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răspuns şi a zis căpeteniei peste
cincizeci: �Dacă sunt un om al lui
Dumnezeu*, să coboare foc din
ceruri şi să te mistuie, pe tine şi
pe cei cincizeci ai tăi!� Şi a
coborât foc** din ceruri şi i-a
mistuit, pe el şi pe cei cincizeci ai
lui.
Şi din nou a trimis Ahazia la

el altă căpetenie peste cincizeci,
cu cei cincizeci ai săi. Şi el a
vorbit şi i-a zis: �Om al lui Dum-
nezeu, aşa zice împăratul: «Gră-
beşte-te să cobori!»� Şi Ilie a răs-
puns şi i-a zis: �Dacă sunt un om
al lui Dumnezeu, să coboare foc
din ceruri şi să te mistuie, pe
tine şi pe cei cincizeci ai tăi�. Şi a
coborât foc de la Dumnezeu din
ceruri şi i-a mistuit, pe el şi pe
cei cincizeci ai lui.
Şi din nou a trimis* o căpe-

tenie peste a treia ceată de cinci-
zeci, cu cei cincizeci ai săi. Şi a
treia căpetenie peste cincizeci s-a
suit şi a venit şi a îngenuncheat
înaintea lui Ilie, l-a rugat şi i-a zis:
�Om al lui Dumnezeu, să aibă
preţ**, te rog, înaintea ochilor tăi
sufletul meu şi sufletul acestor
cincizeci de robi ai tăi. Iată, a co-
borât foc din ceruri şi a mistuit
pe cele două căpetenii dintâi
peste cincizeci, cu cei cincizeci ai
lor, şi acum să aibă preţ sufletul
meu înaintea ochilor tăi�. Şi înge-
rul DDDDDomnului a zis lui Ilie: �Co-
boară cu el, nu te teme* de el�. Şi
s-a ridicat şi a coborât cu el la
împărat. Şi el i-a zis: �Aşa zice
DDDDDomnul: «Pentru că ai trimis soli
să întrebe* pe Baal-Zebub, dum-
nezeul Ecronului (ca şi cum nu
este Dumnezeu în Israel, ca să în-
trebi cuvântul Lui), pentru aceas-
ta nu vei coborî din patul în care

Şi, după moartea lui Ahab,
Moab* s-a răsculat împotriva
lui Israel.
Şi Ahazia a căzut printre gra-

tiile din camera lui de sus, care
era în Samaria, şi s-a îmbolnăvit;
şi a trimis soli, zicându-le: �Mer-
geţi şi întrebaţi* pe Baal-Zebubb,
dumnezeul Ecronului, dacă mă
voi ridica** din boala aceasta�.
Şi îngerul DDDDDomnului i-a zis lui
Ilie* tişbitul: �Ridică-te şi suie-te
în întâmpinarea solilor împăra-
tului Samariei şi spune-le: «Pen-
tru că nu este Dumnezeu în Israel,
mergeţi să întrebaţi pe Baal-
Zebub**, dumnezeul Ecronului?
Acum deci, aşa zice DDDDDomnul: «Nu
vei coborî* din patul în care te-ai
suit, ci vei muri negreşit»�. Şi Ilie
a plecat.
Şi solii s-au întors la el; şi el

le-a zis: �De ce v-aţi întors?�
Şi ei i-au zis: �Un om s-a suit în
întâmpinarea noastră şi ne-a
zis: Mergeţi, întoarceţi-vă la îm-
păratul care v-a trimis şi spune-
ţi-i: Aşa zice DDDDDomnul: «Pentru că
nu este Dumnezeu în Israel,
trimiţi să întrebe pe Baal-Zebub,
dumnezeul Ecronului? Deci nu
vei coborî din patul în care te-ai
suit, ci vei muri negreşit»�. Şi el
le-a zis: �Ce fel de om era cel
care s-a suit în întâmpinarea
voastră şi v-a spus cuvintele a-
cestea?� Şi ei i-au zis: �Un om
în haină de păr* şi încins la coap-
se cu un brâu de piele�. Şi el a
zis: �Este Ilie tişbitul�.
Şi a trimis* la el o căpetenie

peste cincizeci, cu cei cincizeci ai
săi. Şi acesta s-a suit la el şi, iată,
el şedea pe vârful muntelui. Şi i-a
zis: �Om al lui Dumnezeu, împă-
ratul a zis: «Coboară!»� Şi Ilie a

CARTEA A DOUA A ÎMPĂRAŢILORa

Boala şi
moartea lui

Ahazia
1

a Sau �CARTEA A PATRA A ÎMPĂRAŢILOR� (în Septuaginta)    b Domnul
muştelor

11

12

13

14

15

16

*1 Împ. 18.36
**Iov 1.16.
Lc. 9.54.

*Is. 1.5.
Ier. 5.3.
**1 Sam. 26.21
Ps. 72.14.

*Is. 51.12.
Ier. 1.17.
Ezec. 2.6.

*Vers. 3.

10

13

15

16



409

2 ÎMPĂRAŢI

te-ai suit, ci vei muri negreşit»�.
Şi el a murit după cuvântul
DDDDDomnului pe care i-l spusese
Ilie. Şi Iorama a început să
împărăţească în locul lui, în al
doilea an al lui Ioram*, fiul lui
Iosafat, împăratul lui Iuda, pen-
tru că el nu avea fiu.
Şi celelalte fapte ale lui Aha-

zia, ce a făcut, nu sunt scrise în
Cartea Cronicilor împăraţilor lui
Israel?
Şi a fost aşa: când a vrut

DDDDDomnul să-l înalţe* pe Ilie la ce-
ruri într-un vârtej de vânt, Ilie a
plecat cu Elisei** de la Ghilgal�.
Şi Ilie a zis lui Elisei: �Stai aici*,
te rog, pentru că DDDDDomnul m-a
trimis la Betel**�. Şi Elisei a zis:
�Viu� este DDDDDomnul şi viu este
sufletul tău, nu te voi lăsa�. Şi
au coborât la Betel. Şi fiii pro-
feţilorb* care erau în Betel au ie-
şit la Elisei şi i-au zis: �Ştii că
DDDDDomnul îl va răpi astăzi pe stăpâ-
nul tău de deasupra capului tău?�
Şi el a zis: �Da, ştiu; tăceţi!�
Şi Ilie i-a zis: �Elisei, stai aici*,

te rog, pentru că DDDDDomnul m-a
trimis la Ierihon**�. Şi el a zis:
�Viu este DDDDDomnul şi viu este su-
fletul tău, nu te voi lăsa�. Şi au
ajuns la Ierihon. Şi fiii profeţilor
care erau în Ierihon s-au apropiat
de Elisei şi i-au zis: �Ştii că
DDDDDomnul îl va răpi* astăzi pe stă-
pânul tău de deasupra capului
tău?� Şi el a zis: �Da, ştiu; tăceţi!�
Şi Ilie i-a zis: �Stai aici, te

rog, pentru că DDDDDomnul m-a trimis
la Iordan�. Şi el a zis: �Viu este
DDDDDomnul şi viu este sufletul tău,
nu te voi lăsa�.
Şi au mers amândoi. Şi cinci-

zeci* de bărbaţi dintre fiii pro-
feţilor au mers şi au stat în faţă,
deoparte, şi ei amândoi au stat
lângă Iordan. Şi Ilie şi-a luat
mantaua* şi a înfăşurat-o şi a
lovit** apele şi ele s-au despărţit
într-o parte şi într-altac; şi au

trecut amândoi pe uscat.
Şi a fost aşa: după ce au tre-

cut, Ilie a spus lui Elisei: �Cere
ce să-ţi fac mai înainte de a fi ră-
pit de la tine�. Şi Elisei a zis: �Să
fie, te rog, o măsură dublă* a du-
hului tău peste mine!� Şi el a zis:
�Greu lucru ai cerut; dacă mă vei
vedea* când voi fi răpit de la tine,
aşa îţi va fi; iar dacă nu, nu va fi�.
Şi a fost aşa: pe când mergeau

ei încă şi vorbeau, iată un car* de
foc şi cai de foc; şi i-au despărţit
pe cei doi; şi Ilie s-a suit la ceruri
într-un vârtej de vânt. Şi Elisei l-a
văzut şi a strigat: �Părinte!*
Părinte! Carul lui Israel şi călăreţii
lui!� Şi nu l-a mai văzut. Şi şi-a
apucat** hainele şi le-a sfâşiat în
două bucăţi.
Şi a ridicat mantaua lui Ilie

care căzuse de pe el şi s-a întors
şi a stat pe malul Iordanului. Şi a
luat mantaua lui Ilie care căzuse
de pe el şi a lovit apele şi a zis:
�Unde este DDDDDomnul Dumnezeul
lui Ilie?� Şi a lovit* şi el apele şi
ele s-au despărţit într-o parte şi
într-altac. Şi Elisei a trecut.
Şi fiii profeţilor* care erau în

faţa Ierihonului l-au văzut şi au
zis: �Duhul lui Ilie se odihneşte
peste Elisei�. Şi au venit în întâm-
pinarea lui şi s-au plecat până la
pământ înaintea lui. Şi i-au zis:
�Iată acum, cu robii tăi sunt cinci-
zeci de bărbaţi vitejid; te rog, să
meargă ei şi să-l caute pe stăpâ-
nul tău; poate Duhul* DDDDDomnului
l-a ridicat şi l-a aruncat pe vreun
munte sau în vreo vale�. Şi el a
zis: �Nu-i trimiteţi!� Şi au stăru-
it* de el până când el s-a simţit
jenat şi a zis: �Trimiteţi!� Au tri-
mis deci cincizeci de oameni şi
l-au căutat trei zile, dar nu l-au
găsit. Şi s-au întors la el (el stătea
acum în Ierihon); şi el le-a zis:
�Nu v-am spus să nu vă duceţi?�
Şi oamenii cetăţii au zis lui Eli-

sei: �Iată, te rugăm, aşezarea ce-
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tăţii este bună, după cum vede
domnul meu, dar apele sunt rele
şi pământul neroditor�. Şi el a zis:
�Aduceţi-mi un vas nou şi puneţi
sare în el�. Şi i-au adus. Şi a ieşit
la izvorul apelor şi a aruncat*
sarea acolo; şi a spus: �Aşa zice
DDDDDomnul: «Am vindecat apele a-
cestea; nu va mai fi din ele nici
moarte, nici nerodire»�. Şi apele
s-au vindecat până în ziua aceas-
ta, după cuvântul lui Elisei, pe
care-l spusese.
Şi de acolo s-a suit la Betel.

Şi, pe când se suia pe drum, au
ieşit din cetate nişte băieţi mici
şi râdeau* de el şi ziceau: �Su-
ie-te, chelule! Suie-te, chelule!�
Şi el s-a întors şi s-a uitat la ei şi
i-a blestemat* în Numele DDDDDom-
nului. Şi două ursoaice au ieşit
din pădure şi au sfâşiat patruzeci
şi doi de băieţi dintre ei. Şi de
acolo a mers la muntele Carmel*;
şi de acolo s-a întors în Samaria.
Şi Ioram, fiul lui Ahab, a în-

ceput să împărăţească peste Isra-
el în Samaria în anul al optspre-
zecelea* al lui Iosafat, împăratul
lui Iuda; şi a împărăţit doispre-
zece ani. Şi a făcut rău în ochii
DDDDDomnului, dar nu ca tatăl său şi
ca mama sa; şi a îndepărtat* stâl-
pula lui Baal, pe care-l făcuse**
tatăl său. Totuşi s-a alipit* de pă-
catele lui Ieroboam, fiul lui Ne-
bat, care a făcut** pe Israel să pă-
cătuiască; nu s-a depărtat de ele.
Şi Meşa, împăratul Moabului,

era stăpân de oi şi a dat* împă-
ratului lui Israel o sută de mii de
miei şi o sută de mii de berbeci
cu lânab lor. Şi a fost aşa: după
ce a murit* Ahab, împăratul Moa-
bului s-a răsculat împotriva împă-
ratului lui Israel. Şi împăratul Io-
ram a ieşit din Samaria în ziua
aceea şi a număratc tot Israelul.
Şi a mers şi a trimis la Iosafat,

împăratul lui Iuda, zicând: �Îm-

păratul Moabului s-a răsculat
împotriva mea: vrei să mergi cu
mine la război împotriva Moa-
bului?� Şi el a zis: �Mă voi sui;
eu sunt ca* tine, poporul meu ca
poporul tău, caii mei precum caii
tăi�. Şi a zis: �Pe ce cale ne vom
sui?� Şi el a zis: �Pe calea pusti-
ului Edomului�.
Şi împăratul lui Israel* şi îm-

păratul lui Iuda** şi împăratul
Edomului� au pornit şi au făcut
un ocol de şapte zile. Şi nu era
apă pentru tabărăd şi pentru ani-
malele care îi urmau. Şi împăra-
tul lui Israel a zis: �Vai, DDDDDomnul
a chemat pe aceşti trei împăraţi
împreună, ca să-i dea în mâna
Moabului�. Şi Iosafat a zis: �Nu
este aici un profet* al DDDDDomnului,
ca să întrebăm pe DDDDDomnul prin
el?� Şi unul dintre slujitorii împă-
ratului lui Israel a răspuns şi a
zis: �Este aici Elisei**, fiul lui
Şafat, care turna� apă pe mâinile
lui Ilie�. Şi Iosafat a spus: �Cu-
vântul DDDDDomnului este cu el�. Şi
împăratul lui Israel şi Iosafat şi
împăratul Edomului au coborât la
el. Şi Elisei a zis împăratului lui
Israel: �Ce am eu a face cu tine?
Mergi* la profeţii tatălui tău şi la
profeţii mamei tale�. Şi împăratul
lui Israel i-a zis: �Nu, pentru că
DDDDDomnul a chemat pe aceşti trei
împăraţi împreună, ca să-i dea în
mâna Moabului�. Şi Elisei a zis:
�Viu* este DDDDDomnul oştirilor, îna-
intea căruia stau, că, dacă n-aş
privi la faţa lui Iosafat, împăratul
lui Iuda, nu m-aş uita la tine, nici
nu te-aş vedea. Şi acum aduce-
ţi-mi un cântăreţ* cu harfa�.
Şi a fost aşa: în timp ce cân-

ta cântăreţul din harfă, mâna**
DDDDDomnului a fost peste el. Şi a
zis: �Aşa zice DDDDDomnul: «Faceţi
în valea aceasta groapă* lângă
groapăe». Pentru că aşa zice
DDDDDomnul: «Nu veţi vedea vânt şi
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nu veţi vedea ploaie; totuşi va-
lea aceasta se va umple de apă şi
veţi bea voi şi turmele voastre şi
animalele voastre». Şi aceasta este
puţin în ochii DDDDDomnului: El va da
în mâna voastră şi pe Moab. Şi
veţi bate orice cetate întărită şi ori-
ce cetate aleasă şi veţi tăia orice
copac bun şi veţi astupa toate iz-
voarelea de apă şi veţi strica orice
bucată bună de pământ cu pietre�.
Şi a fost aşa: dimineaţa, pe

când se aducea* darul de mân-
care, iată, a venit apă de pe calea
Edomului şi pământul s-a umplut
cu apă.
Şi toţi moabiţii au auzit că  îm-

păraţii se suiseră să lupte împotriva
lor şi au fost adunaţi toţi cei care
puteau să poarte armură, şi mai
vârstnici, şi au stat la hotar. Şi s-au
sculat dis-de-dimineaţă şi soarele
a răsărit peste apă şi moabiţii au
văzut apa de cealaltă parte roşie ca
sângele. Şi au zis: �Este sânge!
Împăraţii aceştia sunt nimiciţi cu
desăvârşire şi s-au lovit unul pe
altul; şi acum, la pradă, Moabule!�
Şi, când au ajuns la tabăra lui

Israel, israeliţii s-au ridicat şi au
bătut pe moabiţi şi ei au fugit
dinaintea lor; şi au intrat şi au
bătut pe Moab. Şi au dărâmat
cetăţile şi a aruncat fiecare om
piatra sa pe orice bucată bună de
pământ şi l-au umplut şi au as-
tupat orice izvorb de apă şi au tă-
iat orice copac bun, până n-au
lăsat decât pietrec în Chir-Ha-
reset*; şi aruncătorii cu praştia
l-au înconjurat şi l-au lovit.
Şi împăratul Moabului a vă-

zut că lupta era prea crâncenă
pentru el şi a luat cu sine şapte
sute de bărbaţi care scoteau săbii-
le, ca să răzbată până la împăratul
Edomului, dar n-au putut. Şi a luat
pe fiul* său întâi-născut care ur-
ma să împărăţească în locul său
şi l-a adus ardere-de-tot pe zid.

Şi a fost mare mânie împotriva
lui Israel; şi au plecat** de la el
şi s-au întors în ţara lor.
Şi o femeie dintre soţiile fii-

lor* profeţilor a strigat către Eli-
sei, spunând: �Robul tău, soţul
meu, a murit şi ştii că robul tău se
temea de DDDDDomnul. Şi a venit
creditorul să-mi ia** pe amândoi
copiii, ca să fie robi�. Şi Elisei i-a
zis: �Ce să fac pentru tine? Spu-
ne-mi, ce ai în casă?� Şi ea a zis:
�Roaba ta n-are nimic în casă,
decât un vas cu untdelemn�. Şi
el a zis: �Du-te, împrumută vase
de afară, de la toţi vecinii tăi, vase
goale; să nu fie* puţine. Apoi in-
tră şi închide uşa după tine şi
după fiii tăi şi varsă untdelemn
în toate vasele acelea, iar pe cele
umplute pune-le deoparte�.
Şi ea a plecat de la el şi a

închis uşa după ea şi după fiii ei;
ei îi aduceau vasele şi ea turna.
Şi a fost aşa: după ce au fost
umplute vasele, ea a zis fiului său:
�Mai adu-mi un vas�. Şi el i-a zis:
�Nu mai este nici un vas�. Şi unt-
delemnul s-a oprit. Şi ea a venit
şi a spus omului lui Dumnezeu.
Şi el a zis: �Du-te, vinde untde-
lemnul şi plăteşte-ţi datoria; şi din
ce va rămâne, trăieşte tu şi fiii tăi�.
Şi a fost aşa: într-una din zi-

le, Elisei a trecut pe la Sunem*,
unde era o femeie cu vază; şi ea a
stăruit de el să mănânce pâine. Şi
a fost aşa: ori de câte ori trecea
el, se abătea pe acolo să mănân-
ce pâine. Şi ea a zis soţului ei:
�Iată, eu ştiu că omul acesta care
trece în totdeauna pe la noi este
un om sfânt al lui Dumnezeu. Să-i
zidimd, te rog, o cameră mică de
sus şi să-i punem acolo un pat
şi o masă şi un scaun şi un sfeş-
nic. Şi va fi aşa: când va veni pe
la noi, se va abate acolo�.
Şi a fost aşa: într-una din zile

a venit pe acolo şi s-a abătut în
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camera de sus şi s-a culcat acolo.
Şi el i-a zis lui Ghehazi*, sluji-
torul său: �Cheamă pe sunamita
aceasta�. Şi a chemat-o şi ea a stat
înaintea lui. Şi el i-a zis: �Spune-i:
«Iată, tu ai arătat pentru noi toată
această grijă; ce este de făcut pen-
tru tine? Vrei să se vorbească pen-
tru tine împăratului sau coman-
dantului oştirii?� Şi ea a zis: �Eu
locuiesc în mijlocul poporului
meu�. Şi el a zis: �Ce este de făcut
deci pentru ea?� Şi Ghehazi a
zis: �Cu adevărat, ea n-are fiu şi
soţul ei este bătrân�. Şi Elisei a
zis: �Cheam-o!� Şi el a chemat-o şi
ea a stat la uşă. Şi el i-a zis: �La
anul*, chiar pe timpul acestaa,
vei îmbrăţişa un fiu�. Şi ea a zis:
�Nu, domnul meu, om al lui Dum-
nezeu! Nu amăgi** peb roaba ta�.
Şi femeia a rămas însărcina-

tă şi a născut un fiu chiar pe tim-
pul acela, în anul următor, cum îi
spusese Elisei.
Şi copilul s-a făcut mare. Şi a

fost aşa: într-o zi a ieşit la tatăl
său la secerători. Şi a zis tatălui
său: �Capul meu, capul meu!� Şi
el a zis slujitorului său: �Du-l la
mama lui!� Şi el l-a luat şi l-a dus
la mama lui; şi a şezut pe genun-
chii ei până la amiază şi a murit.
Şi ea s-a suit şi l-a culcat pe pa-
tul omului lui Dumnezeu şi a în-
chis uşa după el şi a ieşit. Şi a che-
mat la ea pe soţul ei şi a zis: �Tri-
mite-mi, te rog, pe unul dintre slu-
jitori şi una din măgăriţe şi voi a-
lerga la omul lui Dumnezeu şi mă
voi întoarce�. Şi el a zis: �Pentru
ce te duci astăzi la el? Nu este nici
lună nouă*, nici sabat�. Şi ea a zis
numai atât: �Binec!�
Şi a înşeuat măgăriţa şi a zis

slujitorului ei: �Mână şi mergi îna-
inte; să nu încetineşti din călărit
pentru mine, până nu-ţi voi zice�.
Şi a mers şi a ajuns la omul lui
Dumnezeu pe muntele Carmel*.
Şi a fost aşa: cum a văzut-o

omul lui Dumnezeu de departe,
a zis lui Ghehazi, slujitorul său:
�Iată sunamita aceea! Acum, te
rog, aleargă în întâmpinarea ei şi
spune-i: «Eşti binec? Este bine
soţul tău? Este bine copilul?»� Şi
ea a zis: �Este bine!�
Şi ea a venit la omul lui Dum-

nezeu, pe munte, şi i-a cuprins pi-
cioarele; şi Ghehazi s-a apropiat
ca s-o îndepărteze, dar omul lui
Dumnezeu a zis: �Las-o, pentru
că sufletul ei este amărât în ea şi
DDDDDomnul mi-a ascuns şi nu mi-a
spus�. Şi ea a zis: �Am cerut eu
un fiu de la domnul meu? N-am
zis* eu: «Nu mă amăgi»?� Şi el a
zis lui Ghehazi: �Încinge-ţi* coap-
sele şi ia toiagul meu în mâna
ta şi mergi pe drumul tău. Dacă
te vei întâlni cu vreun om, să
nu-i urezi** de bine, iar dacă-ţi
va ura de bine, să nu-i răspunzi;
şi pune toiagul� meu pe faţa copi-
lului�. Şi mama copilului a zis:
�Viu* este DDDDDomnul şi viu este
sufletul tău, nu te voi lăsa**�. Şi
eld s-a ridicat şi a urmat-o.
Şi Ghehazi a trecut înaintea

lor şi a pus toiagul pe faţa copi-
lului, dar n-a fost nici glas, nici
luare-aminte. Şi s-a întors în în-
tâmpinarea lui Elisei şi i-a spus,
zicând: �Nu s-a trezit* copilul�.
Şi Elisei a intrat în casă şi, iată,

copilul era mort, întins pe patul
său.  Şi a intrat* şi a închis uşa
după ei amândoi şi s-a rugat**
DDDDDomnului. Şi s-a suit şi s-a culcat
peste copil şi şi-a pus gura pe gu-
ra lui şi ochii pe ochii lui şi mâi-
nile pe mâinile lui şi s-a plecat*
peste copil; şi carnea copilului s-a
încălzit. Şi s-a întors şi a umblat
prin casă, când încoace, când în-
colo, şi s-a suit şi s-a plecat peste
el. Şi copilul a strănutat de şapte
ori şi copilul şi-a deschis* ochii.
Şi Elisei a chemat pe Ghehazi

