* şi de mustrare
14 *Cap. 37.10. 14 riei! Aşa zice împăratul: «Să nu
şi de batjocurăb: pentru că pruncii
vă înşele* Ezechia, pentru că nu
au ajuns până la naştere şi nu
15 va putea să vă scape. Şi să nu vă 4 este putere ca să se nască. Poate
15 *Vers. 18.
Cap. 37.10.
facă Ezechia să vă încredeţi* în
va auzi Domnul Dumnezeul tău
Domnul, zicând: «D
Domnul ne va
cuvintele lui Rabşache, pe care
scăpa negreşit, cetatea aceasta
l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânu va fi dată în mâna împăratunul său, să-L batjocorească pe Dumlui Asiriei».
nezeul cel viu, şi El îl va pedep16
N-ascultaţi
de
Ezechia;
pensi
pentru cuvintele pe care Dom16 *1 Împ. 4.25.
Mica 4.4.
tru că aşa zice împăratul Asiriei:
nul Dumnezeul tău le-a auzit. De
Zah. 3.10.
a cu mine şi ieşiţi la
«Faceţi
pace
aceea, înalţă o rugăciune pentru
**Pr. 5.15.
mine; şi mâncaţi fiecare din viţa*
rămăşiţa care încă mai este»“.
sa şi fiecare din smochinul său, şi 5
Şi slujitorii împăratului Ezebeţi fiecare apele** fântânii sale, 6 chia au venit la Isaia. Şi Isaia le-a
17 până voi veni şi vă voi lua într-o
zis: „Aşa să-i spuneţi stăpânului
ţară ca ţara voastră, ţara grâului şi
vostru: Aşa zice Domnul: «Nu te
a mustului, ţara pâinii şi a viilor».
teme de cuvintele pe care le-ai au18
Să nu vă amăgească Ezechia,
zit, cu care M-au hulit slujitorii
Domnul ne va scăpa». 7 împăratului Asiriei. Iată, voi pune
zicând: «D
Oare a scăpat vreunul din dumun duh în el şi va auzi veşti şi se
nezeii naţiunilor ţara sa din mâna
va întoarce în ţara lui şi-l voi face să cadă prin sabie în ţara lui»“.
19 *2 Împ. 17.6. 19 împăratului Asiriei? Unde sunt
dumnezeii Hamatului şi ai Arpa- 8
Şi Rabşache s-a întors şi l-a
dului? Unde sunt dumnezeii Segăsit pe împăratul Asiriei lupfarvaimului? Şi au scăpat ei Satând împotriva Libnei*; pentru
20 maria* din mâna mea? Cine dincă auzise că plecase din Lachis**.
tre toţi dumnezeii ţărilor acelora 9
Şi a auzit zicându-se despre
a scăpat ţara sa din mâna mea, ca
Tirhaca, împăratul Etiopiei: „A ieDomnul să scape Ierusalimul din
şit să facă război cu tine“. Şi când
mâna mea?»“
a auzit aceasta, a trimis soli la
21 *Pr. 9.7,8.
21
Dar ei au tăcut şi nu i-au 10 Ezechia, zicând: „Aşa să-i vorbiţi
răspuns* un cuvânt, pentru că era
lui Ezechia, împăratul lui Iuda,
zicând: «Să nu te înşele Dumneporunca împăratului, zicând:
„Nu-i răspundeţi“.
zeul tău în care te încrezi, zicând:
22
Şi Eliachim, fiul lui Hilchia,
«Ierusalimul nu va fi dat în mâna
care era peste treburile casei, şi 11 împăratului Asiriei». Iată, ai auzit ce au făcut împăraţii Asiriei
Şebna, cărturarul, şi Ioah, fiul lui
tuturor ţărilor pe care le-au nimiAsaf, cronicarul, au venit la Ezechia cu hainele sfâşiate şi i-au 12 cit cu totul; şi tu vei scăpa? Oare
dumnezeii naţiunilor, pe care le-au
spus cuvintele lui Rabşache.
Puterea
Şi
a
fost
aşa:
când
a
auzit
nimicit părinţii mei, au scăpat ei
37
asirienilor
Gozanul* şi Haranul** şi Reţeîmpăratul*
Ezechia,
şi-a
sfâşiat
este înfrântă
ful şi pe fiii Edenului care erau
hainele şi s-a acoperit cu sac şi a
1 *2 Împ. 19.1.
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a Lit. „binecuvântare“

b Sau „respingere“

2 *Cap. 22.20.

3 *Cap. 22.5;
26.6.

8 *Num. 33.20
**Ios. 10.31;
10.32.

12 *2 Împ. 17.6;
18.11.
**Gen.11.31

ISAIA 37:33
13 *Ier. 49.23.

13 în

Telasar? Unde este împăratul
Hamatului*, şi împăratul Arpadului, şi împăratul cetăţilor Sefarvaim, Hena şi Iva?»“
Rugăciunea 14
Şi Ezechia a luat scrisoarea
lui Ezechia
din mâna solilor şi a citit-o; şi
Ezechia s-a suit la casa Domnului
şi a întins-o înaintea Domnului.
15 Şi Ezechia s-a rugat D omnului,
D oamne al oştirilor,
16 *Ex. 25.22. 16 zicând: „D
Dumnezeul lui Israel, care şezi*
**Deut. 10.17
Ps. 86.10.
între heruvimi, Tu, Acelaşia, Tu
†Cap. 42.5.
singur** eşti Dumnezeul tuturor
Ier. 10.12.
împărăţiilor pământului, Tu ai fă17 *2 Cr. 6.40. 17 cut† cerurile şi pământul. DoamPs. 17.6.
ne, pleacă-Ţi urechea* şi ascultă;
Dan. 9.18.
D
oamne deschide-Ţi ochii şi vezi;
**Ps. 74.22.
†Vers. 4.
şi ascultă** toate cuvintele lui
Sanherib, care a trimis să batjocorească† pe Dumnezeul cel viu!
18 *2 Împ. 15.29; 18 În adevăr, D oamne, împăraţii*
16.9; 17.6,24
Asiriei au pustiit toate ţările şi
1 Cr. 5.26.
19 pământurile lor şi i-au aruncat în
19 *Cap. 2.8;
foc pe dumnezeii lor, pentru că
17.8.
nu erau dumnezei, ci lucrare a mâinilor* oamenilor, lemn şi piatră;
20
şi
le-au distrus. Şi acum, Doamne
20 *Cap. 33.22.
Dumnezeul nostru, salvează-ne*
din mâna lui, ca să cunoască toate împărăţiile pământului că Tu
eşti Domnul, Tu singur“.
Atunci Isaia*, fiul lui Amoţ, a
Căderea lui 21
Sanherib
trimis la Ezechia, zicând: „Aşa
zice Domnul Dumnezeul lui Israel: «Cu privire la ce te-ai rugat
21 *Vers. 2.
Mie despre Sanherib, împăratul
22 *Ier. 14.17. 22 Asiriei, acesta este cuvântul pe
Plân. 2.13.
care l-a spus Domnul împotriva
lui:
«Fecioara*, fiica Sionului, te
dispreţuieşte, râde de tine în batjocură; fiica Ierusalimului clatină din cap la tine.
23
Pe cine ai batjocorit şi ai hu23 *Ezec. 39.7.
lit? Şi împotriva cui ai înălţat glaHab. 1.12.
sul şi ţi-ai îndreptat ochii în susb?
Împotriva Sfântului* lui Israel.
24
L-ai batjocorit pe Domnul
prin slujitorii tăi şi ai zis: «Cu mulţimea carelor mele m-am suit pe

înălţimea munţilor, pe coastele
abrupte ale Libanului*; şi voi tăia
cedrii** lui cei înalţi, chiparoşii
lui cei aleşi, şi voi ajunge pe înălţimea
lui cea mai îndepărtată, în pădurea
câmpiei lui roditoarec.
25
Eu am săpat şi am băut apă,
şi cu talpa* picioarelor mele am
secat toate pâraiele Egiptuluid».
26
! N-ai auzit tu că de demult*
Eu am făcut aceasta, că din zile
străvechi am întocmit-oe**? Acum am împlinit-o, ca tu să prefaci cetăţi întărite în grămezi de
dărâmături.
27
De aceea locuitorii lor au fost
fără puteref, s-au înspăimântat şi
s-au ruşinat. Au fost ca iarba
câmpului şi ca verdeaţa fragedă,
ca iarba de pe acoperişuri* şi
ca grâul ars de soare înainte de
a fi crescut.
28
Dar cunosc* şederea ta, şi ieşirea ta, şi intrarea ta, şi furia ta
împotriva Mea.
29
Pentru că furia ta împotriva
Mea şi obrăznicia* ta s-au suit la
urechile Mele, de aceea voi pune
veriga** Mea în nasul tău şi zăbala† Mea în buzele tale şi te
voi face să te întorci†† pe calea
pe care ai venit.
30
! Şi acesta îţi va fi semnul:
anul acesta se va mânca orice
creşte* de la sine, şi în anul al doilea orice va răsări din aceasta;
dar, în anul al treilea, semănaţi
şi seceraţi şi plantaţi vii şi mâncaţi rodul lor.
31
Şi rămăşiţa care a scăpat din
casa lui Iuda va prinde din nou
rădăcină dedesubt şi va da rod
deasupra.
32
Pentru că din Ierusalim va
ieşi o rămăşiţă* şi din muntele
Sion, cei care vor scăpa; râvna**
Domnului oştirilor va face aceasta»“.
33
! De aceea, aşa zice Domnul
despre împăratul Asiriei: „Nu va

a „EL“, un nume al lui Dumnezeu b Cu mândrie c Sau „pădurea Carmelului său“
Cap. 19.6 e Sau „am rânduit-o“ f Lit. „fără mână“

24 *Cap. 10.33;
10.34.
**Cap. 14.8.

25 *Deut. 11.10
1 Împ. 20.10

26 *Cap. 25.1;
40.21,28.
**Fap. 2.23;
4.27,28.

27 *Ps. 129.6.

28 *Ps. 139.1.

29 *Cap. 10.12.
**Ezec. 29.4;
38.4.
†Cap. 30.28.
††Vers. 34.

30 *Lev. 25.5,11

32 *Vers. 4.
**2Împ.19.31
Cap. 9.7;
59.17.
Ioel 2.18.
Zah. 1.14.

d Ebr. „Maţor“, vezi

751

ISAIA

37:34

33 *Ier. 6.6;
32.24.

intra în cetatea aceasta, nici nu
va trage acolo vreo săgeată, nici
nu va veni înaintea ei cu scutul,
nici nu va ridica* şanţ împotriva ei.
Se va întoarce pe aceeaşi cale
34
pe care a venit şi nu va intra în
cetatea aceasta“, zice Domnul.
„Pentru că Eu voi apăra* ce35 *2 Împ. 20.6. 35
Cap. 31.5;
tatea aceasta, ca s-o salvez, pen38.6.
tru Mine** şi pentru robul Meu
**Cap. 43.25;
David“.
48.9,11.
36
Şi îngerul* Domnului a ieşit
36 *2 Împ. 19.35
şi a lovit o sută optzeci şi cinci
Cap. 10.12;
10.33,34.
de mii în tabăra asirienilor. Şi
când s-au sculat dis-de-dimineaţă, iată, toţi erau trupuri moarte.
37
Şi Sanherib, împăratul Asiriei, a
37 *Gen. 10.11.
plecat şi s-a dus şi s-a întors; şi
a locuit în Ninive*.
38 *Gen. 8.4.
38
Şi a fost aşa: pe când se înIer. 51.27.
china în casa lui Nisroc, dumne**Ezra 4.2.
zeul său, Adramelec şi Şareţer,
fiii lui, l-au lovit cu sabia, şi au
scăpat în ţara Ararat*. Şi în locul lui a împărăţit Esar-Hadon**, fiul lui.
Boala şi
38 " În zilele acelea, Ezechia s-a
însănătoşirea
îmbolnăvit* de moarte. Şi profelui Ezechia
tul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la
el şi i-a zis: „Aşa zice Domnul:
1 *2 Împ. 20.1.
2 Cr. 32.24.
Pune-ţi casa în rânduială**, pen**2 Sam. 17.23
tru că vei muri şi nu vei trăi“.
2
Şi Ezechia şi-a întors faţa la
perete şi s-a rugat Domnului şi a
3 zis: „O, Doamne, Te rog, adu-Ţi
3 *Neem. 13.14
aminte* cum am umblat** înain**2 Împ. 18.5;
18.6.
tea Ta în adevăr şi cu o inimă înPs. 26.3.
treagă† şi am făcut ce este bine în
†2 Cr. 29.19;
31.21.
ochii Tăi!“ Şi Ezechia a plâns multa.
4
Atunci cuvântul Domnului a
5 *2 Împ. 18.2; 5 fost către Isaia, zicând: „Mergi
18.13.
şi spune-i lui Ezechia: «Aşa zice
Domnul Dumnezeul lui David,
tatăl tău: ţi-am auzit rugăciunea,
ţi-am văzut lacrimile; iată, voi
adăuga cincisprezece* ani la zilele tale. Şi te voi scăpa, pe tine
6
6 *Cap. 31.5;
37.35.
şi cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei; şi voi apăra*
a Lit. „a plâns cu mare plânset“

cetatea aceasta»“.
„Şi acesta îţi va fi semnul* 7 *Jud. 6.17.
2 Împ. 20.8.
de la Domnul, că Domnul va face
Cap. 7.11.
lucrul acesta pe care l-a spus:
8 iată, voi da înapoi* cu zece trepÎmp. 20.9.
te umbra treptelor care a coborât 8 *2
**Ios. 10.12.
odată cu soarele pe cadranul lui
Ahaz“.
Şi soarele** s-a întors zece
trepte pe cadranul pe care coborâse.
9
Scrierea lui Ezechia, împăra- Recunoştinţa
tul lui Iuda, când s-a îmbolnăvit lui Ezechia
şi s-a vindecat de boala sa:
10
„Ziceam: La amiaza* zilelor 10 *Ps. 102.24.
**Iov 17.11.
mele mă voi duce la porţile Locuinţei morţilor: sunt lipsit** de
rămăşiţa anilor mei!
11
Ziceam: Nu-L voi vedea pe 11 *Ps. 27.13;
116.9.
Domnul b, pe Domnul b pe pământul* celor vii. Nu-l voi mai
vedea pe om cu locuitorii lumiic.
Locuinţa mead s-a mutat şi 12 *2 Cor. 5.1,4
12
2 Pet. 1.13.
este luată de la mine ca un cort*
**Iov 7.6.
e
de păstor. Mi-am făcut viaţa sul
ca un ţesător**; El mă taie din
ţesătură. Din zi până în noapte îmi vei pune capăt.
13
M-am stăpânit până diminea- 13 *Iov 10.16.
ţă; ca un leu*, aşa îmi sfărâmă
toate oasele. Din zi până în noapte îmi vei pune capăt.
Ca rândunica sau cocorul, aşa
14
14 *Cap. 30.29.
ciripeam*; mă văitam** ca o
Ps. 102.6.
**Cap. 59.11
porumbiţă. Ochii mei se topeau
Ezec. 7.16.
privind în sus: „Doamne, sunt în
Naum 2.7.
strâmtorare, nu mă lăsa!“
15
Ce să zic? El mi-a vorbit şi 15 *Iov 7.11;
10.1.
El Însuşi a lucrat; voi merge smeritf toţi anii mei îng amărăciunea* sufletului meu.
16
„Doamne, prin aceste lucruri
trăiesc oamenii şi în toate acestea este viaţa duhului meu; şi Tu
m-ai întărith şi mi-ai dat viaţa.
Iată, în loc de pacei am avut
17
amărăciune peste amărăciune; 17 *Ps. 30.3;
86.13.
dar Tu, în dragostea Ta, mi-ai
Iona 2.6.
scăpat* sufletul din groapa piei7

b Ebr. „Yah“ c Sau „Cu aceia care locuiesc acolo unde totul a încetat
să fie, nu voi mai vedea vreun om“ d Sau „Timpul meu“ e Sau „mi-am tăiat viaţa“ f Lit. „voi păşi uşor“
g Sau „din cauza“ h Lit. „m-ai vindecat“ i Sau „pentru pacea mea“
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17 **Cap. 43.25
Ier. 31.34.
Mica 7.19.

rii; pentru că ai aruncat** înapoia
Ta toate păcatele mele.
Pentru că nu Locuinţa morţi18
18 *Ps. 6.5;
lor*
Te va lăuda, nu moartea Te va
30.9; 88.11;
115.17.
preamări; cei care coboară în groaEcl. 9.10.
pă** nu mai speră în adevărul Tău.
**Num. 16.33
Ps. 28.1.
19
Cel care trăieşte*, cel care
trăieşte Te va lăuda, ca mine as19 *Ps. 118.17;
119.175.
tăzi. Tatăl** va face cunoscut co**Deut. 4.9;
piilor adevărul Tău.
6.7.
Domnul este gata să mă sal20
Ps. 78.3,4.
veze.
Şi vom cânta* cu instru20 *Ps. 33.1-3;
mentele mele cu coarde în toate
68.24-26.
zilele vieţii noastre, în casa Domnului“.
Şi Isaia a zis: „Să se aducă o
21
turtă de smochine şi s-o întindă
peste umflătură şi se va vindeca“.
Şi Ezechia a zis*: „Care este
22
22 *2 Împ. 20.8.
semnul că mă voi sui la casa
Domnului?“
Ezechia şi 39 " În timpul* acela, Merodactrimişii din
Baladan, fiul lui Baladan, împăBabilon
ratul Babilonului, a trimis scrisori
şi un dar lui Ezechia, pentru că
1 *2 Împ. 20.12
auzise că a fost bolnav şi că s-a
2 Cr. 32.31.
2
vindecat. Şi Ezechia s-a bucurat*
2 *2 Cr. 32.27;
de ei şi le-a arătat casa lucruri32.31.
Iov 31.25.
lor lui de preţ: argintul, şi aurul,
şi miresmele, şi untdelemnul de
preţ, şi toată casa armelor lui,
şi tot ce se afla în vistieriile lui;
n-a fost nimic în casa lui, nici
în tot ţinutul lui, pe care Ezechia
să nu li-l fi arătat.
3
Atunci profetul Isaia a venit*
3 *2 Sam. 12.1
2 Cr. 16.7.
la împăratul Ezechia şi i-a
**Deut. 28.49
zis: „Ce au spus oamenii aceştia?
Ier. 5.15.
Şi de unde au venit la tine?“ Şi
Ezechia a zis: „Au venit la mine
dintr-o ţară** îndepărtată, din
4 Babilon“. Şi el a zis: „Ce au văzut în casa ta?“ Şi Ezechia a zis:
„Au văzut tot ce este în casa
mea; nu este nimic în vistieriile
mele pe care să nu li-l fi arătat“.
5 *1Sam.13.13;
5
Atunci
Isaia i-a zis lui Ezechia:
13.14.
6 *2Împ.24.13;
„Ascultă cuvântul* Domnului
25.13-15.
6
oştirilor: «Iată, vin zile, când tot*
Ier. 20.5.

40:9

ce este în casa ta şi ce au adunat
părinţii tăi până în ziua aceasta
va fi dus în Babilon: nu va ră7 mâne nimic“, zice Domnul. „Şi 7 *Dan. 1.1-7.
vor lua* din fiii tăi, care vor ieşi
din tine, pe care-i vei naşte, şi vor
fi fameni în palatul împăratului
Babilonului“.
8
Şi Ezechia i-a zis lui Isaia: 8 *2 Cr. 34.28.
„Cuvântul Domnului pe care l-ai
spus este bun“. Şi a zis: „Pentru că
va fi pace* şi adevăr în zilele mele“.
40 " „Mângâiaţi*, mângâiaţi pe Mângâierea
poporul Meu“, zice Dumnezeul lui Israel
vostru.
1 *Cap. 12.1;
49.13.
2
„Vorbiţi* inimii Ierusalimului
2 *Cap. 35.4.
a
şi strigaţi către el, că suferinţa
Zah. 1.13.
**Cap. 33.24;
lui s-a împlinit, că nelegiuirea**
53.5,6,11.
b
lui a fost iertată ; pentru că a pri†Iov 42.10.
Cap. 61.7.
mit din mâna Domnului dublu†
Ier. 16.18.
pentru toate păcatele lui“.
3
! Glasul* unuia care strigă în 3 *Mt. 3.3.
**Mal. 3.1.
pustiu: „Pregătiţic** calea Dom†Ps. 68.4.
Cap. 49.11.
nului, neteziţi† în pustiu un drum
pentru Dumnezeul nostru!
4
Orice vale va fi înălţată şi ori- 4 *Cap. 45.2.
ce munte şi deal vor fi coborâte;
şi ce este strâmb va fi îndreptat
şi locurile zgrunţuroase vor fi
netezited*.
5
Şi gloria* D omnului se va 5 *Cap. 6.3.
Hab. 2.14.
descoperi şi orice** făpturăe o va
**Cap. 52.10
Ioel 2.28.
vedea, împreună; pentru că gura
Domnului a vorbit“.
6
! Un glas zice: „Strigă!“ Şi 6 *Iov 14.2.
Ps. 90.5;
el zice: „Ce să strig?“ „Orice*
102.11; 103.15
e
Iac. 1.10.
făptură este ca iarba, şi toată
1 Pet. 1.24.
frumuseţea ei, ca floarea câmpului.
7
Iarba se usucă, floarea se 7 *Ps. 103.16.
ofileştef, pentru că vântulg* Domnului suflă peste ea“. Cu adevărat, poporul este ca iarba.
8
Iarba se usucă, floarea se o- 8 *Ioan 12.34.
fileştef, dar cuvântul* Dumne1 Pet. 1.25.
zeului nostru rămâne pentru totdeauna.
9
! Tu, care aduci veşti bune*
9 *Cap. 61.1.
Sionului, suie-te pe un munte

a Sau „truda“, „lupta“

b Sau „ispăşirea pentru nelegiuirea lui a fost primită“ c Sau „Glasul unuia care
strigă: «În pustiu pregătiţi ...»“ d Sau „vor fi o câmpie largă“ e Lit. „carne“ f Sau „cade“ g Sau

„duhul“; sau „suflarea“
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9 **Cap. 25.9;
35.2.

