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Cuvântul DDDDDomnului care a
fost către Mica* din Moreşet, în
zilele lui Iotam, ale lui Ahaz şi
ale lui Ezechia, împăraţi ai lui
Iuda, ce a văzut despre Sama-
ria** şi Ierusalim.

Ascultaţi, voi, toate popoarele!
Ia aminte, pământule*, şi tot ce
este pe tine! Şi Domnul DDDDDumne-
zeu să fie** martor împotriva
voastră, Domnul din templul Său
cel sfânt�!

Pentru că, iată, DDDDDomnul iese*
din locul** Său şi va coborî şi
va călca� pe înălţimile pământului.
Şi munţii se vor topi* sub El şi

văile vor crăpa ca ceara înaintea
focului, ca apele revărsate pe
un povârniş.

Toate acestea, pentru fărăde-
legea lui Iacov şi pentru păcatele
casei lui Israel. Care este fără-
delegea lui Iacov? Nu este Sama-
ria? Şi care sunt înălţimile lui Iu-
da? Nu sunt ele Ierusalimul?

�De aceea, voi face Samaria
ca o grămadă* de pe câmp, ca
nişte plantaţii de vie; şi-i voi ros-
togoli pietrele în vale şi-i voi dez-
goli temeliile**.
Şi toate chipurile ei cioplite

vor fi sfărâmate şi toate darurile
ei din curvie vor fi arse cu foc; şi
pe toţi idolii ei îi voi pustii. Pen-
tru că din plata* unei curve i-a
adunat şi ca plată a curvei se
vor întoarce�.

! Pentru aceasta voi plânge*
şi voi urla; voi umbla** desculţb

şi gol; voi face� o plângere ca
şacalii şi o jelire ca struţii.

Pentru că rana ei este fără
vindecare; pentru că a venit* chiar
până la Iuda, ajunge până la poar-

ta poporului meu, chiar până la
Ierusalim.

Nu spuneţi* aceasta în Gat, nu
plângeţi nicidecumc; la Bet-Lea-
frad rostogoleşte-te în ţărână**.

Treci, locuitoare din Şafire, în
goliciune* şi ruşine. Locuitoarea
din Ţaananf nu a ieşit la plânge-
rea Bet-Eţeluluig: el va luah de la
voi adăpostuli său.

Pentru că locuitoarea din Ma-
rotj aştepta cu îngrijorare binele,
dar răul a coborât* de la DDDDDomnul
la poarta Ierusalimului.

Înhamă caii cei iuţi la car, lo-
cuitoare din Lachis*. Ea a fost
începutul păcatului fiicei Sio-
nului, pentru că în tine s-au găsit
fărădelegile lui Israel.

De aceea vei da darurik* Mo-
reşet-Gatuluil; casele din Ac-
zibm** vor fi o minciună� pentru
împăraţii lui Israel.

Îţi voi aduce totuşi un stăpâ-
nitorn, locuitoare din Mareşao*;
gloria lui Israel va ajunge chiar
până la Adulamp**.

Fă-te pleşuv şi tunde-te* pen-
tru copiii** desfătărilor tale! Lăr-
geşte-ţi pleşuvia ca vulturul, pen-
tru că ei au plecat în captivi-
tate, departe de tine!

Vai de cei care plănuiesc* ne-
legiuire şi pregătesc** răul în
paturile lor! Când se luminează
dimineaţa o înfăptuiesc, pentru
că� este în puterea mâinii lorr.
Şi poftesc* ogoare şi le iau

prin violenţă; şi case, şi le răpesc;
şi asuprescs pe omt şi casa lui,
chiar pe om şi moştenirea lui.

De aceea, aşa zice DDDDDomnul:
�Iată, împotriva familiei* aceste-
ia plănuiesc un rău, de la care nu

*Ier. 26.18.
**Amos 1.1.

*Deut. 32.1.
Is. 1.2.
**Ps. 50.7.
Mal. 3.5.
�Ps. 11.4.
Iona 2.7.
Hab. 2.20.

*Is. 26.21.
**Ps. 115.3.
�Amos 4.13.

*Jud. 5.5.
Ps. 97.5.
Is. 64.1-3.
Amos 9.5.
Hab. 3.6,10.