şi i-a zis: �Cheam-o pe sunamita
aceasta�. Şi el a chemat-o; şi ea a
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venit la el. Şi el a zis: �Ia-ţi fiul!�
Şi ea a venit şi a căzut la picioa-
rele lui şi s-a plecat până la pă-
mânt; şi şi-a luat* fiul şi a ieşit.
Şi Elisei s-a întors la Ghilgal*.

Şi era foamete** în ţară; şi fiii�
profeţilor şedeau�� înaintea lui.
Şi el a zis slujitoruluia său: �Pune*�
oala cea mare şi fierbe mâncare
pentru fiii profeţilor�.
Şi a ieşit unul la câmp să cu-

leagă verdeţuri şi a găsit o viţă
sălbatică şi a strâns de pe ea co-
locinţi sălbatici şi şi-a umplut
poala hainei şi a venit şi i-a tă-
iat în oala de mâncare: pentru că
nu-i cunoşteau. Şi au turnat oa-
menilor să mănânce. Şi a fost aşa:
cum au mâncat din mâncare, au
strigat şi au zis: �Om al lui Dum-
nezeu, este moarte* în oală!� Şi
nu puteau să mănânce din ea.
Şi el a zis: �Aduceţi făină�. Şi a
aruncat-o* în oală şi a zis: �Tur-
naţi poporului să mănânce�. Şi nu
era nimic rău în oală.
Şi a venit un om de la Baal-

Şalişa* şi a adus** omului lui
Dumnezeu pâine din cele dintâi
roade, douăzeci de pâini de orz şi
spice proaspete de grâu în sacul
său. Şi a zis: �Dă poporului să mă-
nânce�. Şi slujitorul său a zis:
�Cum* să pun aceasta înaintea
a o sută de oameni?� Şi el a zis:
�Dă poporului să mănânce, pen-
tru că aşa zice DDDDDomnul: «Vor mân-
ca** şi va mai rămâne»�. Şi a
pus înaintea lor şi au mâncat şi au
lăsat o rămăşiţă*, după cuvântul
DDDDDomnului.
Şi Naaman*, căpetenia oştirii

împăratului Sirieib, era un om
mare** înaintea stăpânului său şi
mult onorat, pentru că prin el dă-
duse DDDDDomnul eliberare Sirieib; şi
el era un bărbat puternic şi viteaz,
un lepros.
Şi sirieniic ieşiseră în cete* şi

luaseră captivă o copilă mică din

ţara lui Israel; şi ea era înaintead

soţiei lui Naaman. Şi ea a zis stă-
pânei sale: �Dacă ar fi stăpânul
meu înaintea profetului din Sa-
maria, atunci el l-ar vindecae de
lepra sa!�
Şi cineva a mers şi a spus stă-

pânului său, zicând: �Aşa şi aşa
a zis copila care este din ţara lui
Israel�. Şi împăratul Sirieib a zis:
�Du-te şi eu voi trimite o scrisoare
împăratului lui Israel�. Şi el a ple-
cat şi a luat* în mâna lui zece ta-
lanţi de argint şi şase mii de bucăţi
de aurf şi zece schimburi** de
haine. Şi a dus scrisoarea împă-
ratului lui Israel, zicând: �Şi acum,
îndată ce va ajunge această scri-
soare la tine, iată, am trimis pe
slujitorul meu Naaman la tine, să-l
vindeci de lepra lui�.
Şi a fost aşa: cum a citit împă-

ratul lui Israel scrisoarea, şi-a sfâ-
şiat* hainele şi a zis: �Sunt** eu
Dumnezeu, ca să omor sau să în-
viez, de trimite acesta la mine să
vindec un om de lepra lui? Luaţi
seama� deci, vă rog, şi vedeţi cum
caută pricină împotriva mea�.
Şi a fost aşa: când a auzit

Elisei, omul* lui Dumnezeu, că
împăratul lui Israel şi-a sfâşiat
hainele, a trimis la împărat, zi-
când: �Pentru ce ţi-ai sfâşiat
hainele? Să vină el acum la mine
şi va cunoaşte că este un profet
în Israel�. Şi Naaman a venit cu
caii săi şi cu carul său şi a stat
la uşa casei lui Elisei. Şi Elisei
a trimis la el un sol, zicând:
�Mergi şi spală-teg* de şapte ori în
Iordan, şi carnea ta îşi va reveni şi
vei fi curat�.
Şi Naaman s-a mâniat şi a ple-

cat şi a spus: �Iată, eu ziceam: Va
ieşi negreşit la mine şi va sta în
picioare şi va chema Numele
DDDDDomnului Dumnezeului său şi îşi
va legăna mâna asupra locului şi
va vindeca pe cel lepros. Nu sunt
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Abanaa şi Parpar, râurile Da-
mascului, mai bune decât toate
apele lui Israel? Nu aş putea să mă
spăl în ele şi să fiu curat?�
Şi s-a întors şi a plecat cu mânie*.
Şi slujitorii* săi s-au apropiat

şi i-au vorbit şi au zis: �Părinte**,
dacă ţi-ar fi zis profetul să faci
vreun lucru mare, nu l-ai fi făcut?
Cu cât mai mult când îţi spune:
«Spală-te şi fii curat»?� Şi a co-
borât şi s-a scufundat de şapte ori
în Iordan, după cuvântul omului lui
Dumnezeu. Şi carnea* lui s-a făcut
din nou cum este carnea unui copil
mic, şi el a fost curat**.
Şi s-a întors la omul lui Dum-

nezeu, el şi toată suita lui, şi a
venit şi a stat înaintea lui şi a
spus: �Iată, acum cunosc* că nu
este Dumnezeu pe tot pământul,
decât în Israel; şi acum primeş-
te**, te rog, un darb de la robul
tău�. Şi el a zis: �Viu* este DDDDDom-
nul înaintea căruia stau, că nu voi
primi**!� Şi a stăruit de el să-l
ia, dar el a refuzat. Şi Naaman
a zis: �Dacă nu, te rog, să se dea
robului tău din pământul acesta
cât pot duce doi catâri; pentru
că robul tău nu va mai aduce de
acum ardere-de-tot şi jertfă altor
dumnezei, ci DDDDDomnului. În lucrul
acesta să ierte DDDDDomnul pe robul
tău: când stăpânul meu intră în
casa lui Rimonc, ca să se închi-
ned acolo, şi se sprijină* de mâna
mea, mă închin şi eu în casa lui
Rimon: DDDDDomnul să ierte pe robul
tău, te rog, în lucrul acesta, când
mă închin eu însumi în casa lui
Rimon�. Şi el i-a zis: �Mergi în
pace�. Şi a plecat de la el o bu-
cată de drum.
Şi Ghehazi*, slujitorul lui Eli-

sei, omul lui Dumnezeu, a zis:
�Iată, stăpânul meu a cruţat pe Na-
aman sirianul şi n-a luat din mâi-
nile lui ce a adus; viu este DDDDDom-
nul, voi alerga după el şi voi lua
ceva de la el�. Şi Ghehazi a aler-

gat după Naaman. Şi, când l-a vă-
zut Naaman alergând după el, a
sărit din car în întâmpinarea lui
şi a zis: �Pace?� Şi el a zis: �Pa-
ce!* Stăpânul meu m-a trimis, zi-
când: «Iată, au venit la mine toc-
mai acum, din ţinutul muntos al
lui Efraim, doi tineri dintre fiii
profeţilor; dă-le, te rog, un talant
de argint şi două schimburi de
haine»�. Şi Naaman a zis: �Învo-
ieşte-te să iei doi talanţi�. Şi a
stăruit de el şi a legat doi talanţi
de argint în doi saci cu două
schimburi de haine şi le-a pus pe
doi dintre slujitoriie săi şi le-au
purtat înaintea lui. Şi, când a venit
la deal, le-a luat din mâna lor şi le-a
strâns în casă; şi a dat drumul oa-
menilor şi ei au plecat. Şi a intrat
şi a stat înaintea stăpânului său.
Şi Elisei i-a zis: �Dincotro,

Ghehazi?� Şi el a zis: �Robul tău
n-a fost nicăieri�. Şi Elisei i-a
zis: �N-a mers inima mea cu tine
când s-a întors omul din carul
său în întâmpinarea ta? Este
timp* de luat argint şi de primit
haine, şi măslini şi vii, şi oi şi
boi, şi robi şi roabe? Lepra lui
Naaman se va lipi* de tine şi de
sămânţa ta pentru totdeauna�.
Şi a ieşit dinaintea lui lepros**,
alb ca zăpada.
Şi fiii* profeţilor au spus lui

Elisei: �Iată acum, locul în care
stăm înaintea ta este prea strâmt
pentru noi. Să mergem, te rog, la
Iordan şi să luăm de acolo fieca-
re câte un trunchi de copac şi să
ne facem acolo un loc unde să
locuim�. Şi el a zis: �Duceţi-vă�. Şi
unul a zis: �Acceptă*, te rog, să
mergi cu robii tăi�. Şi el a zis:
�Voi merge�. Şi a mers cu ei.
Şi au venit la Iordan şi au tă-

iat copacif. Şi a fost aşa: în timp
ce unul dobora un trunchi, a căzut
fierul în apă; şi a strigat şi a zis:
�Vai, domnul meu, şi era împru-
mutat!*� Şi omul lui Dumnezeu
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a zis: �Unde a căzut?� Şi i-a arătat
locul. Şi el a tăiat un lemn* şi l-a
aruncat acolo şi a făcut fierul să plu-
tească. Şi a zis: �Ia-ţi-l�. Şi acela
şi-a întins mâna şi l-a luat.
Şi împăratul* Sirieia făcea răz-

boi împotriva lui Israel şi s-a sfă-
tuit cu slujitorii săi, zicând: �În cu-
tare şi în cutare loc va fi tabăra
mea�. Şi omul lui Dumnezeu a tri-
mis la împăratul lui Israel, zicând:
�Păzeşte-te să nu treci prin locul
acela, pentru că sirieniib au coborât
acolo�. Şi împăratul lui Israel a
trimis la locul despre care-i spuse-
se omul lui Dumnezeu şi-l înştiin-
ţase şi a stat păzit acolo, nu o dată,
nici de două ori. Şi inima împă-
ratului Sirieia s-a tulburat de lucrul
acesta şi a chemat pe slujitorii săi
şi le-a zis: �Nu-mi veţi arăta cine
dintre noi este pentru împăratul lui
Israel?� Şi unul dintre slujitorii lui
a zis: �Nimeni, domnul meu, împă-
rate, dar profetul Elisei, care este
în Israel, spune împăratului lui
Israel cuvintele pe care le rosteşti
tu în camera ta de dormit�. Şi el a
zis: �Duceţi-vă şi vedeţi unde este
şi voi trimite să-l prindă�. Şi i s-a
spus, zicând: �Iată, este în
Dotan*�. Şi a trimis acolo cai şi
care şi oştire mare şi au venit
noaptea şi au înconjurat cetatea.
Şi slujitorul omului lui Dum-

nezeu s-a sculat dis-de-dimineaţă
şi a ieşit şi, iată, o oştire înconju-
rase cetatea cu cai şi cu care. Şi
slujitorul său i-a zis: �Vai, domnul
meu, ce vom face?� Şi el a zis:
�Nu te teme*, pentru că mai
mulţi** sunt cei care sunt cu noi
decât cei care sunt cu ei�. Şi
Elisei s-a rugat şi a zis: �DDDDDoamne,
deschide-i, Te rog, ochii, ca să va-
dă�. Şi DDDDDomnul a deschis* ochii
tânărului şi el a văzut şi, iată,
muntele era plin de cai** şi de
care de foc împrejurul lui Elisei.
Şi au coborât la el; şi Elisei

s-a rugat DDDDDomnului şi a zis: �Lo-

veşte, Te rog, naţiunea aceasta cu
orbire�. Şi i-a lovit cu orbire*,
după cuvântul lui Elisei. Şi Elisei
le-a zis: �Nu este aceasta calea,
nici aceasta cetatea. Urmaţi-mă, şi
vă voi duce la omul pe care-l că-
utaţi�. Şi i-a dus în Samaria. Şi a
fost aşa: când au intrat în Sama-
ria, Elisei a zis: �DDDDDoamne, des-
chide ochii acestora, ca să vadă�.
Şi DDDDDomnul le-a deschis ochii şi
au văzut şi, iată, erau în mijlo-
cul Samariei. Şi, când i-a văzut
împăratul lui Israel, a zis lui Eli-
sei: �Să lovesc, să lovesc, pă-
rinte*?� Şi el a zis: �Să nu loveşti:
vrei să loveşti pe aceia pe
care i-ai luat captivi cu sabia ta şi
cu arcul tău? Pune-le pâine* şi
apă înainte; şi să mănânce şi să
bea şi să meargă la stăpânul lor�.
Şi le-a făcut un ospăţ mare şi au
mâncat şi au băut; şi le-a dat dru-
mul şi ei au mers la stăpânul lor.
Şi cetele* Sirieia n-au mai venit în
ţara lui Israel.
Şi a fost aşa: după aceasta,

Ben-Hadad*, împăratul Sirieia,
şi-a adunat toată oştireac şi s-a
suit şi a asediat Samaria. Şi era
foamete* mare în Samaria; şi, iată,
au asediat-o, până s-a vândut un
cap de măgar cu optzeci de arginţid

şi un sfert de cabe de găinaţ de
porumbel cu cinci arginţid. Şi a
fost aşa: pe când trecea împăratul
lui Israel pe zid, o femeie a strigat
la el, zicând: �Salvează-mă, domnul
meu, împărate!� Şi el a zis: �Dacă
DDDDDomnul nu te salvează, cum să te
salvez eu? Cu rodul de la arie, ori
de la teasc?� Şi împăratul i-a zis:
�Ce ai?� Şi ea a zis: �Femeia aceas-
ta mi-a zis: Dă pe fiul tău să-l mân-
căm astăzi şi mâine îl vom mânca
pe fiul meu�. Şi noi am fiert pe fiul*
meu şi l-am mâncat. Şi a doua zi
i-am zis: Dă pe fiul tău să-l mân-
căm! Dar ea a ascuns pe fiul ei�.
Şi a fost aşa: când a auzit îm-

păratul cuvintele femeii acesteia,

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

*Ex. 15.25.
Cap. 2.21;
4.41.

*Cap. 8.28;
8.29.

*Gen. 37.17.

*Ex. 14.13.
1 Împ. 17.13.
**2 Cr. 32.7.
Ps. 55.18.
Rom. 8.31.

*Num. 22.31.
Lc. 24.31.
**Cap. 2.11.
Ps. 34.7; 68.17
Zah. 1.8;
6.1-7.

6

8

13

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

*Gen. 19.11.
Fap. 13.11.

*Cap. 2.12;
5.13; 8.9.

*Rom. 12.20.

*Cap. 5.2.
Vers. 8,9.

*1 Împ. 20.1.

*Cap. 4.38;
8.1.

*Lev. 26.29.
Deut. 28.53;
28.57.
Plân. 4.10.