înalt; tu, care aduci veşti bune Ierusalimului, înalţă glasul tău cu
putere; înalţă-l, nu te teme; spune
cetăţilor lui Iuda: „Iată** Dumnezeul vostru!
10
Iată, Domnul D umnezeu va
10 *Cap. 59.16;
59.18.
veni cu putere* şi braţul Său va
**Cap. 62.11
stăpâni pentru El. Iată, plata Lui
Apoc. 22.12.
este cu El şi răsplătireaa** Lui
înaintea Lui.
El Îşi va paşte* turma ca
11 *Cap. 49.10. 11
Ezec. 34.23.
un
Păstor, va strânge mieii în
Ioan 10.11.
braţul Său şi-i va purta la sânul
Ev. 13.20.
Apoc. 7.17.
Său; El le va călăuzi blând pe
cele care alăptează“.
Puterea lui 12
! Cine* a măsurat apele în
Dumnezeu
pumnul mâinii sale şi a măsurat
cerurile cu palma şi a cuprins într-o
măsură ţărâna pământului şi
12 *Pr. 30.4.
a cântărit munţii într-o balanţă,
şi dealurile cu cântarul?
13 *Iov 21.22; 13
Cine* L-a îndrumat pe Duhul
36.22,23.
D
omnului
şi L-a învăţat, ca sfăRom. 11.34.
1 Cor. 2.16.
tuitor al Său?
14
Cu cine* S-a sfătuit El şi I-a
14 *Iov 38.4.
dat înţelegere, şi L-a învăţat cărarea judecăţii, şi L-a învăţat cunoştinţa, şi I-a arătat calea priceperii?
15
Iată, naţiunile* sunt ca o pi15 *Cap. 41.2.
cătură din vadră şi ca praful fin
de pe cântar; iată, El ridică insulele ca pe un fir de praf.
16
Şi Libanul nu este îndeajuns
16 *Ps. 50.9-13.
Ev. 10.5-9.
pentru ars, nici animalele* lui
nu sunt destule pentru o ardere-de-tot.
Toate naţiunile sunt ca un
17 *Dan. 4.35. 17
**Ps. 62.9.
nimic* înaintea Sa; sunt socotite
Cap. 29.7.
de El mai puţin decât** nimic
şi gol.
18
! Cu cine deci Îl veţi asemă18 *Ex. 8.10.
na* pe Dumnezeu? Şi cu ce Îl
1 Sam. 2.2.
Mica 7.18.
veţi compara?
Fap. 17.29.
19
Meşterul* toarnă un idol şi
19 *Ier. 10.3.
aurarul întinde aurul peste el
şi-i toarnă lănţişoare de argint.
20
Cel prea sărac pentru a aduce
20 *Cap. 41.7.
un
dar
alege un lemn care nu puIer. 10.4.
trezeşte; îşi caută un meşter priceput ca să facă* un chip cioplit,
a Sau „lucrarea“
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b Lit. „temeliile“

care să nu se clatine.
Nu cunoaşteţi*? N-aţi auzit?
Nu vi s-a spus de la început?
N-aţi înţeles întemeierea b **
pământului?
22
El este Cel care şade deasupra cercului pământului şi locuitorii lui sunt ca lăcustele, Cel care
întinde* cerurile ca pe o pânză
uşoară şi le desface ca pe un cort
de locuit,
23
Cel care preface căpeteniile
în nimic*, care face o deşertăciune din judecătorii pământului.
24
De-abia s-au plantat, de-abia
s-au semănat, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ, şi
El suflă peste ei şi se usucă şi
vârtejul îi smulge ca pe mirişte.
25
„Cu* cine deci Mă veţi asemăna sau cu cine voi fi deopotrivă?“ zice Cel Sfânt.
26
! Ridicaţi-vă* ochii în sus şi
priviţi! Cine** a creat acestea, făcând să iasă oştirea lor după număr? El le cheamă† pe toate pe
nume; prin măreţia priceperii Lui şi
a tăriei puterii, nici una nu lipseşte.
27
De ce zici, Iacove, şi spui, Israele: „Calea mea este ascunsă*
de Domnul şi cauzac mea este
trecută cu vederea de Dumnezeul meu“?
28
Nu cunoşti? N-ai auzit că
Dumnezeul cel etern*, Domnul,
Creatorul marginilor pământului, nu oboseşte, nici nu-Şi poate pierde puterea? Priceperea Lui
nu poate fi pătrunsă**.
29
El dă tărie celui obosit şi
măreşte puterea celui lipsit de
puteri.
30
Tinerii vor fi storşi de puteri
şi vor obosi şi bărbaţii tineri se
vor împiedica şi vor cădea,
31
dar cei care se sprijină ped
Domnul îşi vor înnoi* puterea;
se vor înălţa pe aripi ca vulturii;
vor alerga şi nu-şi vor pierde
puterea; vor umbla şi nu vor
obosi.
21

c Sau „judecata“, „dreptul“

d Sau „privesc la“

21 *Ps. 19.1.
Fap. 14.17.
Rom. 1.19.
**Cap. 48.13;
51.13.
22 *Iov 9.8.
Ps. 104.2.
Cap. 42.5;
44.24; 51.13.
Ier. 10.12.

23 *Iov 12.21.
Ps.107.40.
Cap. 34.12.

25 *Deut. 4.15.
Vers. 18.
26 *Cap. 51.6.
**Cap. 42.5;
48.13.
†Ps.147.4.

27 *Cap. 54.8.

28 *Gen. 21.33.
Ps. 90.2
**Ps. 147.5.
Rom. 11.33.

31 *Ps. 103.5.

ISAIA 41:22
Israel să se
încreadă în
Domnul
1 *Zah. 2.13.
**Cap. 1.18;
43.26.
2 *Vers. 25.
Cap. 45.1-3;
46.11.
**Gen. 14.14

4 *Vers. 26.
Cap. 44.7;
46.10.
**Cap. 43.10;
44.6.
Apoc. 1.8,17;
22.13.

7 *Cap. 44.12;
44.13.
**Cap. 40.19
†Cap. 40.20;
46.7.

8 *Deut. 7.6.
Ps. 135.4.
Cap. 43.1;
44.1.
**2 Cr. 20.7.
Iac. 2.23.
9 *Cap. 43.5-7.

10 *Deut. 31.6,8
Ps. 27.1.
Vers. 13.14.
Cap. 43.2,5.
Rom. 8.31.

11 *Ex. 23.22.
Zah. 12.3.

41

„Tăceţi* înaintea Mea, insule,
şi popoarele să-şi înnoiască puterea.
Să se apropie şi să vorbească! Să
ne apropiem** împreună la judecată!“
2
„Cine l-a ridicat* de la răsărit
pe acela pe care-l însoţeşte dreptatea pas cu pas? El a dat naţiunile înaintea lui şi i-a supus**
împăraţi. El le-a dat sabiei sale
ca praful şi arcului său ca miriştea smulsă.
3
El îi urmăreşte, trece înainte în
siguranţă pe o cale pe care nu
mersese cu picioarele lui.
4
Cine* a lucrat şi a făcut aceasta, chemând generaţiile de la început? Eu, Domnul, sunt Cel**
dintâi; şi Eu sunt Acelaşia cu cei
din urmă“.
5
! Insulele au văzut şi se tem.
Marginile pământului se cutremură: se apropie şi vin.
6
Ei ajută fiecare pe aproapele
său şi fiecare zice fratelui său:
„Fii tare!“
7
Şi meşterul* îl îmbărbătează
pe argintar**, cel care netezeşte
cu ciocanul pe cel care bate pe
nicovală, zicând despre îmbinare: „Este bună“. Şi-lb fixează în
cuie, ca să nu se clatine†.
8
! „Dar tu, Israele, robul Meu,
Iacove, pe care te-am ales*,
sămânţa lui Avraam, prietenul**
Meu,
9
tu, pe care te-am luat de la
capătul pământului şi te-am chemat de la marginilec lui* şi ţi-am
zis: «Tu eşti robul Meu»; te-am
ales şi nu te-am respins,
10
nu te teme*, pentru că Eu
sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, pentru că Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te voi întări, şi te
voi ajuta, şi te voi sprijini cu mâna
dreaptă a dreptăţii Mele.
11
Iată, toţi cei care s-au aprins
împotriva ta se vor ruşina* şi
vor fi înjosiţi; cei care se luptă cu

tine vor fi ca un nimic şi vor pieri.
Îi vei căuta şi nu-i vei găsi pe
cei care se ceartă cu tine. Cei care
se războiesc împotriva ta vor fi
ca un nimic şi ca un lucru de nimic.
13
Pentru că Eu, Domnul Dumnezeul tău, îţi voi ţine mâna dreaptă, zicându-ţi: «Nu te teme*, Eu
te voi ajuta».
14
! Nu te teme, vierme* al lui
Iacov, voi, bărbaţid ai lui Israel! Eu
te voi ajuta“, zice D omnul
şi Răscumpărătorul** tău, Sfântul
lui Israel.
15
Iată, te-am făcut o treierătoare
ascuţită, nouă, cu două rânduri de
dinţi: tu vei treiera* munţii
şi-i vei mărunţi şi vei face dealurile ca pleava.
16
Îi vei vântura* şi-i va lua
vântul şi-i va risipi vârtejul, iar tu
te vei bucura în Domnul, te vei
glorifica** în Sfântul lui Israel.
17
! Cei săraci şi cei lipsiţi caută
apă, şi nu este, li se usucă limba
de sete. Eu, D omnul, le voi
răspunde. Eu, Dumnezeul lui
Israel, nu-i voi părăsi.
18
Voi face să ţâşneascăe râuri*
pe înălţimile golaşe şi izvoare în
mijlocul văilor. Voi face pustiul**
un iaz de apă şi pământul uscat,
şuvoaie de apă.
19
Voi face să creascăf în pustiu
cedrul, salcâmul, mirtul* şi măslinulg. Voi pune chiparosul în
pustiu, pinul şi bradul împreună,
20
ca să vadă, şi să cunoască, şi
să priceapă, şi să înţeleagă cu
toţii că* mâna Domnului a întocmit aceasta şi Sfântul lui Israel a
creat-o.
21
! „Aduceţi-vă cauza“, zice
Domnul; „apropiaţi-vă cu argumentele voastre“, zice Împăratul* lui Iacov.
22
Să se apropie* şi să ne spună ce se va întâmpla. Spuneţi
cele** care sunt de mai înainte,
ca să le punem la inimă şi să
12

a Sau „Eu sunt El“ (nume al lui Dumnezeu) b Pe idol c Sau „colţurile“
e Lit. „Voi deschide“ f Lit. „voi da“ g Lit. „arborele de untdelemn“

13 *Vers. 10.

14 *Iov 25.6.
Ps. 22.6.
**Cap. 35.10

15 *Mica 4.13.
Hab. 3.12.
2 Cor. 10.4,5

16 *Ier. 51.2.
**Cap. 45.25

18 *Cap. 35.6,7;
43.19.
**Ps. 107.35.
Cap. 44.3.

19 *Cap. 35.1.

20 *Iov 12.9.
Cap. 66.14.

21 *Cap. 44.6.

22 *Cap. 45.21.
**Cap. 43.9.

d Sau „mână de oameni“
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le cunoaştem sfârşitul; sau faceţi-ne să auzim cele viitoare.
Spuneţi* cele ce se vor în23
23 *Cap. 42.9;
tâmpla
pe urmă, ca să cunoaştem
44.7,8; 45.3.
Ioan 13.19.
că sunteţi dumnezei. Da, faceţi**
**Ier. 10.5.
bine sau faceţi rău, ca să ne minunăma şi să privim împreună.
Iată, sunteţi* mai puţin decât
24 *Ps. 115.5. 24
Cap. 44.9.
nimic şi lucrarea voastră este de
1 Cor. 8.4.
nimic; cel care vă alege este o
urâciune.
25
Am ridicat pe unul* de la
25 *Ier. 50.3.
nord şi va veni de la răsăritul
soarelui, acela care va chema Numele Meu. Şi va păşi peste căpetenii ca peste lut şi cum calcă olarul lutul.
26
Cine a spus-o* de la început,
26 *Cap. 43.9.
ca să cunoaştem? Şi cu mult
înainte, ca să zicem: „Este drept!“
Da, nu este nimeni care să spună;
da, nu este nimeni care să istorisească; da, nu este nimeni care
să audă cuvintele voastre.
Eu cel dintâi am zis Sionu27 *Cap. 40.9; 27
lui: „Iată, iată-le!“ şi voi da* Ieru44.28.
Naum 1.15.
salimului pe unul care aduce veşti
bune.
28
Şi mă uit* şi nu este nimeni –
28 *Cap. 63.5.
chiar printre ei – şi nu este nici un
sfătuitor care să răspundă un cuvânt când îi întreb.
29
Iată, toţi sunt deşertăciune,
29 *Vers. 24.
lucrările lor sunt mai puţin decât
nimic*; chipurile lor cioplite sunt
vânt şi deşertăciune.
Robul
42 „Iată Robul* Meu pe care-L
Domnului
sprijin, Alesul** Meu în care su1 *Cap. 43.10;
fletul Meu îşi găseşte plăcerea†.
49.3; 52.13.
Am pus Duhul†† Meu peste El.
Mt. 12.18-21
El va aduce naţiunilor judecata.
Filip. 2.7.
**1 Pet. 2.6. 2
Nu va striga, nici nu-Şi va ri†Mt. 3.17.
dica glasul, nici nu-l va face să
††Mt. 3.16.
Lc. 4.18,19.
se audă pe stradă.
Ioan 3.34.
3
Nu va rupe trestia frântă şi nu
3 *Ps. 72.2.
va stinge mucul care fumegă. El va
aduce judecata* dupăb adevăr.
4
Nu va obosi*, nici nu Se va des4 *Cap. 40.28.
curaja, până va aşeza judecata dreaptă pe pământ; şi insulele
a Sau „să ne privim uimiţi“ sau căutând ajutor

„gelozia“
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vor aştepta legea Lui“.
! Aşa zice Dumnezeu Domnul, Cel care a creat* cerurile şi
le-a întins, Cel care a aşternut**
pământul şi ce produce el, Cel
care dă suflare† poporului de pe
el, şi duh celor care umblă pe el:
6
„Eu*, Domnul, Te-am chemat
în dreptate şi-Ţi voi sprijini
mâna** şi Te voi păstra şi Te
voi da ca legământ† al poporului, ca lumină†† a naţiunilor,
7
ca să deschizi* ochii orbi, ca
să scoţi** din închisoare pe cei
captivi, din temniţă pe cei care
stau în întuneric†.
8
Eu sunt* Domnul; acesta este
Numele Meu, şi nu voi da altuia
gloria** Mea, nici lauda Mea
chipurilor cioplite“.
9
Iată, cele dintâi s-au împlinit
şi spun lucruri noi. Înainte ca ele
să se arate, vă voi face să le auziţi.
! Cântaţi Domnului o cânta10
re* nouă, lauda Lui de la** marginea pământului, voi†, care coborâţi pe mare, şi tot ce este
în ea, insulele şi locuitorii lor.
11
Pustiul* şi cetăţile lui să-şi
ridice glasul, satele în care locuieşte Chedarul**. Să cânte locuitorii stânciic†, să strige de bucurie din vârful munţilor.
Să dea* glorie Domnului şi
12
să vestească lauda Lui pe insule.
Domnul va înainta ca un vi13
teaz, va trezi râvnad ca un luptător; va striga* da, va scoate
un strigăt, Se va arăta puternic
împotriva vrăjmaşilor Săi.
Mult timp am tăcut; am stat
14
în tăcere, M-am stăpânit! Acum
voi striga, ca femeia la naştere;
voi sfărâma şi voi înghiţi deodată.
15
Voi pustii* munţi şi dealuri
şi voi usca toate ierburile lor şi
voi preface râurile în insule şi
voi usca bălţile.
Şi-i voi duce pe orbi pe o ca16
le pe care ei n-o cunosc; îi voi
5

b Sau „pentru“

5 *Cap. 44.24.
Zah. 12.1.
**Ps. 136.6.
†Cap. 57.16.
Dan. 5.23.
Fap. 17.25.

6 *Cap. 43.1.
**Cap. 45.1.
†Cap. 49.8.
Ev. 8.6.
††Cap. 49.6.
Lc. 2.32.
Fap. 13.47.
7 *Cap. 35.5.
**Cap. 61.1.
Lc. 4.18.
2 Tim. 2.26.
Ev. 2.14,15.
†Cap. 9.2.
8 *Ex. 3.15.
**Ex. 20.3-5
Cap. 48.11.

10 *Ps. 33.3;
40.3; 98.1.
**Cap. 49.6;
62.11.
†Ps. 107.23.

11 *Cap. 32.16.
**Cap. 21.16
†Cap. 16.1.

12 *Cap. 24.15.
13 *Cap. 31.4.

15 *Ezec. 38.19

c Ebr. „Sela“, stâncă înaltă

d Sau

ISAIA 43:12
16 *Ef. 5.8.
**Cap. 40.4.
Lc. 3.5.

călăuzi pe cărări pe care nu le cuvoi fi** cu tine; şi prin râuri, ele
nosc, voi face întunericul* luminu te vor acoperi; când vei umnă înaintea lor şi voi îndrepta
bla† prin foc, nu vei fi ars şi flalocurile** strâmbe. Aceste lucruri
căra nu te va mistui.
le voi face şi nu-i voi părăsi.
3
Pentru că Eu sunt* Domnul
17
Se
vor
întoarce
înapoi,
vor
Dumnezeul
tău, Sfântul lui Isra17 *Ps. 97.7.
Cap. 1.29;
fi acoperiţi de ruşine* cei care
el, Salvatorul** tău; Eu am dat
44.11; 45.16.
se încred în chipuri cioplite, care
Egiptul pentru răscumpărarea†
zic chipurilor turnate: „Voi sunteţi
ta, Etiopia†† şi Sebab în locul tău.
dumnezeii noştri!“
4
Pentru că ai fost scump în oIsrael, orb 18
! Auziţi, surzilor! Şi priviţi,
chii Mei, ai fost vrednic de oşi surd
orbilor, ca să vedeţi!
noare şi te-am iubit*, de aceea
19
! Cine este orb în afară de rovoi da oameni pentru tine şi pobul Meu şi surd ca solul Meu
poare pentru viaţa tac.
pe care l-am trimis? Cine este orb 5 Nu te teme*, pentru că Eu
ca acela în care M-am încrezuta
sunt cu tine. Îţi voi aduce sămânşi orb ca robul Domnului?
ţa de la răsărit şi te voi aduna de
20
la apus.
Ai văzut multe, şi* nu iei
20 *Rom. 2.21.
seama? Cu urechi deschise, el nu 6 Voi zice nordului*: „Dă!“ şi
sudului: „Nu opri“, adu-i pe fiii**
aude.
Domnul S-a desfătat în el da21
Mei de departe şi pe fiicele Metorită dreptăţii Lui: a făcut măle de la marginea† pământului,
pe oricine este chemat* cu
reaţă legea şi vrednică de onore.
7
22
Totuşi acesta este un popor
Numele Meu şi pe care l-am creat** pentru gloria Mea, pe care
jefuit şi prădat. Toţi sunt prinşi în
peşteri şi ascunşi în închisori;
l-am întocmit şi l-am făcut.
sunt de pradă şi nimeni nu-i sca- 8 ! Scoate afară pe poporul cel
orb*, care are ochi, şi pe cel surd,
pă de jaf şi nimeni nu zice: „Dă
care are urechi.
înapoi!“
23
Cine dintre voi va pleca ure- 9 Să se adune toate naţiunile
chea la aceasta, va asculta şi
laolaltă şi să se strângă popoareva auzi pentru viitor?
le! Care* dintre ele poate spune
24
Cine a dat pe Iacov jafului
aceasta sau ne poate face să auşi pe Israel cotropitorilor? Nu
zim lucrurile dinainte? Să-şi aduD omnul, împotriva Căruia noi
că martorii lor, ca să se îndrepam păcătuit? Şi n-au vrut să
tăţească; sau să audă şi să zică:
umble în căile Lui şi n-au ascultat
„Adevărat!“
de legea Lui.
10
Voi* sunteţi martorii Mei“,
25 *2 Împ. 25.9. 25
De aceea, El a vărsat asupra
zice D omnul, „voi şi Robul**
**Osea 7.9.
lui mânia Sa aprinsă şi tăria lupMeu, pe care L-am ales: ca să
tei. Şi l-a aprins de jur-împrejur,
cunoaşteţi şi să Mă credeţi şi să
dar el n-a cunoscut; şi l-a ars*,
înţelegeţi că Eu sunt Acelaşid.
dar el n-a pus** la inimă.
Înainte† de Mine n-a fost întocD
mit nici un Dumnezeu, nici după
Şi
acum,
aşa
zice
omnul,
Răscumpără- 43
torul şi
Mine nu va fi.
Cel care te-a creat*, Iacove, şi
Salvatorul lui
Eu, Eu* sunt Domnul şi în
11
Cel
care
te-a
întocmit,
Israele:
Israel
afară
de Mine nu este Salvator.
„Nu
te
teme,
pentru
că
Eu
te-am
1 *Vers. 7,21.
Cap. 44.2,21.
Eu am spus şi am salvat şi
răscumpărat, te-am chemat** pe 12
**Cap. 45.3.
am
făcut să se audă când nici
nume,
eşti
al
Meu.
2 *Ps. 66.12;
91.3.
2
un dumnezeu străin* nu era prinCând vei trece* prin ape, Eu

2 **Deut.31.6;
31.8.
†Dan. 3.25;
3.27.

3 *Ex. 20.2
**Cap. 19.20
†Pr. 21.18.
††Cap. 20.3.

4 *Cap. 63.9.

5 *Cap. 41.10;
41.14; 44.2.
Ier. 30.10,11;
46.27,28.
6 *Ps. 107.3.
**2 Cor. 6.18
†Cap. 45.22.

7 *Cap. 63.19.
Iac. 2.7.
**Ps. 100.3.
Cap. 29.23.
2 Cor. 5.17.
Ef. 2.10.
8 *Cap. 6.9;
42.19.
Ezec. 12.2.
9 *Cap. 41.21;
41.22,26.

10 *Cap. 44.8.
**Cap. 42.1;
55.4.
†Cap. 41.4;
44.6.