*2 Împ. 19.25
Cap. 3.12.
**Ezec. 13.14

*Osea 2.5,12

*Is. 21.3; 22.4
**Is. 20.2-4.
�Iov 30.29.
Ps. 102.6.
*2 Împ. 18.13
Is. 8.7,8.
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*2 Sam. 1.20
**Ier. 6.26.

*Is. 20.4;
47.2,3.
Ier. 13.22.
Naum 3.5.

*Amos 3.6.

*2 Împ. 18.14;
18.17.

*2 Împ. 18.14-16
**Ios. 15.44.
�Ier. 15.18.

*Ios. 15.44.
**2 Cr. 11.7.

*Iov 1.20.
Is. 15.2
Ier. 7.29;
16.6; 47.5.
**Plân. 4.5.

*Osea 7.6.
**Ps. 36.4.
�Gen. 31.29.

*Is. 5.8.

*Ier. 8.3.
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a Sau �MICHEEA�: Cine este ca DDDDDomnul (Cap. 7.18)    b Sau �dezbrăcat�    c Sau �nu plângeţi în Aco
(plâns)�    d Casa ţărânii    e Frumos (referitor la oraş)    f Ieşire    g Casa învecinată    h Sau �nu a ieşit.
Plângerea Bet-Eţelului va lua�     i Sau �sprijinul�    j Amărăciune    k Probabil de renunţare    l Proprietatea
lui Gat    m Minciună    n Sau �un moştenitor�    o Stăpânire, Moştenire    p Retragere sau Ascunzătoare
r Sau �pentru că pentru ei mâna lor este Dumnezeu�    s Sau �fură�    t Ebr. �gever� (omul puternic)
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vă veţi îndepărta grumajii; şi nu
veţi mai umbla cu capul sus, pen-
tru că este un timp** rău.

În ziua aceea vor face un pro-
verb* despre voi şi vor plânge**
cu o plângere dureroasă, zicând:
«Suntem jefuiţi de tot! A schim-
bat� partea de moştenire a po-
porului meu! Cum mi-a luat-o! El
a împărţit ogoarele noastre celor
răzvrătiţi!»�

De aceea nu vei avea pe ni-
meni care să arunce* funia de
măsurat pestea un sorţ în aduna-
rea DDDDDomnului.

! �Nu profeţiţib*!� profeţesc
ei. �Dacă nu vor profeţi acestora,
batjocura nu se va îndepărta�.

�Tu, care te numeşti casa lui
Iacov, este DDDDDomnul nerăbdător?c

Sunt acestea faptele Sale? Nu
fac bine cuvintele Mele celui care
umblă cu dreptate?

Dar de curând poporul Meu
s-a ridicat ca un vrăjmaş: voi ră-
piţi mantaua de pe haină de la cei
care trec în siguranţă, care sunt
fugari dind război.

Voi alungaţi pe femeile popo-
rului Meu din casele lor plăcute;
voi luaţi de la copiii lor măreţia
Mea pentru totdeauna.

Ridicaţi-vă şi plecaţi! pentru
că acesta nu este locul de odih-
nă*, din cauza întinăciunii** ca-
ree aduce nimicire, chiar o nimi-
cire grozavă.

Dacă un om care umblă după
vânt* şi înşelăciune minte, zi-
când: «Îţi voi profeţi despre vin
şi despre băutură tare!», el va fi
profetul poporului acestuia.

Voi aduna* negreşit, Iacove,
pe toţi ai tăi; voi strânge negreşit
rămăşiţa lui Israel; îi voi pune la
un loc ca pe oile din Boţraf**, ca
o turmă în mijlocul păşunii lor.
Vor face mare zarvă� din cauza
mulţimii oamenilor�.

Unul care răzbate s-a suit îna-
intea lor: au răzbit şi au trecut
spre poartă şi au ieşit pe ea. Şi
împăratul lor* a trecut înaintea
lor, şi DDDDDomnul în fruntea** lor.

" Şi am zis: �Ascultaţi, vă rog,
capi ai lui Iacov şi căpetenii ale
casei lui Israel! Nu este* datoria
voastră să cunoaşteţi judecatag?

Voi, care urâţi binele şi iubiţi
răul, care le smulgeţi pielea de
pe ei şi carnea de pe oasele lor
şi care mâncaţi* carnea po-

porului Meu şi le jupuiţi pielea
de pe ei şi le sfărâmaţi oasele
şi le faceţi bucăţi ca pentru oală,
ca şi carnea în cazan**!