18

21

22

23

24

25

29

Orbirea
sirienilor

Foamete în
asedierea
Samariei

6:30

a Ebr. �Aram�    b Aramei    c Sau �tabăra�    d Sau �sicli de argint�    e Aproximativ 300 de grame



416

2 ÎMPĂRAŢI

şi-a sfâşiat* hainele; şi trecea pe
zid şi poporul privea şi, iată, un
sac era pe dinăuntru, pe carnea lui.
Şi a zis: �Aşa* să-mi facă Dum-
nezeu şi încă mai mult, dacă va
rămâne pe el astăzi capul lui Eli-
sei, fiul lui Şafat!�
Şi Elisei şedea în casa lui şi

bătrânii şedeau* cu el. Şi împă-
ratul a trimis un om înaintea sa.
Mai înainte de a veni la el solul,
Elisei a zis bătrânilor: �Vedeţi**
cum acest fiu de ucigaş� a trimis
să-mi ia capul? Vedeţi, când va
veni solul, închideţi uşa şi opri-
ţi-l cu uşa. Nu este sunetul pi-
cioarelor stăpânului său înapoia
sa?� Şi, pe când încă vorbea cu
ei, iată, solul a coborât la el. Şi
împăratul a zis: �Iată, de la DDDDDom-
nul este răul acesta; de ce să mai
aştept* pe DDDDDomnul?�
Şi Elisei a zis: �Ascultaţi cu-

vântul DDDDDomnului. Aşa zice DDDDDomnul:
�Mâine*, pe timpul acesta, la
poarta Samariei, măsura de floare
a făinii se va vinde cu un siclu şi
două măsuri de orz cu un siclu�.
Şi căpetenia*, pe mâna căruia se
rezema împăratul, a răspuns omu-
lui lui Dumnezeu şi a zis: �Iată,
dacă** ar face DDDDDomnul ferestre în
ceruri, ar putea fi lucrul acesta?�
Şi el a zis: �Iată, vei vedea cu ochii
tăi, dar nu vei mânca din ea�.
Şi erau patru oameni leproşi*

la intrarea porţii. Şi au zis unul
către altul: �De ce şedem aici până
vom muri? Dacă vom zice: «Să
intrăm în cetate!», foametea este
în cetate şi vom muri acolo; iar
dacă vom şedea aici, vom muri.
Şi acum veniţi să ne aruncăm în
tabăra* sirienilora: dacă ne vor
lăsa vii, vom trăi; şi dacă ne vor
omorî, vom muri�.
Şi s-au ridicat în amurg, ca să

meargă la tabăra sirienilora; şi au
venit la marginea taberei sirieni-
lora; şi, iată, nu era nici un om
acolo. Pentru că Domnul făcuse

să se audă în tabăra sirienilora un
vuiet* de care, un tropot de cai
şi zarvă de oştire mare; şi au zis
unul către altul: �Iată, împăratul
lui Israel a tocmit pe împăraţii
hetiţilor** şi pe împăraţii egip-
tenilor ca să vină asupra noastră�.
Şi s-au ridicat* şi au fugit în a-
murg şi şi-au lăsat corturile lor şi
caii lor şi măgarii lor, tabăra, cum
era, şi au fugit ca să-şi salveze viaţa.
Şi aceşti leproşi au venit la

marginea taberei; şi au intrat în-
tr-un cort şi au mâncat şi au băut
şi au luat de acolo argint şi aur şi
haine şi au mers şi le-au ascuns.
Şi s-au întors şi au intrat în alt
cort şi au luat de acolo şi au mers
şi au ascuns. Şi au zis unul către
altul: �Nu facem bine; ziua aceas-
ta este o zi de veste bună şi noi
tăcem: dacă vom zăbovi până la
lumina dimineţii, ne va ajunge
pedeapsa; şi acum veniţi să mer-
gem şi să spunem casei împăratu-
lui�. Şi au venit şi au strigat către
portarii cetăţii şi le-au spus, zi-
când: �Am venit la tabăra sirieni-
lora şi, iată, nu era nimeni acolo, nici
glas de om, ci caii legaţi, şi măga-
rii legaţi, şi corturile cum erau�. Şi
portarii au strigat şi au dat de ştire
înăuntrul casei împăratului.
Şi împăratul s-a trezit noap-

tea şi a zis slujitorilor săi: �Să vă
spun ce ne-au făcut sirieniia. Ei
ştiu că suntem flămânzi* şi au ieşit
din tabără ca să se ascundă în câmp,
zicând: «Când vor ieşi din cetate,
îi vom prinde de vii şi vom intra în
cetate»�. Şi unul dintre slujitorii lui
a răspuns şi a zis: �Să ia cineva, te
rog, cinci din caii rămaşi, care au
rămas în cetate (iată, ei sunt ca toată
mulţimea lui Israel care a rămas în
ea: iată, sunt ca toată mulţimea lui
Israel care a pierit) şi să-i trimitem
şi să vedem�. Şi au luat două care
cu caii lor şi împăratul a trimis după
tabăra sirienilora, zicând: �Duce-
ţi-vă şi vedeţi�. Şi s-au dus pe
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urma lor până la Iordan şi, iată,
tot drumul era plin de hainele şi
de lucrurile pe care le aruncaseră
sirieniia în graba lor. Şi solii s-au
întors şi au spus împăratului.
Şi poporul a ieşit şi a prădat

tabăra sirienilora; şi măsura de
floare a făinii s-a vândut cu un si-
clu şi două măsuri de orz cu un si-
clu, după cuvântul* DDDDDomnului.
Şi împăratul a pus mai-mare

peste poartă pe căpetenia pe mâ-
na căruia se rezema şi poporul
l-a călcat în picioare la poartă şi
a murit, după cum spusese* omul
lui Dumnezeu, cum a zis când
coborâse împăratul la el. Şi a fost
aşa cum vorbise* omul lui Dum-
nezeu către împărat, zicând: �Două
măsuri de orz se vor vinde cu un
siclu şi măsura de floare a făinii
cu un siclu, mâine, pe timpul a-
cesta, la poarta Samariei�. Şi căpe-
tenia aceea răspunsese omului lui
Dumnezeu şi zisese: �Iată, dacă va
face DDDDDomnul ferestre în ceruri, ar
putea fi lucrul acesta?� Şi el a zis:
�Iată, vei vedea cu ochii tăi, dar nu
vei mânca din ea�. Şi aşa i s-a întâm-
plat, pentru că l-a călcat poporul în
picioare la poartă şi a murit.
Şi Elisei vorbise femeii pe al

cărei copil* îl înviase, zicând:
�Ridică-te şi pleacă, tu şi casa ta,
şi locuieşte temporar unde vei pu-
tea locui, pentru că DDDDDomnul a che-
mat** o foamete� şi ea va şi veni
asupra ţării şapte ani�. Şi femeia
s-a ridicat şi a făcut după cuvântul
omului lui Dumnezeu şi a plecat, ea
şi casa ei, şi a locuit temporar şap-
te ani în ţara filistenilor.
Şi a fost aşa: la sfârşitul celor

şapte ani, femeia s-a întors din ţara
filistenilor şi a ieşit să strige către
împărat pentru casa ei şi pentru
ogorul ei. Şi împăratul vorbea cu
Ghehazi*, slujitorul omului lui
Dumnezeu, zicând: �Spune-mi, te
rog, toate lucrurile cele mari pe care
le-a făcut Elisei�. Şi a fost aşa: pe

când istorisea el împăratului cum
înviase* pe un mort, iată, femeia
pe al cărei fiu îl înviase a strigat
către împărat pentru casa ei şi
pentru ogorul ei. Şi Ghehazi a zis:
�Domnul meu, împărate, aceasta este
femeia şi acesta este fiul ei pe care
l-a înviat Elisei�. Şi împăratul a
întrebat pe femeie şi ea i-a istorisit.
Şi împăratul i-a numit un famen,
zicând: �Întoarce-i tot ce era al ei
şi tot venitul ogorului ei, din ziua
în care a părăsit ţara până acum�.
Şi Elisei a venit la Damasc*.

Şi Ben-Hadad**, împăratul Siri-
eib, era bolnav. Şi i s-a spus, zi-
când: �Omul� lui Dumnezeu a ve-
nit aici�. Şi împăratul a zis lui Ha-
zael*: �Ia un dar** în mâna ta şi
mergi în întâmpinarea omului lui
Dumnezeu şi întreabă� prin el pe
DDDDDomnul, zicând: «Mă voi ridica
din boala aceasta?»�
Şi Hazael a mers în întâmpina-

rea lui şi a luat în mâna sa un dar
din orice lucru bun al Damascului,
o încărcătură de patruzeci de
cămile; şi a venit şi a stat înaintea
lui şi a zis: �Fiul tău, Ben-Hadad,
împăratul Sirieib, m-a trimis la ti-
ne, zicând: Mă voi ridica din boa-
la aceasta?� Şi Elisei i-a zis: �Mergi
şi spune-i: «Cu adevărat te vei ri-
dica!» Dar DDDDDomnul mi-a arătat
că va muri* negreşit�. Şi şi-a în-
dreptat faţa spre el şi s-a uitat ţin-
tă la el până s-a simţit jenat; şi
omul lui Dumnezeu a plâns*. Şi
Hazael a zis: �De ce plânge domnul
meu?� Şi el a zis: �Pentru că
ştiu răul* pe care-l vei face fiilor
lui Israel: vei pune foc întăriturilor
lor şi vei ucide pe tinerii lor cu sa-
bia şi vei strivi** pe pruncii lor şi
vei spinteca pe femeile lor însărci-
nate�. Şi Hazael a zis: �Dar ce este
robul* tău, câine, ca să facă acest
lucru mare?� Şi Elisei a zis: �DDDDDom-
nul mi-a arătat** că vei fi împă-
rat peste Siriab�. Şi el a plecat de
la Elisei şi a venit la stăpânul său,
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care i-a zis: �Ce ţi-a spus Elisei?�
Şi el a zis: �Mi-a spus: Cu adevărat
te vei ridica�. Şi a fost aşa: a doua
zi a luat învelitoarea, a înmuiat-o
în apă şi a întins-o peste faţa lui
şi a murit; şi Hazael a împărăţit în
locul său.
Şi în anul al cincilea al lui Io-

ram*, fiul lui Ahab, împăratul
lui Israel, şi pe când împărăţea
Iosafat peste Iuda, a început să
împărăţească Ioram**, fiul lui
Iosafat, împăratul lui Iuda. El era
în vârstă de treizeci şi doi* de ani
când a început să împărăţească
şi a împărăţit opt ani la Ierusalim.
Şi a umblat în calea împăraţilor
lui Israel, cum făcuse casa lui
Ahab, pentru că fiica* lui Ahab îi
era soţie; şi a făcut rău în ochii
DDDDDomnului. Dar DDDDDomnul n-a vrut
să nimicească pe Iuda, pentru
David, robul Său, după cum
îi zisese* că-i va da o lumină,
lui şi fiilor lui, în toate zilele.

În zilele lui, Edomul* s-a rupt
de sub mâna lui Iuda şi şi-au
pus** un împărat peste ei. Şi
Ioram a trecut la Ţair, şi toate
carele cu el; şi s-a ridicat noap-
tea şi i-a bătut pe edomiţii care-l
înconjuraseră şi pe căpeteniile
carelor; şi poporul a fugit la cor-
turile lui. Şi Edomul s-a rupt de
sub mâna lui Iuda până în ziua
aceasta. Atunci Libna* s-a rupt
în acelaşi timp.
Şi celelalte fapte ale lui Io-

ram şi tot ce a făcut, nu sunt scri-
se în Cartea Cronicilor împăraţi-
lor lui Iuda? Şi Ioram a adormit
cu părinţii săi şi a fost înmor-
mântat cu părinţii săi în cetatea
lui David; şi Ahazia*, fiul său, a
împărăţit în locul său.

În anul al doisprezecelea al
lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul
lui Israel, a început să împără-
ţească Ahaziaa, fiul lui Ioram, îm-
păratul lui Iuda. Ahazia era în
vârstă de douăzeci şi doi* de ani

când a început să împărăţească
şi a împărăţit un an la Ierusalim.
Şi numele mamei lui era Atalia,
fiica lui Omri, împăratul lui Israel.
Şi el a umblat în calea* casei lui
Ahab şi a făcut rău în ochii DDDDDom-
nului, ca şi casa lui Ahab, pentru
că era ginerele casei lui Ahab.
Şi a mers* cu Ioram, fiul lui

Ahab, la luptă împotriva lui Ha-
zael, împăratul Sirieib, la Ra-
mot-Galaad**; şi sirieniic l-au ră-
nit pe Ioram. Şi împăratul Ioram
s-a întors* să se vindece în Izreel
de rănile pe care i le făcuseră si-
rieniic la Rama, când se lupta cu
Hazael, împăratul Sirieib.
Şi Ahazia**, fiul lui Ioram,

împăratul lui Iuda, a coborât în
Izreel, ca să-l vadă pe Ioram, fiul
lui Ahab, pentru că era bolnav.
Şi Elisei, profetul, a chemat

pe unul dintre fiii* profeţilor
şi i-a zis: �Încinge-ţi** coapsele
şi ia în mâna ta acest vasd cu
untdelemn şi du-te� la Ramot-
Galaad. Şi, când vei ajunge acolo,
uită-te acolo după Iehu, fiul
lui Iosafat, fiul lui Nimşi, şi intră
şi ridică-l din mijlocul fraţilor*
săi şi du-l în camera dinăuntru.
Şi ia* vasul cu untdelemn şi var-
să-l pe capul său şi spune: «Aşa
zice DDDDDomnul: Te-am uns împărat
peste Israel». Şi deschide uşa şi
fugi şi nu întârzia�.
Şi tânărul, profetul tânăr, a

mers la Ramot-Galaad. Şi a intrat
şi, iată, căpeteniile oştirii erau aşe-
zate. Şi el a zis: �Am un cuvânt către
tine, căpetenie!� Şi Iehu a zis: �Că-
tre care dintre noi toţi?� Şi el a zis:
�Către tine, căpetenie�.
Şi Iehu s-a ridicat şi a intrat

în casă; şi a vărsat untdelemnul
pe capul lui şi i-a zis: �Aşa zice
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel:
«Te-am uns* împărat peste popo-
rul DDDDDomnului, peste Israel. Şi vei
lovi casa lui Ahab, stăpânul tău,
şi voi răzbuna* sângele robilor
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Mei, al profeţilor, şi sângele tuturor
slujitorilor DDDDDomnului din mâna
Izabelei. Pentru că toată casa lui
Ahab va pieri; şi voi nimici* din
Ahab orice suflet de parte băr-
bătească**, şi pe cel închis� şi pe
cel liber din Israel. Şi voi face casa
lui Ahab ca şi casa lui Ieroboam*,
fiul lui Nebat, şi ca şi casa lui
Baeşa**, fiul lui Ahiia. Iar pe
Izabela, câinii* o vor mânca în
ogorul din Izreel şi nimeni n-o va
înmormânta»�. Şi a deschis uşa şi
a fugit.
Şi Iehu a ieşit la slujitorii

domnului său. Şi unul i-a zis: �Pa-
ce? Pentru ce a venit la tine ne-
bunul* acesta?� Şi el le-a zis:
�Cunoaşteţi pe om şi gândul său�.
Şi au zis: �Minciună; spune-ne, te
rugăm!� Şi el a zis: �Aşa şi aşa
mi-a vorbit, zicând: «Aşa zice
DDDDDomnul: Te-am uns împărat peste
Israel»�.

Atunci s-au grăbit şi şi-au luat
fiecare haina* sa şi le-au pus
sub el, pe treptele goale, şi au su-
nat din trâmbiţă şi au zis: �Iehu
este împărat�.
Şi Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui

Nimşi, a uneltit împotriva lui
Ioram*. (Iar Ioram păzea Ramot-
Galaadul, el şi tot Israelul, din
cauza lui Hazael, împăratul Siri-
eia. Şi împăratul Ioram s-a întors
în Izreel, să se vindece de rănile
pe care i le făcuseră sirieniib când
se lupta împotriva lui Hazael, îm-
păratul Sirieia.) Şi Iehu a zis:
�Dacă este voia voastră, să nu sca-
pe nici un fugar din cetate, ca să
meargă să spună în Izreel�.
Şi Iehu s-a suit în car şi a mers

la Izreel, pentru că Ioram zăcea
acolo. Şi Ahazia*, împăratul lui
Iuda, coborâse să-l vadă pe Ioram.
Şi paznicul stătea pe turnul din
Izreel şi a văzut ceata lui Iehu ve-
nind şi a zis: �Văd o ceată�. Şi Io-
ram a zis: �Ia un călăreţ şi trimi-
te-l în întâmpinarea lor şi să zică:

«Pace?»� Şi a mers unul călare în
întâmpinarea lui şi a zis: �Aşa zi-
ce împăratul: «Pace?»� Şi Iehu a
zis: �Ce-ţi pasă ţie de pace? Treci
înapoia mea!� Şi paznicul a
spus, zicând: �Solul a mers la ei,
dar nu se întoarce�. Şi a trimis
pe un al doilea călare şi a venit
la ei şi a zis: �Aşa zice împăratul:
«Pace?»� Şi Iehu a zis: �Ce-ţi
pasă ţie de pace? Treci înapoia
mea!� Şi paznicul a spus, zicând:
�El a ajuns la ei şi nu se întoarce.
Şi alergareac este ca alergareac lui
Iehu, fiul lui Nimşi, pentru că mână
furios�.
Şi Ioram a zis: �Înhămaţi!�

Şi au înhămat la carul său. Şi Io-
ram*, împăratul lui Israel, şi Aha-
zia, împăratul lui Iuda, au ieşit
fiecare în carul său şi au mers
în întâmpinarea lui Iehu şi l-au
găsit la ogorul** lui Nabot izre-
elitul. Şi a fost aşa: cum l-a văzut
Ioram pe Iehu, a zis: �Pace, Iehu?�
Şi el a zis: �Ce pace, cât timp
curviile mamei tale, Izabela, şi
vrăjitoriile ei sunt aşa de multe?�
Şi Ioram şi-a întors mâna şi a

fugit şi i-a zis lui Ahazia: �Tră-
dare, Ahazia!�
Şi Iehu a luat arcul în mânăd

şi l-a lovit pe Ioram între umeri
şi săgeata i-a trecut prin inimă şi
a căzut în carul său. Şi Iehu a zis
către Bidcar, căpetenia sa: �Ia-l
şi aruncă-l în ogorul lui Nabot
izreelitul. Pentru că, adu-ţi amin-
te, când eu şi tu mergeam împre-
ună călare în urma lui Ahab, tatăl
său, că DDDDDomnul a pus această
povară* asupra** lui: «Da, am
văzut ieri sângele lui Nabot şi
sângele fiilor săi, zice DDDDDomnul,
şi-ţi voi răsplăti* în ogorul aces-
ta, zice DDDDDomnul». Şi acum ridi-
că-l şi aruncă-l în ogor, după cu-
vântul DDDDDomnului�.
Şi Ahazia, împăratul lui Iuda,

cum a văzut, a fugit pe calea ca-
sei din grădinăe. Şi Iehu l-a ur-
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mărit şi a zis: �Loviţi-l şi pe el în
car�. Era la suişul Gur, care este
lângă Ibleam. Şi el a fugit la Me-
ghido* şi a murit acolo. Şi sluji-
torii săi l-au dus în car la Ierusa-
lim şi l-au înmormântat în mor-
mântul său, cu părinţii săi, în ce-
tatea lui David. (Şi, în anul al un-
sprezecelea al lui Ioram, fiul lui
Ahab, Ahazia începuse să împă-
răţească peste Iuda.)
Şi Iehu a venit în Izreel. Şi Iza-

bela a auzit şi şi-a făcut* ochii şi
şi-a împodobit capul şi s-a uitat
pe fereastră. Şi când Iehu a intrat
pe poartă, ea a zis: �Pace*, Zimria,
cel care l-a ucis pe stăpânul său?�
Şi el şi-a ridicat faţa spre fe-

reastră şi a zis: �Cine este cu mi-
ne? Cine?� Şi doi sau trei fameni
s-au uitat la el. Şi el a zis: �Arun-
caţi-o jos!� Şi au aruncat-o jos şi
a ţâşnit din sângele ei pe zid şi
pe cai. Şi el a călcat-o în picioare.
Şi el a intrat şi a mâncat şi a

băut şi a zis: �Duceţi-vă acum, ve-
deţi pe blestemata aceea şi în-
mormântaţi-o, pentru că este fii-
că* de împărat�. Şi s-au dus s-o
înmormânteze, dar n-au găsit din
ea decât ţeasta capului, labele
picioarelor şi palmele mâinilor.
Şi s-au întors şi i-au spus. Şi el a
zis: �Acesta este cuvântul DDDDDom-
nului pe care l-a spus prin robul
Său, Ilie tişbitul, zicând: «Câinii
vor mânca în ogorul* din Izreel
carnea Izabelei, iar trupul mort al
Izabelei va fi ca gunoiul* pe faţa
câmpului, în ogorul din Izreel, în-
cât nu vor putea zice: Aceasta
este Izabela!�
Şi Ahab avea şaptezeci de fii

în Samaria. Şi Iehu a scris scri-
sori şi a trimis la Samaria la căpe-
teniile din Izreel, la bătrâni şi la
păzitorii fiilor lui Ahab, zicând:
�Şi acum, îndată ce va ajunge
această scrisoare la voi, pentru că
fiii stăpânului vostru sunt cu voi, şi
care, şi cai, şi o cetate întărită,

şi sunt cu voi arme, vedeţi care
dintre fiii stăpânului vostru este
mai bun şi mai vrednic şi pune-
ţi-l pe tronul tatălui său şi luptaţi
pentru casa stăpânului vostru�.
Şi ei s-au înspăimântat foarte

tare şi au zis: �Iată, cei doi* îm-
păraţi n-au putut sta înaintea lui
şi cum vom sta noi?� Şi mai-ma-
rele casei şi căpetenia cetăţii şi
bătrânii şi păzitorii au trimis la
Iehu, zicând: �Suntem robii tăi
şi vom face orice ne vei zice: nu
vom pune pe nimeni împărat; fă
ce este bine în ochii tăi!�
Şi le-a scris o a doua scrisoare,

zicând: �Dacă sunteţi pentru mi-
ne şi dacă ascultaţi de glasul meu,
luaţi capetele oamenilor, ale fii-
lor stăpânului vostru, şi veniţi la
mine, la Izreel, mâine pe timpul
acesta�. (Şi fiii împăratului, şapte-
zeci de oameni, erau cu căpeteniile
cetăţii care-i crescuseră.) Şi a fost
aşa: cum a venit scrisoarea la ei,
au luat pe fiii împăratului şi au
tăiat* pe cei şaptezeci de oameni
şi le-au pus capetele în coşuri şi
le-au trimis lui, la Izreel. Şi a venit
un sol şi i-a spus, zicând: �Au a-
dus capetele fiilor împăratului�. Şi
el a zis: �Faceţi-le două grămezi
la intrarea porţii, până dimineaţă�.
Şi a fost aşa: dimineaţa a ieşit

şi a stat şi a zis către tot poporul:
�Voi sunteţi drepţi! Iată, eu am u-
neltit* împotriva stăpânului meu
şi l-am ucis; dar cine i-a lovit pe
toţi aceştia? Să ştiţi acum că nu
va cădea* la pământ nimic din
cuvântul DDDDDomnului pe care l-a
spus DDDDDomnul împotriva casei lui
Ahab, pentru că DDDDDomnul a făcut
ce a zis prin robulb** Său, Ilie�.
Şi Iehu a ucis pe toţi câţi rămă-
seseră din casa lui Ahab în Izreel
şi pe toţi oamenii cei mari ai săi
şi pe cunoştinţele sale şi pe pre-
oţii săi, până când n-a lăsat
nici o rămăşiţă.
Şi s-a ridicat şi a plecat şi a
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venit la Samaria. Şi, pe drum, la
locul de întâlnirea al unor păstori,
Iehu* a întâlnit pe fraţii lui Aha-
zia, împăratul lui Iuda, şi a zis:
�Cine sunteţi voi?� Şi ei au zis:
�Suntem fraţii lui Ahazia şi am
coborât ca să salutăm pe fiii îm-
păratului şi pe fiii împărătesei�.
Şi el a zis: �Prindeţi-i vii!� Şi i-au
prins vii şi i-au înjunghiat la fân-
tâna locului de întâlnire al păs-
torilor, patruzeci şi doi de oameni;
n-au lăsat pe nici unul dintre ei.
Şi a plecat de acolo şi a găsit

pe Ionadab*, fiul lui Recab**,
venind în întâmpinarea lui; şi l-a
binecuvântat şi i-a zis: �Este
dreaptă inima ta cum este inima
mea cu inima ta?� Şi Ionadab a
zis: �Este�. �Dacă este, dă-mi�
mâna�. Şi i-a dat mâna şi l-a suit
în car. Şi a zis: �Vino cu mine şi
vei vedea râvna* mea pentru
DDDDDomnul�. Şi l-a suit în carul său.
Şi a venit la Samaria şi a ucis*

pe toţi cei rămaşi din Ahab în Sa-
maria, până l-a nimicit, după cu-
vântul DDDDDomnului pe care-l spu-
sese** către Ilie.
Şi Iehu a adunat pe tot popo-

rul şi le-a zis: �Ahab* a slujit pu-
ţin lui Baal: Iehu îi va sluji mult.
Şi acum, chemaţi-mi pe toţi pro-
feţii* lui Baal, pe toţi slujitorii lui
şi pe toţi preoţii lui; să nu lip-
sească nimeni, pentru că am o
mare jertfă pentru Baal; oricine va
lipsi nu va mai trăi�. Dar Iehu a
făcut aceasta cu înşelăciune, ca să-i
nimicească pe slujitorii lui Baal.
Şi Iehu a zis: �Sfinţiţi o adunare
solemnă pentru Baal�. Şi au ves-
tit-o. Şi Iehu a trimis în tot Israe-
lul şi au venit toţi slujitorii lui
Baal, încât n-a rămas nimeni care
să nu vină. Şi au intrat în casa lui
Baal; şi casa* lui Baal s-a umplut
de la un capăt până la celălalt. Şi el
a zis celui care era peste îmbrăcă-
minte: �Scoate haine pentru toţi slu-
jitorii lui Baal�. Şi le-a scos haine.