11 *Cap. 45.21.
Osea 13.4.
12 *Deut. 32.16.
Ps. 81.9.

a Sau „care este desăvârşit“; lit. „făcut desăvârşit“ b Meroe, în Etiopia africană (Egiptul de sus)
„pentru sufletul tău“ d Sau „Eu sunt El“ (nume al lui Dumnezeu)

c Sau
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tre voi; şi voi sunteţi martorii
Mei**“, zice D omnul, „că Eu
sunt Dumnezeu.
13
Da, de când este ziua, Eu* sunt
13 *Ps. 90.2.
Cap. 41.4.
Acelaşi şi nu este nimeni care să
Ioan 8.58.
scape
din mâna Mea: Eu** voi
**Iov 9.12.
Cap. 14.27.
lucra, şi cine se poate împotrivi?
Îndurarea lui 14
! Aşa zice D omnul, RăsDumnezeu
cumpărătorul* vostru, Sfântul lui
Israel: „Pentru voi am trimis la
14 *Cap. 41.14.
Babilon şi i-am coborât pe toţi
ca fugari, chiar şi pe caldeeni, al
căror strigăt se aude în corăbiia.
15
Eu sunt Domnul, Sfântul vos15 *Vers. 1.
tru, Creatorul* lui Israel, Împăra**Cap. 41.20
tul** vostru“.
16
! Aşa zice Domnul, care face
16 *Ex. 14.16.
Ios. 3.13,16.
o cale* în mare şi o cărare în aPs. 77.19.
pele
puternice,
Cap. 51.10.
17
care scoate* carul şi calul, oş17 *Ex. 14.4-9;
tirea şi pe cei tari – ei sunt cul14.25.
caţi jos împreună, nu se vor ridica; au trecut, s-au stins ca mucul de lumânare.
Nu vă mai amintiţi* de cele
18 *Ier. 16.14; 18
de mai înainte şi nu vă mai gândiţi
23.7.
la cele din vechime.
Iată, Eu voi face un lucru*
19 *Cap. 42.9; 19
48.6.
nou,
acum se va ivi; să nu-l cunoaş2 Cor. 5.17.
teţi
voi?
Voi face** chiar un drum
**Ex. 17.6.
Deut. 8.15.
în deşert, râuri în locul secetos.
Cap. 35.6.
20
Fiara câmpului Mă va glori20 *Cap. 13.22.
fica, şacalii* şi struţii, pentru
**Cap. 48.21
că voi da ape** în deşert, râuri în
locul secetos, ca să dau apă poporului Meu, alesului Meu.
21 *Ps. 102.18. 21
Am întocmit poporul* acesta
Cap. 42.12.
pentru Mine; ei vor vesti lauda Mea.
Lc. 1.74,75. 1
Pet. 2.9.
22
Dar tu, Iacove, nu M-ai chemat,
pentru
că te-ai săturat* de Mine,
22 *Mica 6.3.
Israele!
Mal. 1.13;
3.14.
23
Nu Mi-ai adus* mieii arderilor tale de tot, nici nu M-ai onorat
23 *Amos 5.25.
cu jertfele tale. Eu nu te-am împovărat cu dar de mâncare, nici
nu te-am obosit cu tămâie.
24
N-ai cumpărat pentru Mine
trestie mirositoare pe argint, nici
nu M-ai îndestulat cu grăsimea
jertfelor tale; ci M-ai împovărat

cu păcatele tale, M-ai obosit* cu 24 *Cap. 1.14;
7.13.
nelegiuirile tale.
Ezec. 6.9.
Mal. 2.17.
25
Eu, Eu sunt Acelaşi, care îţi
şterg* fărădelegile, pentru** Mine, 25 *Cap. 14.22.
Ier. 50.20.
şi nu-Mi voi aminti† de păcatele
Fap. 3.19.
tale.
**Ezec. 36.22
†Cap. 1.18.
26
! Adu-Mi aminte să ne juIer. 31.34.
decăm împreună. Vorbeşte tu
însuţi, ca să te îndreptăţeşti.
27
Cel dintâi tată* al tău a pă- 27 *Cap. 51.2.
cătuit şi cei care ţi-au vorbit b
s-au răzvrătit împotriva Mea.
28
De aceea, Eu am profanat* 28 *Cap. 47.6.
Plân. 2.2,6,7.
pe căpeteniile sfântului locaş şi
**Ps.79.4.
am dat** nimicirii pe Iacov şi
Ezec. 5.15.
batjocurii pe Israel.
44 Şi acum, ascultă, Iacove, ro- Promisiunea
Duhului
bul* Meu, şi Israel, pe care l-am
ales!
1 *Cap. 41.8.
Ier. 30.10;
2
Aşa zice Domnul care* te-a
46.27,28.
făcut şi te-a întocmit din pântece,
Cel care te ajută: „Nu te teme**, 2 *Cap. 43.1,7.
**Cap. 43.5.
robul Meu, Iacov, şi tu, Ieşu†Deut. 32.15;
c
33.5,26.
run †, pe care l-am ales.
Pentru că voi turna* apă pes- 3 *Cap. 35.7.
3
te cel însetat şi râuri peste păIoel 2.28.
Ioan 7.38.
mântul uscat; voi turna Duhul
Fap. 2.18.
Meu peste sămânţa ta şi binecuvântarea Mea peste urmaşii tăi;
şi vor răsări prin iarbă ca
4
sălciile lângă pâraiele de apă.
Unul va zice: «Al Domnului
5
sunt». Şi altul se va numi cu numele lui Iacov. Şi un altul va
scrie cu mâna lui: «Al Domnului!»
Şi se va numi cu numele lui Israel“.
6
! Aşa zice D omnul, Împă- Dumnezeu
unic
ratul lui Israel şi Răscumpărătorul* lui, Domnul oştirilor: „Eu 6 *Cap.43.1,14
**Cap. 48.12
sunt Cel** dintâi şi Eu sunt Cel
Apoc. 1.17.
din urmă şi în afară de Mine
nu este Dumnezeu.
7
Şi cine* poate ca Mine să che- 7 *Cap. 41.22.
me şi să spună şi să înşire în ordine lucrurile înaintea Mea, de când
am rânduit pe poporul din vechime? Şi lucrurile viitoare şi cele care
se vor întâmpla, să le spună ei!
8
Nu te teme, nici nu te înspăimânta! Nu te-am făcut Eu să auzi

a Sau „chiar şi pe caldeeni, în corăbiile în care se aude strigătul lor“
către popor) c Nume poetic al lui Israel
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ISAIA 44:25
8 *Cap. 42.9;
48.5.
**Cap. 43.10
†Deut. 4.35;
4.39; 32.39.
1 Sam. 2.2.
2 Sam. 22.32
Cap. 45.5.
9 *Cap. 41.24;
41.29.
**Ps. 115.4.

10 *Ier. 10.5.
Hab. 2.18.
Fap. 19.26.
11 *Ps. 97.7.
Cap. 1.29;
42.17; 45.16.

12 *Cap. 40.19;
41.6.
Ier. 10.3.

13 *Jud. 17.4.

15 *2 Cr. 25.14.

aceasta de demulta şi nu ţi-am
spus* Eu lucrul acesta? Şi voi
sunteţi** martorii Mei. Este un alt
Dumnezeub în afară† de Mine?
Nu este nici o altă Stâncă, nu
cunosc alta.
9
! Cei care întocmesc* un chip
cioplit, toţi sunt deşertăciune şi
lucrurile în care se desfată nu folosesc; şi ei înşişi sunt martorii lor
că nu văd**, nici nu cunosc, ca să
se ruşineze.
Cine a întocmit un dumnezeu
10
sau a turnat un chip cioplit, care
nu este* de nici un folos?
11
Iată, toţi tovarăşii lui se vor
ruşina*; şi meşterii nu sunt decât
oameni. Să se adune toţi împreună, să se ridice: se vor teme, se
vor ruşina toţi!
12
Fierarul* are o daltăc şi lucrează cu cărbuni şi-i dă o formă cu
ciocanele şi-ld lucrează cu braţul
său cel tare; dar este flămând şi
nu mai are putere; dacă nu bea
apă, se simte sfârşit.
13
Lucrătorul în lemn întinde
sfoara, îi face un semn cu creta
roşie; île netezeşte cu rindeaua şi
îl înseamnă cu compasul şi-l face
după chipul unui om, după frumuseţea omului, ca să stea* într-o casă.
14
Îşi taie cedri sau ia un chiparos sau un stejar şi-l alegeg pentru
sine dintre copacii pădurii. Plantează un brad şi ploaia îl face să
crească.
15
Şi îi va folosi omului pentru
ars; ia din el şi se încălzeşte; da, îl
aprinde şi coace pâine; şi face şi
un dumnezeu şi i se închină. Îl face chip cioplit şi se pleacă* înaintea lui!
16
O parte din el o arde în foc;
cu o parte din el mănâncă apoi
carne; faceg friptură şi se satură şi se încălzeşte şi zice: „Aha,
m-am încălzit, am văzut foculg!“

Şi cu rămăşiţa din el face un 17 *1Împ.18.26;
18.28.
dumnezeu, chipul său cioplit; se
pleacă înaintea lui şi i se închină şi
i se roagă* şi zice: „Scapă-mă,
pentru că tu eşti dumnezeul meu!“
18
Ei nu cunosc şi nu înţeleg; 18 *Ps. 81.12.
Cap. 6.9,10.
pentru că El le-a acoperith ochii*,
ca să nu vadă, şi inimile, ca să
nu înţeleagă.
19
Şi nici unul nu îşi cercetează* 19 *Cap. 46.8.
inimai; nu este nici cunoştinţă,
nici înţelegere, ca să zică: „Am
ars o parte din el în foc şi am
şi copt pâine pe cărbunii lui; am
fript carne şi am mâncat-o: şi cu
rămăşiţa din el să fac o urâciune?
Să mă închin înaintea unui butuc
de lemn?“
20 *Ps. 102.9.
El se hrăneşte* cu cenuşă: o
20
**Iov 15.31.
Osea 4.12.
inimă amăgită** l-a rătăcit, ca să
Rom. 1.21,22
nu-şi scape sufletul sau să zică:
2 Tim. 3.13.
†Cap. 59.4,13
„Nu am† o minciună în mâna mea
Rom. 1.25.
dreaptă?“
! „Adu-ţi aminte acestea, Ia- Israel nu
21
cove, şi tu, Israele, pentru că tu este uitat
eşti robul* Meu. Eu te-am întoc1,2.
mit; tu eşti robul Meu, Israele; nu 21 *Vers.
**Cap. 49.15
vei fi uitat** de Mine.
51.1,9.
Eu ţi-am şters* fărădelegile 22 *Ps.
22
Fap. 3.19.
ca pe un nor gros, şi păcatele ta**Cap. 31.6;
55.7.
le ca pe un nor. Întoarce-te** la
†Cap. 48.20.
Mine, pentru că Eu te-am răs1 Cor. 6.20.
1 Pet. 1.18.
cumpărat†“.
23
Cântaţi*, ceruri, pentru că 23 *Ps. 69.34;
96.11,12.
Domnul a lucrat! Strigaţi**, aCap. 42.10;
dâncimi ale pământului! Izbuc49.13.
Ier. 51.48.
niţi în cântare de bucurie, voi,
Apoc. 18.20.
munţilor, pădurilor şi orice co**Ps. 98.7,8;
148.7,9.
pac al lor! Pentru că D omnul a
†Cap. 43.1.
răscumpărat† pe Iacov şi S-a glo††Cap. 49.3.
rificat†† în Israel.
24
! Aşa zice D omnul, Răs- Ierusalimul
cumpărătorul tău, şi Cel care te-a va fi locuit
întocmit din pântece: „Eu sunt
Domnul care a făcut toate lucru- 24 *Iov 9.8.
Ps. 104.2.
rile; care singur* am desfăşurat
Cap. 40.22;
j
cerurile; care prin Mine Însumi
45.12.
am aşternut pământul.
Eu zădărnicesc* semnele min- 25 *Cap. 47.13.
25
17

a Sau „de atunci“ b Ebr. „Eloah“ c Sau „foarfeci de apucat cărbuni“ d Chipul e Lemnul
„creşte“ g Lit. „frige friptură ..... am văzut lumina“ h Lit. „le-a tencuit“ i Lit. „nu pune la inimă“

„şi care, nefiind nimeni cu Mine“

f Lit.
j Sau
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25 **2Sam.15.31
Iov 5.12-14.
Cap. 29.14.
Ier. 50.36;
51.57.
1 Cor. 1.20.

cinoşilor şi-i fac nebuni pe ghicitori; îi întorc înapoi** pe cei
înţelepţi şi fac din cunoştinţa lor
nebunie;
Eu întăresc* cuvântul robului
26
26 *Zah. 1.6.
Meu
şi împlinesc sfatul solilor
Mt. 5.18.
Mei; Eu zic Ierusalimului: „Vei fi
locuit!“, şi cetăţilor lui Iuda: „Veţi
fi zidite!“ şi voi ridica dărâmăturile lor;
Eu zic adâncului: „Usucă-te*!“
27 *Ier. 50.38; 27
51.32,36.
şi-ţi voi seca râurile;
zic despre Cirus: „El este
28 *2 Cr. 36.22; 28
36.23.
păstorul
Meu şi el Îmi va înEzra 1.1.
deplini toată plăcerea“ şi zic IeCap. 45.13;
54.11.
rusalimului: „Vei fi zidit*!“, şi
templului: „Ţi se va pune temelia!“
Cirus, unsul 45 Aşa zice Domnul către unsul
Domnului
Său, către Cirus*, a cărui dreaptă** am ţinut-o ca să supun†
1 *Cap. 44.28.
naţiunile înaintea lui; şi voi dez**Ps. 73.23.
lega
coapsele împăraţilor, ca
Cap. 41.13;
42.6.
să deschid uşilea înaintea lui şi
†Cap. 41.2,25
porţile să nu se închidă:
Dan. 5.30.
Eu voi merge înaintea ta şi
2
2 *Cap. 40.4.
voi
netezi*
locurile înalteb, voi sfă**Ps. 107.16.
râma** uşile de aramă şi voi tăia
în două zăvoarele de fier;
şi-ţi voi da comorile întune3 *Cap. 41.23. 3
**Ex. 33.12;
ricului şi avuţiile ascunse ale lo33.17.
curilor tainice, ca să cunoşti* că
Cap. 43.1;
49.1.
Eu, Domnul, care te chem** pe
nume, sunt Dumnezeul lui Israel.
4
Pentru Iacov*, robul Meu, şi
4 *Cap. 44.1.
pentru
Israel, alesul Meu, te-am
**1 Tes. 4.5.
chemat pe numele tău, te-am numit
cu drag, deşi tu nu Mă cunoşteai**.
5 *Deut. 4.35; 5
Eu sunt* Domnul şi nu este
4.39; 32.39.
altul!
În afară de Mine nu este
Cap. 44.8.
Dumnezeu. Eu te-am încins**,
**Ps. 18.32;
18.39.
deşi tu nu Mă cunoşteai,
ca să ştie* cei de la răsăritul
6 *Ps. 102.15. 6
Cap. 37.20.
soarelui
şi de la apus că nu este
Mal. 1.11.
altul în afară de Mine. Eu sunt
Domnul şi nu este altul,
7 *Cap. 42.16.
Cel care întocmesc lumina*
**Ps.104.20; 7
105.28.
şi creez întunericul**, care fac
†Cap. 31.2;
paceac şi creez nenorocirea†; Eu,
47.11.
Amos 3.6.
Domnul, fac toate acestea.
a Uşi cu două canaturi

! Picuraţi* ceruri, de sus! Şi
să reverse norii dreptate! Să se
deschidă pământul şi să rodească mântuire şi, împreună cu ea,
să răsară dreptatead! Eu, D omnul, am creat aceasta.
9
! Vai de cel care se ceartă
cu Acela care l-a făcut! Un ciob
între cioburile pământului! Va zice
lutul* către cel care-l întocmeşte: „Ce faci?“ sau lucrarea ta către
tine: „El n-are mâini“?
10
Vai de cel care zice tatălui
său: „Ce naşti tu?“ sau femeii: „Ce
ai născut?“
11
Aşa zice Domnul, Sfântul*
lui Israel şi Cel care l-a făcut:
„Întrebaţi-Mă** de cele viitoare,
despre fiii† Mei, şi porunciţi-Mi
cu privire la lucrarea†† mâinilor Mele.
12
Eu am făcut* pământul şi l-am
creat pe om pe el. Eu, chiar mâinile Mele au desfăşurat** cerurile şi Eu am poruncit întregii lor
oştiri†.
13
Eu l-am ridicat în dreptate*
şi voi face** toate căile lui drepte.
El va reconstrui† cetatea Mea
şi va da drumul captivilor Mei,
nu pentru†† preţ, nici pentru răsplatăe“, zice Domnul oştirilor.
14
! Aşa zice Domnul: „Bogăţiaf Egiptului* şi marfa Etiopiei
şi a sabeenilor, bărbaţi de statură înaltă, vor trece** la tine şi
vor fi ale tale; ei vor merge după
tine; vor trece în lanţuri† şi se
vor pleca înaintea ta şi te vor
implora, zicând: „Cu adevărat,
în tine este Dumnezeu†† şi nu
este altul, nu este alt Dumnezeu!“
15
! Cu adevărat, Tu eşti un
Dumnezeu care Te ascunzi*, Dumnezeul lui Israel, Salvatorul!
16
Se vor ruşina şi vor fi umiliţi cu toţii, vor pleca ruşinaţi toţi
făuritorii* de idolig.
17
Israel va fi salvat* de Domnul printr-o mântuire eternă. Nu
8

8 *Ps. 72.3;
85.11

9 *Cap. 29.16;
64.8.
Ier. 18.6.
Rom. 9.20.

11 *Cap. 43.15;
44.2.
**Cap. 8.19.
†Ier. 31.9.
††Cap. 29.23;
60.21.
12 *Cap. 42.5.
Ier. 27.5.
**Ps. 104.2.
Cap. 44.24.
†Gen. 2.1.
Neem. 9.6.
13 *Cap. 41.2.
**Vers. 2.
†2 Cr. 36.22;
36.23.
Ezra 1.1.
Cap. 44.28.
††Cap. 52.3.

Domnul,
singurul
Salvator
14 *Ps. 68.31.
Cap. 19.21.
**Cap. 14.1;
49.23; 54.3.
†Ps. 149.8.
††Ier. 16.19.
Zah. 8.20-23
1 Cor. 14.25.
15 *Ps. 44.24.
Cap. 1.15;
8.17; 57.17.
16 *Cap. 44.11.
17 *Cap. 26.4;
51.6.
Rom. 11.26.

b Sau „lucrurile înălţate“ c Sau „prosperitatea“ d Sau „şi deodată să rodească
mântuirea şi să răsară dreptatea“ e Sau „dar“, „mită“ f Lit. „Munca“ g Lit. „de chipuri“
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18 *Cap. 42.5.
**Vers. 12.
†Gen. 1.2,26
Ps. 115.16.
††Vers. 5.

19 *Deut. 30.11
Cap. 48.16.
**Ps. 19.8;
119.137,138.
Vers. 23.
Cap. 63.1.

20 *Cap. 44.17;
46.7; 48.7.
Rom. 1.22;
1.23.
**Cap. 41.22;
43.9; 46.10;
48.14.

21 *Cap. 44.8;
46.9; 48.3.

22 *Ps. 22.27;
65.5.
Zah. 12.10.

23 *Cap. 62.8.
Ev. 6.13.
**Rom. 14.11
†Deut. 6.13.
Ps. 63.11.
Cap. 19.18;
65.16.
24 *Ier. 23.5.
1 Cor. 1.30.
**Cap. 41.11

25 *Cap. 53.11.
1 Cor. 1.31.
**Cap.
41.16; 60.19.

vă veţi ruşina, nici nu veţi fi 46 Bele se prăbuşeşte*, Neboe Răsturnarea
idolilor din
umiliţi, în vecii vecilor.
se înclină. Idolii lor sunt puşi pe
Babilon
! Pentru că aşa zice D om18
animale şi pe vite. Lucrurile pe
1 *Cap. 21.9.
nul care a creat* cerurile, Dumcare le purtaţi sunt apăsătoare, o
Ier. 50.2;
51.44.
nezeu Însuşi care a întocmit**
povară pentru vita obosită!
pământul şi l-a făcut, El, care 2
Ele se încovoaie, se pleacă 2 *Ier. 48.7.
l-a întemeiat. Nu l-a creat pusjos laolaltă: n-au putut salva potiua†, ci l-a întocmit ca să fie lovara; şi sufletul* lor este dus în
captivitate.
cuit: „Eu sunt Domnul şi nu††
3
este altul!
! „Ascultaţi-Mă, casă a lui 3 *Ex. 17.4.
Iacov şi toată rămăşiţa casei lui
19
Eu n-am vorbit în ascuns*, în
Deut. 1.31;
32.11.
vreun loc întunecos al pămânIsrael, pe care v-am dus din pânPs. 71.6.
tului. N-am zis seminţei lui Iatece, pe care v-am purtat* de la
naştere:
cov: «Căutaţi-Mă în zadar!» Eu,
Domnul, spun** ce este drept, fac 4
până la bătrâneţe Eu* sunt 4 *Ps. 102.27.
Cap. 41.4;
Acelaşif, şi până veţi încărunţi**
cunoscut ce este adevărat“.
43.13.
20
! „Adunaţi-vă şi veniţi! AEu vă voi purta. Eu v-am făcut
Mal. 3.6.
**Ps. 48.14;
şi Eu vă voi duce; da, vă voi
propiaţi-vă toţi, voi, cei care aţi
71.18.
purta şi vă voi scăpa.
scăpat cu viaţă dintre naţiuni! Nu
Cu cine* Mă veţi asemăna
au* cunoştinţă cei care poartă 5
40.18;
şi Mă veţi face deopotrivă sau 5 *Cap.
lemnul chipului lor cioplit şi se
40.25.
Mă veţi pune alături, ca să fim
roagă unui dumnezeu care nu-i
deopotrivă?
poate** salva.
Ei varsă* aur din sac şi cân- 6 *Cap. 40.19;
21
Spuneţi şi aduceţi-i aproape; 6
41.6; 44.12;
tăresc argint în balanţă; tocmesc
da, să se sfătuiască unii cu alţii.
44.19.
un argintar şi el face un dumneCine a arătat aceasta din vechiIer. 10.3.
zeu: ei se pleacă, da, i se închină.
me? Cine a spus-o de demult? Nu
Îl ridică* pe umăr, îl poartă 7 *Cap. 45.20.
Eu, Domnul? Nu este* alt Dum- 7
Vers. 1.
şi-l aşază la locul lui şi el stă
nezeu în afară de Mine: un DumIer. 10.5.
acolo, nu se mişcă din locul lui;
nezeu drept şi un Salvator; nu
da, când strigă cineva la el, el nu
este altul în afară de Mine.
răspunde, nu-l scapă din strâm22
Priviţib la Mine* şi veţi fi saltorarea lui“.
vaţi, toate marginile pământului!
Pentru că Eu sunt Dumnezeu şi 8
! „Aduceţi-vă aminte* de 8 *Cap. 44.19;
47.4.
aceasta şi fiţi oamenig! Întoarcenu este altul.
Pe Mine Însumi* am jurat,
ţi-vă în inimă, voi, răzvrătiţilor!
23
cuvântul a ieşit din gura Mea în 9
Aduceţi-vă aminte de cele de 9 *Deut. 32.7.
Cap. 42.9;
dreptate şi nu se va întoarce:
mai înainte*, din vechime, pen65.17.
**Cap. 45.5;
orice** genunchi se va pleca înatru că Eu sunt Dumnezeu şi nu
45.21.
intea Mea, orice limbă va jura†
este** altul; Eu sunt Dumnezeu
pe Mine.
şi nu este nimeni asemenea Mie,
«Numai în Domnul», Mi se 10
care spun* sfârşitul de la în- 10 *Cap. 45.21.
24
va zice, «amc dreptated* şi puceput, din timpuri străvechi, cele
**Ps. 33.11.
Pr. 19.21;
tere»“. La El vor veni; şi toţi**
nefăcute încă, zicând: Planul**
21.30.
cei care se aprind împotriva Lui
Meu va sta în picioare şi voi face
Fap. 5.39.
Ev. 6.17.
se vor ruşina.
toată plăcerea Mea,
În D omnul va fi îndreptăţi- 11
chemând pasărea răpitoare 11 *Cap. 41.2;
25
41.25.
tă* şi se va glorifica** toată săde la* răsărit, pe omul** planului
**Cap.44.28;
mânţa lui Israel.
Meu dintr-o ţară îndepărtată. Da,
45.13.

a Ca în Geneza 1.2
b Sau „Întoarceţi-vă spre“
c Sau „Se va zice despre Mine: «Numai în Domnul
d
e
f
este...»“
Lit. „dreptăţi“
Idol babilonean
Sau „Eu sunt El“ (Nume al lui Dumnezeu) g Lit.