Atunci vor striga* către DDDDDom-
nul, dar El nu le va răspunde; şi
Îşi va ascunde faţa de la ei în
timpul acela, după cum au făcut
rău prin faptele lor.

! �Aşa zice DDDDDomnul despre
profeţii* care rătăcesc pe poporul
Meu, care cu dinţii lor muşcă** şi
strigă: «Pace!», dar oricui nu pu-
ne nimic în gurile� lor, ei îi pre-
gătesch război împotrivă.

De aceea veţi avea noapte*
fără viziune; şi va fi întuneric
pentru voi, fără ghicire; şi soarele
va apune** asupra profeţilor şi
ziua va fi neagră deasupra lor.
Şi văzătorii vor fi făcuţi de

ruşine şi ghicitorii vor fi umiliţi
şi toţi îşi vor acoperi buzele, pen-
tru că nu va fi* nici un răspuns
de la Dumnezeu.

Dar cu adevărat eu sunt plin de
putere prin Duhul DDDDDomnului, şi de
judecată, şi de tărie, ca să fac
cunoscut lui Iacov fărădelegea*
lui, iar lui Israel, păcatul lui.

Ascultaţi aceasta, vă rog, capi
ai casei lui Iacov şi căpetenii ale
casei lui Israel, care urâţi judeca-
ta şi suciţi toată dreptatea,

care zidiţi* Sionul cu sânge
şi Ierusalimul cu nedreptate!

**Amos 5.13
Ef. 5.16.

*Hab. 2.6.
**2 Sam. 1.17
�Cap. 1.15.

*Deut. 32.8,9

*Is. 30.10.
Amos 2.12;
7.16.

*Deut. 12.9.
**Lev. 18.25;
18.28.
Ier. 3.2.

*Ezec. 13.3.

*Cap. 4.6,7.
**Ier. 31.10.
�Ezec. 36.37.
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*Osea 3.5.
**Is.52.12.

*Ier. 5.4,5.

*Ps. 14.4.
**Ezec. 11.3;
11.7.

*Ps. 18.41.
Pr. 1.28.
Is. 1.15.
Ezec. 8.18.
Zah. 7.13.

*Is. 56.10,11.
Ezec. 13.10;
22.25.
**Cap. 2.11.
Mt. 7.15.
�Ezec. 13.18;
13.19.

*Is. 8.20,22.
Ezec. 13.23.
Zah. 13.4.
**Amos 8.9.

*Ps. 74.8.
Amos 8.11.

*Is. 58.1.

*Ier. 22.13.
Ezec. 22.27.
Hab. 2.12.
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a Sau �ca�, sau �prin�    b Lit. �Nu picuraţi�    c Sau �este Duhul DDDDDomnului mărginit (lit. scurtat)?�    d Sau
�când se întorc de la�    e Sau �pentru că este întinat; el�    f Sau �ca oile într-un ţarc�    g Judecata dreaptă
h Lit. �sfinţesc�
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Capii* lui judecă pentru răs-
plată şi preoţii** lui învaţă pen-
tru plată şi profeţii lui ghicesc
pentru bani; totuşi se reazemă�
pe DDDDDomnul şi zic: «Nu este
DDDDDomnul în mijlocul nostru? Nici
un rău nu va veni asupra noas-
tră!»

De aceea, din cauza voastră,
Sionul va fi arat* ca un ogor şi
Ierusalimul va ajunge** grămezi
şi muntele� casei ca înălţimile
unei păduri�.
Şi va fi aşa: la sfârşitul* zile-

lor, muntele casei DDDDDomnului va fi
întemeiat pe vârful munţilor şi se
va înălţa peste dealuri şi popoa-
rele vor curge spre el.
Şi multe naţiuni vor merge

şi vor zice: �Veniţi, şi să ne suim
la muntele DDDDDomnului şi la casa
Dumnezeului lui Iacov! Şi El ne
va învăţa despre căile Lui şi vom
umbla pe cărările Lui; pentru că
din Sion va ieşi legea şi din Ie-
rusalim cuvântul DDDDDomnului�.
Şi El va judeca între multe

popoarea şi va mustra naţiuni
puternice, până departe. Şi îşi vor
făuri din săbii fiare de plug* şi din
suliţe cosoare; o naţiune nu va
ridica sabia împotriva altei na-
ţiuni, nici nu vor mai învăţa**
războiul.
Şi vor şedea fiecare* sub viţa

lui şi sub smochinul lui şi nu va fi
cine să-i înspăimânte; pentru că
gura DDDDDomnului oştirilor a vorbit.