Şi Iehu şi Ionadab, fiul lui Re-
cab, au intrat în casa lui Baal şi
Iehu a zis slujitorilor lui Baal:
�Cercetaţi şi vedeţi să nu fie aici
cu voi nici unul dintre slujitorii
DDDDDomnului, ci numai slujitorii lui
Baal�. Şi au intrat să aducă jertfe
şi arderi-de-tot. Şi Iehu a pus
afară optzeci de oameni şi a zis:
�Cine va lăsa să scape pe vreunul
dintre oamenii pe care i-am adus
în mâinile voastre, viaţa* sa va
fi pentru viaţa lui�.
Şi a fost aşa: cum au termi-

nat de adus arderea-de-tot, Iehu a
zis alergătorilor şi căpeteniilor:
�Intraţi şi loviţi-i: nici unul să nu
iasă�. Şi i-au lovit cu ascuţişul
săbiei; şi alergătorii şi căpeteniile
i-au aruncat afară. Şi au mers la
cetatea casei lui Baal. Şi au scos
stâlpiib* idoleşti ai casei lui Baal şi
i-au ars. Şi au sfărâmat idolul lui
Baal şi au dărâmat casa lui Baal şi
au făcut-o casă de gunoi* până în
ziua aceasta.

Aşa a nimicit Iehu pe Baal
din Israel. Totuşi Iehu nu s-a de-
părtat de păcatele lui Ieroboam,
fiul lui Nebat, cu care a făcut pe
Israel să păcătuiască: de la viţeii*
de aur care erau în Betel şi care
erau în Dan.
Şi DDDDDomnul a zis* lui Iehu:

�Pentru că ai împlinit bine ce este
drept în ochii Mei şi ai făcut ca-
sei lui Ahab după toate câte erau
în inima Mea, fiii** tăi până la a
patra generaţie vor şedea pe
tronul lui Israel�. Dar Iehu n-a luat
aminte să umble cu toată inima
sa în legea DDDDDomnului Dumnezeu-
lui lui Israel; nu s-a depărtat de
păcatele* lui Ieroboam, cu care a
făcut pe Israel să păcătuiască.

În zilele acelea, DDDDDomnul a în-
ceput să rupă din Israel. Şi Ha-
zael* i-a bătut în toate hotarele
lui Israel: de la Iordan, spre răsă-
rit, toată ţara Galaadului, pe ga-
diţi şi pe rubeniţi şi pe manasiţi,
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de la Aroer*, care este pe râul
Arnon, şi Galaadul şi Basanul.
Şi celelalte fapte ale lui Iehu

şi tot ce a făcut şi toată puterea
lui, nu sunt scrise în Cartea Cro-
nicilor împăraţilor lui Israel? Şi
Iehu a adormit cu părinţii săi şi
l-au înmormântat în Samaria; şi
Ioahaz*, fiul său, a împărăţit în
locul său. Şi zilele cât a împărăţit
Iehu peste Israel în Samaria au
fost douăzeci şi opt de ani.
Şi când a văzut Atalia*, ma-

ma** lui Ahazia, că fiul ei a mu-
rit�, s-a ridicat şi a nimicit toată
sămânţa împărătească. Dar Ioşe-
ba*, fiica împăratului Ioram, sora
lui Ahazia**, a luat pe Ioas, fiul
lui Ahazia, şi l-a furat din mijlocul
fiilor împăratului care au fost
omorâţi şi l-a pus pe el şi pe doica
lui în camera paturilor; şi l-au as-
cuns dinaintea Ataliei şi n-a fost
omorât. Şi el a fost ascuns
cu ea în casa DDDDDomnului şase ani. Şi
Atalia a împărăţit peste ţară.
Şi, în anul al şaptelea*, Ieho-

iada a trimis şi a luat căpeteniile
peste o sută ale cheretiţilora şi ale
alergătorilor şi le-a adus la sine
în casa DDDDDomnului şi a făcut legă-
mânt cu ei şi i-a pus să jure în ca-
sa DDDDDomnului şi le-a arătat pe fiul
împăratului. Şi le-a poruncit, zi-
când: �Acesta este lucrul pe care-l
veţi face: o treime din voi, care in-
tră de pază în sabat*, să facă de
gardă la casa împărătească; şi o tre-
ime să fie la Poarta Sur; şi o tre-
ime la poarta din spatele alergăto-
rilor; şi să facă de gardă la  casă,
spre apărare. Şi cele două cete
dintre voi, toţi cei care ies în sa-
bat, să facă de gardă la casa DDDDDom-
nului lângă împărat. Şi să încon-
juraţi pe împărat de jur-împrejur,
fiecare cu armele sale în mână, iar
cel care se va apropia de rânduri
să fie omorât; şi voi să fiţi cu
împăratul când iese şi când intră�.
Şi căpeteniile* peste o sută au

făcut după toate câte poruncise
Iehoiada, preotul. Şi ei şi-au luat
fiecare oamenii lui, pe cei care
urmau să intre de pază în sabat,
cu cei care urmau să iasă în sa-
bat şi au venit la preotul Iehoiada.
Şi preotul a dat căpeteniilor pes-
te o sută suliţele şi scuturile îm-
păratului David, care erau* în casa
DDDDDomnului. Şi alergătorii au stat
fiecare cu armele sale în mână îm-
prejurul împăratului, de la laturab

dreaptă a casei până la latura
stângă, spre altar şi spre casă.
Şi l-au scos pe fiul împăratului

şi i-au pus coroana şi i-au dat măr-
turia*; şi l-au făcut împărat şi l-au
uns; şi au bătut din palme şi au
zis: �Trăiască** împăratul!�
Şi Atalia a auzit* glasul aler-

gătorilor şi al poporului şi a venit
la popor în casa DDDDDomnului. Şi
s-a uitat şi, iată, împăratul stătea
lângă stâlp*, după obicei, şi căpe-
teniile şi trâmbiţaşii lângă împă-
rat; şi tot poporul ţării se bucura
şi suna din trâmbiţe. Şi Atalia şi-a
sfâşiat hainele şi a strigat: �Tră-
dare! Trădare!�
Şi Iehoiada, preotul, a porun-

cit căpeteniilor peste o sută care
erau puse peste oştire şi le-a zis:
�Scoateţi-o din rânduri şi pe cel
care o va urma să-l ucideţi cu sa-
bia�. Pentru că preotul a zis să nu
fie ucisă în casa DDDDDomnului. Şi i-au
făcut locc şi ea a mers pe calea
intrării cailor la casa împăratu-
lui; şi a fost omorâtă acolo.
Şi Iehoiada* a făcut un legă-

mânt** între DDDDDomnul şi împărat
şi popor, că vor fi poporul DDDDDom-
nului; şi între împărat� şi popor.
Şi tot poporul ţării a intrat în
casa* lui Baal şi au dărâmat-o; au
sfărâmat** cu totul altarele lui şi
chipurile lui şi l-au ucis� pe Matan,
preotul lui Baal, înaintea altarelor.
Şi preotul a aşezat paznici��

peste casa DDDDDomnului. Şi a luat că-
peteniile peste o sută şi cheretiţii

34

35

36

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

*Deut. 2.36.
Amos 1.3-5.

*Cap. 13.1.

*2 Cr. 22.10.
**Cap. 8.26.
�Cap. 9.27.

*2 Cr. 22.11.
**Cap. 8.25.

*Cap. 12.1,2.
2 Cr. 23.1.

*1 Cr. 9.25.

*2 Cr. 23.8.

33

35

1

2

4

5

9

*2 Sam. 8.7.
1 Cr. 18.7.

*Ex. 25.16;
25.21; 31.18.
Deut. 31.9.
**1 Sam. 10.24

*Cap. 8.26.
2 Cr. 23.12.

*Cap. 23.3.
2 Cr. 34.31.

*2 Cr. 23.16.
**Ios. 24.24;
24.25.
2 Cr. 15.12.
�2 Sam. 5.3.

*Cap. 10.26;
10.27.
**Deut. 12.3
2 Cr. 23.17.
�1 Împ. 18.40
Cap. 10.11.
��2 Cr. 23.18

10

12

13

14

17

18

11Uneltirea
Ataliei

Ioas uns
împărat al
lui Iuda

a Ostaşi ai gărzii personale    b Lit. �umărul�    c Sau �au pus mâinile pe ea�

10:34



423

2 ÎMPĂRAŢI

şi alergătorii şi tot poporul ţării şi
l-au coborât pe împărat din casa
DDDDDomnului şi au mers pe calea por-
ţii alergătorilor la casa împă-
ratului. Şi a şezut pe tronul îm-
păraţilor. Şi tot poporul ţării s-a
bucurat şi cetatea era liniştită; şi
pe Atalia o omorâseră cu sabia
lângă casa împăratului.

Ioas era în vârstă de şapte* ani
când a început să împărăţească.

În anul al şaptelea al lui Iehu,
Ioas* a început să împărăţească;
şi Ioas a împărăţit patruzeci de
ani în Ierusalim; şi numele mamei
lui era Ţibia, din Beer-Şeba. Şi
Ioas a făcut ce era drept în ochii
DDDDDomnului în toate zilele în care
l-a învăţat preotul Iehoiada*. To-
tuşi înălţimile* n-au fost îndepăr-
tate: poporul încă jertfea şi ardea
tămâie pe înălţimi. Şi Ioas a zis
preoţilor: �Toţi banii* lucrurilor
sfinţite care se aduc în casa DDDDDom-
nului, banii fiecăruia care trece
prin numărătoare**, banii sufle-
telor�, după puterea fiecăruia, şi
toţi banii pe care inima�� fie-
căruia îi hotărăşte să-i aducă în
casa DDDDDomnului, să-i ia preoţii,
fiecare de la cunoscutul său, şi să
repare spărturilea casei, oriunde
s-ar găsi spărturi�.
Şi a fost aşa: în anul al două-

zeci şi treilea al împăratului Ioas,
preoţii* încă nu reparaseră spăr-
turile casei. Şi împăratul Ioas a
chemat* pe preotul Iehoiada şi
pe preoţi şi le-a zis: �Pentru ce
n-aţi reparat spărturile casei?
Şi acum, să nu luaţi banii de la
cunoscuţii voştri, ci să-i daţi
pentru spărturile casei�. Şi preo-
ţii s-au învoit să nu ia bani de la
popor, ci doar să repare spărtu-
rile casei.
Şi preotul Iehoiada a luat o

ladă* şi a făcut o deschizătură în
capacul ei şi a pus-o lângă altar,
la dreapta intrării în casa DDDDDomnu-
lui; şi preoţii care păzeau pragul

puneau** în ea toţi banii aduşi în
casa DDDDDomnului. Şi a fost aşa:
când vedeau că erau mulţi bani
în ladă, scriitorulb* împăratului şi
marele preot se suiau şi legau şi
numărau banii care se găseau în
casa DDDDDomnului. Şi dădeau banii
care erau cântăriţi în mâinile ace-
lora care făceau lucrarea, care
erau puşi peste casa DDDDDomnului,
şi ei îi împărţeau tâmplarilor şi
zidarilor care lucrau la casa DDDDDom-
nului, şi pietrarilor, şi cioplitorilor
în piatră, şi pentru cumpărat lemn
şi piatră cioplită, ca să repare
spărturile casei DDDDDomnului, şi pen-
tru tot ce se cheltuia pentru casă,
ca s-o repare*.

Dar din banii care erau aduşi
în casa DDDDDomnului nu s-au făcut*
pentru casa DDDDDomnului vase de
argint, mucări, farfuriic, trâmbiţe,
nici o unealtă de aur sau unealtă
de argint, ci îi dădeau lucrătorilor
şi reparau casa DDDDDomnului. Şi nu
cereau* socoteală de la oamenii
în ale căror mâini dădeau banii ca
să-i împartă lucrătorilor, pentru că
lucrau cu credincioşie. Banii*
jertfelor pentru vină şi banii jert-
felor pentru păcat nu se aduceau
în casa DDDDDomnului: erau ai** pre-
oţilor.

Atunci Hazael*, împăratul Si-
rieid, s-a suit şi s-a luptat împotri-
va Gatului şi l-a luat. Şi Hazael
şi-a întors faţa** ca să se suie îm-
potriva Ierusalimului. Şi Ioas, îm-
păratul lui Iuda, a luat* toate lu-
crurile sfinţite pe care le închina-
seră Iosafat, Ioram şi Ahazia,
părinţii săi, împăraţii lui Iuda, şi
lucrurile pe care le închinase el
însuşi şi tot aurul care s-a găsit în
vistieriile casei DDDDDomnului şi în
casa împăratului şi le-a trimis lui
Hazael, împăratul Sirieid; şi aces-
ta a plecat de la Ierusalim.
Şi celelalte fapte ale lui Ioas

şi tot ce a făcut, nu sunt scrise în
Cartea Cronicilor împăraţilor lui
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Iuda? Şi slujitorii* lui s-au ridicat
şi au făcut o uneltire şi l-au ucis**
pe Ioas în casa� Miloa, la co-
borâşul lui Sila. Şi Iozacar,
fiul lui Şimeat, şi Iozabad, fiul
lui Şomer*, slujitorii săi, l-au lo-
vit şi a murit. Şi l-au înmormân-
tat cu părinţii săi în cetatea lui
David; şi Amaţia**, fiul său, a
împărăţit în locul său.

În anul al douăzeci şi treilea
al lui Ioas, fiul lui Ahazia, împă-
ratul lui Iuda, a început să împă-
răţească Ioahaz, fiul lui Iehu, pes-
te Israel, în Samaria, şi a împără-
ţit şaptesprezece ani. Şi a făcut rău
în ochii DDDDDomnului şi a urmat pă-
catele lui Ieroboam*, fiul lui Ne-
bat, cu care a făcut pe Israel să pă-
cătuiască; nu s-a depărtat de ele.
Şi mânia* DDDDDomnului s-a aprins
împotriva lui Israel şi i-a dat în
mâna lui Hazael**, împăratul
Sirieib, şi în mâna lui Ben-Hadad�,
fiul lui Hazael, în toate zilele lor.
(Şi Ioahaz s-a rugat* DDDDDomnului şi
DDDDDomnul l-a ascultat, pentru că a
văzut** asuprirea lui Israel;
pentru că împăratul Sirieib îi
asuprea. Şi DDDDDomnul a dat lui Israel
un salvator* şi au ieşit de sub
mâna sirienilorc; şi fiii lui Israel au
locuit în corturile lor ca mai
înainte. Totuşi, nu s-au depărtat
de păcatele casei lui Ieroboam,
cu care a făcut pe Israel să pă-
cătuiască: au umblat în ele; şi
aşera* stătea încă în Samaria.)
Pentru că nu-i lăsase lui Ioahaz din
popor decât cincizeci de călăreţi,
zece care şi zece mii de pedeştri;
pentru că împăratul Siriei îi nimicise
şi-i făcuse ca praful* din arie.
Şi celelalte fapte ale lui Ioahaz

şi tot ce a făcut şi puterea lui, nu
sunt scrise în Cartea Cronicilor
împăraţilor lui Israel? Şi Ioahaz a
adormit cu părinţii săi şi l-au
înmormântat în Samaria; şi Ioas,
fiul său, a împărăţit în locul său.

În anul al treizeci şi şaptelea al
lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început
să împărăţească Ioas, fiul lui
Ioahaz, peste Israel în Samaria; şi
a împărăţit şaisprezece ani.
Şi a făcut rău în ochii DDDDDomnului;
nu s-a depărtat de toate păcatele
lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu
care a făcut pe Israel să păcă-
tuiască; a umblat în ele.
Şi celelalte* fapte ale lui Ioas

şi tot** ce a făcut şi puterea� lui,
cum s-a luptat cu Amaţia, împăra-
tul lui Iuda, nu sunt scrise în Car-
tea Cronicilor împăraţilor lui Is-
rael? Şi Ioas a adormit cu părinţii
săi; şi Ieroboam a stat pe tronul
său şi Ioas a fost înmormântat în
Samaria cu împăraţii lui Israel.
Şi Elisei s-a îmbolnăvit de o

boalăd de care a murit. Şi Ioas,
împăratul lui Israel, a coborât la
el şi a plâns pe faţa lui şi a zis:
�Părinte*! Părinte! Carul lui Israel
şi călăreţii lui!� Şi Elisei i-a zis:
�Ia un arc şi săgeţi�. Şi a luat un
arc şi săgeţi. Şi a zis împăratului
lui Israel: �Pune-ţi mâna pe arce�.
Şi a pus mâna. Şi Elisei şi-a pus
mâinile sale pe mâinile împă-
ratului. Şi a zis: �Deschide fereas-
tra dinspre răsărit�. Şi a deschis-o.
Şi Elisei a zis: �Trage�. Şi a tras. Şi
a zis: �Săgeata eliberării DDDDDomnu-
lui, săgeata eliberării de Siriab: şi
vei bate pe sirienic la Afec*, până
îi vei nimici�. Şi a zis: �Ia săgeţi!�
Şi a luat. Şi a zis împăratului lui Is-
rael: �Loveşte în pământ�. Şi a lo-
vit de trei ori şi s-a oprit. Şi omul*
lui Dumnezeu s-a mâniat pe el şi a
zis: �Trebuia să fi lovit de cinci sau
şase ori: atunci i-ai fi bătut pe siri-
eni până i-ai fi nimicit, dar acum
îi vei bate de trei** ori pe sirieni�.
Şi Elisei a murit şi l-au în-

mormântat.
Şi, la începutul anului, au nă-

vălit în ţară cete* de moabiţi. Şi
a fost aşa: pe când înmormântau
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pe un om, iată, au văzut venind o
ceată şi l-au aruncat pe om în mor-
mântul lui Elisei; şi omul a căzut şi
s-a atins de oasele lui Elisei şi a în-
viat* şi a stat pe picioarele sale.
Şi Hazael*, împăratul Siriei,

a asuprit pe Israel în toate zilele
lui Ioahaz. Şi DDDDDomnului I s-a fă-
cut milă* şi S-a îndurat de ei şi
S-a îndreptat** spre ei, datorită
legământului� Său cu Avraam,
Isaac şi Iacov, şi n-a vrut să-i ni-
micească şi nu i-a aruncat de
la faţa Sa până acum.
Şi Hazael, împăratul Siriei, a

murit şi, în locul său, a împărăţit
Ben-Hadad, fiul său. Şi Ioas*, fiul
lui Ioahaz, a luat din nou din mâ-
na lui Ben-Hadad, fiul lui Hazael,
cetăţile pe care le luase el cu răz-
boi din mâna lui Ioahaz, tatăl său.
Ioas i-a bătut de trei** ori şi a luat
înapoi cetăţile lui Israel.