„bărbaţi“
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11 †Num. 23.19

Eu am vorbit† şi Eu voi
împlini; Eu am gândit şi Eu
voi face“.
12
! „Ascultaţi-Mă, voi, cei tari
12 *Ps. 76.5.
Zah. 7.11,12.
cu inima*, care sunteţi departe**
**Cap. 48.1.
de
dreptate!
Rom. 10.3.
13
Eu apropii* dreptatea Mea;
13 *Cap. 51.5;
ea nu va fi departe şi salvarea
61.11.
Rom. 3.21.
Mea nu va întârzia. Şi Eu voi
**Cap. 62.11
dărui
Sionului salvare** şi lui Is1 Pet. 2.6.
rael gloria Mea“.
Căderea
„Coboară-te* şi şezi în ţărână,
47
Babilonului
fecioară, fiică** a Babilonului!
Şezi pe pământ, fără tron, fiică a
1 *Cap. 3.26.
caldeenilor! Pentru că nu te vei mai
Ier. 48.18.
**Ier. 51.33.
numi plăpândă şi gingaşă.
2
Ia* pietrele de moară şi maci2 *Ex. 11.5.
Jud. 16,21.
nă făină! Ridică-ţi vălul, suflecă-ţi
Mt. 24.41.
poalele! Dezgoleşte-ţi piciorul,
treci râurile!
3
Goliciunea ta va fi descope3 *Cap. 3.17;
20.4.
rită*, da, ruşinea ta se va vedea.
Ier. 13.22,26.
Mă voi răzbuna** şi nu voi cruNaum 3.5.
**Rom. 12.19
ţa pe nimeni“.
Răscumpărătorul nostru, Dom4 *Cap. 43.3,14 4
nul oştirilor* este Numele Lui,
Ier. 50.34.
Sfântul lui Israel.
! „Şezi în tăcere* şi pleacă
5 *1 Sam. 2.9. 5
**Cap. 13.19
în
întuneric,
fiică a caldeenilor,
Vers. 7.
pentru
că
nu
te
vei mai numi stăDan. 2.37.
pâna** împărăţiilor.
M-am mâniat* pe poporul
6 *2 Sam. 24.14 6
2 Cr. 28.9.
Meu, am pângărit moştenirea
Zah. 1.15.
Mea şi i-am dat în mâna ta; tu
**Deut. 28.50
nu le-ai arătat îndurare. Ai apăsat** foarte mult jugul tău asupra
bătrânului
7
şi ai zis: «Voi fi stăpână* pen7 *Vers. 5.
Apoc. 18.7.
tru totdeauna», încât nu ţi-ai pus
**Deut. 32.29
acestea la inimă, nici nu ţi-ai aIer. 5.31.
mintit** de sfârşitul lor.
Ezec. 7.2,3.
8
! Acum însă ascultă aceasta,
8 *Vers. 10.
tu, cea dedată plăcerilor, care
Ţef. 2.15.
**Apoc. 18.7
locuieşti fără grijă, care zici în
inima ta: «Eu* sunt şi nu este alta
în afară de mine. Nu voi rămâne
văduvă şi nu voi cunoaşte** pierderea copiilor».
9
Dar amândouă* acestea vor
9 *Cap. 51.19.
**Ps. 73.19.
veni asupra ta într-o** clipă, în1 Tes. 5.3.
Apoc. 18.8.
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a Sau „în ciuda“
e Lit. „lumină“

tr-o singură zi: pierderea copii- 9 †Naum 3.4.
Apoc. 18.23.
lor şi văduvia. Vor veni asupra ta
în plinătatea lor, pentrua mulţimea
vrăjitoriilor† tale, pentrua marele
număr al descântecelor tale.
10
Pentru că te-ai încrezut* în 10 *Ps. 52.7;
62.10.
răutatea ta, ziceai: «Nu mă vede
**Cap. 29.15
nimeni**!» Înţelepciunea ta şi
Ezec. 8.12;
9.9.
cunoştinţa ta te-au amăgit şi ai
†Vers. 8.
zis în inima ta: «Eu† sunt şi nu este
alta în afară de mine!»
11
Dar va veni răul* peste tine 11 *Cap. 57.1.
tu nu vei şti de unde se ridică;
**Cap. 13.6.
Ier. 51.8.
şi va cădea peste tine nenorociLc. 17.27.
rea pe care n-o vei putea îndepăr1 Tes. 5.3.
tab şi va veni deodată** peste tine
pustiirea la care nu te aşteptai.
12
! Stai acum cu descântecele
tale şi cu mulţimea vrăjitoriilor
tale, cu care te-ai ostenit din tinereţea ta; poate vei trage vreun
folos din ele, poate vei aduce
groaza.
13
Eşti obosită* de mulţimea pla- 13 *Cap. 57.10.
Ier. 51.58.
nurilor tale. Să se ridice acum şi
**Cap. 8.19;
să te salveze cei care împart ce44.25.
Vers. 9.
rurilec**, privitorii stelelor, care
Dan. 2.2,10.
prezic după lunile noi cele ce
vor veni peste tine!
14
Iată, vor fi ca miriştea*: fo- 14 *Naum 1.10.
Mal. 4.1.
cul** îi va arde. Nu-şi vor putea
**Cap. 10.17
d
salva viaţa de sub puterea flăcării: nu va fi cărbune la care să
se încălzească, nici foce, ca să
se aşeze înaintea lui.
15
Aşa îţi vor fi aceia cu care 15 *Apoc. 18.11
te-ai ostenit, cu care ai făcut* negoţ din tinereţea ta. Fiecare se va
duce la ale lui, nu este nimeni
care să te scape“.
Mustrarea
48 Ascultaţi aceasta, casă a lui necredincioIacov, care sunteţi numiţi după
şiei lui Israel
numele lui Israel şi ieşiţi* din apele lui Iuda, care juraţi** pe 1 *Ps. 68.26.
Numele Domnului şi mărturisiţi
**Deut. 6.13
Cap. 65.16.
despre Dumnezeul lui Israel, dar
Ţef. 1.5.
nu† în adevăr, nici în dreptate.
†Ier. 4.2; 5.2.
2
Pentru că ei se numesc după
2 *Cap. 52.1.
cetatea sfântă* şi se sprijină** pe
**Cap.10.20
Ier. 7.4; 21.2.
Dumnezeul lui Israel: Domnul

b Lit. „îndepărta prin ispăşire“

c Astrologii d Lit. „mâna“

Mica 3.11.
Rom. 2.17.

ISAIA
3 *Cap. 41.22;
42.9; 43.9;
44.7,8;
46.9,10.
**Ios. 21.45.
4 *Ex. 32.9.
Deut. 31.27.

5 *Ier. 44.15.

6 *Cap. 42.9;
43.19.

8 *Deut. 9.7,24
Ps. 58.3.
Cap. 46.8.

9 *Vers. 11.
Ezec. 20.9;
20.14,22,44.
**Ps. 78.38;
79.9; 106.8.
10 *Ps. 66.10.
Ier. 9.7.
**Deut. 4.20
1 Împ. 8.51.
11 *1 Sam. 12.22
Ezec. 20.9.
**Deut. 32.26
Cap. 42.8.

Israel
eliberat
12 *Deut. 32.39.
Cap. 41.4.
Apoc. 1.17.
13 *Ex. 20.11.
Ps. 102.25.
Cap. 42.5;
45.12,18.
Ev. 1.10-12.
**Cap. 40.26
14 *Cap. 41.22;
43.9; 44.7;
45.20,21.

oştirilor este Numele Lui.
3
„De mult* am spusa cele dintâi lucruri şi din gura Mea au
ieşit şi le-am făcut să fie auzite.
Deodată** am lucrat şi ele s-au
împlinit.
4
Pentru că ştiam că eşti îndărătnic şi că grumazul* tău este un
tendon de fier şi fruntea ta este
de aramă,
5
de aceea, ţi le-am spus de
atunci; înainte ca să se întâmple,
te-am făcut să le auzi, ca nu cumva să zici: «Idolul meu le-a făcut
şi chipul* meu cioplit şi chipul
meu turnat le-au poruncit».
6
Tu auzi; priveşte toate acestea; şi voi, nu vreţi voi să le mărturisiţi? Te-am făcut să auzi lucruri noi* din timpul acesta şi lucruri ascunse, pe care nu le ştiai.
7
Acum sunt create, şi nu de
demult; şi înaintea zilei acesteia
nu le-ai auzit, ca nu cumva să
zici: «Iată, le ştiam!»
8
Da, n-ai auzit, nici n-ai ştiut
şi de demult nu ţi s-a deschis
urechea; pentru că ştiam că întotdeauna te vei purta cu necredincioşie* şi din pântece te-ai numit răzvrătit“.
9
! „Pentru* Numele Meu, Îmi
voi amâna** mânia şi, pentru lauda Mea, Mă stăpânesc cu privire
la tine, ca să nu te nimicesc.
10
Iată, te-am curăţatb, dar nu*
ca argintul; te-am ales în cuptorul** strâmtorării.
Pentru Mine, pentru* Mine
11
voi lucra; căci cum să fie profanat Numele Meu? Şi nu voi da
altuia gloria** Mea“.
12
! „Ascultă-Mă, Iacove, şi tu,
Israele, cel chemat de Mine! Eu
sunt Acelaşi: Eu* sunt Cel dintâi
şi Eu sunt Cel din urmă.
13
Da, mâna Mea a pus temelia* pământului şi dreapta Mea a
întins cerurile: Eu le chem**, ele
se înfăţişează împreună.
Adunaţi-vă* toţi şi ascultaţi:
14
a Sau „am prezis“, vezi şi vers.5,14

care dintre ei a spus aceste lucruri? Acela pe care l-a iubit**
Domnul va împlini plăcerea† Lui
asupra Babilonului şi braţul Său
va fi peste caldeeni.
15
Eu, Eu am vorbit; da, Eu l-am
chemat*; Eu l-am adus şi calea
lui va fi prosperă.
16
Apropiaţi-vă de Mine, ascultaţi aceasta: de la început n-am
vorbit* în ascuns; de când au fost
aceste lucruri, Eu sunt acolo; şi
acum m-a trimis Domnul** Dumnezeu şi Duhul Său“.
17
! Aşa zice Domnul, Răscumpărătorul* tău, Sfântul lui Israel:
„Eu sunt D omnul Dumnezeul
tău, care te învaţă ce îţi este de
folos, care te călăuzeşte** pe calea pe care să mergi.
18
O! dacă ai fi ascultat* de poruncile Mele! Atunci pacea** ta
ar fi fost ca un râu şi dreptatea†
ta ca valurile mării.
19
Şi sămânţa* ta ar fi fost ca
nisipul şi urmaşii pântecelui tău
ca prundişul său. Nu li s-ar fi stârpit numele, nici n-ar fi fost nimicit dinaintea Mea!“
20
! Ieşiţi* din Babilon, fugiţi
dintre caldeeni! Cu glas de cântare spuneţi, faceţi să se audă aceasta, răspândiţi-o până la caDompătul pământului. Spuneţi: „D
nul l-a răscumpărat** pe robul
Său Iacov!
21
Şi ei n-au însetat*, când El îi
conducea prin pustiuri; El a făcut
să curgă** apele din stâncă pentru ei; da, a despicat stânca, şi apele au ţâşnit“.
22
! „Pentru cei răi nu este
pace*“, zice Domnul.
49 " Ascultaţi-Mă*, insulelor!
Şi auziţi, popoare îndepărtate!
Domnul m-a chemat** din pântece; din pântecele mamei mele a
rostit numele meu
2
şi mi-a făcut gura* ca o sabie
ascuţită. M-a ascuns sub umbra**
mâinii Sale şi m-a făcut o săgeată
b Sau „topit“

49:2
14 **Cap. 45.1.
†Cap. 44.28.

15 *Cap. 45.1,2.

16 *Cap. 45.19.
**Cap. 61.1.
Zah. 2.8,9,11

17 *Cap. 43.14.
**Ps. 32.8.
Cap. 49.10.

18 *Deut. 32.29.
Ps. 81.13.
**Ps. 119.165
†Osea 10.12.
Amos 5.24.
19 *Gen. 22.17.
Osea 1.10.

20 *Ier. 50.8;
51.6,45.
Zah. 2.6,7.
Apoc. 18.4.
**Cap. 43.1;
44.22,23;
52.9; 63.9.

21 *Cap. 30.25;
41.17.
**Ex. 17.6.
Ps. 78.15,20;
105.41.

22 *Cap. 57.21.

Lumina
naţiunilor
1 *Cap. 41.1.
**Ier. 1.5.
Mt. 1.20,24.
Ioan 10.36.
Gal.1.15.
2 *Cap. 11.4.
Ev. 4.12.
Apoc. 1.16;
2.12,16.
**Cap. 51.16
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2 †Hab. 3.11.

ascuţită; m-a ascuns în tolba† Lui.
3
Şi mi-a zis: „Tu eşti robul*
3 *Zah. 3.8.
**Cap. 44.23
Meu, Israele, în care Mă voi gloIoan 13.31;
rifica**“.
15.8.
Şi eu am zis: „În zadar* m-am
4
4 *Cap. 65.23.
trudit, mi-am cheltuit puterea
pentru nimic şi fără folos; totuşi
dreptul meua este la Domnul şi
răsplătirea mea la Dumnezeul
meu“.
5
! Şi acum, zice Domnul, care
5 *Cap. 44.2.
m-a întocmit* din pântece ca să
fiu robul Lui, ca să întorc la El
pe Iacov (deşi Israel nu este încă
strâns, voi fi glorificat înaintea
Domnului şi Dumnezeul meu va fi
puterea mea).
6
Şi El zice: „Este puţin să fii
6 *Cap. 42.6;
robul
Meu, ca să ridici seminţiile
60.3.
Lc. 2.32.
lui Iacov şi să întorci pe cei păsFap. 13.47;
traţi ai lui Israel; te voi da şi
26.18.
ca lumină* a naţiunilor, ca să fii
mântuirea Mea, până la capătul
pământului“.
! Aşa zice D omnul, Răs7 *Cap. 48.17. 7
cumpărătorul* lui Israel, Sfântul
**Ps. 22.6-8;
69.7-9.
său, celui pe care omul îl disCap. 53.3.
preţuieşteb**, celui pe care-l urăşMt. 26.67;
27.41.
te naţiunea, robului celor puter†Cap. 52.15.
nici: „Împăraţii† vor vedea şi se
vor ridica, prinţii de asemenea, şi
se vor închina, datorită Domnului
care este credincios, datorită Sfântului lui Israel, care te-a ales“.
Aşezarea
8
! Aşa zice Domnul: „La timdin nou a
pul
îndurării* ţi-am răspuns şi
lui Israel
în ziua mântuirii te-am ajutat.
Şi te voi păzi şi te voi punec**
8 *Ps. 69.13.
ca legământ al poporului, ca să
2 Cor. 6.2.
restabileşti ţarad, ca să-i faci să
**Cap. 42.6.
stăpânească moştenirile pustiite,
9
zicând celor captivi*: «Ie9 *Cap. 42.7;
şiţi!», celor care sunt în întuneric:
61.1.
Lc. 4.18.
«Arătaţi-vă!» Vor paşte pe lângă
**Cap. 41.18
drumuri şi păşunea lor va fi pe
Zah. 9.12.
toate înălţimile** golaşe.
10
Nu vor flămânzi*, nici nu vor
10 *Cap. 33.16;
48.21.
înseta, nici nu-i va bate arşiţa**,
Apoc. 7.16.
nici soarele, pentru că Acela care
**Ps. 121.6.
are milă de ei îi va conduce†
a Sau „judecata mea“
f Lit. „încă“
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şi îi va călăuzi pe lângă izvoarele†† de apă.
11
Şi voi face din toţi munţii*
Mei o cale şi drumurile Mele vor
fi înălţate.
12
Iată, aceştia vor veni de departe; şi, iată, aceştia de la nord
şi de la apus* şi aceştia din ţara
Sinime!“
13
Chiuiţi*, ceruri, şi bucură-te,
pământule, şi izbucniţi în cântări,
munţilor! Pentru că D omnul a
mângâiat pe poporul Său şi va avea
milă de cei întristaţi ai Săi.
Domnul
! Şi Sionul a zis: „D
14
m-a părăsit şi Domnul m-a uitat!“
15
„Poate* o femeie să-şi uite
copilul pe care-l alăptează, ca să
n-aibă milă de fiul pântecelui
ei? Chiar dacă aceasta** ar putea
uita, totuşi Eu nu te voi uita.
Iată, te-am gravat pe palmele
16
mâinilor* Mele. Zidurile** tale
sunt întotdeauna înaintea Mea!
Fiii tăi se vor grăbi; cei care
17
te-au surpat şi cei care te-au
pustiit vor pleca de la tine.
Ridică-ţi* ochii în jur şi vezi!
18
Ei toţi se strâng, vin la tine! Viu
sunt Eu“, zice Domnul, „te vei
îmbrăca într-adevăr cu toţi
aceştia ca şi cu o podoabă** şi te
vei încinge cu ei ca o mireasă.
19
Pentru că locurile tale părăsite şi ruinele tale şi ţara ta pustiită vor fi* acum prea strâmte
pentru locuitorii tăi şi cei care te
înghiţeau vor fi departe.
20
Fiii de care ai fost lipsită*
vor zice iarăşif în auzul tău: «Locul este prea strâmt pentru mine;
dă-mi loc să mă aşez».
21
Atunci vei zice în inima ta:
«Cine mi i-a născut pe aceştia,
pentru că îmi pierdusem copiii şi
eram pustie, o deportată, şi pribegeam alungată? Şi cine i-a
crescut pe aceştia? Iată, eu rămăsesem singură; unde au fost
aceştia?»“

b Lit. „Celui dispreţuit de suflet“

c Lit. „te voi da“

10 †Ps. 23.2.
Cap. 40.11.
††Cap. 35.7;
41.17.
11 *Cap. 40.4.
12 *Cap. 43.5,6.

13 *Cap. 44.23.

15 *Ps. 103.13.
Mal. 3.17.
Mt. 7.11.
**Rom. 11.29

16 *Ex. 13.9.
Cânt. 8.6.
Hag. 2.23.
**Ps. 48.12;
48.13.
Cap. 62.6.

18 *Cap. 60.4.
Ioan 4.35.
**Pr. 17.6.

19 *Zah. 2.4;
10.10.

20 *Cap. 60.4.
Mt. 3.9.
Rom. 11.11;
11.12.

d Sau „pământul“

e China

ISAIA
22 *Cap. 60.4;
66.20.