Pentru că toate popoarele vor
umbla fiecare în numele dum-
nezeilor* săi, dar noi vom um-
bla** în Numele DDDDDomnului Dum-
nezeului nostru pentru totdeauna
şi întotdeauna.

! �În ziua aceea�, zice DDDDDom-
nul, �voi aduna pe ceab şchioapă*
şi voi strânge pe cea** alungată
şi pe cea pe care am întristat-o.
Şi o voi face pe cea şchioapă

o rămăşiţă*, iar pe cea care a fost

alungată departe, o naţiune tare�.
Şi DDDDDomnul va împărăţi** peste ei
pec muntele Sion de acum şi pen-
tru totdeauna.
Şi tu, turn al turmeid, deale al

fiicei Sionului, la tine va veni, da,
cea dintâi stăpânire va veni �
împărăţia, la fiica Ierusalimului.

! De ce strigi tare acum? Nu
este împărat* în tine? A pierit sfă-
tuitorul tău, de te-au cuprins**
dureri ca pe o femeie la naştere?

Fii în durere şi chinuieşte-te
să naşti, fiică a Sionului, ca o fe-
meie la naştere! Pentru că acum
vei ieşi din cetate şi vei locui în
câmp şi vei merge chiar la Ba-
bilon. Acolo vei fi eliberată, aco-
lo DDDDDomnul te va răscumpăra din
mâna vrăjmaşilor tăi.
Şi acum* s-au adunat îm-

potriva ta multe naţiuni, care zic:
�Să fie întinată şi ochiul** nostru
să privească asupra Sionului!�

Dar ei nu cunosc gândurile*
DDDDDomnului, nici nu înţeleg sfatul
Lui; pentru că El i-a adunat ca**
pe nişte snopi în arie.

Ridică-te* şi treieră, fiică a
Sionului! Pentru că voi face cor-
nul tău fier şi voi face copitele ta-
le aramă; şi vei sfărâma** multe
popoare; şi voi închina� câştigul
lor DDDDDomnului şi averea lor Dom-
nului întregului�� pământ.

Acum, strânge-te în cete, fiică
a cetelor! El a pus asediu împo-
triva noastră; ei vor lovi* pe ju-
decătorul lui Israel cu o nuia pes-
te obraz.

�fŞi tu, Betleeme*, Efrata,
deşi eşti mic între miile** lui
Iuda, din tine� Îmi va ieşi cel care
va fi Stăpânitor�� în Israel, ale că-
rui originig*� sunt din vechime,
din zilele eternităţii�.

De aceea îi va lăsa până la
timpul când cea care este în dureri
va naşte*, iar rămăşiţa** fraţilor
săi se va întoarce la fiii lui Israel.

*Is. 1.23.
Ezec. 22.12.
Osea 4.18.
Cap. 7.3.
**Ier. 6.13.
�Is. 48.2.
Ier. 7.4.

*Ier. 26.18.
Cap. 1.6.
**Ps. 79.1.
�Cap. 4.2.

*Is. 2.2.
Ezec. 17.22;
17.23.

*Is. 2.4.
Ioel 3.10.
**Ps. 72.7.

*1 Împ. 4.25.
Zah. 3.10.

*Ier. 2.11.
**Zah. 10.12

*Ezec. 34.16.
Ţef. 3.19.
**Ps. 147.2.
Ezec. 34.13;
37.21.
*Cap. 2.12;
5.3,7,8; 7.18.

**Is. 9.6;
24.23.
Dan. 7.14,27
Lc. 1.33.
Apoc. 11.15.

*Ier. 8.19.
**Is. 13.8;
21.3.
Ier. 30.6;
50.43.

*Plân. 2.16.
**Obad. 12.
Cap. 7.10.

*Is. 55.8.
Rom. 11.33.
**Is. 21.10.

*Is. 41.15,16
Ier. 51.33.
**Ier. 51.20-23
Dan. 2.44.
�Is. 23.18;
60.6,9.
��Zah. 4.14.

*Plân. 3.30.
Mt. 5.39;
27.30.