În anul al doilea* al lui Ioas,
fiul lui Ioahaz, împăratul lui Is-
rael, a început să împărăţească
Amaţia**, fiul lui Ioas, împăra-
tul lui Iuda. El era în vârstă de
douăzeci şi cinci de ani când a
început să împărăţească şi a îm-
părăţit douăzeci şi nouă de ani la
Ierusalim. Şi numele mamei lui
era Ioadan, din Ierusalim. Şi el a
făcut ce era drept în ochii DDDDDom-
nului, dar nu ca David, tatăl său;
a făcut după toate câte făcuse Ioas,
tatăl său. Totuşi înălţimile* n-au
fost îndepărtate; poporul** încă
jertfea şi ardea tămâie pe înălţimi.
Şi a fost aşa: când s-a întărit

împărăţia în mâna lui, a ucis* pe
slujitorii lui care-l uciseseră pe îm-
păratul, tatăl său. Dar pe fiii uci-
gaşilor nu i-a ucis, după cum este
scris în cartea legii lui Moise, în
care DDDDDomnul a poruncit, zicând:
�Părinţii* să nu fie omorâţi pen-
trua fii, nici fiii să nu fie omorâţi
pentru părinţi, ci fiecare** să fie
omorât pentru păcatul lui�.

El a bătut zece mii din Edom

în Valea Sării* şi a luat Sela** cu
război şi i-a pus numele Iocteel�
până în ziua aceasta.

Atunci* Amaţia a trimis soli la
Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Ie-
hu, împăratul lui Israel, zicând:
�Vino** să ne privim în faţă�. Şi
Ioas, împăratul lui Israel, a trimis
la Amaţia, împăratul lui Iuda, zi-
când: �Spinul* care este în Liban a
trimis la cedrul** care este în Li-
ban, zicând: «Dă pe fiica ta de so-
ţie fiului meu». Şi a trecut o fiară
a câmpului care este în Liban şi a
călcat în picioare spinul. În adevăr,
ai bătut pe Edom şi inima ta te-a
înălţat*; laudă-te şi rămâi  acasă;
de ce să stârneşti nenorocirea, ca
să cazi tu şi Iuda odată cu tine?�

Dar Amaţia n-a ascultat. Şi
Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit şi
s-au privit în faţă, el şi Amaţia,
împăratul lui Iuda, în Bet-Şeme-
şul* care este în Iuda. Şi Iuda a fost
bătut înaintea lui Israel şi a fugit
fiecare la cortul său. Şi Ioas,
împăratul lui Israel, l-a prins pe
Amaţia, împăratul lui Iuda, fiul lui
Ioas, fiul lui Ahazia, în Bet-Şe-
meş; şi a venit la Ierusalim şi a dă-
râmat zidul Ierusalimului, de
la Poarta* lui Efraim până la
Poarta** Unghiului, patru sute de
coţib. Şi a luat tot* aurul şi argin-
tul şi toate vasele care se aflau în
casa DDDDDomnului şi în vistieriile ca-
sei împăratului, şi ostatecic; şi s-a
întors în Samaria.
Şi celelalte* fapte ale lui Ioas,

ce a făcut şi puterea lui şi cum s-a
luptat cu Amaţia, împăratul lui
Iuda, nu sunt scrise în Cartea Cro-
nicilor împăraţilor lui Israel? Şi
Ioas a adormit cu părinţii săi şi a
fost înmormântat în Samaria, cu
împăraţii lui Israel; şi Ieroboam,
fiul său, a împărăţit în locul său.
Şi Amaţia*, fiul lui Ioas, îm-

păratul lui Iuda, a trăit cincispre-
zece ani după moartea lui Ioas,
fiul lui Ioahaz, împăratul lui Is-
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rael. Şi celelalte fapte ale lui Ama-
ţia, nu sunt scrise în Cartea Cro-
nicilor împăraţilor lui Iuda?
Şi au uneltit* împotriva lui în

Ierusalim, şi el a fugit la Lachis**;
şi au trimis după el la Lachis
şi l-au omorât acolo. Şi l-au adus
pe cai şi a fost înmormântat cu
părinţii săi în Ierusalim, în ceta-
tea lui David.
Şi tot poporul lui Iuda a luat

pe Azaria*, care era în vârstă de
şaisprezece ani, şi l-a făcut îm-
părat în locul tatălui său, Amaţia.
El a reconstruit Elatul* şi l-a adus
înapoi lui Iuda, după ce a adormit
împăratul cu părinţii săi.

În anul al cincisprezecelea al
lui Amaţia, fiul lui Ioas, împăratul
lui Iuda, a început să împărăţeas-
că în Samaria Ieroboam, fiul lui
Ioas, împăratul lui Israel; şi a
împărăţit patruzeci şi unu de ani.
Şi a făcut rău în ochii DDDDDomnului;
nu s-a depărtat de toate păcatele
lui Ieroboam*, fiul lui Nebat, cu
care a făcut pe Israel să pă-
cătuiască. El a luat înapoi* hota-
rul lui Israel de la intrarea** Ha-
matului, până la marea� câmpieia,
după cuvântul DDDDDomnului Dum-
nezeului lui Israel, pe care-l
spusese prin robul Său, Iona��,
profetul, fiul lui Amitai, care era
din Gat-Hefer*�. Pentru că DDDDDom-
nul a văzut* că strâmtorarea lui
Israel era foarte amară, şi că nu
era nimeni nici închis, nici liber,
nimeni care să ajute** pe Israel. Şi
DDDDDomnul nu zisese* că va şterge
de sub ceruri numele lui Israel; şi
i-a salvat prin mâna lui Iero-
boam, fiul lui Ioas.
Şi celelalte fapte ale lui Iero-

boam şi tot ce a făcut şi puterea
lui şi cumb s-a luptat şi cum a
luat înapoi Damascul* şi Ha-
matul lui Iuda** pentru Israel,
nu sunt scrise în Cartea Cro-
nicilor împăraţilor lui Israel? Şi

Ieroboam a adormit cu părinţii
săi, cu împăraţii lui Israel; şi
Zaharia*, fiul său, a împărăţit
în locul său.

În anul al douăzeci şi şaptelea
al lui Ieroboam, împăratul lui
Israel, a început* să împărăţeas-
că Azariac, fiul lui Amaţia, împă-
ratul lui Iuda. Era în vârstă de
şaisprezece ani când a început
să împărăţească şi a împărăţit
cincizeci şi doi de ani în Ierusalim.
Şi numele mamei lui era Iecolia,
din Ierusalim. Şi el a făcut ce era
drept în ochii DDDDDomnului, după
toate câte făcuse Amaţia, tatăl
său. Totuşi înălţimile* n-au fost
îndepărtate; poporul încă jertfea
şi ardea tămâie pe înălţimi.
Şi DDDDDomnul a lovit* pe împă-

rat şi a fost lepros până în ziua**
morţii lui; şi a locuit� într-o casă
de izolare. Şi Iotam, fiul împă-
ratului, era peste treburile caseid,
judecând poporul ţării.
Şi celelalte fapte ale lui Aza-

ria şi tot ce a făcut, nu sunt scrise
în Cartea Cronicilor împăraţilor
lui Iuda? Şi Azaria a adormit cu
părinţii săi şi l-au înmormântat*
cu părinţii săi în cetatea lui Da-
vid; şi Iotam, fiul său, a împărăţit
în locul său.

În anul al treizeci şi optulea al
lui Azaria, împăratul lui Iuda, a
început să împărăţească în Sa-
maria, peste Israel, Zaharia*, fiul
lui Ieroboam, şi a împărăţit şase
luni. Şi a făcut rău în ochii DDDDDom-
nului, cum* făcuseră părinţii lui;
nu s-a depărtat de păcatele lui
Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care
a făcut pe Israel să păcătuiască.
Şi Şalum, fiul lui Iabeş, a u-

neltit împotriva lui şi l-a lovit* în
faţa poporului şi l-a omorât şi a
împărăţit în locul său. Şi celelalte
fapte ale lui Zaharia, iată, sunt
scrise în Cartea Cronicilor împă-
raţilor lui Israel. Acesta a fost cu-
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vântul DDDDDomnului pe care-l spu-
sese* lui Iehu, zicând: �Fiii tăi vor
şedea pe tronul lui Israel până la
a patra generaţie�. Şi aşa a fost.
Şi Şalum, fiul lui Iabeş, a în-

ceput să împărăţească în anul al
treizeci şi nouălea al lui Oziaa*,
împăratul lui Iuda; şi a împărăţit
o lună de zile în Samaria. Şi Me-
nahem, fiul lui Gadi, s-a suit de
la Tirţa* şi a venit la Samaria şi a
lovit pe Şalum, fiul lui Iabeş, în
Samaria şi l-a ucis şi a împărăţit
în locul său.
Şi celelalte fapte ale lui Şa-

lum şi uneltirea pe care a făcut-o,
iată, sunt scrise în Cartea Croni-
cilor împăraţilor lui Israel.

Atunci Menahem a bătut Tif-
sahul* şi pe toţi cei care erau în el
şi hotarele lui de la Tirţa, pentru
că nu i-au deschis; şi l-a bătut şi a
spintecat toate femeile** din el
care erau însărcinate.

În anul al treizeci şi nouălea
al lui Azaria, împăratul lui Iuda,
a început să împărăţească Me-
nahem, fiul lui Gadi, peste Israel,
şi a împărăţit zece ani în Sama-
ria. Şi a făcut rău în ochii DDDDDom-
nului; în toate zilele lui, nu s-a de-
părtat de păcatele lui Ieroboam,
fiul lui Nebat, cu care a făcut pe Is-
rael să păcătuiască.

Pulb*, împăratul Asiriei, a ve-
nit asupra ţării şi Menahem a dat
lui Pul o mie de talanţi de argint,
ca mâna lui să fie cu el, să întă-
rească** împărăţia în mâna sa.
Şi Menahem a scos* argintul din
Israel, de la toţi cei înstăriţic,
cincizeci de sicli de argint de la
fiecare om, ca să-i dea împăratu-
lui Asiriei. Şi împăratul Asiriei
s-a întors şi n-a stat acolo în ţară.
Şi celelalte fapte ale lui Mena-

hem şi tot ce a făcut, nu sunt scri-
se în Cartea Cronicilor împăraţi-
lor lui Israel? Şi Menahem a a-
dormit cu părinţii săi; şi Pecahia,
fiul său, a împărăţit în locul său.

În anul al cincizecilea al lui
Azaria, împăratul lui Iuda, a în-
ceput să împărăţească Pecahia, fiul
lui Menahem, peste Israel, în
Samaria, şi a împărăţit doi ani.
Şi a făcut rău în ochii DDDDDomnului;
nu s-a depărtat de păcatele lui
Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care
a făcut pe Israel să păcătuiască.
Şi căpetenia sa, Pecah, fiul lui
Remalia, a uneltit împotriva sa
şi l-a lovit în Samaria, în pala-
tul* casei împărăteşti, cu Argob
şi Arie; şi cu el erau cincizeci de
oameni dintre galaadiţi: şi l-a ucis
şi a împărăţit în locul său.
Şi celelalte fapte ale lui Pe-

cahia şi tot ce a făcut, iată, sunt
scrise în Cartea Cronicilor împă-
raţilor lui Israel.

În anul al cincizeci şi doilea
al lui Azaria, împăratul lui Iuda,
a început să împărăţească Pe-
cah*, fiul lui Remalia, peste Is-
rael, în Samaria, şi a împărăţit
douăzeci de ani. Şi a făcut rău în
ochii DDDDDomnului; nu s-a depărtat
de păcatele lui Ieroboam, fiul lui
Nebat, cu care a făcut pe Israel
să păcătuiască.

În zilele lui Pecah, împăratul
lui Israel, a venit Tiglat-Pileser*,
împăratul Asiriei, şi a luat** Iio-
nul şi Abel-Bet-Maaca şi Ianoa-
hul şi Chedeşul şi Haţorul şi Ga-
laadul şi Galileea�, toată ţara lui
Neftali, şi i-a deportat în Asiria.
Şi Osea, fiul lui Ela, a făcut o u-
neltire împotriva lui Pecah, fiul lui
Remalia, şi l-a lovit şi l-a ucis; şi
a împărăţit* în locul său, în
anul al douăzecilea al lui Iotam,
fiul lui Ozia.
Şi celelalte fapte ale lui Pecah

şi tot ce a făcut, iată, sunt scrise
în Cartea Cronicilor împăraţilor
lui Israel.

În anul al doilea al lui Pecah,
fiul lui Remalia, împăratul lui Is-
rael, a început să împărăţească
Iotam*, fiul lui Ozia, împăratul lui

*Cap. 10.30.

*Vers. 1.
Mt. 1.8,9.

*1 Împ. 14.17
Cânt. 6.4.

*1 Împ. 4.24.
**Cap. 8.12.
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Osea 8.9.
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Iuda. El era în vârstă de douăzeci
şi cinci de ani când a început să
împărăţească şi a împărăţit şai-
sprezece ani în Ierusalim. Şi nu-
mele mamei lui era Ieruşa, fiica
lui Ţadoc. Şi el a făcut ce era drept
în ochii DDDDDomnului: a făcut după*
toate câte făcuse Ozia, tatăl său.
Totuşi înălţimile* n-au fost în-
depărtate; poporul încă jertfea şi
ardea tămâie pe înălţimi. El a
reconstruit Poarta** de Sus a ca-
sei DDDDDomnului.
Şi celelalte fapte ale lui Iotam

şi tot ce a făcut, nu sunt scrise în
Cartea Cronicilor împăraţilor lui
Iuda? În zilele acelea, DDDDDomnul a
început să trimită asupra lui Iuda
pe Reţin*, împăratul Sirieia, şi pe
Pecah**, fiul lui Remalia. Şi Io-
tam a adormit cu părinţii săi
şi a fost înmormântat cu părinţii
săi în cetatea lui David, tatăl
său. Şi Ahaz, fiul său, a împărăţit
în locul său.

În anul al şaptesprezecelea al
lui Pecah, fiul lui Remalia, a în-
ceput să împărăţească Ahaz*,
fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda.
Ahaz era în vârstă de douăzeci
de ani când a început să împără-
ţească şi a împărăţit şaisprezece
ani în Ierusalim, dar n-a făcut
ce era drept în ochii DDDDDomnului
Dumnezeului său, ca David, tatăl
său, ci a umblat în calea împă-
raţilor lui Israel şi chiar a trecut*
pe fiul său prin foc, după urâ-
ciunile** naţiunilor pe care le a-
lungase DDDDDomnul dinaintea fiilor
lui Israel. Şi a jertfit şi a ars tă-
mâie pe înălţimi* şi pe dealuri
şi sub orice copac verde.

Atunci* Reţin, împăratul Si-
riei, şi Pecah, fiul lui Remalia,
împăratul lui Israel, s-au suit cu
război împotriva Ierusalimului şi
au asediat pe Ahaz, dar n-au pu-
tut să-l înfrângă. În timpul acela,
Reţin, împăratul Sirieia, a luat îna-

poi Elatul* pentru Siriaa şi i-a a-
lungat pe iudeiib din Elat; şi si-
rieniic au venit la Elat şi au locuit
acolo până în ziua aceasta.
Şi Ahaz a trimis soli la Tiglat-

Pileser*, împăratul Asiriei, zicând:
�Eu sunt robul tău şi fiul tău: su-
ie-te şi salvează-mă din mâna îm-
păratului Sirieia şi din mâna împă-
ratului lui Israel, care s-au ridicat
împotriva mea�. Şi Ahaz a luat*
argintul şi aurul care se aflau în casa
DDDDDomnului şi în vistieriile casei îm-
păratului şi le-a trimis ca dar îm-
păratului Asiriei. Şi împăratul Asi-
riei l-a ascultat: şi împăratul Asiriei
s-a suit împotriva Damascului* şi
l-a luat şi i-a deportat** pe locui-
tori la Chir� şi pe Reţin l-a ucis.
Şi împăratul Ahaz a mers la

Damasc în întâmpinarea lui Ti-
glat-Pileser, împăratul Asiriei, şi
a văzut altarul care era în Damasc.
Şi împăratul Ahaz a trimis preo-
tului Urie forma altarului şi mo-
delul lui după toată lucrătura lui.
Şi preotul Urie* a construit un al-
tar după toate câte îi trimisese
împăratul Ahaz din Damasc. Aşa
l-a făcut preotul Urie până a ve-
nit împăratul Ahaz din Damasc.
Şi când a venit împăratul din Da-
masc, împăratul* a văzut altarul;
şi împăratul s-a apropiat de altar
şi a jertfit pe el. Şi a arsd arde-
rea sa de tot şi darul său de mân-
care şi a vărsat darul său de bău-
tură şi a stropit pe altar sân-
gele jertfelor sale de pace. Şi a
mutat altarul* de aramă care era
înaintea DDDDDomnului, din faţa casei,
dintre altarul său şi casa DDDDDom-
nului, şi l-a pus alături de altarul
său, la nord.
Şi împăratul Ahaz a poruncit

preotului Urie, zicând: �Să arzi
pe altarul cel mare arderea-de-tot*
de dimineaţă şi darul de mâncare
de seară şi arderea-de-tot a îm-
păratului şi darul său de mâncare
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şi arderea-de-tot a întregului po-
por al ţării şi darul său de mân-
care şi darurile sale de băutură; şi
să stropeşti pe el tot sângele ar-
derii-de-tot şi tot sângele jertfe-
lor; şi altarul de aramă să fie pen-
tru mine, ca să cer sfat�. Şi preo-
tul Urie a făcut după toate câte i-a
poruncit împăratul Ahaz.
Şi împăratul* Ahaz a tăiat

tăbliile** postamentelor şi a în-
depărtat de pe ele lighenele şi
a coborât marea� de pe boii de a-
ramă care erau dedesubtul ei şi
a pus-o pe un pavaj de piatră. Şi
calea acoperităa pentru sabat, pe
care o construiseră în casă, şi
intrarea împăratului de afară le-a
abătut de la casa DDDDDomnului, din
cauza împăratului Asiriei.
Şi celelalte fapte ale lui Ahaz,

ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea
Cronicilor împăraţilor lui Iuda? Şi
Ahaz a adormit cu părinţii săi şi a
fost înmormântat* cu părinţii săi
în cetatea lui David; şi Ezechia,
fiul său, a împărăţit în locul său.

În al doisprezecelea an al lui
Ahaz, împăratul lui Iuda, a înce-
put să împărăţească Osea*, fiul
lui Ela, în Samaria, peste Israel;
a împărăţit nouă ani. Şi a făcut
rău în ochii DDDDDomnului, dar nu ca
împăraţii lui Israel care fuseseră
înainte de el.