! Aşa zice Domnul Dumnedat* limba unui ucenic, ca să ştiu
zeu: „Iată, Îmi voi înălţa mâna căcum să ajut cu un cuvântb pe cel
tre naţiuni şi voi ridica steagul Meu
obosit**. El îmi trezeşte dimicătre popoare şi ei îi vor aduce*
neaţă† după dimineaţă, îmi trezeşte
înapoi pe fiii tăi la sânul lor şi le vor
urechea, ca să ascult ca un ucenic.
purta pe fiicele tale pe umăr.
Domnul Dumnezeu mi-a des5
23 *Ps. 72.11. 23
Şi împăraţii* vor fi părinţii
chis* urechea şi nu m-am împoVers. 7.
tăi adoptivi şi împărătesele lor
trivit**, nu m-am dat înapoi.
Cap. 52.15;
60.16.
te vor alăpta; cu feţele la pământ 6
Mi-am dat spatele* celor care
**Ps. 72.9.
se
vor
pleca
înaintea
ta
şi
vor
linmă
băteau şi obrajii** celor caMica 7.17.
ge** ţărâna picioarelor tale! Şi vei
re-mi smulgeau barba. Nu mi-am
†Ps. 34.22.
Rom. 5.5;
D
cunoaşte
că
Eu
sunt
omnul;
cei†
ascuns faţa de batjocură şi de
9.33; 10.11.
care Mă aşteaptă nu se vor ruşina“.
scuipare†.
24
!
Se
poate
lua*
prada
de
la
cel
Pentru că Domnul Dumnezeu
7
24 *Mt. 12.29.
tare? Şi vor fi eliberaţi cei care
mă va ajuta, de aceea nu m-am
Lc. 11.21,22.
ruşinat; de aceea mi-am făcut*
sunt pe drept captivi?
25
Pentru că aşa zice Domnul:
faţa ca o cremene şi ştiu că nu
„Chiar şi celui tare i se vor lua
voi fi dat de ruşine“.
captivii şi prada celui asupritor 8
Cel care mă îndreptăţeşte
va scăpa: şi Mă voi lupta cu cei
este aproape*; cine se va certa
care se luptă cu tine şi îi voi salva
cu mine? Să ne înfăţişăm** împe fiii tăi.
preună. Cine este potrivnicul
26
Şi
pe
cei
care
te
asupresc
îi
meu? Să se apropie de mine!
26 *Cap. 9.4;
14.4.
voi hrăni* cu însăşi carnea lor şi 9
Iată, Domnul Dumnezeu mă
**Apoc. 14.20;
se vor îmbăta ca de must cu înva ajuta*! Cine mă va condamna?
16.6.
suşi sângele** lor. Şi orice făptuIată, toţi se vor învechi ca o hai†Cap. 45.6.
Ezec. 39.7.
a† va cunoaşte că Eu, Domnul,
ră
nă; îi va mânca molia**.
††Gen. 49.24
sunt Salvatorul tău şi Răscumpă- 10
! Cine este între voi cel care
rătorul tău, Puternicul†† lui Iacov“.
se teme de D omnul, cel care
Robul
50 Aşa zice Domnul: „Unde este ascultă de glasul Robului* Său?
Domnului
scrisoarea* de despărţire a mamei
Cel care umblă** în întuneric şi
batjocorit
voastre, cu care am alungat-o**?
n-are lumină să se încreadă† în
şi ajutat
Sau căruia dintre creditorii Mei
Numele Domnului şi să se spri1 *Deut. 24.1,3
v-am
vândut?
Iată,
pentru
nelejine pe Dumnezeul său.
Ier. 3.8.
Osea 2.2.
giuirile voastre aţi fost vânduţi† 11
Iată, voi toţi, care aprindeţi
**Cap. 54.6.
şi
pentru
fărădelegile
voastre
este
un
foc,
care vă înconjuraţi cu tă†Deut. 32.30
2 Împ. 4.1.
alungată mama voastră!
ciunic, umblaţi în lumina focului
Neem. 5.5.
2
! Pentru ce, când am venit,
vostru şi între tăciunii pe care
Cap. 52.3.
2 *Pr. 1.24.
nu era nimeni? Am chemat şi nu
i-aţi aprins. Aceasta veţi avea din
Cap. 65.12;
era
nimeni*
care
să
răspundă?
mâna
Mea: veţi zăcea* în durere.
66.4.
S-a scurtat, în adevăr, mâna** 51 Ascultaţi-Mă, voi, care urmăIer. 7.13.
**Num.11.23
Mea, încât să nu poată răscumriţi* dreptatea, cei care-L căutaţi
Cap. 59.1.
păra, sau n-am Eu putere să salpe Domnul. Priviţi la stânca** din
†Ps. 106.9.
Naum 1.4.
vez? Iată, cu mustrarea† Mea Eu
care sunteţi ciopliţi şi la scobitu††Ex. 14.21.
usuc†† marea, prefac râurile*† în
ra gropii din care aţi fost săpaţi.
*†Ex. 7.18.
Ios. 3.16.
pustiu. Peştii lor se strică şi mor 2
Priviţi* la Avraam, tatăl vosde sete, pentru că nu este apă.
tru, şi la Sara, care v-a născutd.
3
Eu îmbrac cerurile în negru*
Pentru că Eu l-am chemat** când
3 *Ex. 10.21.
era singure şi l-am binecuvântat†
şi
le
învelesc
cu
sac“.
Cap. 13.10.
Apoc. 6.12.
4
şi l-am înmulţit.
! „Domnul Dumnezeu mi-a
22

51:2
4 *Ex. 4.12.
**Mt. 11.28.
†Ps. 88.13.

5 *Ps. 40.6.
**Mt. 26.39.
Ioan 14.31.
Ev. 10.5-7.
6 *Mt. 27.26.
**Plân. 3.30.
Ioan 18.22
†Mt. 26.67.
Mc. 15.19.
7 *Ezec. 3.8,9.
Lc. 9.51.

8 *Rom. 8.32.
**Cap. 1.18;
41.1.

9 *Iov 13.28.
Ps. 102.26.
Cap. 51.6.
**Cap. 51.8.
10 *Cap. 49.2.
**Ps. 23.4.
Ef. 5.8.
†2 Cr. 20.20.
Ps. 20.7.

11 *Ps. 16.4.

Salvarea
Sionului
1 *Vers. 7.
Rom. 9.30,31
**Gen. 17.15
2 *Rom. 4.1,16
Ev. 11.11,12.
**Gen. 12.1.
†Gen. 24.1;
24.35.

a Lit. „carne“ b Sau „să spun un cuvânt la timpul potrivit“ c Sau „scântei“ d Sau „care a fost în chinurile
naşterii pentru voi“ e Sau „numai pe el l-am chemat“
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3 *Ps. 102.13.
Cap. 40.1;
51.12; 52.9.
**Gen. 13.10
Ioel 2.3.

4 *Deut. 18.18.
Cap. 2.3.
**Cap. 42.6;
49.6.

5 *Cap. 46.13;
56.1.
**Ps. 67.4;
98.9.
†Cap. 60.9.
††Rom. 1.16;
1.17.
6 *Cap. 40.26.
**Ps. 102.25;
102.26.
Cap. 13.13;
34.4.
Mt. 24.35.
Ev. 1.10-12.
2 Pet. 3.10.
†Cap. 45.17.
Vers. 8.
7 *Ps. 37.31.
**Cap. 25.8;
54.4.
Mt. 5.11.
Fap. 5.41.

8 *Cap. 50.9.

9 *Ps. 44.23.
Cap. 52.1.
**Ps. 93.1.
Apoc. 11.17.
†Ps. 44.1.
††Iov 26.12.
Ps. 89.10.
Cap. 30.7.
*†Ps. 74.13.
Cap. 27.1.
10 *Ex. 14.21.
Cap. 43.16.
**Ex. 15.13.
Cap. 63.9.

11 *Cap. 35.10.

51:3
Pentru că Domnul va mângâia* Sionul, Se va îndura de
toate locurile lui pustiite; şi va
face pustietatea lui ca Edenul şi
pustiul lui ca** grădina Domnului;
bucurie şi veselie se vor găsi în el,
mulţumire şi glas de cântare.
4
! „Ascultă-Mă, poporul Meu,
şi pleacă urechea, naţiunea Mea!
Pentru că o lege va ieşi de* la
Mine şi voi pune judecata Mea
ca o lumină** a popoarelor.
5
Dreptatea* Mea este aproape;
salvarea Mea a ieşit şi braţele**
Mele vor judeca popoarele; insulele† Mă vor aştepta şi se vor
încrede†† în braţul Meu.
6
Ridicaţi-vă* ochii spre ceruri
şi priviţi la pământul de sub ele;
pentru că cerurile** vor trece ca
fumul şi pământul se va învechi
ca o haină şi cei care îl locuiesc
vor muri toţi la fela, dar mântuirea† Mea va fi pentru totdeauna şi
dreptatea Mea nu va fi desfiinţată.
7
! Ascultaţi-Mă, voi, care cunoaşteţi dreptatea, popor în inima* căruia este legea Mea! Nu
vă temeţi de dispreţul** oamenilor şi nu vă înfricoşaţi de batjocurile lor,
8
pentru că îi va mânca molia*
ca pe o haină şi-i va mânca viermele ca pe lână; dar dreptatea
Mea va fi pentru totdeauna şi
mântuirea Mea, din generaţie în
generaţie“.
! Trezeşte-te*, trezeşte-te, îm9
bracă-te** cu putere, braţ al
D omnului! Trezeşte-te ca† în
zilele din vechime, ca în generaţiile veacurilor trecute! Nu eşti
tu acela care ai tăiat†† în bucăţi
pe Rahav b şi ai străpuns balaurul*†?
10
Nu eşti tu acela care ai uscat* marea, apele adâncului celui
mare, care ai făcut adâncurile
mării o cale de trecere pentru cei
răscumpăraţi**?
11
Astfel cei răscumpăraţi* ai
3

a Sau „ca muştele“, sau „ca un ţânţar“
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D omnului se vor întoarce şi
vor veni cu cântare de bucurie
în Sion. Şi o bucurie** eternă le
va încununa capul; veselia şi
bucuria îi vor ajunge din urmă,
durerea şi suspinul vor fugi†.
12
Eu, Eu sunt Cel care vă mângâi*; cine eşti tu, ca să te temi
de un om care va muri** şi de fiul
omului care va ajunge ca iarba†
13
şi să-L uiţi* pe Domnul, pe Cel
care te-a făcut, care a desfăşurat** cerurile şi a pus temelia pământului şi să te temi† mereu în
toate zilele de furia asupritorului,
când se pregăteşte să te distrugă?
Şi unde este furia†† asupritorului?
14
Cel încovoiat sub lanţuri va
fi dezlegat curând şi nu va muri*
în groapă, nici nu-i va lipsi pâinea.
15
Pentru că Eu sunt D omnul
Dumnezeul tău, care stârnesc*
marea şi fac să-i vuiască valurile; D omnul oştirilor este Numele Lui.
16
Şi am pus* cuvintele Mele în
gura ta şi te-am acoperit** cu
umbra mâinii Mele, ca să întind†
cerurile şi să pun temelia pământului şi să zic Sionului: „Tu eşti poporul Meu!“
17
! Trezeşte-te*, trezeşte-te, ridică-te, Ierusalime, care ai băut**
din mâna D omnului paharul
mâniei Sale! Ai băut, ai golit†
potirul cel mare al ameţelii.
18
Nu este cine* s-o călăuzească dintre toţi fiii pe care i-a născut şi nu este nici unul care s-o
ia de mână, dintre toţi fiii pe
care i-a crescut.
19
Aceste două lucruri au venit*
asupra ta; cine te va plânge?
Ruina şi nimicirea şi foametea şi
sabia; cumc** să te mângâi?
Fiii* tăi au leşinat, zac la ca20
pătul tuturor străzilor, ca o antilopă în cursă; sunt plini de mânia Domnului, de mustrarea Dumnezeului tău.
Deci ascultă acum aceasta,
21
b Egiptul

c Sau „prin cine“

11 **Cap.60.19;
61.7.
†Cap. 65.19.
Apoc. 7.17;
21.1.

12 *2 Cor. 1.3.
**Ps. 118.6.
Cap. 2.22.
†Cap. 40.6.
1 Pet. 1.24.
13 *Deut. 6.12;
8.11.
Cap. 17.10.
**Iov 9.8.
Ps. 104.2.
Cap. 40.22.
†Cap. 7.4.
††Cap. 49.26;
54.14.
14 *Zah. 9.11.

15 *Iov 26.12.
Ps. 74.13.
Ier. 31.35.

16 *Deut. 18.18
Cap. 59.21.
Ioan 3.34.
**Ex. 33.22.
Cap. 49.2.
†Cap. 65.17.

Paharul
mâniei
Domnului
17 *Cap. 52.1.
**Iov 21.20.
Ier. 25.15,16.
†Deut. 28.23;
28.34.
Ps. 60.3;
75.8.
Ezec. 23.32.
Zah. 12.2.
Apoc. 14.10.
18 *Ps. 88.18.
19 *Cap. 47.9.
**Amos 7.2.

20 *Plân 2.11;
2.12.

ISAIA
21 *Plân. 3.15.

tu, cea întristată şi îmbătată, dar nu*
de vin:
Aşa zice Domnul tău, Dom22
22 *Cap. 3.12;
nul
şi Dumnezeul tău, care apără
49.25.
Ier. 50.34.
cauza* poporului Său: „Iată, am
**Vers. 17.
luat din mâna ta paharul ameţelii, potirul** cel mare al furiei
Mele; nu-l vei mai bea din nou:
23 *Ps. 66.11; 23
şi-l voi pune în mâna* celor
66.12.
care
te întristează, care au zis
Ier. 25.17;
sufletului tău: «Pleacă-te, ca să
25.26,28.
Zah. 12.2.
trecem»; şi ţi-ai făcut spatele
ca pământul şi ca o stradă pentru cei care treceau“.
Salvarea 52 Trezeşte-te, trezeşte-te, îmSionului
bracă-te cu puterea ta, Sioane!
anunţată
Îmbracă-ţi hainele cele frumoase,
prin soli ai
păcii
Ierusalime, cetate* sfântă! Pentru
că de acum încolo nu va
1 *Neem. 11.1.
Cap. 48.2.
mai intra** la tine cel necircumcis
Apoc. 21.2.
şi cel necurat.
**Cap. 58.8.
Naum 1.15.
2
Scutură-ţi* ţărâna! Ridi2 *Cap. 3.26;
că-te**,
aşază-te, Ierusalime! Dez29.4.
**Cap. 60.1.
leagă-ţi† legăturile de la gât, tu,
†Cap. 9.4.
cea captivă, fiică a Sionului!
Zah. 2.7.
3
Pentru că, aşa zice Domnul:
3 *Ps. 44.12.
„Aţi
fost vânduţi pe nimica* şi
Cap. 45.13.
veţi fi răscumpăraţi fără argint“.
Ier. 15.13.
Pentru că aşa zice Domnul
4
4 *Gen. 46.6.
D
umnezeu:
„Poporul Meu a coFap. 7.14.
borât la început în Egipt*, ca să
locuiască acolo temporar, şi Asiria i-a asuprit fără motiv.
Şi acum, ce am Eu de făcut
5 *Ezec. 36.20; 5
36.23.
aici“, zice Domnul, „când poporul
Rom. 2.24.
Meu a fost luat pe nimic? Cei care
stăpânesc peste ei îi fac să urle“,
zice Domnul, „şi Numele Meu
este mereu batjocorit*, toată ziua.
De aceea poporul Meu va cu6
noaşte Numele Meu; de aceea va
cunoaşte în ziua aceea că Eu sunt
Acelaşi, Cel care zice: «Iată-Mă!»
7
! Ce frumoase sunt pe munţi
7 *Cap. 40.9;
picioarele celui care aduce veşti
61.1.
Naum 1.15.
bune*, care vesteşte pacea, care
Rom. 10.15.
aduce
vestea bună, care vesteşte
Ef. 6.15.
**Ps. 93.1.
salvarea, care zice Sionului:
Cap. 24.23.
«Dumnezeul tău** împărăţeşte!»“

53:3

Se aude glasul* străjerilor tăi! 8 *Cap. 62.6.
Ei înalţă glasul, cântă cu toţii de
bucurie, pentru că vor vedea cu
ochii lorb când Domnul va restabili Sionul.
9
Săltaţi* de bucurie, cântaţi 9 *Ps. 98.4
**Cap. 51.3.
tare împreună, ruine** ale Ierusa†Cap. 48.20.
limului! Pentru că Domnul mângâie pe poporul Său; El a răscumpărat† Ierusalimul.
Domnul Şi-a dezgolit* sfân- 10 *Ps. 98.2,3.
10
**Lc. 3.6.
tul Său braţ înaintea ochilor tuturor naţiunilor şi toate** marginile
pământului vor vedea mântuirea
Dumnezeului nostru.
11
Plecaţi*, plecaţi, ieşiţi de aco11 *Cap. 48.20.
lo! Nu vă atingeţi** de ce este
2 Cor. 6.17.
Apoc. 18.4.
necurat! Ieşiţi din mijlocul lui! Cu**Num. 19.11;
răţiţi-vă†, cei care purtaţi vasele
19.16.
†Lev. 22.2.
Domnului!
Cap. 1.16.
12
Pentru că nu veţi ieşi* cu grabă, nici nu veţi pleca în fugă. 12 *Ex. 12.11,33
Deut. 16.3.
Pentru că Domnul va merge**
**Cap. 26.7;
42.16.
înaintea voastră şi Dumnezeul
†Ex. 14.19.
lui Israel va fi† o gardă în urma
Cap. 58.8.
c
voastră .
13
" Iată, Robul* Meu va pros- Suferinţa
şi gloria
perad; va fi înălţat** şi va fi ridi- Robului
cat şi va fi foarte sus.
Domnului
14
După cum mulţi erau uimiţi 13 *Cap. 42.1;
49.1-7; 53.11
de Tine (atât de desfigurată Îi
**Cap. 57.15
era faţa*, mai mult decât a oriFilip. 2.9.
cărui om, şi înfăţişarea Lui mai 14 *Ps. 22.6,7.
Mt. 26.67.
mult decât a fiilor oamenilor),
Ioan 19.3-5.
15
tot aşa El va uimie* multe na36.25.
ţiuni; înaintea Lui împăraţii îşi vor 15 *Ezec.
**Iov 21.5.
†Rom. 15.21.
închide** gura, pentru că vor veEf. 3.5,9.
dea ceea ce† nu li se istorisise şi
vor înţelege ceea ce nu auziseră.
53 Cine a crezut* ceea ce ni se 1 *Ioan 12.38.
vestise? Şi cui i s-a descoperit braRom. 10.16.
**Cap. 51.9.
ţul** Domnului?
Rom. 1.16.
f
2
! Pentru că El a crescut * îna1 Cor. 1.18.
intea Lui ca o odraslă fragedă şi ca 2 *Cap. 11.1.
o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu
**Cap. 52.14
Mc. 9.12.
aveag** nici frumuseţe, nici stră3 *Ps. 22.6.
lucire, ca să ne atragă privirile, nici
Cap. 49.7.
Mt. 27.30,31
o înfăţişare ca să-L dorim.
Lc. 18.31-33;
h
3
El era dispreţuit* şi părăsit
23.18.
8

a Sau „pe mai puţin decât nimic“ b Lit. „ochi către ochi“ c Sau „Acela care vă strânge“ d Sau „va lucra
cu înţelepciune“ e Lit. „va face stropirea pentru curăţire“ f Lit. „va creşte“ g Lit. „nu are“ h Sau „ţinut

la distanţă“, „respins“
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3 **Vers. 10.
Ev. 4.15.
†Ioan 1.10.

4 *Mt. 8.17.
Ev. 9.28.
1 Pet. 2.24.
**Ioan 19.7.

5 *Rom. 4.25.
1 Cor. 15.3.
1 Pet. 3.18.
**Deut. 11.2.
Ev. 5.8.
†1 Pet. 2.24.

6 *Ps. 119.176.
1 Pet. 2.25.

7 *Mt. 26.63;
27.12,14.
Mc. 14.61;
15.5.
1 Pet. 2.23.
**Ioan 1.29.
Fap. 8.32.
Apoc. 5.6.
8 *Dan. 9.26.

9 *Mt. 27.57;
27.58,60.
**1 Pet. 2.22
1 Ioan 3.5.

10 *Fap. 2.23.
2 Cor. 5.21.
**Ioan 10.17
†Lev. 14.21;
19.21.
1 Pet. 2.24.
††Ps. 22.30.
Cap. 61.9;
66.22.
*†Cap. 46.10
Ef. 1.5,9.

53:4
de oameni, om al durerilor şi
Prin cunoştinţa* Lui, Robul**
obişnuit** cua suferinţab şi ca unul
Meu cel drept va îndreptăţi† pe
de care îţi ascunzi faţa; era dispreţuit
cei mulţij şi va purta†† nelegiuirile*†
şi noi nu L-am preţuit†.
lor.
4
! Cu siguranţă, El suferinţe- 12
De aceea Îi voi da partea*
lec noastre le-a purtat* şi durerile
Lui între cei mari şi va împărţi**
noastre le-a luat asupra Lui; iar
prada cu cei puternici, pentru că
noi, noi L-am socotit pedepsit,
Şi-a datk† sufletul la moarte şi a
lovit de Dumnezeu** şi chinuit.
fost numărat†† cu cei fărădelege;
Dar El era străpunsd pentru*
5
şi a purtat păcatul*† multora şi a
fărădelegile noastre, zdrobit penmijlocit†* pentru cei fărădelege.
tru nelegiuirile noastre. Pedeap- 54 „Bucură-te, cea sterilă*, tu,
sa** care ne dă pacea era asucare nu năşteai! Izbucneşte în
pra Lui şi prine rănile† Lui suncântare de bucurie şi scoate stritem vindecaţi.
găte de bucurie, tu, care nu ai fost
6
Noi toţi, ca nişte oi, ne-am
în durerile naşterii! Pentru că** mai
rătăcit*, ne-am întors fiecare la
mulţi sunt fiii celei părăsite decât
calea lui; şi D omnul a făcut să
fiii celei măritate“, zice Domnul.
cadă asupra Lui nelegiuirea noas- 2
Lărgeşte-ţi* locul cortului, şi
tră a tuturor.
ei să întindă acoperământull locu! El a fost asuprit şi El a fost
7
inţelor tale; nu cruţa, lungeşte-ţi
chinuit, dar nu Şi-a deschis* gura.
funiile şi întăreşte-ţi ţăruşii.
A fost dus ca un miel la înjunghie- 3
Pentru că te vei întinde* la
re** şi ca o oaie mută înaintea
dreapta şi la stânga, şi sămânţa**
celor care o tund, aşa nu Şi-a
ta va stăpâni naţiunile, şi va face
deschis gura.
să fie locuite cetăţile pustiite.
El a fost luat prin asuprire 4
8
Nu te teme, pentru că nu te
f
de la judecată ; şi generaţia Lui,
vei ruşina, nici nu vei roşi; pentru
cine o va spune? pentru că El a
că nu vei fi dată de ruşine. Penfost şters* de pe pământul celor
tru că vei uita ruşinea* tinereţii
viig. Pentru fărădelegea popotale şi nu-ţi vei mai aduce aminte
rului meu a fost lovit.
de dispreţul văduviei tale.
Şi groapa Lui a fost rânduită 5
Pentru că Cel care te-a făcut
9
este* soţulm tău: Domnul oştiricu cei răi, dar El a fost cu cel bolor este Numele Lui şi Sfântul lui
gat* în moartea Lui, pentru că nu
făcuse nici o violenţă, nici nu a
Israel este Răscumpărătorul tău.
fost** vicleşug în gura Lui.
El Se va numi Dumnezeul**
10
Totuşi Domnului I-a plăcut
întregului pământ.
să-L zdrobească*; L-a supus su- 6
„Pentru că Domnul te-a chemat ca pe o soţie părăsită şi înferinţei. Dar, după ce Îşi va aduce**
sufletul Săuh o jertfă† pentru vină,
tristată în duh şi ca pe o soţie
El va vedea†† o sămânţă, Îşi va lundin tinereţe, care a fost alungatăn“,
gi zilele şi plăcerea*† Domnului va
zice Dumnezeul tău.
„Te-am părăsit pentru o scurprospera în mâna Lui.
7
11
Va vedea din rodul muncii
tă clipă*, dar te voi aduna** cu
sufletului Săui şi va fi satisfăcut.
mari îndurări.

11 *2 Pet. 1.3.
**Cap. 42.1.
1 Ioan 2.1.
†Rom. 5.18.
††Lc. 22.37.
*†Mica 7.18.
12 *Ps. 2.8.
Filip. 2.9.
**Col. 2.15.
†Mt. 26.42.
††Mc. 15.28.
*†2 Cor. 5.21
†*Lc. 23.34.
Rom. 8.34.

Israel
reprimit
1 *Ţef. 3.14.
Gal. 4.27.
**1 Sam. 2.5

2 *Cap. 49.19;
49.20.

3 *Gen. 28.14.
**Cap. 61.9.