*Gen. 35.19.
Mt. 2.6.
**Ex. 18.25.
1 Sam. 23.23
�Is. 11.1.
Lc. 2.4.
��Gen. 49.10
Is. 9.6.
*�Ps. 90.2.
Ioan 1.1.

*Cap. 4.10
**Cap. 4.7.
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a Sau �popoare mari�    b Oaia    c Lit. �în�    d Ebr. �Migdal-Eder� (Gen.35.21)
e Ebr. �Ofel�    f În unele traduceri, cap. 5 începe aici    g Lit. �ieşiri�
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Şi el va staa şi va paşte* tur-
ma sa în puterea DDDDDomnului, în
măreţia Numelui DDDDDomnului Dum-
nezeului său; şi ei vor rămâneb,
pentru că acum el va fi mare**
chiar până la marginile pămân-
tuluic.
Şi Acesta va fi pacea*; când

va veni asirianul în ţara noastră şi
când va călca în palatele noastre,
atunci vom ridica împotriva lui
şapte păstori şi opt căpetenii ale
oamenilord.
Şi ei vor pustiie ţara Asiriei

cu sabia şi ţara lui Nimrod* în
intrările ei; şi ne va scăpa** de
asirian, când va veni în ţara noas-
tră şi când va călca în hotarele
noastre.
Şi rămăşiţa* lui Iacov va fi

în mijlocul multor popoare ca
roua** de la DDDDDomnul, ca ploile
mărunte pe iarbă, care nu întârzie
din cauza omului, nici nu aşteap-
tă pe fiii oamenilor.
Şi rămăşiţa lui Iacov va fi în-

tre naţiuni, în mijlocul multor
popoare, ca un leu între fiarele
pădurii, ca un leu tânăr între tur-
mele de oi: care, dacă trece, calcă
în picioare şi sfâşie şi nu este
nimeni care să salveze.

Mâna ta se va înălţa peste
potrivnicii tăi şi toţi vrăjmaşii
tăi vor fi nimiciţi.

! Şi va fi aşa: �În ziua aceea�,
zice DDDDDomnul, �voi nimici* caii tăi
din mijlocul tău şi-ţi voi distruge
carele.
Şi voi nimici cetăţile ţării tale

şi-ţi voi surpa locurile întărite.
Şi voi nimici vrăjitoriile din

mâna ta şi nu vei avea ghici-
tori*.

Voi nimici* şi chipurile tale
cioplite şi stâlpiif tăi din mijlocul
tău. Şi nu te vei mai pleca** îna-
intea lucrării mâinilor tale.
Şi voi smulge aşerele tale din

mijlocul tău şi-ţi voi distruge
cetăţile.
Şi voi face răzbunare* asupra

naţiunilor cu mânie şi cu furie,
cum n-au mai auzitg�.

"  Ascultaţi acumh ce zice
DDDDDomnul: �Ridică-te, apără-te îna-
intea munţilor, şi dealurile să-ţi
audă glasul!�

Ascultaţi*, munţilor, acuza-
ţia** DDDDDomnului şi voi, temelii ne-
clintite ale pământului! Pentru
că� DDDDDomnul are o judecată cu po-
porul Său şi vrea să-Şi apere cau-
za faţă de Israel.

�Poporul Meu, ce* ţi-am fă-
cut? Şi cu ce te-am obosit? Măr-
turiseşte împotriva Mea!

Pentru că te-am scos* din ţa-
ra Egiptului şi te-am răscumpă-
rat din casa robilor şi am trimis
înaintea ta pe Moise, pe Aaron şi
pe Maria.

Poporul Meu, adu-ţi aminte
acum ce a întrebat Balac*, împă-
ratul Moabului, şi ce i-a răspuns
Balaam, fiul lui Beor, de la Si-
tim** până la Ghilgal, ca să re-
cunoaşteţi dreptăţile� DDDDDomnului�.

!  Cu ce voi veni înaintea
DDDDDomnului şi mă voi pleca înaintea
Dumnezeului Cel  înălţat? Voi veni
înaintea Lui cu arderi-de-tot, cu
viţei de un an?

Va avea DDDDDomnul plăcere* de
miile de berbeci, de zecile de mii
de râuri** de untdelemn? Voi da
eu pe întâiul� meu născut pentru
fărădelegea mea, rodul pântecelui
meu pentru păcatul sufletului meu?