Împotriva lui s-a suit Salma-
nasar*, împăratul Asiriei; şi Osea
a ajuns** slujitorul lui şi i-a plătit
tribut. Dar împăratul Asiriei a aflat
că Osea uneltea, pentru că tri-
misese soli la So, împăratul Egip-
tului, şi n-a trimis tribut împă-
ratului Asiriei, ca în fiecare an. Şi
împăratul Asiriei l-a închis şi l-a
legat în închisoare. Şi împăratul*
Asiriei a năvălit în toată ţara şi
s-a suit împotriva Samariei şi a
asediat-o trei ani. În anul al nouă-
lea* al lui Osea, împăratul Asiriei
a luat Samaria şi a deportat**

pe Israel în Asiria şi i-a aşezat�
pe locuitori în Halah şi la Habor,
pe râul Gozan, şi în cetăţile mezilor.
Şi a fost astfel pentru că fiii

lui Israel păcătuiseră* împotriva
DDDDDomnului Dumnezeului lor, ca-
re-i scosese din ţara Egiptului de
sub mâna lui Faraon, împăratul
Egiptului, şi s-au temut** de alţi
dumnezei; şi au umblat* în rându-
ielile naţiunilor pe care le alun-
gase DDDDDomnul dinaintea fiilor lui
Israel şi în cele făcute de  împăra-
ţii lui Israel. Şi fiii lui Israel au
făcut în ascuns lucruri care nu
erau drepte, împotriva DDDDDomnului
Dumnezeului lor, şi şi-au zidit
înălţimi în toate cetăţile lor, de la
turnul* paznicilor până la cetatea
întărită; şi şi-au ridicat stâlpib* şi
aşere** pe orice deal� înalt şi sub
orice copac verde; şi acolo au ars
tămâie pe toate înălţimile, ca
naţiunile pe care le alungase
DDDDDomnul dinaintea lor, şi au făcut
lucruri rele, ca să-L mânie pe DDDDDom-
nul; şi au slujit idolilor despre*
care DDDDDomnul le zisese: �Să nu fa-
ceţi lucrul acesta�. Şi DDDDDomnul a
mărturisitc împotriva lui Israel şi
împotriva lui Iuda prin toţi pro-
feţii*, toţi văzătorii**, zicând:
�Întoarceţi-vă� de la căile voastre
rele şi păziţi poruncile Mele,
rânduielile Mele, după toată le-
gea pe care am poruncit-o părin-
ţilor voştri şi pe care v-am trimis-o
prin robii Mei, profeţii�. Dar n-au
ascultat şi şi-au înţepenit*
grumajii, ca grumazul părinţilor
lor, care n-au crezut** în DDDDDomnul
Dumnezeul lor; şi au respins*
rânduielile Lui şi legământul**
Lui pe care-l făcuse cu părinţii
lor şi mărturiile Lui, pe care li
le dăduse lor, şi au umblat după
deşertăciune� şi au ajuns  de-
şertăciune�� şi au mers după
naţiunile care erau în jurul lor,
despre care DDDDDomnul le poruncise
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să nu facă*� şi ei ca ele. Şi au
părăsit toate poruncile DDDDDomnului
Dumnezeului lor şi şi-au făcut
chipuri turnate, doi* viţei, şi au
făcut o aşeră** şi s-au închinat� la
toată oştirea cerurilor şi au
slujit�� lui Baal; şi au trecut* pe
fiii şi pe fiicele lor prin foc şi
s-au dedat** la ghicire şi la des-
cântece şi s-au vândut� ca să facă
rău în ochii DDDDDomnului, ca să-L
mânie.
Şi DDDDDomnul S-a mâniat foarte

mult pe Israel şi i-a îndepărtat
de la faţa Sa; a rămas numai*
seminţia lui Iuda.
Şi nici Iuda* n-a păzit porun-

cile DDDDDomnului Dumnezeului său,
ci au umblat în rânduielile pe
care le făcuse Israel. Şi DDDDDomnul a
lepădat toată sămânţa lui Israel
şi i-a smerit şi i-a dat* în mâna
cotropitorilor, până i-a înlăturat**
de la faţa Sa.

Pentru că Israel s-a rupta* de
la casa lui David şi l-a făcut îm-
părat** pe Ieroboam, fiul lui Ne-
bat; şi Ieroboam a abătut cu sila
pe Israel de la a-L urma pe DDDDDom-
nul şi l-a făcut să păcătuiască
multb. Şi fiii lui Israel au um-
blat în toate păcatele pe care le-a
făcut Ieroboam; nu s-au depăr-
tat de ele, până când DDDDDomnul a
îndepărtat pe Israel de la faţa Sa,
cum* a zis prin toţi slujitorii Săi,
profeţii; şi Israel a fost de-
portat** din ţara lor în Asiria,
până în ziua aceasta.
Şi împăratul Asiriei a adus*

oameni din Babilonc şi de la Cuta
şi de la Ava** şi de la Hamat şi
de la Sefarvaim şi i-a aşezat în
cetăţile Samariei, în locul fiilor
lui Israel, şi au luat în stăpânire
Samaria şi au locuit în cetăţile ei.
Şi a fost aşa: la începutul lo-

cuirii lor acolo, nu se temeau de
DDDDDomnul; şi DDDDDomnul a trimis prin-
tre ei lei, care au omorât pe unii

dintre ei. Şi i-au vorbit împăratu-
lui Asiriei, zicând: �Naţiunile pe
care le-ai deportat şi le-ai aşezat
în cetăţile Samariei nu cunosc
obiceiul Dumnezeului ţării; de
aceea El a trimis printre ei lei şi,
iată, îi ucid, pentru că nu cunosc
obiceiul Dumnezeului ţării�.
Şi împăratul Asiriei a porun-

cit, zicând: �Duceţi acolo pe unul
dintre preoţii pe care i-aţi luat de
acolo; şi ei să meargă şi să lo-
cuiască acolo, iar el să-i înveţe obi-
ceiul Dumnezeului ţării�. Şi unul
din preoţii pe care-i deportaseră
din Samaria a venit şi a locuit în
Betel şi i-a învăţat cum să se tea-
mă de DDDDDomnul.
Şi fiecare naţiune şi-a făcut dum-

nezeii săi şi i-a pus în casele*
înălţimilor, pe care le făcuseră
samaritenii, fiecare naţiune în ce-
tăţile unde locuia. Şi oamenii din
Babilon* au făcut pe Sucot-Be-
not; şi oamenii din Cutd au făcut
pe Nergal; şi oamenii din Hamat
au făcut pe Aşima; şi aviţii* au
făcut pe Nibhaz şi pe Tartac; şi
sefarviţii au ars** pe copiii lor în
foc lui Adramelec şi lui Aname-
lec, dumnezeii sefarviţilor.
Şi s-au temut şi de DDDDDomnul şi

şi-au făcut* din toate categoriile
lore preoţi ai înălţimilor care
jertfeau pentru ei în casele înălţi-
milor; s-au temut* şi de DDDDDomnul
şi au slujit şi dumnezeilor lor,
după obiceiul naţiunilor din care
fuseseră deportaţi.

Până în ziua aceasta, ei fac
după obiceiurile lor de mai înain-
te: nu se tem de DDDDDomnul şi nu
fac nici după rânduielile lor şi
după judecăţile lor, şi nici după
legea şi porunca pe care a porun-
cit-o DDDDDomnul fiilor lui Iacov, pe
care l-a numit* Israel. Şi DDDDDomnul
făcuse legământ cu ei şi le po-
runcise, zicând: �Să nu vă teme-
ţi* de alţi dumnezei şi să nu vă
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închinaţi** înaintea lor, nici să nu
le slujiţi, nici să nu le jertfiţi; ci
numai de DDDDDomnul, care v-a scos*
din ţara Egiptului cu putere mare
şi cu braţ întins**, de El să vă
temeţi şi Lui� să vă închinaţi şi
Lui să-I jertfiţi. Şi să luaţi seama
să împliniţi* în toate zilele rân-
duielile, judecăţile şi legea şi
porunca pe care El le-a scris pen-
tru voi; şi să nu vă temeţi de
alţi dumnezei. Şi să nu uitaţi*
legământul pe care l-am făcut
cu voi, nici să nu vă temeţi de
alţi dumnezei, ci să vă temeţi de
DDDDDomnul Dumnezeul vostru; şi El
vă va scăpa din mâna tuturor
vrăjmaşilor voştri�.
Şi n-au ascultat, ci au făcut

după obiceiul lor de mai înainte.
Şi naţiunile acestea* se temeau şi
de DDDDDomnul şi slujeau şi chipurilor
lor cioplite; şi la fel fac şi fiii lor
şi fiii fiilor lor, până în ziua aceas-
ta, cum au făcut părinţii lor.
Şi a fost aşa: în anul al trei-

lea al lui Osea, fiul lui Ela, îm-
păratul lui Israel, a început să
împărăţească Ezechia*, fiul lui
Ahaz, împăratul lui Iuda. Era în
vârstă de douăzeci şi cinci de ani
când a început să împărăţească
şi a împărăţit douăzeci şi nouă
de ani în Ierusalim. Şi numele ma-
mei lui era Abi*, fiica lui Zaharia.
Şi el a făcut ce era drept în ochii
DDDDDomnului, după toate câte făcuse
David, tatăl său. El a îndepărtat*
înălţimile şi a sfărâmat stâlpiia şi
a tăiat aşerele şi a sfărâmat şar-
pele** de aramă pe care-l făcuse
Moise, pentru că până în zilele
acelea fiii lui Israel ardeau tămâie
pentru el; şi l-a numit Nehuştanb.

El s-a încrezut* în DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel, încât n-a
fost** după el asemenea lui între
toţi împăraţii lui Iuda şi nici în-
tre cei care fuseseră mai înainte
de el. Şi s-a alipit* de DDDDDomnul şi
nu s-a depărtat de pe urma Lui

şi a păzit poruncile Lui, pe care
DDDDDomnul le poruncise lui Moise.
Şi DDDDDomnul a fost cu* el; pros-
perac** oriunde ieşea şi s-a răz-
vrătit� împotriva împăratului
Asiriei şi nu i-a slujit. El i-a bă-
tut* pe filisteni până la Gaza şi
hotarele ei, de la turnul** paz-
nicilor până la cetatea întărită.
Şi a fost aşa: în al patrulea*

an al împăratului Ezechia, care
era al şaptelea an al lui Osea, fiul
lui Ela, împăratul lui Israel, Sal-
manasar, împăratul Asiriei, s-a
suit împotriva Samariei şi a ase-
diat-o. Şi, după trei ani, a luat-o;
în al şaselea an al lui Ezechia,
care este al nouălea* an al lui
Osea, împăratul lui Israel, Sama-
ria a fost luată. Şi împăratul* Asi-
riei a deportat pe Israel în Asiria
şi i-a aşezat** în Halah şi la Ha-
bor, pe râul Gozan şi în cetăţile
mezilor, pentru că n-au ascultat*
de glasul DDDDDomnului Dumnezeului
lor şi au călcat legământul Său,
tot ceea ce poruncise Moise, ro-
bul DDDDDomnului; şi nici n-au ascul-
tat, nici n-au împlinit.
Şi în al paisprezecelea* an al

împăratului Ezechia, Sanherib,
împăratul Asiriei, s-a suit împo-
triva tuturor cetăţilor întărite ale
lui Iuda şi le-a luat. Şi Ezechia,
împăratul lui Iuda, a trimis la îm-
păratul Asiriei, în Lachis, zicând:
�Am păcătuit, retrage-te de la
mine; orice vei pune asupra mea
voi purta�. Şi împăratul Asiriei
i-a cerutd lui Ezechia, împăratul
lui Iuda, trei sute de talanţi de
argint şi treizeci de talanţi de aur.
Şi Ezechia i-a dat* tot argintul
care se găsea în casa DDDDDomnului
şi în vistieriile casei împăratului.

În timpul acela, Ezechia a
luate aurul de pe uşile casei DDDDDom-
nului şi de pe uşorii pe care îi a-
coperise Ezechia, împăratul lui
Iuda, şi l-a dat împăratului Asiriei.
Şi împăratul Asiriei i-a trimis
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din Lachis pe Tartan şi pe Rab-
Sarisa şi pe Rab-Şacheb, cu forţe
mari, împotriva împăratului Eze-
chia, la Ierusalim. Şi s-au suit şi au
venit la Ierusalim. Şi s-au suit şi au
venit şi au stat lângă canalul* de
apă al iazului de sus, care este pe
drumul** cel mare al ogorului al-
bitorului. Şi au chemat pe împă-
rat. Şi Eliachim*, fiul lui Hilchia,
care era peste treburile casei, şi
Şebna scriitorul, şi Ioah, fiul lui
Asaf, cronicarul, au ieşit la ei.
Şi Rab-Şache le-a zis: �Spu-

neţi, vă rog, lui Ezechia: Aşa zice
împăratul cel mare, împăratul Asi-
riei: Ce este încrederea* aceasta
cu care te încrezi? Tu zici, dar sunt
vorbe ale buzelor: «Este sfat şi pu-
tere pentru război». Dar în cine te
încrezi de te-ai răzvrătit împotri-
va mea? Şi acum, iată, te încrezi*
în toiagul acela de trestie frântă,
în Egipt, pe care, dacă se va re-
zema cineva, îşi va înţepa mâna
şi o va străpunge: aşa este Fara-
on, împăratul Egiptului, pentru
toţi cei care se încred în el. Iar
dacă-mi vei zice: «Ne încredem
în DDDDDomnul Dumnezeul nostru!»,
nu este El Acela ale cărui înăl-
ţimi* şi altare le-a îndepărtat Eze-
chia, zicând lui Iuda şi Ierusa-
limului: «Înaintea altarului acestu-
ia să vă închinaţi în Ierusalim»?
Şi acum, te rog, fă o învoialăc cu
stăpânul meu, împăratul Asiriei,
şi îţi voi da două mii de cai, dacă
poţi să încaleci călăreţi pe ei.
Şi cum vei înfruntad pe un căpi-
tane dintre cei mai mici robi ai stă-
pânului meu? Şi tu îţi pui încre-
derea în Egipt pentru care şi că-
lăreţi! Şi acum, fără DDDDDomnul
m-am suit eu împotriva locului
acestuia, ca să-l distrug? DDDDDomnul
mi-a zis: Suie-te împotriva ţării
acesteia şi distruge-o�.
Şi Eliachim*, fiul lui Hilchia,

şi Şebna şi Ioah au zis lui Rab-
Şache: �Te rugăm, vorbeşte robi-
lor tăi în aramaică**, pentru
că o înţelegem, şi nu vorbi cu
noi în iudaică� în auzul poporu-
lui care este pe zid�. Şi Rab-Şa-
che le-a zis: �La stăpânul tău şi
la tine m-a trimis stăpânul meu
să spun cuvintele acestea? Nu la
oamenii care stau pe zid, ca să-şi
mănânce fecalele şi să-şi bea
chiar urina cu voi?�
Şi Rab-Şache a stat şi a stri-

gat cu glas tare în iudaică şi a
vorbit, zicând: �Ascultaţi cuvân-
tul împăratului celui mare, al îm-
păratului Asiriei! Aşa zice împă-
ratul: Să nu vă înşele* Ezechia,
pentru că nu va putea să vă scape
din mâna luif. Şi să nu vă facă
Ezechia să vă puneţi încrederea
în DDDDDomnul, zicând: «DDDDDomnul ne
va scăpa negreşit şi cetatea a-
ceasta nu va fi dată în mâna îm-
păratului Asiriei». N-ascultaţi de
Ezechia, pentru că aşa zice împă-
ratul Asiriei: «Faceţi paceg cu
mine şi ieşiţi la mine şi mâncaţi
fiecare din viţa* lui şi fiecare din
smochinul lui şi beţi fiecare din
apele fântânii lui, până voi veni
şi vă voi lua într-o ţară ca ţara
voastră, o ţară a grâului* şi a mus-
tului, o ţară a pâinii şi a vinului, o
ţară a măslinilor şi a mierii, ca să
trăiţi şi să nu muriţi»; şi n-ascultaţi
de Ezechia cândh vă înduplecă,
zicând: «DDDDDomnul ne va scăpa». A
scăpat vreunul din dumnezeii*
naţiunilor ţara lui din mâna împă-
ratului Asiriei? Unde sunt dum-
nezeii Hamatului* şi ai Arpadu-
lui? Unde sunt dumnezeii Se-
farvaimului, ai Henei şi ai** Ivei?
Au scăpat ei Samaria din mâna
mea? Cine sunt aceia dintre toţi
dumnezeii ţărilor care au scăpat
ţara lor din mâna mea, ca DDDDDom-
nul să scape* Ierusalimul din

18

19

20

21

22

23

24

25

26

*Cap. 20.20.
**Is. 7.3.

*Cap. 19.2.
Is. 22.20.

*2 Cr. 32.10.
Ps. 118.8,9.

*Is. 30.2.
Ezec. 29.6,7.

*Vers. 4.
2 Cr. 31.1;
32.12.

*Is. 36.11.

17

18

19

21

22

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

26

29

31

32

33

34

35

**Ezra 4.7.
Dan. 2.4.
�2 Cr. 32.18.
Neem. 13.24

*2 Cr. 32.15.

*1 Împ. 4.20;
4.25.

*Deut. 8.7,8.

*Cap. 19.12.
2 Cr. 32.14.
Is. 10.10,11.

*Cap. 19.13.
**Cap. 17.24

*Dan. 3.15.

a Mai-marele famenilor    b Mai-marele paharnicilor    c Sau �fă un schimb de garanţii�    d Lit. �cum vei
întoarce faţa unui�    e Sau �guvernator�    f A împăratului Asiriei    g Lit. �binecuvântare�    h Sau �pentru
că�

18:18



433

2 ÎMPĂRAŢI

mâna mea?� Şi poporul a tăcut şi
nu i-a răspuns nici un cuvânt,
pentru că porunca împăratului
era: �Nu-i răspundeţi�.
Şi Eliachim, fiul lui Hilchia,

care era peste treburile casei, şi
Şebna, scriitorul, şi Ioah, fiul lui
Asaf, cronicarul, au venit la
Ezechia cu hainele sfâşiate* şi
i-au spus cuvintele lui Rab-Şache.
Şi a fost aşa: când* a auzit

împăratul Ezechia, şi-a sfâşiat
hainele şi s-a acoperit cu sac**
şi a intrat în casa DDDDDomnului. Şi a
trimis pe Eliachim, care era pes-
te treburile casei, şi pe Şebna,
scriitorul, şi pe bătrânii preoţilor,
acoperiţi cu sac, la profetul Isaia,
fiul lui Amoţ. Şi i-au zis: �Aşa
zice Ezechia: Ziua aceasta este o
zi de necaz, de mustrare şi de
batjocură; pentru că pruncii au
ajuns la naştere şi nu este putere
ca să se nască. Poate va auzi*
DDDDDomnul Dumnezeul tău toate
cuvintele lui Rab-Şache, pe care
l-a trimis împăratul Asiriei,
stăpânul său, să batjocorească**
pe Dumnezeul cel viu, şi va
mustra� cuvintele pe care le-a
auzit DDDDDomnul Dumnezeul tău.
Înalţă deci o rugăciune pentru cei
care au mai rămas�.
Şi slujitorii împăratului Eze-

chia au venit la Isaia. Şi Isaia*
le-a zis: �Aşa veţi spune stăpânului
vostru: Aşa zice DDDDDomnul: Nu te te-
me** de cuvintele pe care le-ai
auzit, cu care M-au hulit slujito-
rii� împăratului Asiriei. Iată, voi
pune un duh* în el şi va auzi o şti-
re şi se va întoarce în ţara
sa şi-l voi face să cadă prin sabie
în ţara sa�.
Şi Rab-Şache s-a întors şi l-a

găsit pe împăratul Asiriei luptân-
du-se împotriva Libnei, pentru că
auzise că plecase din Lachis*. Şi
a auzit* spunându-se despre Tir-
haca, împăratul Etiopieia: �Iată,

a ieşit să se lupte cu tine!� Şi a
trimis din nou soli la Ezechia,
zicând: �Aşa veţi spune lui Eze-
chia, împăratul lui Iuda, zicând:
Dumnezeul tău, în care te în-
crezi*, să nu te înşele, zicând:
«Ierusalimul nu va fi dat în mâna
împăratului Asiriei». Iată, ai auzit
ce au făcut împăraţii Asiriei tu-
turor ţărilor pe care le-au nimicit
cu desăvârşire; şi vei fi tu scăpat?
I-au scăpat dumnezeii* naţiuni-
lor pe care le-au nimicit părinţii
mei: Gozanul şi Haranul şi Re-
ţeful şi pe fiii Edenului** care
erau în Telasar? Unde* este îm-
păratul Hamatului, şi împăratul
Arpadului, şi împăratul cetăţii Se-
farvaim, al Henei şi al Ivei?�
Şi Ezechia* a luat scrisoareab

din mâna solilor şi a citit-o; şi E-
zechia s-a suit în casa DDDDDomnu-
lui şi a întins-o înaintea DDDDDomnu-
lui. Şi Ezechia s-a rugat înaintea
DDDDDomnului şi a zis: �DDDDDoamne
Dumnezeul lui Israel care şezi*
întrec heruvimi, Tu** eşti Ace-
laşid, numai Tu eşti Dumnezeul
tuturor împăraţilor pământului;
Tu ai făcut cerurile şi pământul.
Pleacă-Ţi* urechea, DDDDDoamne, şi
ascultă; deschide-Ţi**, DDDDDoamne,
ochii şi vezi; şi auzi cuvintele lui
Sanherib cu care a trimise� să
batjocorească pe Dumnezeul cel
viu. Cu adevărat, DDDDDoamne, îm-
păraţii Asiriei au pustiit naţiuni-
le şi ţările lor şi au aruncat pe
dumnezeii lor în foc, pentru că nu
erau dumnezei*, ci lucrarea**
mâinilor oamenilor, lemn şi pia-
tră: de aceea i-au nimicit. Şi acum,
DDDDDoamne Dumnezeul nostru, Te
rog, salvează-ne din mâna lui,
ca să cunoască* toate** împărăţii-
le pământului că Tu, DDDDDoamne,
eşti Dumnezeu, numai Tu�.
Şi Isaia, fiul lui Amoţ, a tri-

mis la Ezechia, zicând: �Aşa zice
DDDDDomnul Dumnezeul lui Israel: Ce
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te-ai rugat* Mie cu privire la San-
herib, împăratul Asiriei, am au-
zit�. Acesta este cuvântul pe care
l-a spus DDDDDomnul împotriva lui:

�Fecioara, fiica* Sionului, te
dispreţuieşte şi râde de tine;

fiica Ierusalimului clatină din
cap** după tine.