4 *Ier. 31.19.

5 *Ier. 3.14.
**Zah. 14.9.
Rom. 3.29.

6 *Cap. 62.4.

7 *Ps. 30.5.
**Cap. 55.3.
Ier. 31.3.

a Sau „cunoscător al“ b Sau „întristarea“ c Sau „bolile“, „neputinţele“ d Sau „rănit“ e Sau „cu“
f Lit. „a fost luat prin constrângere şi de la judecată“ g Sau „şi cine din generaţia Lui s-a gândit că El a fost
şters de pe pământul celor vii?“ h Sau „Dacă va aduce sufletul Său“ sau „Când sufletul Său se va fi făcut“
i Sept. şi ms. de la Marea Moartă, „După chinurile sufletului Său va vedea lumina“ j Sau „va învăţa pe
cei mulţi în dreptate“ (pe cei în părtăşie cu El) k Lit. „Şi-a turnat“ l Lit. „covoarele“ m Sau „stăpânul“,
„domnul“ n Sau „dispreţuită“
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ISAIA 55:10
8 *Cap. 60.10.
**Vers. 10.

9 *Gen. 9.11.
**Ier. 31.35;
31.36.
Ezec. 39.29.

10 *Ps. 46.2;
102.26.
Cap. 51.6.
Mt. 5.18.
**2 Sam. 23.5
Ps. 89.34.
Cap. 55.3;
59.21; 61.8.
11 *Cap. 51.18.
**1 Cr. 29.2.
Apoc. 21.18.

13 *Cap. 11.9.
Ier. 31.34.
1 Tes. 4.9.
**Ps. 119.165
14 *Cap. 1.26.

15 *Cap. 41.11.

17 *Cap. 29.8.
**Cap.45.24;
45.25.

În revărsarea* mâniei Mi-am
lor de la Mine“, zice Domnul.
ascuns faţa de tine pentru o cli- 55 „Voi, toţi cei însetaţi*, veniţi
pă, dar Mă voi îndura de tine
la ape, şi cei care n-aveţi** bani,
cu o bunătate** eternă“, zice Domveniţi, cumpăraţi şi mâncaţi. Da,
nul, Răscumpărătorul tău.
veniţi, cumpăraţi† vin şi lapte, fără
9
„Pentru că aceasta este penbani şi fără plată!
tru Mine ca apele lui Noe, când 2
De ce cheltuiţi* bania pentru
am jurat că apele lui Noe nu vor
ceea ce nu este pâine, şi munca
mai trece* peste pământ: aşa am
voastră pentru ceea ce nu satură?
jurat, că nu Mă voi mai mânia**
Ascultaţi-Mă cu atenţie şi mânpe tine, nici nu te voi mai mustra.
caţi ce este bun; şi să vi se des10
Pentru că munţii se vor mufăteze** sufletul în belşugb.
ta* şi dealurile se vor clătina, dar 3
Plecaţi-vă urechea şi veniţi*
bunătatea** Mea nu se va muta
la Mine; ascultaţi, şi sufletul vosde la tine, nici legământul Meu
tru va trăi**; şi voi face un legăde pace nu se va clătina“, zice
mânt† etern cu voi, după îndurăDomnul, Cel care Se îndură de
rile†† cele adevărate ale lui David.
tine.
4
! Iată, l-am dat ca martor*
11
! „Tu, cea întristată, bătută
popoarelor; conducător** şi căde furtună, nemângâiată*! Iată,
petenie a popoarelor.
voi aşeza** pietrele tale în anti- 5
Iată, vei chema* o naţiune pe
moniu şi voi pune temeliile tale
care n-ai cunoscut-o; şi o naţiune
în safir;
care nu te cunoştea va alerga**
12
şi voi face crestele zidurilor
la tine pentru D omnul Dumnetale de rubine, şi porţile tale de
zeul tău şi pentru Sfântul lui Israel, pentru că El te-a glorificat†“.
cristal, şi toate marginile tale de
6
! „Căutaţi* pe Domnul cât
pietre scumpe.
13
Şi toţi fiii tăi vor fi ucenicii*
timp se poate găsi, chemaţi-L**
Domnului şi mare** va fi pacea
cât timp este aproape.
7
Să-şi părăsească* cel rău cafiilor tăi.
14
Vei fi întărită în dreptate*;
lea sa şi omul nedrept gândurivei fi departe de asuprire, pentru
le** sale şi să se întoarcă† la
Domnul – şi El va avea milă††
că nu te vei teme; şi de groază,
pentru că ea nu se va apropia
de el – şi la Dumnezeul nostru,
de tine.
pentru că El nu oboseşte iertândc“.
15
„Pentru că gândurile* Mele
Iată, ei se vor aduna laolaltă, 8
nu sunt gândurile voastre, nici
dar aceasta nu va fi de la Micăile** voastre, căile Mele“, zice
ne; oricine se va aduna laolaltă
Domnul.
împotriva* ta va cădea din cau9
„Pentru că* aşa cum cerurile
za ta“.
16
sunt mai înalte decât pământul, tot
„Iată, Eu l-am creat pe fierar,
aşa căile Mele sunt mai înalte decare suflă în focul de cărbuni şi
cât căile voastre, şi gândurile
scoate o unealtă pentru lucrul
Mele decât gândurile voastre.
său. Şi Eu l-am creat pe pustii10
Pentru că, după* cum ploaia
tor, ca să o nimicească.
17
şi zăpada coboară din ceruri şi
Nici o armă* pregătită împonu se mai întorc acolo, ci udă pătriva ta nu va reuşi; şi pe orice
mântul şi-l fac să rodească şi să
limbă care se va ridica la judeînmugurească, ca să dea sămâncată împotriva ta, o vei condamna.
ţă** semănătorului şi pâine celui
Aceasta este moştenirea slujicare mănâncă,
torilor Domnului şi dreptatea**
8

a Lit. „cântăriţi argint“

b Lit. „grăsime“

Toate
popoarele
chemate
1 *Ps. 42.1,2.
Ioan 4.14.
Apoc. 21.6.
**Plân. 5.4.
†Cânt. 5.1.
Apoc. 3.18.
2 *Ecl. 6.2.
**Cap. 25.6.
Ier. 31.14.
3 *Mt. 11.28.
**Amos 5.4.
†Cap. 61.8.
Ier. 32.40.
††2 Sam. 7.8
Ps. 89.28.
Fap. 13.34.
4 *Ioan 18.37.
Apoc. 1.5.
**Ier. 30.9.
Dan. 9.25.
5 *Cap. 52.15.
Ef. 2.11,12.
**Zah. 8.22.
†Cap. 60.9.

6 *Ps. 32.6.
Amos 5.6.
2 Cor. 6.1,2.
Ev. 3.13.
**Cap. 58.9.
7 *Cap. 1.16.
**Cap. 32.7.
Zah. 8.17.
†Cap. 31.6;
44.22.
††Ps. 130.7.
Ier. 3.12.
8 *2 Sam. 7.19
**Cap. 53.6.

9 *Ps. 103.11.

10 *Deut. 32.2.
**2 Cor. 9.10

c Sau „Îşi înmulţeşte iertarea“
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55:11

11 *Cap. 45.23. 11
tot aşa va fi cuvântul* Meu care
Mt. 24.35.
iese din gura Mea: nu se va în**Cap. 44.26
†Cap. 46.10.
toarce** la Mine fără roda, ci va
face† ce-Mi place şi va prosperab

în lucrul pentru care l-am trimis.
Pentru că veţi ieşi* cu bucurie şi veţi fi călăuziţi în pace. Munţii şi dealurile vor izbucni** în
cântări înaintea voastră şi toţi
copacii† câmpului vor bate din
palme.
13
În locul spinului* va răsări
chiparosul** şi în locul urzicii†
va răsări mirtul. Şi aceasta va
fi pentru Domnul un nume, un
semn†† pentru totdeauna, care
nu se va stinge“.
56 Aşa zice Domnul: „Păziţi judecata şi faceţi dreptate, pentru
că salvarea* Mea este aproape să
vină şi dreptatea Mea este aproape să se descopere.
2
Ferice de omul care face aceasta şi de fiul omului care o ţine cu
tărie, care păzeşte* sabatul ca să
nu-l profaneze şi îşi păzeşte mâna
ca să nu facă nici un rău“.
3
Şi fiul străinului* care s-a
alipit de Domnul să nu vorbeasDomnul m-a despărcă, zicând: „D
ţit cu totul de poporul Său!“ Nici
famenul** să nu zică: „Iată, eu
sunt un copac uscat!“
4
Pentru că aşa zice Domnul:
„Famenilor care păzesc sabatele
Mele, şi aleg ce-Mi este plăcut,
şi ţin cu tărie legământul Meu,
5
le voi da un loc şi un nume,
în casa Mea şi înăuntrul zidurilor
Mele, mai bune decât cel al fiilor
şi al fiicelor. Le voi da un nume*
pentru totdeauna, care nu se va
stinge.
6
Şi pe fiii străinului care se
alipesc de D omnul, ca să-I slujească şi să iubească Numele
Domnului, ca să fie slujitorii Lui,
pe fiecare care păzeşte sabatul,
ca să nu-l profaneze şi ţine cu
tărie legământul Meu,

12 *Ps. 105.43. 12
Cap. 35.10;
65.13,14.
Ier. 29.11.
**Ps. 98.8.
Cap. 35.1,2.
†1 Cr. 16.33.

13 *Cap. 7.19.
**Cap. 41.19;
60.13.
†Cap. 5.6;
32.13.
††Cap. 56.5.

Salvarea
pentru
străini şi
fameni
1 *Cap. 46.13.
Mt. 3.2; 4.17.
Rom. 13.11;
13.12.
2 *Ex. 20.8-11;
31.13-17.
Cap. 58.13.
Ier. 17.21,22.
Ezec. 20.12,20
3 *Cap. 14.1.
**Deut. 23.1.
Fap. 8.27.

5 *Cap. 62.2.

îi voi aduce* şi pe ei la mun- 7 *Cap. 2.2,3;
60.11.
tele Meu cel sfânt şi-i voi desMica 4.1,2.
**Rom. 12.1
făta în casa Mea de rugăciune.
Ev. 13.15.
Arderile** lor de tot şi jertfele
1 Pet. 2.5.
†Mt. 21.13.
lor vor fi bine primite pe altarul
Meu, căci casa† Mea se va numi
casă de rugăciune pentru toate
popoarele“.
8
Domnul Dumnezeu care-i adu- 8 *Cap. 11.12.
**Cap. 60.3;
nă* pe cei alungaţi ai lui Israel
66.18-21.
zice: „Voi aduna** încă şi pe
Ioan 10.16.
alţii la el, la cei adunaţi ai lui“.
9
! „Voi, toate fiarele câmpului, Mustrări şi
veniţi să mâncaţi, voi, toate* fia- mângâieri
rele pădurii!
9 *Ier.12.9.
10
Păzitorii săi sunt orbi*, toţi
10 *Mt. 15.14;
sunt lipsiţi de cunoştinţă. Toţi sunt
23.16.
**Filip. 3.2.
câini** muţi care nu pot să latre,
visează, stau tolăniţi, le place să
doarmă:
11
da, câinii* sunt lacomi, nu se 11 *Cap. 28.7.
Mica 3.5,11.
mai satură. Şi aceştia sunt păstori care nu ştiu cum să deosebească; toţi se întorc la calea lor,
fiecare la câştigul lui, până la
cel din urmă dintre ei.
12
«Veniţi», zic ei, «voi aduce 12 *Ps. 10.6.
c
vin şi ne vom îmbăta cu băutură
Pr. 23.35.
Cap. 22.13.
tare, şi ziua de mâine* va fi ca
Lc. 12.19.
aceasta, ba încă şi mai mult»“.
1 Cor. 15.32.
drept şi nimeni nu
57 Piere cel
1 *Ps. 12.1.
ia aminted; şi oamenii* evlaviMica 7.2.
**1 Împ. 14.13
oşie sunt luaţif şi nimeni** nu în2 Împ.22.20.
ţelege că cel drept este luat dinaintea răului.
2
El intră în pace; ei se odih- 2 *2 Cr. 16.14.
nesc în paturile* lor, oricine a umblat în dreptatea lui.
3
! „Dar apropiaţi-vă, voi, fiii 3 *Mal. 3.5.
**Cap. 1.4.
vrăjitoarei*, sămânţă** a adulMt. 16.4.
terului şi a curvei!
4
De cine vă bateţi voi joc?
Împotriva cui deschideţi larg gura şi scoateţi limba? Nu sunteţi
voi copii ai fărădelegii, sămânţă
a minciunii,
5 *2 Împ. 16.4;
5
care ardeţi de poftă pentru
17.10.
Ier. 2.20.
idolig sub orice* copac verde, ca**Lev. 18.21;
re înjunghiaţi** pe copii în văi,
20.2.
2 Împ. 16.3;
sub crăpăturile stâncilor?
7

a Lit. „gol“ b Sau „va împlini“ c Sau „vin fermentat“ d Lit. „nu pune la
inimă“ e Sau „miloşi“ f Sau „adunaţi“, „strânşi“ g Sau „lângă terebinţi“

770

23.10.
Ier. 7.31.
Ezec. 16.20;
20.26.

ISAIA
Partea ta este între pietrele
netede ale râului; ele, ele sunt
sorţul tău şi lor le-ai turnat o jertfă de băutură, le-ai adus un dar
de mâncare. Să fiu Eu mulţumit
cu privire la acestea?
7
Ţi-ai pus patul pe un munte
înalt* şi semeţ şi acolo te-ai suit** ca să aduci jertfă.
8
Şi ţi-ai pus amintirea în spatele uşilor şi al uşorilor. Pentru
că te-ai dezgolit altuia decât
Mie; şi te-ai suit, ţi-ai lărgit patul şi ai făcut legământ cu ei. Ai
iubit* patul lor, le-ai văzut goliciunea.
9
Şi te-ai dus* la împărat cu
untdelemn şi ţi-ai înmulţit miresmele şi ţi-ai trimis solii departe
şi te-ai înjosit până la Locuinţa
morţilor.
10
! Ai obosit de mulţimea căilor talea; totuşi n-ai zis*: «E în
zadar!» Ai găsit o înviorare a puterii taleb, de aceea nu te-ai dezgustat de ea.
11
Şi de cine* te-ai sfiit sau
te-ai temut, de ai minţit şi nu ţi-ai
adus aminte de Mine, nici nu
ai pus** la inimă? N-am tăcut Eu
încă de demultc, şi tu nu te-ai temut de Mine?
12
Îţi voi da pe faţă dreptatea
şi faptele tale; şi ele nu-ţi vor folosi.
13
Când vei striga: să te scape
cei adunaţi de tined! Dar îi va
lua vântul pe toţi, o suflare îi va
duce. Dar cel care îşi pune încrederea în Mine va moşteni
ţara şi va stăpâni muntele Meu
cel sfânt.
14
Şi se va zice: «Înălţaţi*, înălţaţi, pregătiţi calea, scoateţi afară
piedicile din calea poporului
Meu!»“
15
! Pentru că aşa zice Cel măreţ şi Cel înălţat, Cel care locuieşte în eternitate şi al cărui
Nume* este Sfânt: „Eu locuiesc**
6

7 *Ier. 3.6.
Ezec. 16.16.
**Ezec. 23.41
8 *Ezec. 16.26;
16.28; 23.2.

9 *Cap. 30.6.
Ezec. 16.33;
23.16.
Osea 7.11;
12.1.
10 *Ier. 2.25.

11 *Pr. 29.25.
Cap. 51.12;
51.13.
**Ps. 50.21.
Cap. 42.14.

14 *Cap. 40.3;
62.10.

15 *Iov 6.10.
Lc. 1.49.
**Ps. 68.4.
Zah. 2.13.

58:4

în loc înalt şi sfânt şi cu cel 15 †Ps. 34.18;
51.17; 138.6.
cu duhul zdrobit† şi smerit, ca să
††Ps. 147.3.
Cap. 61.1.
înviorez†† duhul celor smeriţi şi
să înviorez inima celor zdrobiţi.
16
Pentru că nu voi certa* pentru
85.5;
totdeauna, nici nu Mă voi mânia 16 *Ps.
103.9.
Mica 7.18.
mereu, pentru că ar leşina înaintea
**Num. 16.22
e
Mea duhul şi sufletele pe care
Iov 34.14.
Ev. 12.9.
le-am făcut**.
17
Pentru nelegiuirea lăcomiei* 17 *Ier. 6.13.
lui M-am mâniat şi l-am lovit**;
**Cap. 9.13.
†Cap. 8.17;
M-am ascuns† şi M-am mâniat,
45.15.
şi el a continuat să se îndepărteze
pe calea inimii lui.
18
I-am văzut căile şi-l voi vin- 18 *Ier. 3.22.
**Cap. 61.1.
deca*. Şi îl voi călăuzi şi-i voi
da din nou mângâieri, lui şi alor lui
care jelesc**.
19
Eu creez rodul* buzelor. Pa- 19 *Cap. 51.16.
Ev. 13.15.
ce**, pace celui de departe† şi
**Cap. 26.12;
celui de aproape“, zice D omnul,
32.17.
†Fap. 2.39.
„şi-l voi vindeca.
Ef. 2.17.
20
Dar cei răi* sunt ca marea
tulburată, care nu se poate linişti, 20 *Iov 18.5-14.
Iuda 13.
şi valurile ei aruncă afară noroi şi
mâl“.
21
! „Pentru cei răi nu este* 21 *Cap. 48.22.
pace“, zice Dumnezeul meu.
58 " „Strigă taref, nu cruţa, înal- Adevăratul
post
ţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi fă
cunoscut poporului Meu fărădelegea lor şi casei lui Iacov păcatele lor.
Totuşi ei Mă caută* zi de zi 2 *Cap. 1.11.
2
şi le place să ştie căile Mele, ca o
naţiune care ar fi făcut dreptate
şi n-ar fi părăsit rânduiala Dumnezeului său. Ei cer de la Mine
judecăţi ale dreptăţii, le place să
se apropie de Dumnezeu.
3
«De ce am postit* noi», zic 3 *Mal. 3.14.
Lc. 18.12.
ei, «şi Tu nu vezi? De ce ne-am
**Lev. 16.29;
întristat** sufletul, şi Tu nu iei
16.31; 23.27.
aminte?»
Iată, în ziua postului vostru
căutaţi plăcerea voastră şi stoarceţi tot ce vă este datoratg!
4
Iată, postiţi* pentru învinui4 *1 Împ. 21.9;
re şi ceartă şi ca să loviţi cu
21.12,13.
pumnul răutăţii. Nu postiţi acum,

a Lit. „de lungimea căii tale“ b Lit. „viaţa mâinii tale“ c Sau „dintotdeauna“ d Sau „mulţimea idolilor
tăi“ e Lit. „suflările“ f Lit. „din gât“ g Toate muncile care vă sunt datorate
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5 *Zah. 7.5.
**Lev. 16.29.
†Est. 4.3.
Iov 2.8.
Dan. 9.3.
Iona 3.6.

6 *Neem. 5.10.
**Ier. 34.9.

7 *Ezec. 18.7,17
Mt. 25.35.
**Iov 31.19.
†Gen. 29.14.
Neem. 5.5.

8 *Iov 11.17.
**Ex. 14.19.
Cap. 52.12.

9 *Ps. 12.2.

12 *Cap. 61.4.

13 *Cap. 56.2.

58:5
ca să se audă sus glasul vostru.
tă a D omnului, vrednic de onoaAcesta* este postul pe care
re, şi-l vei onora, nefăcându-ţi
l-am ales Eu? O zi**, ca să-şi
căile tale, nici căutând plăcerea
smerească omul sufletul, să-şi
ta, nici vorbind cuvinte deşarte,
plece capul ca papura şi să-şi 14
atunci* te vei desfăta în Domnul
22.26.
aştearnă† sac şi cenuşă? Vei nuşi te voi face să călăreşti** 14 *Iov
**Deut. 32.13;
h
33.29.
mi aceasta post şi zi plăcută
pe înălţimile pământului şi te
†Cap. 1.20;
Domnului?
voi hrăni cu moştenirea lui Iacov,
40.5.
Mica 4.4.
6
Nu este acesta postul pe care
tatăl tău, pentru că gura† Doml-am ales Eu: să dezlegi* lanţurinului a vorbit“.
le răutăţii, să desfaci legăturile 59 Iată, mâna Domnului nu s-a Nelegiuirea
jugului şi să-i laşi** liberi pe cei
scurtat*, încât să nu poată salva, poporului
asupriţi şi să sfărâmaţi orice jug?
nici** urechea Lui nu s-a îngreu1 *Num. 11.23
Nu este ca să împarţi pâinea*
7
nat, încât să nu poată auzi;
Cap. 50.2.
ta cu cel flămând şi să-i aduci în 2
ci nelegiuirile voastre au fă**Ezec. 8.18
casa ta pe săraciia care rătăcesc
cut o despărţire între voi şi Dumfără adăpost? când** vezi pe cel
nezeul vostru şi păcatele voastre
gol, să-l îmbraci şi să nu te asv-au ascuns faţa Lui, ca să nu
cunzi chiar de semenul† tăub?
audă.
8
! Atunci lumina* ta va răsări 3
Pentru că mâinile* vă sunt pă- 3 *Cap. 1.15,21
Ier. 2.30,34.
ca zorile şi vindecarea ta se va
tate cu sânge şi degetele cu neOsea 4.2.
legiuire. Buzele voastre spun
arăta repede şi dreptatea ta va
merge înaintea ta; gloria** Domminciuni, limba voastră şopteşte nenului va fi o gardă în urma tac.
dreptate.
Atunci tu vei chema şi Dom- 4
9
Nimeni* nu strigă după drep- 4 *Cap. 5.7.
nul va răspunde; vei striga şi El
tate, nimeni nu judecă în adevăr.
**Cap. 30.12
Ier. 7.4,8.
va zice: «Iată-Mă!» Dacă vei înSe încred** în deşertăciune şi
†Iov 15.35.
depărta din mijlocul tău jugul,
spun minciuni, zămislesc răutate
Ps. 7.14.
arătarea cu degetul şi vorbirea*
şi nasc† nelegiuire.
păcătoasăd
5
Clocesc ouă de şarpe şi ţes* 5 *Iov 8.14.
10
şi îţi vei cheltui sufletul pentru
pânză de păianjen; cine mănâncă
cel flămând şi vei sătura sufletul
din ouăle lor moare şi, dacă se
întristat, atunci lumina ta
sparge unul, iese o viperă.
va răsări în întuneric şi întune- 6
Ţesăturile lor nu se vor face 6 *Cap. 28.20.
cimea ta va fi ca miezul zilei;
haine, nici nu se vor acoperi* ei
11
şi Domnul te va călăuzi necu lucrările lor. Lucrările lor sunt
încetat şi-ţi va sătura sufletul în
lucrări ale nelegiuirii şi fapta
e
secetă şi-ţi va întări oasele şi vei
violenţei este în mâinile lor.
fi ca o grădină udată şi ca un iz- 7
Picioarele* lor aleargă la rău 7 *Pr. 1.16.
Rom. 3.15.
vor de apă ale cărui ape nu înşală.
şi se grăbesc să verse sânge ne**Cap. 65.2.
Şi cei care ies din tine vor
12
vinovat. Gândurile** lor sunt gânMc. 7.21,22.
reconstrui* vechile ruine; vei riduri ale nelegiuirii, pustiirea şi
dica temeliile din generaţie în
nimicirea sunt pe cărările lor.
generaţie; şi te vei numi: «Repa- 8
Ei nu cunosc calea* păcii şi 8 *Lc. 1.79.
rator de spărturi», «Cel care resnu este judecată dreaptă în paşii
**Ps. 125.5.
Pr. 2.15.
tabileşte cărările de mersf».
lor; şi-au sucit** cărările. Oricine
g
13
! Dacă îţi vei opri * piciorul
umblă pe ele nu cunoaşte pacea.
în sabat, nefăcându-ţi plăcerea 9
! De aceea judecata este de9 *Ier. 8.15.
ta în ziua Mea sfântă, şi vei nuparte de noi şi dreptatea nu ne
mi sabatul o desfătare, ziua sfânajunge; aşteptăm* lumină şi iată
5

a Sau „necăjiţii“ b Lit. „de însăşi carnea ta“ c Te va păzi; sau „te va aduna“ d Sau „nedreaptă“ sau
„deşartă“ e Sau „va face sprintene“ f Lit. „de locuit“ g Lit. „Dacă vei întoarce înapoi“ h Sau „ţării“
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ca** un râu, Duhul Domnului va
întuneric; strălucire, dar umblăm
în întuneric gros.
ridica un steag împotriva luic.
10
Bâjbâim* ca orbii pe lângă 20
„Şi Răscumpărătorul* va ve10 *Deut. 28.29
ni
pentru
Sion şi la cei din Iacov
zid,
bâjbâim
asemenea
celor
fără
Iov 5.14.
Amos 8.9.
care se vor întoarce de la fărădeochi. La amiază ne poticnim ca
lege“, zice Domnul.
în amurg, suntem ca morţii prin21
„Cât despre Mine, acesta*
tre cei sănătoşia.
Toţi mormăim ca urşii şi ne
este legământul Meu cu ei“, zice
11 *Cap. 38.14. 11
Ezec. 7.16.
Domnul: „Duhul Meu care este
văităm* ca porumbeii; aşteptăm
judecata, şi nu este; salvarea, şi ea
peste tine şi cuvintele Mele pe
este departe de noi.
care le-am pus în gura ta nu se
12
Deoarece
fărădelegile
noasvor depărta din gura ta, nici din
12 *Cap. 3.9.
tre* s-au înmulţit înaintea Ta şi
gura seminţei tale, nici din gura
păcatele noastre mărturisesc îmseminţei seminţei tale“, zice
Domnul, „de acum şi pentru totpotriva noastră; deoarece fărădelegile noastre sunt cu noi şi ne
deauna“.
cunoaştem nelegiuirile:
60 Ridică-te, străluceşte*, pentru
b
13
fărădelege şi tăgăduire a Domcă lumina ta a venit şi gloria**
13 *Mt. 12.34.
Domnului a răsărit peste tine!
nului şi îndepărtare de Dumnezeul nostru, rostind asuprire şi re- 2
Pentru că, iată, întunericul*
va acoperi pământul, şi întunericul
voltă, cugetând* şi scoţând din
inimă cuvinte ale minciunii.
gros popoarele. Dar Domnul va
14
Şi judecata s-a întors înapoi
răsări peste tine şi gloria** Lui se
şi dreptatea stă departe; pentru
va vedea peste tine.
că adevărul s-a poticnit pe stra- 3
Şi naţiunile* vor veni lad lumina ta, şi împăraţii la strălucirea
dă şi dreptatea nu poate să intre.
Da,
adevărul
lipseşte
şi
cel
care
zorilor
talee.
15
15 *Cap. 5.23;
! „Ridică-ţi* ochii în jur şi
se depărtează de rău devine* o 4
10.2; 29.21;
32.7.
priveşte! Toţi se adună laolaltă,
pradă. Şi Domnul a văzut şi a fost
rău în ochii Săi că nu
vin** la tine: fiii tăi vor veni de
departe şi fiicele tale vor fi purera judecată.
Intervenţia 16
! Şi a văzut* că nu era nici un
tate pe braţe.
Domnului
Atunci vei vedea şi te vei
om şi S-a mirat** că nu era nici 5
lumina
şi-ţi va bate inima şi se
un
mijlocitor;
de
aceea
braţul†
16 *Cap. 41.28;
63.5.
va lărgi; pentru că belşugulf *
Său I-a adus salvare, şi dreptatea
Ezec. 22.30.
mării se va întoarce la tine, boLui, ea L-a sprijinit.
**Mc. 6.6.
†Ps. 98.1.
17
găţiile naţiunilor vor veni la tine.
Şi S-a îmbrăcat* cu dreptaMulţime de cămile te vor acotea ca şi cu o platoşă şi cu un 6
17 *Ef. 6.14,17.
1 Tes. 5.8.
coif al salvării pe capul Său; şi
peri, cămile tinereg din Madian
şi din Efa*. Toţi cei din Seba**
a îmbrăcat hainele răzbunării,
vor veni, vor aduce aur† şi tămâca îmbrăcăminte, şi S-a înfăşuie şi vor vesti laudele Domnului.
rat cu râvna ca într-o manta.
Toate turmele Chedarului* se
După* fapte, aşa va răsplă- 7
18 *Cap. 65.6,7. 18
vor aduna la tine. Berbecii Neti: va da mânie potrivnicilor Săi,
baiotului îţi vor sluji: se vor sui
răsplată vrăjmaşilor Săi; va da
pe altarul** Meu şi vor fi bine
insulelor plata cuvenită.
primiţi şi Eu voi înfrumuseţa†
19
Şi* cei de la apus se vor te19 *Ps. 113.3.
Mal. 1.11.
casa măreţiei Mele.
me de Numele Domnului, şi cei
de la răsăritul soarelui de gloria 8 ! Cine sunt aceştia care zboară ca un nor şi ca porumbeii
Lui. Când vrăjmaşul va năvăli
a Sau „în locurile pustii“ b Sau „minciună împotriva“ c Sau „îl va pune pe fugă“
e Lit. „răsăritului tău“ f Lit. „plinătatea“ g Sau „dromadere“

60:8
19 **Apoc.12.15

20 *Rom. 11.26.

21 *Ev. 8.10;
10.16.

Gloria
viitoare a
Sionului
1 *Ef. 5.14.
**Mal. 4.2.
2 *Cap. 58.10.
Ier. 13.16.
**Cap. 4.5.
3 *Cap. 49.6;
49.23.
Apoc. 21.24.
4 *Cap. 49.18.
**Cap. 49.20;
66.12.

5 *Cap. 23.18;
24.14.

6 *Gen. 25.4.
**Gen. 25.3.
Ps. 72.10.
†Vers. 9.
Mt. 2.11.
7 *Gen. 25.13.
**Cap.19.19;
56.7.
†Vers. 13.
Hag. 2.7,9.

d Sau „vor umbla în“
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9 *Cap. 11.11;
24.15.
**Ps. 48.7.
Cap. 2.16.
†Cap. 14.2;
43.6.
††Ps. 68.30.
Zah. 14.14.
*†Cap. 55.5.

10 *Cap. 14.1,2;
61.5.
Zah. 6.15.
**Cap. 49.23
Apoc. 21.24.
†Cap. 54.7,8.

11 *Apoc. 21.25

12 *Zah. 14.17;
14.19.
Mt. 21.44.

13 *Cap. 35.2;
41.19.
**1 Cr. 28.2.
Ps. 132.7.

14 *Cap. 45.23;
49.23.
Apoc. 3.9.
**Ev. 12.22.
Apoc. 14.1.

16 *Cap. 49.23;
61.6; 66.11;
66.12.
**Cap. 43.3.

60:9
spre porumbarele lor?
Da, insulele* Mă vor aştepta
şi mai întâi vor fi corăbiile** din Tarsis, ca să-i aducă† pe fiii tăi
de departe, argintul†† lor şi aurul
lor cu ei, pentru Numele Domnului Dumnezeului tău şi pentru
Sfântul lui Israel, pentru că El
te-a glorificat*†.
Şi fiii străinului* îţi vor re10
construi zidurile şi împăraţii**
lor îţi vor sluji. Pentru că în mânia† Mea te-am lovit, dar în bunăvoinţa Mea M-am îndurat de
tine.
11
Şi porţile tale vor fi* mereu
deschise, nu se vor închide nici
zi, nici noapte, ca să se aducă la
tine bogăţiile naţiunilor şi să fie
conduşi împăraţii lor.
12
Pentru că* naţiunea sau împărăţia care nu-ţi va sluji va pieri
şi naţiunile acelea vor fi pustiite cu
desăvârşire.
13
Gloria* Libanului va veni la
tine, chiparosul, pinul şi bradul,
laolaltă, ca să împodobească locul sfântului Meu locaş; şi voi
face glorios locul** picioarelor
Mele.
14
Şi fiii* celor care te-au făcut
să suferi vor veni, plecându-se
înaintea ta; şi toţi cei care te-au
dispreţuit se vor pleca la aşternutula picioarelor tale şi te vor
numi «Cetatea Domnului», «Sionul** Sfântului lui Israel».
15
! În loc să fii părăsită şi privită cu ură, încât nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă pentru totdeauna, o bucurie
din generaţie în generaţie.
16
Şi vei suge* laptele naţiunilor şi vei suge sânul împăraţilor
şi vei cunoaşte că Eu**, D omnul, sunt Salvatorul tău şi Răscumpărătorul tău, Puternicul lui
Iacov.
17
În loc de aramă voi aduce
aur şi, în loc de fier, voi aduce
argint şi în loc de lemn, aramă, şi
9

a Lit. „tălpile“
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b Sau „ţara“

în loc de pietre, fier. Şi voi pune
peste tine ca administratori pacea şi ca domnitori, dreptatea.
18
Nu se va mai auzi de violenţă 18 *Cap. 26.1.
Vers. 11.
în ţara ta, de pustiire şi de nimicire
în hotarele tale, ci vei numi zidurile*
tale: «Salvare» şi porţile tale:
«Laudă».
19
Soarele* nu va mai fi lumina 19 *Apoc. 21.23;
22.5.
ta ziua, nici luna nu te va lumi**Cap. 2.5.
na prin strălucire, ci Domnul**
†Cap. 41.16;
45.25.
va fi lumina ta eternă şi DumZah. 2.5.
nezeul† tău, gloria ta.
20
Soarele* tău nu va mai apu- 20 *Amos 8.9.
ne, nici luna ta nu se va retrage;
**Cap. 35.10
Apoc. 21.4.
pentru că Domnul va fi lumina
ta eternă şi zilele întristării**
tale se vor sfârşi.
21
Şi poporul* tău – ei toţi vor 21 *Cap. 52.1.
Apoc. 21.27.
fi drepţi: vor stăpâni** pămân**Ps. 37.11,22
b
tul pentru totdeauna, odrasla†
†Cap. 61.3.
Mt. 15.13.
sădirii Mele, lucrarea†† mâinilor
††Cap. 29.23;
Mele, ca să fiu glorificat.
45.11.
Ef. 2.10.
22
Cel mai mic* va deveni o
mie, şi cel mai neînsemnat, o 22 *Cap. 10.22;
naţiune puternică. Eu, Domnul,
51.2.
voi împlini repede aceasta, la
timpul ei“.
Anul de
61 Duhul* Domnului Dumnezeu îndurare
este peste Mine, pentru că Domşi ziua
nul M-a uns** ca să aduc o veste răzbunării
bună celor blânzi. M-a trimis să 1 *Cap. 11.2.
Lc. 4.18.
leg† rănile celor cu inima zdroIoan 1.32;
bită, să vestesc eliberare†† celor
3.34.
**Ps. 45.7.
captivi şi deschidere a închisoMt. 11.5.
rii celor încătuşaţi;
†Ps. 147.3.
††Cap. 42.7.
2
să vestesc anul* de îndurare
Ier. 34.8.
al Domnului şi ziua** răzbunării
Dumnezeului nostru; ca să mân- 2 *Lev. 25.9.
**Cap. 34.8.
gâi† pe toţi cei care jelesc;
Mal. 4.1,3.
3
ca să rânduiesc pentru cei
2 Tes. 1.7-9.
†Cap. 57.18.
care jelesc, în Sion, să li se dea*
Mt. 5.4.
podoabă în loc de cenuşă, unt30.11.
delemnul de bucurie în loc de 3 *Ps.
**Cap. 60.21
jale, veşmântul de laudă în locul
†Ioan 15.8.
duhului de mâhnire; ca să
fie numiţi: „Terebinţi ai dreptăţii“,
„Răsad** al Domnului“, ca El
să fie glorificat†.
4
! Şi vor reconstrui* vechile 4 *Cap. 49.8;
58.12.
ruine; vor ridica din nou dărâmăEzec. 36.33.
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turile de altădată şi vor repara
clie care arde.
cetăţile părăsite, locurile pustiite 2
Şi naţiunile* vor vedea drepdin generaţie în generaţie.
tatea ta, şi toţi împăraţii, gloria
Şi străinii vor sta şi vor paşta. Şi vei fi numit cu un nu5 *Cap. 60.10. 5
te turmele voastre. Şi fiii străime** nou, pe care-l va hotărî gura
Domnului.
nului* vor fi plugarii voştri şi viticultorii voştri,
3
Şi vei fi o cunună* a frumu6
iar voi* veţi fi chemaţi: „Preoseţii în mâna Domnului şi o dia6 *Ex. 19.6.
Cap. 66.21.
ţi ai Domnului“; se va spune dedemă împărătească în mâna Dum1 Pet. 2.5,9.
spre
voi:
„Slujitori
ai
Dumnezeunezeului tău.
Apoc. 1.6;
lui nostru“. Veţi mânca** bogă- 4
Nu te vei mai numi: „Pără5.10.
**Cap. 60.5;
a în gloţiile
naţiunilor
şi
veţi
intra
sită*“.
Nici ţara ta nu se va mai
60.11,16.
ria lor.
numi: „Pustiită“. Ci te vei numi:
7
În locul* ruşinii voastre veţi
„Plăcerea Mea este în ea“. Şi ţa7 *Cap. 40.2.
primi dublu; şi în locul disprera** ta: „Măritatăe“. Pentru că
Zah. 9.12.
D omnul Îşi găseşte† plăcerea
ţului vor sărbători, bucurându-se
de partea lor. De aceea, în ţara
în tine şi ţara ta va fi măritată.
lor vor stăpâni o parte dublă, vor 5
Căci cum se căsătoreşte tânăavea o bucurie eternă.
rul cu o fecioară, aşa se vor căsă8
Pentru că Eu*, Domnul, iutori fiii tăi cu tine; şi cum se bu8 *Ps. 11.7.
b
besc judecata , urăsc** jaful şi
cură mirele de mireasă, aşa Se
**Cap. 1.11;
1.13.
nelegiuirea şi cu adevărat le voi
va bucura* Dumnezeul tău de tine.
†Cap. 55.3.
da răsplata şi voi face† un legă- 6
! Pe zidurile tale, Ierusalime, am aşezat păzitori*; nici ziua,
mânt etern cu ei.
Şi sămânţa lor va fi cunoscunici noaptea, niciodată ei nu vor
9 *Cap. 65.23. 9
tă între naţiuni şi urmaşii lor,
tăcea. Voi, care vă aduceţi** aminte
între popoare. Toţi cei care îi vor
de Domnulf, nu tăceţi
vedea îi vor recunoaşte că sunt* 7
şi nu-I daţi odihnă, până nu
sămânţa pe care a binecuvânva întemeia şi până nu va face*
tat-o Domnul.
Ierusalimul o laudă pe pământ.
D omnul a jurat pe dreapta
10
! Mă voi bucura* mult în 8
10 *Hab. 3.18.
Domnul, mi se va veseli sufletul
Sa şi pe braţul tăriei Sale: „Da,
**Ps. 132.9;
132.16.
nu voi mai da* grâul tău hrană
în Dumnezeul meu; pentru că**
†Cap. 49.18.
vrăjmaşilor
tăi şi fiii străinului nu
El
m-a
îmbrăcat
cu
hainele
mânApoc. 21.2.
c
tuirii, m-a acoperit cu mantaua
vor bea mustul tău, pentru care tu
dreptăţii, cum† îşi împodobeşte
ai muncit.
mirele capul ca un preot şi cum 9
Ci aceia care l-au adunat îl vor
se împodobeşte o mireasă cu bimânca şi-L vor lăuda pe Domnul şi
juteriile ei.
aceia care l-au cules îl vor bea în*
11
Pentru că, după cum pământul
curţile locaşului Meu cel sfânt“.
11 *Ps. 72.3;
face să răsară lăstarul său şi gră- 10
! Treceţi, treceţi pe porţi!
85.11.
dina face să crească semănăturile
Pregătiţi calea* poporului! Înălei, tot aşa Domnul Dumnezeu va
ţaţi, înălţaţi drumul! Scoateţi afaface să răsară* dreptatea şi lauda
ră pietrele! Înălţaţi** un steag
înaintea tuturor naţiunilor.
peste popoare!
Siguranţa
Pentru
Sion,
nu
voi
tăcea,
şi
11
Iată, D omnul a făcut să se
promisiunilor 62
pentru
Ierusalim,
nu
Mă
voi
oaudă
până* la capătul pămânDomnului
d
dihni, până când se va arăta
tului: „Spuneţi** fiicei Sionului:
dreptatea*
sa
ca
strălucirea
lu«Iată, vine mântuirea† ta; iată††,
1 *Cap. 1.26.
**Cap. 46.13
minii, şi salvarea** sa, ca o fărăsplata Lui este cu El şi răsa Sau „vă veţi lăuda“ b Sau „dreptatea“ c Haină largă, purtată pe deasupra, în Orient
e Ebr. „Beula“ f Lit. „care vă gândiţi la Domnul cu voce tare“

2 *Cap. 60.3.
**Cap. 56.5.
Vers. 4,12.
Cap. 65.15.

3 *Cap. 28.5.
Zah. 9.16.
1 Tes. 2.19.

4 *Cap. 54.6,7;
60.15,18.
**Osea 2.19;
2.20.
†Ier. 32.41.
Ţef. 3.17.

5 *Cap. 65.19.

6 *Cap. 52.8.
Ier. 6.17.
Ezec. 3.17;
33.7.
**Ps. 74.2.
7 *Cap. 60.18;
61.11.
Ier. 33.9.
Ţef. 3.19,20.
8 *Lev. 26.16.
Deut. 28.31.
Ier. 5.17.
Cap. 65.21;
65.22.

9 *Deut. 12.12;
14.23,26;
16.11,14.

10 *Cap. 40.3;
57.14.
**Cap. 11.12

11 *Cap. 42.10.
**Mt. 21.5.
Ioan 12.15.
†Cap. 51.5.
Zah. 9.9.
††Cap. 40.10
Apoc. 22.12.

d Lit. „va ieşi“
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plătireaa Lui înaintea Lui!»“
12
Şi-i vor numi: „Poporul sfânt*“,
12 *Deut. 7.6.
**Cap. 35.9.
„Răscumpăraţii** Domnului“. Şi
†Vers. 4.
tu te vei numi: „Cea căutată“,
„Cetate† nepărăsită“.
O zi de
63 Cine este acesta careb vine din
răzbunare
Edom, cu veşminte roşii din Boţra*, acesta care este glorios în
1 *Cap. 34.6.
haina Sa, mergândc în măreţia
Ier. 49.13.
puterii Sale? – „Eu, Cel care vor**Ţef. 3.17.
besc în dreptate, puternic** ca
să salvez“.
De ce Îţi este haina roşie şi
2 *Apoc. 19.13 2
veşmintele Tale ca ale celui care
calcă* în teasc?
3
„Am călcat singur* în teasc
3 *Plân. 1.15.
şi
nimeni
dintre popoare nu era
Apoc. 14.19;
14.20; 19.15.
cu Mine; da, le-am călcat în mânia
Mea şi le-am zdrobit în furiad
Mea; şi sângelee lor este stropit pe
hainele Mele şi Mi-am pătat toată
îmbrăcămintea.
4
Pentru că ziua răzbunării* era
4 *Cap. 34.8;
61.2.
în inima Mea şi venise anul celor
răscumpăraţi ai Mei.
Şi Mă uitam* şi nu era ni5 *Cap. 41.28; 5
59.16.
meni**
care să ajute; şi Mă mi**Ioan 16.32
ram că nu era nimeni care să
†Ps. 98.1.
Cap. 52.10.
sprijine: de aceea, braţul† Meu
Mi-a adus salvare şi furia Mea
M-a sprijinit.
Şi am călcat popoarele în mâ6 *Apoc. 16.16 6
nia Mea şi le-am îmbătat* în furia Mea şi le-am vărsat sângelee
pe pământ“.
Laudă pentru 7
" Voi aminti îndurările* Domsalvarea
nului,
laudele D omnului, după
Domnului
toate câte a făcut D omnul pentru
noi şi marile binefaceri către casa
7 *Ps. 25.6.
lui Israel, pe care le-a făcut, după
bunătăţile Sale şi după mulţimea
îndurărilor Sale.
Şi El a zis: „Cu adevărat, ei
8 *Cap. 60.16. 8
sunt poporul Meu, fii care nu vor
minţi“. Şi El a fost Salvatorul* lor.
9 *Jud. 10.16.
Zah. 2.8.
În toată strâmtorarea* lor, El a
9
Fap. 9.4.
fost
strâmtoratf şi Îngerul** di**Ex. 14.19;
33.14.
naintea feţei Lui i-a salvat: în
Fap. 12.11.
dragostea†
Sa şi în îndurarea Sa i-a
†Deut. 7.7,8.
a Sau „lucrarea“

răscumpărat şi i-a ridicat†† şi i-a
purtat în toate zilele din vechime.
10
Dar ei s-au răzvrătit* şi au întristat** pe Duhul Său cel Sfântg;
de aceea, El S-a schimbat în
vrăjmaş† al lor, El Însuşi a luptat împotriva lor.
! Dar Şi-a amintit de zilele
11
din vechime, de Moise, de poporul* Său: „Unde este Acela** care
i-a scos din mare cu păstorii turmeih Sale? Unde este Cel care a
pus† Duhul Său cel Sfânt în eli,
12
care conducea dreapta lui
Moise cu braţul Său măreţ*, care
a despicat** apele înaintea lor,
ca să-Şi facă un Nume pentru
totdeauna,
13
care i-a călăuzit* prin adâncuri, ca pe un cal în pustiu, şi
nu s-au poticnit?“
14
Cum coboară o vită în vale,
aşa le-a dat odihnă Duhul Domnului. Aşa ai condus Tu pe poporul Tău, ca să-Ţi faci* un Nume măreţ.
! Priveşte* din ceruri şi vezi
15
din locuinţa sfinţeniei Tale şi a
glorieij Tale! Unde este râvna Ta
şi puterea Ta, fiorul lăuntrului**
Tău şi îndurările Tale? Sunt ele
reţinute faţă de mine?
Pentru că* Tu eşti Tatăl nos16
tru, chiar dacă Avraam nu ne
ştie** şi Israel nu ne cunoaşte. Tu,
Doamne, eşti Tatăl nostru, Răscumpărătorul nostru; din eternitate este Numele Tău.
De ce, D oamne, ne-ai lăsat
17
să rătăcim* de la căile Tale şi
ne-ai făcut inima nesimţitoare**,
ca să nu se teamă de Tine? Întoarce-Te†, pentru slujitorii Tăi, seminţiile moştenirii Tale!
Poporul Tău cel sfânt* a stă18
pânit puţin timp; vrăjmaşii noştri** au călcat în picioare locaşul Tău cel sfânt.
19
Am ajuns ca aceia peste care

9 ††Deut. 1.31

10 *Num. 14.11
Ps. 78.56.
**Ps. 78.40.
Fap. 7.51.
†Ex. 23.21.
11 *Ps. 106.44;
106.45.
**Cap. 51.10
†Num. 11.17;
11.25,29.
Neem. 9.20.
Dan. 4.8.
Hag. 2.5.
12 *Ex. 15.6.
**Ex. 14.21.
Ios. 3.16.

13 *Ps. 106.9.

14 *2 Sam. 7.23

15 *Deut. 26.15
Ps. 33.14;
80.14.
**Ier. 31.20.
Osea 11.8.

16 *Deut. 32.6.
1 Cr. 29.10.
Cap. 64.8.
**Iov 14.21.
Ecl. 9.5.

17 *Ps. 119.10.
**Cap. 6.10.
Ioan 12.40.
Rom. 9.18.
†Num. 10.36
Ps. 90.13.

18 *Deut. 7.6;
26.19.
Cap. 62.12.
Dan. 8.24.
**Ps. 74.7.

b Roşu aprins c Sau „care Îşi înalţă capul“ d Sau „aprinderea“ e Lit. „sucul“ f Sau
„nu a fost vrăjmaş“ g Sau „Duhul Sfinţeniei Sale“ h Sau „păstorul turmelor“ i În Moise j Sau „a

frumuseţii“, (Ps. 96)
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Tu niciodată n-ai domnit, care 11
Sfânta şi frumoasa noastră* 11 *2 Împ. 25.9.
2 Cr. 36.19.
nu s-au numit după Numele Tău.
casă, unde Te-au lăudat părinţii
Ps. 74.7.
Rugăciunea (64) Ah, dacă ai despica cerurile,
**Ezec.24.21;
noştri, este arsă cu foc, şi toate
24.25.
rămăşiţei
a munţii*
dacă
ai
coborî,
s-ar
topi
lucrurile
noastre
de
preţ**
sunt
credincioase
înaintea Ta,
pustiite.
1 *Ex. 19.18.
2
cum
aprinde
focul
vreascuri12
După toate acestea, Te vei 12 *Cap. 42.14.
Jud. 5.5.
Mica 1.4.
**Ps. 83.1.
le, cum face focul să clocotească
opri* Tu, Doamne? Vei tăcea**
apa: ca să faci Numele Tău cuTu şi ne vei întrista peste măsură?
noscut vrăjmaşilor Tăi, ca să tre- 65 „Sunt căutat de cei* care nu Răsplătirile
mure naţiunile înaintea Ta!
întrebau de Mine; sunt găsit de Domnului
3
Când făceai* lucruri înfricocei care nu Mă căutau. Am zis:
3 *Ex. 34.10.
Jud. 5.4,5.
9.24;
şătoare
pe
care
nu
le
aşteptam,
ai
«Iată-Mă!
Iată-Mă!», unei naţiuni 1 *Rom.
Ps. 68.8.
9.30; 10.20.
coborât, munţii s-au topit înaincare nu se numea** după NumeHab. 3.6.
Ef. 2.12,13.
**Cap. 63.19
tea Ta.
le Meu.
b
4
Şi niciodată* n-au auzit , nici 2
Toată ziua Mi-am întins* mâi- 2 *Rom. 10.21.
4 *Ps. 31.19.
1 Cor. 2.9.
n-au prins cu urechea, nici ochiul
nile spre un popor răzvrătit, care
n-a văzut un Dumnezeu în afară
umblă pe o cale care nu este bună,
de Tine, care să lucreze pentru
după gândurile lor,
cel care-L aşteaptăc.
3
un popor care mereu Mă pro- 3 *Deut. 32.21.
**Lev. 17.5.
5
Tu întâmpini pe cel care se
voacă* în faţă la mânie, care jert5 *Fap. 10.35.
Cap. 1.29;
bucură şi face dreptate*, pe cei
feşte** în grădini şi arde tămâie
**Cap. 26.8.
66.17.
†Mal. 3.6.
care-şi amintesc** de Tine în căile
pe cărămizi,
Tale. Iată, Te-ai mâniat, pentru că 4
care se aşază* printre mor- 4 *Deut. 18.11.
**Lev. 11.7.
noi am păcătuit†: în eled este trăiminte şi petrece noaptea în log
nicie, şi noi vom fi salvaţi.
curi ascunse , mâncând** carne
6
Pentru că toţi am ajuns ca cede porc, şi în vasele lor au zea6 *Cap. 6.5.
**Ps. 90.5,6.
va
necurat*
şi
toate
faptele**
mă de lucruri urâcioase,
Cap. 46.12;
noastre drepte sunt ca o haină 5
care zice: «Stai* departe, nu 5 *Mt. 9.11.
48.1.
e; şi toţi ne veştejim† ca
Filip.3.9.
Lc. 5.30;
mânjită
te
apropia
de mine, pentru că eu
†Cap. 1.30.
18.11.
h
frunza şi nelegiuirile†† noastre
sunt mai sfânt decât tine !» Aceş††Cap. 50.1.
Iuda 19.
ne poartă ca vântul.
tia sunt fum în nările Mele, foc
7
Şi nu este nimeni* care cheacare arde toată ziua.
7 *Cap. 59.4.
Ezec. 22.30.
mă Numele Tău, care să se tre- 6
! Iată, este scris înaintea
Osea 7.7.
6 *Ps. 50.3,21.
zească
şi
să
se
alipească
de
TiMea:
Nu voi tăcea*, ci voi răsCap. 42.14;
**Deut. 31.17
64.12.
ne; pentru că Ţi-ai ascuns faţa**
plăti**, da, le voi răsplăti în sân“,
**Ier. 16.18.
de noi şi ne-ai făcut să ne topim
zice Domnul,
f
prin nelegiuirile noastre.
7
„nelegiuirile voastre şi nele- 7 *Ex. 20.5.
**Ezec. 18.6.
! Şi acum, Doamne, Tu* eşti
giuirile* părinţilor voştri laolaltă,
8 *Cap. 63.16. 8
†Ezec. 20.27;
**Cap.
20.28.
Tatăl nostru. Noi suntem lutul
care au ars tămâie** pe munţi şi
29.16; 45.9.
şi
Tu
olarul**
nostru
şi
noi
toţi
M-au
hulit†
pe
dealuri,
şi
le
voi
Ier. 18.6.
suntem lucrarea† mâinii Tale.
măsura în sân fapta lor din trecut“.
Rom. 9.20,21
†Ef. 2.10.
9
Nu Te mânia* prea tare, 8
! Aşa zice Domnul: „Ca a- 8 *Ioel 2.14.
Doamne, nici nu-Ţi aduce aminte
tunci când se găseşte must în stru9 *Ps. 74.1,2;
79.8.
la nesfârşit de nelegiuire. Iată,
gure şi se zice: «Nu-l nimici, pen**Ps. 79.13.
vezi, Te rugăm, noi suntem** toţi
tru că este o binecuvântare* în
poporul Tău.
el», aşa voi face pentru slujitorii
10
Cetăţile
Tale
sfinte
s-au
preMei, ca să nu-i nimicesc pe toţi.
10 *Ps. 79.1.
făcut într-un pustiu, Sionul este un 9
Şi voi scoate o sămânţă din
pustiu, Ierusalimul* o pustietate.
Iacov şi un stăpânitor al munţia Sau „ar tremura“

b Sau „Chiar din timpul de demult ei n-au auzit“ c Sau „n-a văzut, în afară de Tine,
Dumnezeule, ce va face El pentru cel care-L aşteaptă“ d Căile Tale e Sau „ca o haină plină de menstră“
f Lit. „prin puterea (mâna) nelegiuirilor“ g Sau „cavouri“ h Sau „mă sfinţesc faţă de tine“
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9 *Mt. 24.22.
Rom. 11.5,7.

65:10

lor Mei, din Iuda. Şi aleşii* Mei
vor stăpâni ţara şi slujitorii Mei
vor locui în ea.
10
Şi Saronul* va fi stâna tur10 *Cap. 33.9;
35.2.
melora şi valea lui Acor**, locul
**Ios. 7.26.
de odihnă al cirezilor, pentru poporul Meu care Mă va căuta.
! Dar pe voi, care-L părăsiţi
11 *Cap. 56.7; 11
57.13.
pe Domnul, care uitaţi muntele
Vers. 25.
Meu cel sfânt*, care pregătiţi o
**Ezec. 23.41
masă** pentru «Gadb» şi turnaţi
1 Cor. 10.21.
vin amestecat pentru «Menic»,
vă voi rânduid pentru sabie şi
12 *2 Cr. 36.15; 12
36.16.
toţi vă veţi pleca la înjunghiere.
Pr. 1.24.
Pentru că Eu am chemat* şi n-aţi
Cap. 66.4.
Ier. 7.13.
răspuns, am vorbit şi n-aţi ascultat,
Zah. 7.7.
ci aţi făcut ce este rău în ochii Mei
Mt. 21.34-43
şi aţi ales ceea ce nu-Mi place“.
13
! Deci aşa zice Domnul Dumnezeu: „Iată, slujitorii Mei vor
mânca, dar voi veţi flămânzi. Iată,
slujitorii Mei vor bea, dar voi veţi
înseta. Iată, slujitorii Mei se vor
bucura, dar voi vă veţi ruşina.
14
Iată, slujitorii Mei vor cânta tare
14 *Mt. 8.12.
în veselia inimii lor, dar voi veţi
Lc. 13.28.
striga din cauza durerii inimii
voastre şi veţi boci* din cauza
zdrobirii duhului vostru.
15
Şi veţi lăsa numele vostru a15 *Vers. 9,22.
**Ier. 29.22.
leşilor* Mei spre** blestem, penZah. 8.13.
tru că Domnul Dumnezeu te va
†Cap. 62.2.
Fap. 11.26.
omorî; şi va da† slujitorilor Săi
alt nume.
16
Aşa că cine se va binecuvân16 *Ex. 34.6.
ta
pe
sine în ţară se va binecuvânPs. 31.5.
**Cap. 19.18;
ta în Dumnezeul* adevăruluie; şi
45.23.
cine va jura în ţară va jura** pe
Dumnezeul adevărului, pentru că
strâmtorările de mai înainte vor fi
uitate şi vor fi ascunse de ochii
Mei“.
Ceruri noi 17
! „Pentru că, iată, Eu creez
şi un pământ
ceruri
noi* şi un pământ nou; şi
nou
cele dinainte nu vor mai fi amintite, nici nu vor mai veni în
17 *Cap. 51.16;
inimă.
66.22.
2 Pet. 3.13. 18
! Ci fiţi bucuroşi şi veseliApoc. 21.1.
ţi-vă pentru totdeauna în ceea

ce fac Eu: pentru că, iată, Eu fac
Ierusalimul o bucurie şi poporul
lui, o desfătare.
19
Şi Mă voi bucura* de Ieru- 19 *Cap. 62.5.
Ier. 32.41.
salim şi Mă voi veseli de popo**Cap. 25.8;
rul Meu şi nu se va mai auzi în
35.10; 51.11.
Apoc. 7.17.
el glas** de plânset, nici glas de
ţipăt.
20
Nu va mai fi acolo prunc care 20 *Deut. 4.40.
Iov 5.26.
să trăiască puţine zilef, nici bă**Ecl. 8.12;
trân care să nu-şi împlinească*
8.13.
Cap. 3.11;
zilele. Căci cine va muri în vârstă
22.14.
de o sută de ani va fi tînăr, iar
păcătosulg** în vârstă de o sută
de ani va fi blestemath.
21
Şi vor construi* case şi le vor 21 *Lev. 26.16.
Deut. 28.30.
locui; şi vor planta vii şi vor
Cap. 62.8,9.
Amos 9.14.
mânca rodul lor.
22
Nu vor construi ei şi altul să 22 *Ps. 92.12.
**Vers. 9,15.
le locuiască; nu vor planta ei şi
altul să mănânce. Pentru că zilele
poporului* Meu vor fi ca zilele
copacului şi aleşii** Mei se vor
bucurai de lucrarea mâinilor lor.
23
Nu vor munci în zadar, nici nu 23 *Deut. 28.41
vor naşte* copii care să fie spre
Osea 9.12.
**Cap. 61.9.
groază, pentru că ei sunt sămânţa** celor binecuvântaţi ai Domnului şi urmaşii lor împreună cu ei.
24
Şi va fi aşa: înainte* de a che- 24 *Ps. 32.5.
Dan. 9.21.
ma ei, Eu voi răspunde şi, în timp
ce ei încă vor vorbi, Eu îi voi auzi.
Lupul* şi mielul vor paşte îm25
25 *Cap. 11.6.
preunăj şi leul** va mânca paie
**Cap. 11.7;
11.9.
ca boul; şi hrana şarpelui va fi
†Gen. 3.14.
ţărâna†. Nu vor face rău, nici nu
Mica 7.17.
††Vers. 11.
se va distruge nimic, pe tot muntele Meu cel sfânt††“, zice Domnul.
şi
66 Aşa zice Domnul: „Cerurile* Judecată
sunt tronul Meu, iar pământul, speranţă
aşternutul picioarelor Mele. Ce 1 *1 Împ. 8.27.
2 Cr. 6.18.
casă Îmi veţi construi? Şi care
Mt. 5.34,35.
este locul Meu de odihnă?
Fap. 7.48,49;
17.24.
2
Şi toate aceste lucruri mâna*
Mea le-a făcut şi toate acestea 2 *Cap. 40.26.
**Ps. 34.18.
şi-au căpătat fiinţa“, zice Domnul.
Mt. 5.3,4.
„Dar spre acesta Mă voi uita: spre
Lc. 18.13,14.
†Ps. 119.120
cel smerit şi zdrobit** în duh şi
care tremură† la cuvântul Meu.

a Sau „păşunea oilor“ b Noroc sau planeta Jupiter c Număr, Soartă, sau planeta Venus d Sau „vă
voi număra“ e Lit. „Amin“ f Lit. „prunc de zile“ g Sau „cel care nu va ajunge“ h Sau „dispreţuit“
i Sau „vor folosi“ j Lit. „ca unul“
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3 *Cap. 1.11.
**Deut.23.18

4 *Pr. 1.24.
Cap. 65.12.
Ier. 7.13.

5 *Vers. 2.
**Ps. 38.20.
Cap. 60.15.
†Mt. 5.10-12
Ioan 9.34.
††Cap. 5.19.

10 *Cap. 65.18.
Rom. 15.10.

Cel care înjunghie* un bou
este ca acela care ucide un om;
cel care jertfeşte un miel, ca acela care rupe gâtul unui câine**;
cel care aduce un dar de mâncare, ca acela care aduce sânge de
porc; cel care oferă o aducere-aminte de tămâie, ca acela care binecuvântează pe un idol. După
cum ei şi-au ales căile lor şi sufletul
lor se desfătează în urâciunile lor,
4
şi Eu voi alege nenorocirea
lor şi voi aduce asupra lor lucrurile de care se tem, pentru că
Eu am chemat* şi nimeni n-a răspuns; am vorbit şi ei n-au ascultat,
ci au făcut ce este rău în ochii Mei
şi au ales ceea ce nu-Mi place“.
5
! Ascultaţi cuvântul Domnului, voi, cei care tremuraţi* la
cuvântul Lui. „Fraţii voştri, care
vă urăsc**, care vă alungă† penDomtru Numele Meu, au zis: «D
nul fie glorificat†† şi să vedem
bucuria voastră!» Dar eia se vor
ruşina“.
6
! Un glas de vuiet din cetate! Un glas din templu! Glas al
Domnului, care răsplăteşte vrăjmaşilor Săi!
7
! Mai înainte de a suferi durerile naşterii, a născut; înainte de
a-i veni durerile, a dat naştere
unui copil de parte bărbătească.
8
Cine a auzit aşa ceva? Cine a
văzut asemenea lucruri? Se naşte
o ţarăb într-o zi? Se naşte o naţiune deodată? Pentru că îndată
ce a avut durerile naşterii, Sionul şi-a şi născut fiii.
9
„Să aduc Eu până la momentul naşterii şi să nu fac să se nască?“ zice Domnul. „Eu, care fac
să se nască, voi închide Eu pântecele?“ zice Dumnezeul tău.
10
! Veseliţi-vă* cu Ierusalimul
şi bucuraţi-vă pentru el, toţi cei
care-l iubiţi. Săltaţi de bucuriec cu
el toţi cei care aţi jelit pentru el.
11
Pentru că veţi suge şi vă veţi
3

sătura* la sânul mângâierilor lui;
pentru că veţi bea şi vă veţi desfăta din plinătatea gloriei lui.
12
Pentru că aşa zice Domnul:
„Iată, voi întinde peste el pacea*
ca un râu şi gloria** naţiunilor
ca un pârâu care se revarsă; şi
veţi suge din el, veţi fi purtaţi
pe braţed† şi veţi fi dezmierdaţi
pe genunchi.
13
Cum mângâie pe cineva mama sa, aşa vă voi mângâia Eu; şi
veţi fi mângâiaţi în Ierusalim!
14
Şi veţi vedea şi inima vi se va
bucura şi oasele* voastre vor înflori ca iarba“. Şi mâna Domnului se va face cunoscută faţă
de slujitorii Săi, şi El Îşi va vărsa mânia asupra vrăjmaşilor Lui.
15
! Pentru că, iată, Domnul va
veni cu foc* şi carele Lui sunt
ca un vârtej, ca să-Şi arate mânia
Sa cu furie şi mustrarea Sa cu
flăcări de foc.
16
Pentru că Domnul va intra la
judecată cu orice carne, cu foc şi
cu sabia* Lui; şi mulţi vor fi
cei ucişi de Domnul.
17
„Cei care se sfinţesc* şi se
curăţesc în grădini, urmând pe
unule care este în mijloc, care mănâncă şi carne de porc, şi urâciune, şi şoareci, vor pieri împreună“, zice Domnul.
18
„Şi Eu cunosc faptele lor şi
gândurile* lor. Vine timpul când
voi aduna toate naţiunile şi limbile şi ele vor veni şi vor vedea
gloria Mea.
19
Şi voi pune un semn* între ei şi
pe cei scăpaţi dintre ei îi voi trimite la naţiuni: la Tarsis**, la Pul
şi la cei din Lud†, care întind arcul; la Tubal şi la Iavanf, la insulele îndepărtate, care n-au auzit de
faima Mea, nici n-au văzut gloria
Mea: şi vor face cunoscut†† glo20 ria Mea printre naţiuni. Şi-i vor
aduce* pe toţi fraţii voştri din
toate naţiunile, ca un dar de mân-

11 *Cap. 49.23;
60.16.
Ioel 3.18.
12 *Ps. 72.3,7.
Cap. 48.18.
**Cap. 60.5;
61.6.
†Cap. 49.22;
60.4.

14 *Ezec. 37.1.

15 *Cap. 9.5.
2 Tes. 1.8.

16 *Cap. 27.1.

17 *Cap. 65.3,4.

18 *Cap. 59.7;
65.2.

19 *Cap. 11.10.
Lc. 2.34.
**Cap. 2.16.
†Ezec. 27.10.
††Mal. 1.11.

20 *Cap. 49.22.
Rom. 15.16.

a Sau „Dar El va apărea spre bucuria voastră, iar ei“
b Sau „Poate fi făcută o ţară să nască“
d
e
„Bucuraţi-vă cu bucurie“
Lit. „coaste“
Probabil un idol f Grecia

c Lit.
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21 *Ex. 19.6.
Cap. 61.6.
Apoc. 1.6.
22 *Cap. 65.17.
Ev. 12.27.
2 Pet. 3.13.
Apoc. 21.1.

66:21
vor rămâne sămânţa voastră şi
care pentru Domnul, pe cai şi în
care şi în căruţe acoperite şi pe ca- 23 numele vostru“. Şi va fi aşa: de
la lună* nouă la lună nouă şi de
târi şi pe dromadere, la muntele Meu
la sabat la sabat, orice** oma va
cel sfânt, la Ierusalim“, zice Domveni să se închine înaintea Mea“,
nul, cum aduc fiii lui Israel un dar
de mâncare în vas curat în casa 24 zice Domnul. „Şi vor ieşi şi vor
privi trupurile* moarte ale oa21 Domnului. „Şi voi lua dintre ei ca
menilor care s-au răzvrătit împopreoţi* şi leviţi“, zice Domnul.
triva Mea; pentru că viermele**
22
„Pentru că, după cum cerulor nu va muri şi focul lor nu se
rile cele noi* şi pământul cel nou
va stinge; şi vor fi o pricină de
pe care le voi face vor rămâne
dezgust pentru orice făpturăa“.
înaintea Mea“, zice Domnul, „aşa
a Lit. „carne“
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23 *Cap. 1.13;
1.14.
Ezec. 46.1.
Zah. 14.16.
**Ps. 65.2.
24 *Cap. 5.25.
Vers. 16.
**Mc. 9.44;
9.46,48.