El ţi-a arătat*, omule, ce este
bine. Şi ce altceva cere DDDDDomnul
de la tine, decât să faci ce este
drept** şi să iubeşti bunătateai

şi să umbli smerit cu Dumnezeul
tău?

! Glasul DDDDDomnului strigă că-
tre cetate şi înţelepciuneaj priveş-
te Numele Tău. Ascultaţi de nuia

*Is. 40.11;
49.10.
Ezec. 34.23.
Cap. 7.14.
**Ps. 72.8.
Is. 52.13.
Zah. 9.10.
Lc. 1.32.

*Ps. 72.7.
Is. 9.6.
Zah. 9.10.
Lc. 2.14.
Ef. 2.14.

*Gen. 10.8;
10.10,11.
**Lc. 1.71.

*Vers. 3.
**Deut. 32.2.
Ps. 72.6;
110.3.

*Zah. 9.10.

*Is. 2.6.

*Zah. 13.2.
**Is. 2.8.

*Ps. 149.7.
Vers. 8.
2 Tes. 1.8.

*Deut. 32.1.
Ps. 50.1,4.
Is. 1.2.
**Osea 12.2.
�Is. 1.18;
5.3,4; 43.26.
Osea 4.1.

*Ier. 2.5,31.

*Ex. 12.51;
14.30; 20.2.
Deut. 4.20.
Amos 2.10.

*Num. 22.5;
23.7; 24.10,11
Deut. 23.4,5.
Ios. 24.9,10.
Apoc. 2.14.
**Num. 25.1;
33.49.
Ios. 4.19; 5.10
�Jud. 5.11.

*Ps. 50.9;
51.16.
Is. 1.11.
**Iov 29.6.
�2 Împ. 16.3;
21.6; 23.10.
Ier. 7.31; 19.5
Ezec. 23.37.

 *Deut.10.12.
1 Sam. 15.22
Osea 6.6; 12.6
**Gen. 18.19
Is. 1.17.
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a Va sta în picioare    b Sau �vor locui în siguranţă�    c Sau �ţării�    d Lit. �bărbaţi unşi�    e Sau �vor mânca�
sau �vor conduce�    f Sau �statuile�    g Sau �cu mânie şi cu furie, asupra naţiunilor care n-au ascultat�
h Sau �vă rog�    i Sau �îndurarea�, �mila�     j Cel înţelept

6 Judecata
DDDDDomnului
cu poporul

Său

Răsplătirea
păcatului
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şi de Cel care a rânduit-o.
Mai sunt comori ale răutăţii

în casa celui rău şi o blestemată*
efă mică ?

Voi fi eu curat, cu cântarul*
nedrept şi cu sacul cu greutăţi în-
şelătoare?

�Pentru că bogaţii lui sunt
plini de violenţă şi locuitorii lui
spun minciuni şi limba* lor este
înşelătoare în gura lor,

de aceea şi Eu te voi lovi*
până te voi îmbolnăvi, te voi pus-
tii din cauza păcatelor tale.

Vei mânca* şi nu te vei sătu-
ra şi foameteaa ta va fi în mijlo-
cul tău. Şi vei lua, dar nu vei sal-
va; şi ce vei salva, voi da sabiei.

Vei semăna*, dar nu vei se-
cera; vei călca măslinele, dar
nu te vei unge cu untdelemn; şi
va fi must, dar nu vei bea vin.

Pentru că rânduielile lui Om-
ri* sunt păzite**, şi toate lucră-
rile casei lui Ahab�, şi pentru că
umblaţi în sfaturile lor, te voi face
o pustiireb�� şi pe locuitorii tăi o
pricină de fluierarec; şi veţi pur-
ta dispreţul*� poporului Meu�.

Vai de mine! Pentru că sunt
ca după adunatul fructelor de
vară, ca bobiţele rămase după
culesul* strugurilor. Nu este nici
un ciorchine de mâncare, nici un
fruct** timpuriu pe care îl dorea
sufletul meud.

Cel evlavios* a pierit din ţa-
răe şi nu este nici unul drept
printre oameni. Toţi pândesc să
verse sânge; fiecare** vânează
pe fratele său cu o cursă.