Pe cine ai batjocorit* şi ai
hulit** tu? Şi împotriva cui ţi-ai
ridicat tu glasul şi ţi-ai înălţat
ochii?

Împotriva Sfântului� lui Israel!
Prin solii* tăi L-ai batjocorit

pe Domnul şi ai zis:
«M-am suit cu mulţimea** ca-

relor mele
pe înălţimea muntelui, spre

ascunzişurile Libanului,
şi voi tăia cedrii săi cei înalţi,

chiparoşii săi cei aleşi;
şi voi intra până la locuinţele

lui cele mai îndepărtate, în pă-
durea câmpului său roditora.

Am săpat şi am băut ape
străine
şi am secat* cu talpa picioa-

relor mele toate râurile Egiptuluib».
N-ai auzit că de demult am

făcut* aceasta,
şi că din zile străvechi am

întocmit-oc?
Acum am împlinit-o, ca tu să

fii cel care să pustiască** cetăţile
întărite, făcându-le grămezi de
dărâmături.
Şi locuitorii lor au slăbitd

şi s-au înspăimântat şi au fost
daţi de ruşine;

au fost ca iarba câmpului, ca
verdeaţa,

ca iarba* de pe acoperişuri şi
ca grâul pârlit înainte de a creşte.

Dar cunosc* şederea ta şi ie-
şirea ta şi intrarea ta
şi furia ta împotriva Mea.
Pentru că furia ta împotriva

Mea şi mândria ta au ajuns la
urechile Mele,

de aceea îţi voi pune* veriga

Mea în nări şi zăbala Mea între
buze
şi te voi întoarce pe drumul**

pe care ai venit.
Şi acesta îţi va fi semnul*:
anul acesta veţi mânca orice

creşte de la sine;
şi al doilea an orice va răsări

din acestea;
şi al treilea an să semănaţi, să

seceraţi
şi să plantaţi vii şi să mâncaţi

rodul lor.
Şi cei scăpaţi ai casei lui Iuda,

care rămân*,
din nou vor prinde rădăcină

dedesubt şi vor da rod deasupra.
Pentru că din* Ierusalim va

ieşi o rămăşiţă
şi din muntele Sionului cei

care vor scăpa. Râvna** DDDDDom-
nuluie va face aceasta.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul
despre împăratul Asiriei:

«Nu va intra* în cetatea a-
ceasta, nici nu va trage în ea vreo
săgeată;

nici nu va veni înaintea ei cu
scutul,

nici nu va ridica şanţ împo-
triva ei.

Pe calea pe care a venit, pe
aceea se va întoarce
şi nu va intra în cetatea aceas-

ta, zicef DDDDDomnul.
Şi Eu voi apăra* cetatea a-

ceasta, ca s-o salvez,
pentru Mine şi pentru robul**

Meu, David»�.
Şi a fost aşa: în noaptea*

aceea, îngerul DDDDDomnuluig a ieşit
şi a ucis în tabăra asirienilor
o sută optzeci şi cinci de mii. Şi,
când s-au sculat dimineaţa, iată,
toţi erau trupuri moarte. Şi San-
herib, împăratul Asiriei, a plecat
şi s-a dus şi s-a întors şi a locuit
în Ninive*.
Şi a fost aşa: pe când se închi-

na în casa lui Nisroc, dumnezeul
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său, Adramelec* şi Şareţer, fiii
săi, l-au lovit** cu sabia şi au fu-
git în ţara Ararat. Şi Esar-Hadon�,
fiul său, a împărăţit în locul său.

În zilele* acelea, Ezechia s-a
îmbolnăvit de moarte. Şi profe-
tul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit
şi i-a zis: �Aşa zice DDDDDomnul:
Rânduieşte-ţi casa, pentru că
vei muri şi nu vei trăi�. Şi el
şi-a întors faţa la perete şi s-a ru-
gat DDDDDomnului, zicând: �Acum,
DDDDDoamne, adu-Ţi aminte*, Te rog,
că am umblat** înaintea Ta în
adevăr şi cu o inimă întreagă şi
că am făcut ce este bine în ochii
Tăi�. Şi Ezechia a plâns mult.
Şi a fost aşa: mai înainte de

a ieşi Isaia în curtea din mijloca,
cuvântul DDDDDomnului a fost către
el, zicând: �Întoarce-te şi spune
lui Ezechia, conducătorul* po-
porului Meu: «Aşa zice DDDDDomnul
Dumnezeul lui David, tatăl tău:
«Am auzit** rugăciunea ta, am
văzut lacrimile� tale; iată, te voi
vindeca; a treia zi te vei sui la
casa DDDDDomnului. Şi voi adăuga
cincisprezece ani la zilele tale şi
te voi scăpa pe tine şi cetatea a-
ceasta din mâna împăratului Asi-
riei şi voi apăra* cetatea aceasta,
pentru Mine şi pentru robul Meu,
David»�.
Şi Isaia* a zis: �Luaţi o turtă

de smochine�. Şi au luat şi au pus-o
la umflătură; şi el s-a însănătoşit.
Şi Ezechia a zis lui Isaia: �Ca-

re este semnul* că DDDDDomnul mă va
vindeca şi că a treia zi mă voi
sui la casa DDDDDomnului?� Şi Isaia a
zis: �Acesta îţi va fi semnul de
la DDDDDomnul că DDDDDomnul va face
lucrul pe care l-a spus: să treacă*
umbra zece trepte înainte, sau să
se întoarcă zece trepte înapoi?�
Şi Ezechia a zis: �Este uşor să
coboare umbra zece trepte; nu, ci
umbra să se întoarcă zece trepte
înapoi�. Şi profetul Isaia, a stri-
gat către DDDDDomnul şi El a întors*

zece trepte înapoi umbra care
coborâse pe treptele lui Ahaz.

În timpul* acela, Berodac-Ba-
ladanb, fiul lui Baladan, împăra-
tul Babilonului, a trimis o scrisoa-
re şi un dar lui Ezechia, pentru că
auzise că Ezechia fusese bolnav.
Şi Ezechia i-a ascultatc* şi le-a
arătat toată casa lucrurilor sale
scumpe: argintul şi aurul şi miro-
deniile şi untdelemnurile de preţd

şi casa lui de arme şi tot ce se afla
în vistieriile sale; n-a fost nimic
în casa lui, nici în împărăţia lui
pe care să nu li-l fi arătat Ezechia.
Şi profetul Isaia a venit la îm-

păratul Ezechia şi i-a zis: �Ce au
zis oamenii aceştia? Şi de unde au
venit la tine?� Şi Ezechia a zis:
�Au venit dintr-o ţară îndepărta-
tă, de la 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 vis-
tieriile mele pe care să nu li-l fi
arătat�. Şi Isaia a zis lui Ezechia:
�Ascultă cuvântul DDDDDomnului: Iată,
vin zile în care tot ce este în casa
ta şi ce au adunat părinţii tăi până
în ziua aceasta va fi dus* la Ba-
bilon; nu va rămâne nimic, zice
DDDDDomnul. Şi vor lua* dintre fiii tăi,
care vor ieşi din tine, pe care-i vei
naşte, şi vor fi fameni** în pala-
tul� împăratului Babilonului�. Şi
Ezechia a zis lui Isaia: �Cuvântul
DDDDDomnului pe care l-ai spus este
bun*�. Şi a zis: �Nu este aşa?
Pentru că va fi pace şi adevăr în
zilele mele!�
Şi celelalte* fapte ale lui Eze-

chia şi toată puterea lui şi cum**
a făcut iazul� şi apeductul şi a
adus apa�� în cetate, nu sunt scri-
se în Cartea Cronicilor împăraţi-
lor lui Iuda? Şi Ezechia a ador-
mit* cu părinţii săi; şi Manase,
fiul său, a împărăţit în locul său.

Manase era în vârstă de doi-
sprezece ani când a început să
împărăţească şi a împărăţit cinci-
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zeci şi cinci de ani în Ierusalim;
şi numele mamei lui era Hefţibaa.
Şi el a făcut rău în ochii DDDDDom-
nului, după urâciunile* naţiunilor
pe care le alungase DDDDDomnul di-
naintea fiilor lui Israel. Şi a con-
struit din nou înălţimile pe care le
distrusese* Ezechia, tatăl său, şi
a ridicat altare lui Baal şi a
făcut o aşeră, cum** făcuse Ahab,
împăratul lui Israel, şi s-a în-
chinat� înaintea întregii oştiri
a cerurilor şi le-a slujit. Şi a zi-
dit* altare în casa DDDDDomnului,
despre care DDDDDomnul zisese: �În
Ierusalim** voi pune Numele
Meu�. Şi a zidit altare pentru
toată oştirea cerurilor în cele
două* curţi ale casei DDDDDomnului.
Şi a făcut ca* fiul său să treacă
prin foc şi folosea magie şi
descântece** şi a rânduit pe cei
care cheamă duhurile morţilor
şi pe ghicitori: a făcut rău peste
măsură în ochii DDDDDomnului, pro-
vocându-L la mânie.
Şi a pus chipul cioplit al Aşe-

rei*, pe care-l făcuse, în casa
despre care DDDDDomnul le zisese lui
David şi lui Solomon, fiul său:
�În casa** aceasta şi în Ierusalim,
pe care l-am ales dintre toate
seminţiile lui Israel, voi pune Nu-
mele Meu pentru totdeauna; şi
nu voi mai face să rătăcească*
piciorul lui Israel departe de ţara
pe care am dat-o părinţilor lor;
numai dacă vor lua seama să
facă după toate câte le-am po-
runcit şi după toată legea pe care
le-a dat-o robul Meu, Moise�. Dar
n-au ascultat; şi Manase i-a dus în
rătăcire*, ca să facă mai mult rău
decât naţiunile pe care le nimicise
DDDDDomnul dinaintea fiilor lui Israel.
Şi DDDDDomnul a vorbit prin slu-

jitorii Săi, profeţii*, zicând: �Pen-
tru că* Manase, împăratul lui Iu-
da, a făcut urâciunile acestea şi
a făcut mai mult** rău decât tot
ce au făcut amoriţii� care au fost

înainte de el şi a făcut�� şi pe
Iuda să păcătuiască prin idolii
săi, de aceea, aşa zice DDDDDomnul
Dumnezeul lui Israel: Iată, voi
aduce nenorocirea asupra Ierusa-
limului şi asupra lui Iuda, încât
oricui va auzi de ea îi vor ţiui* a-
mândouă urechile. Şi voi întinde
peste Ierusalim frânghia* de
măsurat a Samariei şi firul cu
plumb al casei lui Ahab şi voi şter-
ge** Ierusalimul cum şterge cine-
va un vas, ştergându-l şi răstur-
nându-l cu gura în jos. Şi voi pă-
răsi rămăşiţa* moştenirii Mele
şi-i voi da în mâna vrăjmaşilor lor
şi vor ajunge de jaf şi de pradă
pentru vrăjmaşii lor, pentru că au
făcut rău în ochii Mei şi M-au în-
tărâtat mereu, din ziua în care au
ieşit părinţii lor din Egipt, până
în ziua aceasta�.
Şi Manase a vărsat* şi foarte

mult sânge nevinovat, până a um-
plut Ierusalimul de la un capăt la
celălalt, în afară de păcatul său
prin care a făcut pe Iuda să pă-
cătuiască, făcând rău în ochii
DDDDDomnului.
Şi celelalte* fapte ale lui Ma-

nase şi tot ce a făcut şi păcatul său
cu care a păcătuit, nu sunt scrise
în Cartea Cronicilor împăraţilor
lui Iuda? Şi Manase a adormit*
cu părinţii săi şi a fost înmor-
mântat în grădina casei lui, în
grădina lui Uza. Şi Amon, fiul
său, a împărăţit în locul său.

Amon era în vârstă de două-
zeci şi doi* de ani când a început
să împărăţească şi a împărăţit
doi ani în Ierusalim; şi numele
mamei lui era Meşulemet, fiica lui
Haruţ din Iotba. Şi el a făcut rău
în ochii DDDDDomnului, cum* făcuse
Manase, tatăl său. Şi a umblat în
toate căile în care umblase tatăl
său şi a slujit idolilor cărora le
slujise tatăl său şi s-a închinat
înaintea lor; şi a părăsit* pe DDDDDom-
nul Dumnezeul părinţilor săi şi
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n-a umblat în calea DDDDDomnului.
Şi slujitorii lui Amon au unel-

tit* împotriva lui şi l-au ucis pe
împărat în casa lui. Dar poporul
ţării a omorât* pe toţi cei care u-
neltiseră împotriva împăratului
Amon; şi poporul ţării a făcut îm-
părat în locul său pe Iosia, fiul său.
Şi celelalte fapte ale lui Amon,

ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea
Cronicilor împăraţilor lui Iuda? Şi
l-au înmormântat în mormântul
său, în grădina lui Uza. Şi Iosia,
fiul său, a împărăţit în locul său.

Iosia era în vârstă de opt* ani
când a început să împărăţească
şi a împărăţit treizeci şi unu de
ani la Ierusalim; şi numele mamei
lui era Iedida, fiica lui Adaia din
Boţcat**. Şi el a făcut ce era drept
în ochii DDDDDomnului şi a umblat în
toată calea lui David, tatăl său,
şi nu s-a abătut* nici la dreapta,
nici la stânga.
Şi a fost aşa: în anul al opt-

sprezecelea* al împăratului Iosia,
împăratul a trimis la casa DDDDDom-
nului pe Şafan, fiul lui Aţalia, fiul
scriitorului Meşulam, zicând:
�Suie-te la Hilchia, marele preot,
şi să se strângă banii intraţi* în
casa DDDDDomnului, pe care i-au adu-
nat uşierii** de la popor, şi să-i
dea în mâna* celor care fac lucra-
rea, care sunt peste treburile casei
DDDDDomnului; şi ei să-i dea celor care
fac lucrarea la casa DDDDDomnului, ca
să repare spărturile casei: tâm-
plarilor şi constructorilor şi pie-
trarilor, şi ca să cumpere lemn şi
piatră cioplită, ca să repare casa�.
Dar nu li se cerea* socoteală de
banii care erau daţi în mâna lor,
pentru că lucrau cu credincioşiea.
Şi marele preot Hilchia i-a

spus scriitorului Şafan: �Am gă-
sit cartea legii* în casa DDDDDomnu-
lui�. Şi Hilchia i-a dat lui Şafan
cartea şi el a citit-o. Şi scriitorul
Şafan a venit la împărat şi a adus
împăratului cuvânt şi a zis: �Sluji-

torii tăi au vărsat toţi banii care
s-au găsit în casă şi i-au dat în mâ-
na celor care fac lucrarea, a celor
care supraveghează casa DDDDDom-
nului�. Şi scriitorul Şafan l-a infor-
mat pe împărat, zicând: �Preotul
Hilchia mi-a dat o carte�. Şi Şa-
fan a citit-o înaintea împăratului.
Şi a fost aşa: când a auzit îm-

păratul cuvintele cărţii legii, şi-a
sfâşiat hainele. Şi împăratul a
poruncit preotului Hilchia şi lui
Ahicam*, fiul lui Şafan, şi lui
Acbor, fiul lui Micab, şi scriito-
rului Şafan,  şi lui Asaia, slujitorul
împăratului, zicând: �Mergeţi şi
întrebaţi pe DDDDDomnul pentru mine
şi pentru popor şi pentru tot Iuda
cu privire la cuvintele cărţii aces-
teia care s-a găsit; pentru că mare
este mânia* DDDDDomnului, care s-a
aprins împotriva noastră pentru că
părinţii noştri n-au ascultat de
cuvintele cărţii acesteia, ca să facă
după toate cele scrise pentru noic�.
Şi preotul Hilchia şi Ahicam

şi Acbor şi Şafan şi Asaia au
mers la profetesa Hulda, soţia
lui Şalum, fiul lui Ticva*, fiul lui
Harhas, păzitorul hainelor (şi ea
locuia în Ierusalim, în cartierul
al doilea); şi i-au vorbit.
Şi ea le-a zis: �Aşa zice DDDDDom-

nul Dumnezeul lui Israel: Spuneţi
omului care v-a trimis la mine:
Aşa zice DDDDDomnul: Iată, voi aduce*
nenorocire asupra locului acestuia
şi asupra locuitorilor lui, toate
cuvintele cărţii pe care le-a citit
împăratul lui Iuda. Pentru că
M-au părăsit* şi au ars tămâie
altor dumnezei, ca să Mă provoa-
ce la mânie prin toată lucrarea
mâinilor lor, şi mânia Mea s-a
aprins împotriva locului acestuia
şi nu se va stinge. Iar împăratului*
lui Iuda care v-a trimis să între-
baţi pe DDDDDomnul, să-i spuneţi aşa:
Aşa zice DDDDDomnul Dumnezeul lui
Israel cu privire la cuvintele pe
care le-ai auzit: Pentru că inima
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ta a fost simţitoare* şi te-ai
smerit** înaintea DDDDDomnului când
ai auzit ce am spus împotriva
locului acestuia şi împotriva
locuitorilor săi, că vor ajunge un
pustiu� şi un blestem��, şi ţi-ai
sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea
Mea, te-am ascultat şi Eu, zice
DDDDDomnul. De aceea, iată, te voi
adăuga* la părinţii tăi şi vei fi
strâns în mormântul tău în pace şi
ochii tăi nu vor vedea toată
nenorocirea pe care o voi aduce
asupra locului acestuia�. Şi au
adus acest răspuns împăratului.
Şi împăratul a trimis şi s-au

adunat* la el toţi bătrânii lui Iuda
şi ai Ierusalimului. Şi împăratul
s-a suit la casa DDDDDomnului, şi toţi
bărbaţii lui Iuda şi toţi locuitorii
Ierusalimului împreună cu el, şi
preoţii şi profeţii şi tot poporul,
de la mic până la mare: şi a citita*
în auzul lor toate cuvintele cărţii
legământului care se găsise** în
casa DDDDDomnului. Şi împăratul a
stat* lângă stâlp şi a făcut un le-
gământ** înaintea DDDDDomnului, că-L
va urma pe DDDDDomnul şi va păzi
poruncile Lui şi mărturiile Lui şi
rânduielile Lui, cu toată inima şi
cu tot sufletul, pentru a  întări
cuvintele legământului acestuia,
care sunt scrise în cartea aceas-
ta. Şi tot poporul a stat în acest
legământ.
Şi împăratul a poruncit lui Hil-

chia, marele preot, şi preoţilor* de
rândul al doilea şi uşierilor să
scoată din templul DDDDDomnului
toate lucrurile care fuseseră făcu-
te** pentru Baal şi pentru Aşera
şi pentru toată oştirea cerurilor; şi
le-a ars afară din Ierusalim în o-
goarele Chedronului şi a adus ce-
nuşa lor la Betel. Şi a înlăturat pe
preoţii idolatri, pe care îi rându-
iseră împăraţii lui Iuda să ardă
tămâie pe înălţimi în cetăţile lui
Iuda şi în împrejurimile Ierusa-

limului, şi pe cei care ardeau tă-
mâie lui Baal, soarelui şi lunii şi
zodiilorb şi întregii oştiri* a ce-
rurilor. Şi a scos aşera* din casa
DDDDDomnului afară din Ierusalim, la
pârâul Chedron, şi a ars-o la pâ-
râul Chedron şi a prefăcut-o în
pulbere** şi a presărat pulberea
pe mormintele� fiilor poporului.
Şi a dărâmat casele homosexuali-
lor* care erau în casa DDDDDomnului,
unde femeile ţeseau** corturic

pentru Aşera.
Şi a adus pe toţi preoţii din

cetăţile lui Iuda şi a pângărit înăl-
ţimile unde arseseră tămâie pre-
oţii, de la Gheba* până la Beer-
Şeba; şi a dărâmat înălţimile por-
ţilor care erau la intrarea porţii lui
Iosua, căpetenia cetăţii, cele de la
stânga drumului, cum mergi spre
poarta cetăţii. Totuşi, preoţii*
înălţimilor nu se suiau la altarul
DDDDDomnului, în Ierusalim, ci mân-
cau** azime între fraţii lor.
Şi a pângărit Tofetul*, care

este în Valea** fiilor lui Hinom,
ca nimeni să nu poată trece� prin
foc pe fiul său sau pe fiica sa
pentru Moloh. Şi a înlăturat caii
pe care împăraţii lui Iuda îi
rânduiseră soarelui, la intrarea
casei DDDDDomnului, lângăd camera lui
Netan-Melec, famenul, care era în
Parvarime, şi a ars cu foc carele
soarelui.
Şi împăratul a dărâmat altare-

le care erau pe acoperişul* came-
rei de sus a lui Ahaz, pe care le
făcuseră împăraţii lui Iuda, şi al-
tarele pe care le făcuse** Manase
în cele două curţi ale casei DDDDDom-
nului şi le-a sfărâmat de acolo şi
le-a aruncat pulberea în pârâul
Chedron. Şi împăratul a pângărit
înălţimile* care erau în faţaf Ieru-
salimului, care erau în dreapta
Muntelui Stricăciunii, pe care le
construise Solomon, împăratul lui
Israel, pentru Astarteeag, urâciu-
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nea sidonienilor, şi pentru Che-
moş, urâciunea moabiţilor, şi pen-
tru Milcom, urâciunea fiilor lui
Amon. Şi a sfărâmat* stâlpiia şi a
tăiat aşerele şi a umplut locurile
lor cu oase de oameni.

Chiar şi altarul care era în
Betel, înălţimea* ridicată de Iero-
boam, fiul lui Nebat, cel care l-a
făcut pe Israel să păcătuiască � şi
altarul acela şi înălţimea le-a dă-
râmat; şi a ars înălţimea, a prefă-
cut-o în pulbere şi a ars aşera.
Şi Iosia s-a întors şi a văzut

mormintele care erau acolo pe
munte şi a trimis şi a luat oasele
din morminte şi le-a ars pe altar
şi l-a pângărit, după cuvântul*
DDDDDomnului, pe care-l strigase omul
lui Dumnezeu care a vestit cu-
vintele acestea. Şi a zis: �Ce pia-
tră de mormânt este ceea ce
văd?� Şi oamenii cetăţii i-au spus:
�Mormântul* omului lui Dumne-
zeu care a venit din Iuda şi a stri-
gat aceste lucruri, pe care le-ai
făcut tu cu altarul din Betel�. Şi a
zis: �Lăsaţi-l; să nu-i mişte nimeni
oasele�. Şi au păstrat oasele lui,
ca şi oasele profetului* care ie-
şise din Samaria.
Şi Iosia a îndepărtat şi toate

casele înălţimilor care erau în
cetăţile* Samariei, pe care le fă-
cuseră împăraţii lui Israel ca să-L
întărâte pe DDDDDomnul; şi a făcut cu
ele întocmai cum făcuse în Betel.
Şi a jertfit* pe altare** pe toţi
preoţii înălţimilor care erau acolo
şi a ars pe ele oase� de oameni.
Şi s-a întors la Ierusalim.
Şi împăratul a poruncit între-

gului popor, zicând: �Sărbătoriţi*
Paştele pentru DDDDDomnul Dumne-
zeul vostru, cum** este scris în
cartea aceasta a legământului�.
Pentru că nu se sărbătorise* Paşte
ca acesta din zilele judecătorilor
care au judecat pe Israel, nici în
toate zilele împăraţilor lui Israel,
nici a împăraţilor lui Iuda. Dar în

al optsprezecelea an al împă-
ratului Iosia a fost sărbătorit Paş-
tele acesta pentru DDDDDomnul, în Ie-
rusalim.
Şi Iosia i-a stârpit şi pe cei ca-

re cheamă duhurile morţilor şi pe
vrăjitori şi terafimiib şi idoliic

şi toate urâciunile care se vedeau
în ţara lui Iuda şi în Ierusalim,
pentru a împlini cuvintele legii*
care erau scrise în cartea pe care
o găsise preotul Hilchia** în ca-
sa DDDDDomnului. Şi n-a fost mai îna-
inte* de el vreun împărat aseme-
nea lui, care să se fi întors la
DDDDDomnul din toată inima lui, din tot
sufletul lui şi cu toată puterea lui,
după toată legea lui Moise; nici
după el nu s-a ridicat vreunul
asemenea lui.

Totuşi, DDDDDomnul nu S-a întors
din iuţimea mâniei Sale celei
mari care se aprinsese împotriva
lui Iuda, din cauza tuturor pro-
vocărilor* cu care Îl întărâtase
Manase. Şi DDDDDomnul a zis: �Voi
îndepărta şi pe Iuda de la faţa
Mea, cum am îndepărtat* pe Is-
rael, şi voi lepăda cetatea aceas-
ta, Ierusalimul, pe care l-am ales,
şi casa despre care zisesem:
«Numele** Meu va fi acolo»�.
Şi celelalte fapte ale lui Iosia

şi tot ce a făcut, nu sunt scrise
în Cartea Cronicilor împăraţilor
lui Iuda?

În zilele* sale, Faraon-Neco,
împăratul Egiptului, s-a suit îm-
potriva Asiriei la râul Eufrat. Şi
împăratul Iosia a mers împotriva
lui, dar acela, cum** l-a văzut, l-a
omorât în Meghido�. Şi slujito-
rii* lui l-au dus mort în car de la
Meghido şi l-au adus la Ierusalim
şi l-au înmormântat în mormân-
tul său. Şi poporul** ţării a luat
pe Ioahaz, fiul lui Iosia, şi l-au
uns şi l-au făcut împărat în locul
tatălui său.

Ioahaz* era în vârstă de  două-
zeci şi trei de ani când a început
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să împărăţească şi a împărăţit
trei luni la Ierusalim. Şi numele
mamei lui era Hamutal**, fiica lui
Ieremia din Libna. Şi el a făcut
rău în ochii DDDDDomnului, după toate
câte făcuseră părinţii săi. Şi Fa-
raon-Neco l-a legat la Ribla*, în
ţara Hamatului, ca să nu împă-
răţeascăa în Ierusalim şi a pus
asupra ţării un tribut de o sută
de talanţi de argint şi un talant de
aur. Şi Faraon-Neco* a făcut pe
Eliachim, fiul lui Iosia, împărat
în locul lui Iosia, tatăl său, şi i-a
schimbat** numele în Ioiachim�,
iar pe Ioahaz l-a luat şi l-a dus��
în Egipt; şi el a murit acolo. Şi
Ioiachim a dat lui Faraon argin-
tul* şi aurul, dar a pus tribut a-
supra ţării, ca să dea bani, după
poruncab lui Faraon: a scos ar-
gintul şi aurul de la poporul ţării,
de la fiecare după preţuirea lui,
ca să-l dea lui Faraon-Neco.

Ioiachim* era în vârstă de
douăzeci şi cinci de ani când a
început să împărăţească şi a îm-
părăţit unsprezece ani în Ieru-
salim. Şi numele mamei lui era
Zebuda, fiica lui Pedaia, din Ru-
ma. Şi el a făcut rău în ochii
DDDDDomnului, după toate câte făcu-
seră părinţii săi.

În zilele* lui s-a suit Nebu-
cadneţar, împăratul** Babilo-
nului, şi Ioiachim i-a fost
slujitor trei ani; apoi s-a întors
şi s-a răsculat împotriva lui. Şi
DDDDDomnul a trimis* împotriva lui
cetele caldeenilor şi cetele siri-
enilorc şi cetele moabiţilor şi ce-
tele fiilor lui Amon; şi le-a trimis
împotriva lui Iuda ca să-l nimi-
cească, după cuvântul** DDDDDomnu-
lui pe care-l spusese prin robii
Săi, profeţii. În adevăr, aceasta
s-a întâmplat după porunca DDDDDom-
nului împotriva lui Iuda, ca să-l
îndepărteze de la faţa Sa, pentru
păcatele* lui Manase, după toate
câte făcuse el,  şi pentru sângele*

nevinovat pe care-l vărsase, pen-
tru că umpluse Ierusalimul de sân-
ge nevinovat; şi DDDDDomnul n-a vrut
să-l ierte.
Şi celelalte fapte ale lui Ioia-

chim şi tot ce a făcut, nu sunt scri-
se în Cartea Cronicilor împăraţi-
lor lui Iuda? Şi Ioiachim a ador-
mit* cu părinţii săi; şi Ioiachin,
fiul său, a împărăţit în locul său.
Şi împăratul* Egiptului n-a

mai ieşit din ţara sa, pentru că
împăratul** Babilonului a luat tot
ce era al împăratului Egiptului,
de la pârâul Egiptului până la
râul Eufrat.

Ioiachin* era în vârstă de opt-
sprezece ani când a început să
împărăţească şi a împărăţit trei
luni la Ierusalim. Şi numele ma-
mei lui era Nehuşta, fiica lui El-
natan din Ierusalim. Şi el a făcut
rău în ochii DDDDDomnului, după toate
câte făcuse tatăl său.

În timpul* acela, slujitorii lui
Nebucadneţar, împăratul Babilo-
nului, s-au suit împotriva Ierusa-
limului şi cetatea a fost asediată.
Şi Nebucadneţar, împăratul Ba-
bilonului, a venit împotriva cetăţii
şi slujitorii lui o asediau. Şi
Ioiachin, împăratul lui Iuda, a
ieşit* la împăratul Babilonului, el
şi mama lui şi slujitorii lui şi căpe-
teniile lui şi famenii lui; şi îm-
păratul** Babilonului l-a luat� în
anul al optulea�� al împărăţiei
sale. Şi a scos* de acolo toate vis-
tieriile casei DDDDDomnului şi vistie-
riile casei împăratului şi a sfă-
râmat** toate vasele de aur pe
care le făcuse� Solomon, împă-
ratul lui Israel, în templul DDDDDomnu-
lui, după cum�� zisese DDDDDomnul.
Şi a deportat* tot Ierusalimul şi
toate căpeteniile şi toţi bărbaţii
de războid, zece mii** de captivi,
şi toţi meşteşugarii� şi fierarii; n-a
rămas decât partea  cea mai
săracă�� a poporului ţării.
Şi a deportat* la Babilon pe
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Ioiachin şi pe mama împăratului
şi pe soţiile împăratului şi pe fa-
menii lui şi pe cei puternici ai ţă-
rii: i-a dus în captivitate din Ieru-
salim la Babilon. Şi pe toţi* vite-
jii, şapte mii, şi pe meşteşugari şi
pe fierari, o mie, pe toţi cei pu-
ternici şi deprinşi la luptă, şi pe
aceştia împăratul Babilonului i-a
deportat la Babilon. Şi împăra-
tul* Babilonului a făcut împărat
în locul lui pe Matania, fratele**
tatăluia său, şi i-a schimbat� nume-
le în Zedechia.

Zedechia* era în vârstă de
douăzeci şi unu de ani când a în-
ceput să împărăţească şi a împă-
răţit unsprezece ani la Ierusalim.
Şi numele mamei lui era Hamu-
tal**, fiica lui Ieremia, din Libna.
Şi el a făcut rău* în ochii DDDDDom-
nului, după toate câte făcuse Ioia-
chim. Căci, din cauză că mânia
DDDDDomnului a fost împotriva Ieru-
salimului şi împotriva lui Iuda,
până când i-a aruncat de la faţa
Sa, Zedechia s-a răsculat* împo-
triva împăratului Babilonului.
Şi a fost aşa: în anul al nouă-

lea* al împărăţiei sale, în luna a
zecea, în a zecea zi a lunii, Nebu-
cadneţar, împăratul Babilonului,
el şi toată oştirea lui, a venit îm-
potriva Ierusalimului şi şi-a aşe-
zat tabăra împotriva lui; şi au zi-
dit întăriturib** împotriva lui, de
jur-împrejur. Şi cetatea a fost a-
sediată până în anul al unspre-
zecelea al împăratului Zedechia.
Şi, în a noua zi a lunii a pa-

tra*, foametea stăpânea în cetate
şi nu era pâine pentru poporul
ţării. Atunci s-a făcut o spărtură*
în cetate şi toţi bărbaţii de război
au fugit noaptea pe calea porţii
dintre cele două ziduri care era
lângă grădina împăratului (şi cal-
deenii erau împrejurul cetăţii); şi
au apucatc calea** câmpieid. Şi
oştirea caldeenilor a urmărit pe

împărat şi l-a ajuns în şesurile Ieri-
honului; şi toată oştirea lui s-a îm-
prăştiat de la el. Şi au luat pe îm-
părat şi l-au dus la împăratul Ba-
bilonului, la Ribla*; şi au rostit o
judecată asupra lui. Şi i-au înjun-
ghiat pe fiii lui Zedechia înaintea
ochilor lui şi i-au scos ochii* lui
Zedechia şi l-au legat cu lanţurie

de aramă şi l-au dus la Babilon.
Şi, în luna a cincea, în a şap-

tea* zi a lunii (era în anul al nouă-
sprezecelea** al împăratului Ne-
bucadneţar, împăratul Babilonu-
lui), Nebuzaradan�, comandantul
gărzii, slujitorul împăratului Ba-
bilonului, a venit la Ierusalim;
şi a ars casa* DDDDDomnului şi casa**
împăratului şi toate casele din
Ierusalim; şi a ars cu foc toate�
casele mari. Şi toată oştirea cal-
deenilor, care era cu comandan-
tul gărzii, a dărâmat* zidurile Ie-
rusalimului de jur-împrejur. Şi
pe cei care mai rămăseseră* în
cetate din popor şi pe fugarii care
se predaseră împăratului Babi-
lonului şi pe rămăşiţa mulţimii,
Nebuzaradan, comandantul găr-
zii, i-a deportat. Dar comandan-
tul gărzii a lăsat dintre săracii*
ţării, ca viticultori şi agricultori.
Şi caldeenii au sfărâmat stâl-

pii* de aramă care erau în casa
DDDDDomnului şi postamentele** şi
marea� de aramă care era în casa
DDDDDomnului şi au luat�� arama lor
la Babilon. Au luat şi oalele* şi
lopeţile şi mucările şi ceştile şi
toate vasele de aramă cu care se
făcea slujba. Şi comandantul găr-
zii a luat şi tămâietorile şi far-
furiilef, ce era de aur, în aur, şi
ce era de argint, în argint.

Cei doi stâlpi, marea şi pos-
tamentele pe care le făcuse Solo-
mon pentru casa DDDDDomnului � ara-
ma* tuturor acestor lucruri era de
necântărit. Înălţimea* unui stâlp
era de optsprezece coţi şi capite-

*Ier. 52.28.

*Ier. 37.1.
**1 Cr. 3.15.
2 Cr. 36.10.
�Cap. 23.34.
2 Cr. 36.4.

*2 Cr. 36.11.
Ier. 37.1; 52.1
**Cap. 23.31

*2 Cr. 36.12.

*2 Cr. 36.13.
Ezec. 17.15.

*2 Cr. 36.17.
Ier. 34.2;
39.1; 52.4,5.
Ezec. 24.1.
**Ezec. 21.22

*Cap. 6.25.
Is. 3.1.
Ier. 39.2;
52.6

*Ier. 39.2.
**Ier. 39.4-7;
52.7.
Ezec. 12.12.
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*Cap. 23.33.
Ier. 52.9.

*Ier. 39.7.
Ezec. 12.13.

*Ier. 52.12.
**Cap. 24.12
�Ier. 39.9.

*2 Cr. 36.19.
Ps. 79.1.
Ier. 7.14.
**Ier. 39.8.
�Ier. 17.27.
Amos 2.5.

*Cap. 14.13.
Neem. 1.3.
Ier. 52.14.

*Ier. 39.9;
52.15.
2 Cr. 36.20.

*Cap. 24.14.
Ier. 39.10;
40.7; 52.16.

*1 Împ. 7.15.
**1 Împ. 7.27
�1 Împ. 7.23.
��Cap. 20.17
Ier. 27.19,22;
52.17.

*Ex. 27.3.
1 Împ. 7.45;
7.50.
2 Cr. 4.16.

*1 Împ. 7.47.

*1 Împ. 7.15.
Ier. 52.21.
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a Unchiul lui Ioiachin    b Sau �turnuri de asalt�    c Sau �a apucat� (el, împăratul)    d Ebr. �Araba�, valea
Iordanului    e Sau �cu două lanţuri�    f Vasele pentru sângele stropirii
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Zedechia,
cel din urmă
împărat al
lui Iuda

Asedierea
Ierusalimului

Robia
babiloniană
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lul de pe el era de aramă şi înăl-
ţimea capitelului era de trei coţi;
şi reţeaua şi rodiile de pe capitel
de jur-împrejur, toate erau de
aramă. Şi tot aşa pentru al doilea
stâlp cu reţeaua lui.
Şi comandantul* gărzii a luat

pe Seraia**, cel dintâi preot, şi pe
Ţefania�, al doilea preot, şi pe cei
trei uşieri. Şi a luat din cetate un
famen care era pus peste bărbaţii
de război şi cinci* bărbaţi dintre
cei care erau înainteaa împăra-
tului, care se aflau în cetate, şi pe
scriitorul căpeteniei oştirii, care
înscria la oaste pe poporul ţării,
şi şaizeci de oameni ai poporului
ţării care se aflau în cetate. Şi Ne-
buzaradan, comandantul gărzii, i-a
luat şi i-a dus la împăratul Babi-
lonului, la Ribla. Şi împăratul Ba-
bilonului i-a lovit şi i-a omorât la
Ribla, în ţara Hamatului. Şi Iuda*
a fost deportat de pe pământul lui.
Şi cât despre poporul care ră-

măsese* în ţara lui Iuda, pe care
îl lăsase Nebucadneţar, împăratul
Babilonului, el a rânduit peste ei
pe Ghedalia, fiul lui Ahicam**,
fiul lui Şafan. Şi toate căpeteniile*
oştirilor, ei şi oamenii lor, au auzit
că împăratul Babilonului a rân-
duit pe Ghedalia şi au venit la
Ghedalia, în Miţpa, anumeb: Is-
mael, fiul lui Netania, şi Iohanan,
fiul lui Careah, şi Seraia, fiul lui
Tanhumet netofatitul, şi Iaazania,
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*Ier. 39.9;
52.12,24.
**1 Cr. 6.14.
Ezra 7.1.
�Ier. 21.1;
29.25.

*Est. 1.14.
Ier. 52.25.

*Lev. 26.33.

*Cap. 22.12.
Is. 1.9.
**Ier. 40.5.

*Ier. 40.7-9.
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fiul unui maacatit, ei şi oamenii
lor. Şi Ghedalia le-a jurat lor şi
oamenilor lor şi le-a zis: �Nu vă
temeţi să fiţi slujitorii caldeenilor;
locuiţi în ţară şi slujiţi împăratu-
lui Babilonului şi vă va fi bine�.
Şi a fost aşa: în luna a şaptea*,

Ismael, fiul lui Netania, fiul lui
Elişama, din sămânţa împărăteas-
că, a venit cu zece oameni şi a
lovit pe Ghedalia (şi a murit), şi
pe iudeii şi pe caldeenii care
erau cu el în Miţpa. Şi tot popo-
rul, de la mic până la mare, şi
căpeteniile oştirilor s-au ridicat
şi au plecat în Egipt*, pentru că
se temeau de caldeeni.
Şi a fost aşa: în anul al trei-

zeci şi şaptelea* al deportării
lui Ioiachin, împăratul lui Iuda, în
a douăsprezecea lună, la două-
zeci şi şapte ale lunii, Evil-Me-
rodacc, împăratul Babilonului, în
anul când a început să împă-
răţească, a înălţat** din închisoa-
re capul lui Ioiachin, împăratul
lui Iuda. Şi i-a vorbit cu bună-
voinţă şi a pus scaunul lui dea-
supra scaunului împăraţilor care
erau cu el în Babilon. Şi i-a
schimbat hainele de închisoare şi
el a mâncat* pâine înaintea lui
totdeauna, în toate zilele vieţii
sale. Şi hrana lui zilnică, între-
ţinerea lui permanentă, îi era dată
de către împărat în fiecare zi, în
toate zilele vieţii sale.
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*Ier. 41.1-3.

*Ier. 43.4,7.

*Cap. 24.12;
24.15.
Ier. 52.31.
**Gen. 40.13;
40.20.

*2 Sam. 9.7.
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Ghedalia pus
peste rămăşiţa

lui Iuda
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lui Ioiachin
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