Amândouă mâinile sunt pen-
tru rău, ca să-l facă bine. Căpe-
tenia* cere şi judecătorul** jude-
că pentru răsplată; şi cel mare îşi
spune pofta cea rea a sufletului
său: şi astfel ei merg mână-n mână.

Cel mai bun dintre ei este* ca
un mărăcine; cel mai drept este
mai rău decât un gard de spini;

ziua străjerilor tăi, cercetarea
ta, a venit. Acum va fi uimirea lor.

Nu vă încredeţi* într-un prie-
ten, nu vă puneţi încrederea
într-un prieten apropiat; păzeşte-ţi
uşile gurii tale de cea care stă
culcată la sânul tău.

Pentru că fiul* îşi dezono-
rează tatăl, fiica se ridică împo-
triva mamei sale, nora împotri-
va soacrei sale; vrăjmaşii omului
sunt oamenii din casa lui.

Dar eu voi privi* spre DDDDDom-
nul, voi aştepta pe Dumnezeul
mântuirii mele. Dumnezeul meu
mă va auzi.

! Nu te bucura* de mine, vrăj-
maşa mea. Chiar dacă am că-
zut**, mă voi ridica; dacă stau în
întuneric, DDDDDomnul va fi� o lumi-
nă pentru mine.

Voi suferi* mânia DDDDDomnului,
pentru că am păcătuit împotriva
Lui, până când îmi va apăra
cauza şi va face judecată pentru
mine; El mă va scoate la lumină**
şi voi privi dreptatea Lui.
Şi vrăjmaşa mea va vedea

aceasta şi va fi acoperită de ru-
şine*, ea care-mi zicea: �Unde**
este DDDDDomnul Dumnezeul tău?�
Ochii mei� o vor privi; acum ea
va fi călcată în picioare ca no-
roiul�� de pe străzi.

! În ziua* când zidurile tale
vor fi construite, în ziua** aceea
limita stabilită va fi dată înapoif.

În ziua aceea vor veni la tine
din Asiria şi cetăţile Egiptului şi
de la Maţorg până la râuh şi de
la mare până la mare şi de la
munte până la munte.

Dar ţara va fi pustiită, din
cauza locuitorilor ei, pentru rodul
faptelor* lor.

! Paşte cu toiagul Tău pe po-
porul Tău, turma moştenirii Tale,
care locuieşte singuratică în pă-
dure*, în mijlocul Carmelului; să
pască în Basan şi Galaad ca în
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*Pr. 24.17.
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Pr. 24.16.
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*Plân. 3.39.
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*Ps. 35.26.
**Ps. 42.3;
42.10; 79.10;
115.2.
Ioel 2.17.
�Cap. 4.11.
��2 Sam. 22.43
Zah. 10.5.

*Amos 9.11.
**Is. 11.16;
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Osea 11.11.
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*Is. 37.24.
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a Sau �doborârea�    b Sau �o groază�    c De batjocură     d Sau �sufletul meu dorea o smochină timpurie�
e Sau �de pe pământ�    f Sau �hotărârea va fi îndepărtată�    g Nume al Egiptului    h Râul Eufrat

6:10

Stricăciunea
din ţară

Israel se va
ridica

Rugăciune
şi laudă
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zilele din vechime.
�Ca în zilele* ieşirii tale din

ţara Egiptului, le voi arăta lucruri
minunate�.

Naţiunile vor vedea* şi se vor
ruşina pentru toată puterea lor.
Vor pune mâna** la gură şi
urechile lor vor fi surde.

Vor linge ţărâna* ca şarpele;
ca târâtoarele pământului vor ieşi
tremurând** din locurile lor în-
chisea. Se vor întoarce� cu frică
la DDDDDomnul Dumnezeul nostru; şi
se vor înspăimânta din cauza Ta.

! Cine* este Dumnezeu ase-
menea Ţie, care iartă** nelegiui-
rea şi trece� cu vederea fărădele-
gea rămăşiţei moştenirii Sale? El
nu-Şi ţine�� mânia pentru totdea-
una, pentru că Îi place îndurarea.

El va avea din nou milă de
noi, va călca sub picioare nelegiu-
irile noastre; şi vei arunca toate
păcatele lor în adâncurile mării.

Vei împlinib* lui Iacov adevă-
rul, şi lui Avraam îndurarea, pe
care le-ai jurat** părinţilor noştri
din zilele din vechime.
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7:20

a Sau �întărite�   b Lit. �vei da�


