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CAPU 1.

mânătore de stmânță după genere (și după

5. Si chiemo Dumnedeu lumin'a dit şi
întunerecul ndple; şi se făcă seră, şi se

assemenare) şi lemnu fructifer făcător de
fructe a quăruia semânțţă (eră) în” ânsul
după genere assupra pământului; şi vedu
Dumnedeu qus bine (eră).
13. Si se facu seră, şi se fact dimineată.
— Dioa a reia.
14. Disse iar Dumnedeu : fă luminători
în firmamentul cerului spre luminarea
terrei (si dominare dillei și nopții) și spre
ă desparți dintre di şi dintre n6pi6, şi fiă
drept semne şi la timpi, şi la dille și la
auni ;
15. Si fiă spre luminare în firmamentul
cerului, qua se lumine assupra levrei; şi
aşă se făcu.
16, Si făcu Dumnedeu doi luminători
mari : pe luminătorul quel mare în capul
dillei, şi pe luminătorul mai micul aquestuia
în capul nopţii, precum şi stellele.
17. Si îi pusse Dumnedeu în midlocul
firmamentului cerului, spre a lumină assupra terrei,
18. Siă
fi în capul dillei şi nopţii, şi â

9. Disse iar Dumnedeu : adună-se apele

şi vedu Dumnedeu qud bine (eră).
19. Si se făcu seră, și se făcu dimincţă.

"A. In început cred Dumnedeu cerul şi
tera.
2, lar terr'a eră nevedută şi informă, și

întunerec' peste abysu, și spiritul lui Dunnedeu se purtă peste ape.

3. Si disse Dumnedeu : fiă lumină
— și fă
lumină.
4. Si văduo Dumnedeu lumina qus bună
(eră), şi desparti. Dumnedeu dintre lumină şi
dintre întunerecu.

făcu dimineaţă. — Di una.
6. Si disse Dumnedeu : fiă firmament
(Lariă) în midlocul apelor, și despartă apele
dintre ape, şi aşă se făcu.
7. Făcu dar Dumnedeu firmamentul, Și
despărti Dumnedeu dintre apele que erau
subt firmament şi dintre apele que erau
M'assupra firmamentului ; şi aşă se făcu.
8. Si chiemo Dumnedeu firmamentul,
ceru, și vedă Dumnedeu qud bun (eră). Si
se făcu stră, şi se făcu dimineală. — Îioa
adoa,
quelle de sub ceru într?o congregațid una,
şi arate-se uscatul; şi așă se făcii : şi se

adunară apele quelle de subt ceru în con-

gregaţiile lor, şi appară uscatul.
10. Chiemo Dumnedeu attunci uscalul,

pământ; iar systemele apelor, le numi
Mari; şi vedu Dumnedeu quă bine (eră),

14. Mai disse Dumnedeu : germine pământul €rhă verde semănălâre de semență
după genere şi assemănare, şi lemnu fructifer făcător de fructe, a quăruia semenţă în

sine (să fă) după genere și assemânare assupra pămentului; și aşă se făcti.
12. Si produsse pământul ârbă verde se-

desparți dintre lumină şi dintre îutunerecu;

— Dioa a patra,
20. Disse iar Dumnedeu : producă apele
reptile de suflete vieţuitore; şi passeri svolătâre assupra pământului în firmamentul
cerului; şi așă se făcu.

24. Si cred Dumnedeu cetii quei mari şi
ori-que sufflare de animale tirritâre que
produsseră apele după generii lor, şi ori
que passere aripată după

Dumnedeu quă bune (eră).

genere; şi vădit

22. Si le binecuvânte Dumnedeu dicând:
cresceți şi vă îmmultiţi și împleti apele în
Mări ; şi passerile îmmulliască se assupr
a
pământului,
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23.

Si se făcu seră, și se făcu dimineaţă.

— Dioa a cincia.
24, Disse Dumnedeu iară : producă pămentul suflet vieţuitor după genere, patru-

pede, şi tirritore, și fere alle pământului

după genere; şi aşă se făcu.
25. Si făcu Dumnedeu ferele pământului
după genere, şi vitele după genere, și tote
tirritorele pământului după generele lor;
şi vedu Dumnedeu quă bune (eră). |
26, Disse apoi Dumnedeu : să facem omu
după imaginea nstră şi după assemănare;
şi fiă domni pescilor mării, şi passerilor
cerului, şi vitelor idte şi terrei intrege, și
tutulor reptililor que se tirrescu assupra

pământului.

|

|

27. Si cred Dumnedeu pe omu; — după
imaginea lui Dumnedeu făcu pe dânsul,
mascule-si-femine îi cred pe dânşii.
98. Si binecuvânt6 pe dânşii Dumnedeu,
dicând : cresceti şi vă immulţiţi şi împleţi
pămentul, şi îl dominati, şi fiți în capul
pescilor mării, passerilor cerului, şi tutulor vitelor, şi terrei înlrege, şi tutulor
reptililor que se tirrescu assupra pământului.
29. Si disse Dumnedeu : €cc& dideiu vos
t6tă era sporitore que îşi revarsă semânță
assupra pământului, şi tot lemnul que are
în sine fructu de semânţă sporitore : — fiă
vo& în demâncare,
30. Si la tote ferele

pămentului,

și la

passerile 1âte alle cerului, şi la 16tă tirrit6rea que se mişcă assupra pământului, que
are în sine suiflare de vieţă : — 161ă crb'a
verde ([iă) spre nutriment. Si aşă se facă.
31. Si vedu Dumnedeu 10te quâte a
făcut; — şi ccă bune forte (era). Si se facu

seră şi se facu dimineaţă. — Dioa a şesea.
CAPU

A. Sise complectari ast fel cerul şi Lerr'a
cum şi tot adornamentul lor.
2. Si complect Dumnedeu în dioa a
șesea operele salle quâte a făcut, şi încete
în dioa a şeptea din operele salile que a
făcut,
5. Si bine-cuvânto Dumnedeu dioa a
seplea şi o sanelifico pe dânsa; quăci într”
&nsa încet de quâte a fost început Dum4. Aqueasta

Ă

este

cartea

Ii.

nu ploasse (âncs) Domnul Duninedeu assupra
pămentului, și omu nu eră âncă spre ă cul-

tivă pământul,

6. Ci fontână resăriă din sînul pămân-

tului și adăpă t6tă fac'a pământului.

7. Si plasmo Dumnedeu pe omu, humă
din pământ, şi suffl6 în fac'a lui sufflare de
viaţă, şi se făcu omul în sufflet vietuitor.
8.- Si plante Dumnedeu paradis în Eden
către resăriluri, şi pusse acolo pe omul que
a fost plasmal.

9. Si făcu Dumnedeu ă resări din pământ
ori que lemnu frumos la vedere şi bun spre
mâncare, și lemnul Vietei în midlocul paradisului, cum şi lemnul sciintei Binclui şi
Răului,
10. Iar din Eden rîu purcede spre ă:
adăpă paradisul; (aquesta) de acolo se despaste in palru începuturi.

11. Numele unuia este Phison; aqnesta
încongiură t6tă ţerra Evilat, acolo unde este
aurul,

12. lar aurul ţ&rrei aquelleia bun este,
şi acolo este anthracele şi peui”a prasiniă.
15. Si numele rîului al doilea este Gehon
quare încungiură 16tă ţerra Aelhiopiei.
14. Siriul al treilea se chiamă Ligris que
se intinde către Assyrieni. Iar al patrulea
riu, Euphrate.

„15. Luat-a dară Domnul Dumnedeu pe
omu pe quare 7] a fost real și ?] a pus pe
densul în paradisul desfătarii spre al cul-

livă si a 1 custodi.

106. Si command: Domnul Dumnedeu
lui Adam, dicend : din tot lemnul que se
- află în paradis mâncâ-vei spre nutrire;
17. lar din lemnul sciintei Binelui și
eului, nu, să nu mâncaţi; qusci în dioa în
quare veți mâncă dinti” nsul cu mârte veţi

muri.

|.

nedeu ă facce,

CAp.

gencesii

ce-

vului și terrei, și ast fel s” au făcut în dioa
quând cred Domnul Dumnedeu cerul şi
terr”a.
|
5. Si t6lă verdeata câmpului mai nainte
de a germină assupra pământului, si 10tă
erb'a câmpului mai nainte de ă resări; quăci

18.
este

Disse apoi Domnul Dumnedeu
bineă

fi omul singur;

ajutor semine lui.

să facem

nu
lui

19. Si plasmo Dumnedeu din pământ tote
ferele câmpului, și 16te passerete cerului,
şi le addusse înaintea lui Adam spre ă vede
cum să le numească; şi ori que nume deite
Adam la ori que sulflare vietuitore, aquell'a
fu numele fiă-quăria.

20. Si chiemo Adam nume tutulor vi-

telor şi tutulor passerilor cerului și tutulor
ferelor câmpului; iar lui Adam nu se aflo
ajutor quare să'i fiă semene.

24. Si pusse Domnul Dumnedeu extase
peste Adam quare addormi (îndată), şi lud
attunci una din câsiele lui, şi împlini cu
caene în locul ei.
22, Si edifico Domnul Dumnedeu costa

CAp.

Il.
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que luasse dela Adam în femee şi o addusse
în aintea lui Adam.
25. Disse altunci Adam: aquesta & acum
osu din osele melle şi carne din carnea mea;

|

ă

24. Pentru aqueasta lăssă-va omul pe
(atăl seu şi pe mama sa și se vă lipi de mu-

lierea sa, și vor Îl amândoi într'o singură

carne.
aqueasta se va numi Muliere, quăci din băr. |
25. Sieră amândoi nudi, Adam și mubatul ei s” a luat.

| lierea sa, şi nu se ruşină.

Raphael.

Adam

CAPU III.

4. Jar Serpele eră quel mai intelligent
din t6te ferele que Dumnedeu a fost făcut
pe pământ. Si disse șerpele mulierii : au dâră
Dumnedeu a dis să nu mâncaţi din nici un
arbure al paradisului?
2. Disse şi mulierea serpelui : din fruetul
ori-quărui lemnu al paradisului vommu

mâncă;

3. lar din fructul lemnului que este în
midlocul paradisului, dis"a Dumnedeu să

nu mâncaţi nici să ve allingeţi de dânsul,

qua să nu muriţi,
4. Disse iar serpele
morte veti muri;

mulierii : nu

cu.

si Eva.

EA. Frăre,

5. Qudci scie Dumnedeu quă în dioa inquare veţi mâncă din aquest (arbure) deschide-se vor ochii vostri, şi veti fi că nisce
dei cunoscând Binele şi Râul.
6. Si vedu mulierea qus bun spre mân-

care (eră fructul) lemnului şi plăcut la ve-

derea ochilor, şi qud frumos eră de ă sci;
luând dar malierea din fructul lui, mâne
şi delle şi bărbatului ei din preună cu dânsa,
şi mâncară,

7. Lise deschisseră attunci ochii la amân-

doi, și vădură qud eră nudi;.și au cusut
frunde de figu şi'şi au făcul loru'și cing&tori (perizomata).
8. Audir6 attunci vocea Domnului Dumnedeu deâmblânduse în paradis către seră
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și se ascunseră şi Adam şi femeea lui din
aintea fecei Domnului Dumnedeu, în midlocul (arburitor) paradisului.

9.

Si chiem6

Domnul Dumnedeu

pe

Adam şi disse lui : Adam, unde esci?
10. lar ellu disse : Vocea ta audiiu
(deâmblândute) în paradis şi me temuiu,
quă nudu sunt, şi me ascunseiu.
41. Disse, drept aqueea lui : Quine te-a
însciinţat quă esei nudu, daqua nu din arburele din quare “i am commandat qua
dint”ensul numai să nu manânci din
atţuesta ai mâncat?
12. lar Adam disse : Mulierea que ai

dat o (a fi) cu mine, ea 'mi a dal din
lemnul (aquella) și am mâncât.

15. Disse dar Dumnedeu şi mulicrii :
Qudci ai făcut aqueasta? Si miulicrea respunse : Scrpele ma sedus (amagit) şi am
mâncat.
14. Disse dar Domnul Dumnegeu Scrpelui : Pentru quă ai facul aquesta, blestemat
să fii între tote vitele, și între tote fârele de
pe pământ; pe peplu și pe pântecele tău
le vei lirri, şi pământ vei mâncă în LOte dillele vieţei tailc.
15. Inamicie voiu punne între tine şi
între muliere, şi între sămânța ta şi între

sementa ei; aqttesta îți va ochi capul, și tu ii

vei ochi călcâiul,
16. lar mulierii disse : îmmulţind: voiu
îmmulți durerile talle şi suspinele talle; în
dureri vei nasce filii; spre barbatul leu

refugiul leu, și ella te vă domină,

17. av lui Adam disse : pentru qud ai

ascullat de vocea femeii

talle și ai mâncat

din lemnul din quare “i am commândat qaa

numai dintr” ânsal să nu mănânci, dinte”
ensul ai mâncat, blestemat (să fiă) pământul
în faptele talle, şi în dureri vei mâncă dintr
însul în tote dillele vietei tale;

18. Spini şi tiboli (scai) vă produce

lic, şi
19.
pâinea
pământ

te vei nutri din erb'a câmpului.
In sudorea fecei talle vei mânca
la, pînă quând te vei înturnă în
de unde ai fost luat; quăci ţivrenă

esci, şi în țărrenă vei reinlră.
20.

Si chiemo

Adam

numele

mulierii

salle Viaţă (Eva), quăci ea (este) Mater lutulor quellor vieţurtori.
21. Si făcu Domnul Dumnedeu lui Adam

şi femeii lui tunice pellicee și revesti pe
denşii.
22. Si disse Domnul

Dumnedeu

: eccă

Adam deveni că unul din noi (aplu) de î
cunâsce Binele și Răul. Acum

ns

nu

va

mai întinde mâr'a sa și vă luă din lemnul

CAP.

Iv,

Vietei, şi vă mâncă și vă trăi în eternu.
23. Si îl emisse Domnul Dumnedeu din
paradisul desfătării spre ă laboră pamântul
din quare eră luat.
24. Scosse dar pe Adam și îl colocs în
fâc'a paradisului desfătării, şi pusse Cherubimii, şi flacăratorea rompheă (sabie) quea

rotitore spre

Vietei.

a

custodi

callea

lemnului

CAPU 1V.
4. Iar Adam cunoscii pe Eva femeea sa,
que concepi și născu pe Cain ; şi disse : possedul-am omu prin Dumnedeu.
2. Si adaosse întru ă nasce pe fratele
aquestuia pe Abel. Si deveni Abel păstor de

oi, iar Cain eră laborator de pământ.

3. Sia fost după quâte vă dille qui ad-

dusse Cain din fructele pamântului spre sa-

crificiu inaintea Domnului,

4.. lar Abel addusse şi ellu din primogenitele oilor salle şi din gressimile aqueslov'a. Dumnedeu căuld de sus cu bunătate,

assupra

lui

Abel

şi assupra

darurilor

aquestuia;
5. Jar assupra lui Cain și assupra sacrificiurilor lui nu lu6 aminte. Îutrist6 aqueasta
pe Cain forle și inneguro fac'a lui.
6, Disse da Domnul Dumnedeu lui Cain:
pentru que le ai întristat, si pentru quc s'a

înneguval fac'a ta?
7. Au doră daqua în deeptate adduci, și
nu în dreptate imparţi (cu aqueasta) nu

ai commis pecatul? — Allină-te; quăci spre
line € ţinta lui; şi tu cală sa "] domini.

8. Attanci disse Cain către Abel
seu : să lrecem la câmpie; şi s'a
plal quând eraă ei în râmpie, quă s
dat Cain assupra fratelui seu Abel,

fratele
întema scuși 7] a

uceis pe densul.
9. Disse attunci Dumnedeu citre Cain:
unde este Abe! fratele leu? lar ellu respunse:
nu sciuș au doră custodele fratelui meu sunt
cu?
10. Disse Dumnedeu altunci que ai făcul?

vocea sângelui fratelui teu strigă către mine

din pământ.
11. Acum dară blestemat (vei fi) tu pe
pământ que 'şi a deschis gura sprea înghiti
sângele fratelui teu din mâna ta.
12. Quând vei laboră pământul, ellu nu
"şi va adaoge virlutea spre a "ti dă (fructul

seu) : gemând şi tremând vei [i assupra

pămentului.

13. Disse atlunci Cain către Domnul:
mai mare este caus'a (culp'a) mea de quât
de ă fi iertat.
14. De me departedi astădi dela fac'a pă

CAP.

GENESE.

V.

mântului, şi dela fag'a la ascunde-me-voiu
şi voiu fi gemând și tremând assupra pămeântului, şi vă fi qua tot quel que me vă

află să me ommdre,

|

45, lar Domnul Dumnedeu disse lui : nu
aşă, ci ori-quare vă uceide pe Cain şepte
reshunări vă împlini; şi pusse Dumnedeu
semnu lui Cain, de â nul uccide nimeni din

quâti îl vor află.

16. Eşi dară Cain dela fac'a lui Dumnedeu
şi locui în ţer'a Naid spre resăritul Ede:
nului.

|

17. Si cunoscu Cain pe femeeca sa quare
concepând născu pe Enoch şi se pusse a
edifică cetate, şi supranumi cetatea (Enochia) după numele filiului seu Enoch.
18.

lar lui

Enoch

se

născu Gaidad,

şi

Gaidad născu pe Maiel, și Maiel născu pe
Mathusalac, şi Mathusalac născu pe Lamech.
19. Si îşi lud Lamech dot femei; numele
uneia Adă, şi numele queliei Wadoa Sell.
20. Si născu Adă pe lobel, aquesta fu
tatăl quellor que locuescu în tindele (corturi) păstorilor.
. 21. lar numele fratelui aquestuia eră
Iuhal. Aquesta fi quel que a inventat Psaltiriul (harpa) şi Kithara.
22. lar Sellă născu. și ea pe Thobel

(Phobel-Cain) quarele fu lucrător cu ciocanul,

faurător de crama

și de

suror a lui Thobel (eră) Noemă.

ferru.

Iar

25, Disse attunei Lamech femeilor salle

Adă și Sellă : Auuiti vocea mea, femeile lui

Lamech,

şi ascultați

cuvintele

melle, qud

bărbat am uccis în impugerea (dală) mie, şi
june în vulnul (făcut) mie.
24. Qui de ştpte ori se resbună despre
Cain, iar despre Lamech de ş&pte deci de ori
duâte ştple. —

25. Cunoseu (apoi) Adam pe Eva fenieea

sa, quare concepend, născu filiu şi ?ia dal
numele de Seth, dicând : îmi reînvid Dumnedeu nucă semânţă în iocul lui Abel pe
(uare îl uceisse Cain.
26. Si lui Seth i s a născut filiu quăvuia îi dette numele de Enos. Aquest'a

sperd (începi) ă învocă numele Domnului.

CAPU V.
„Î, Aqueasta (este) cartea genesii Gme-

nilor, în «lioa în quare cred Dumnedeu

pe

2. Si îi binecuvânto, și supranumi

nu-

Adam ; — după imaginea sa 7] a creat, mascule şi femine ?i a creat pe dânsii.
mele lor Adam, în dioa în quare ?i a creat.

3, Iar Adam trăi do& sule şi trei deci
de anni, și născu după assemânarea sa şi
după imaginea sa, și îi dette numele de Set.

7

A. Fostau dillele lui Adam, după que a
născut. pe Seth, şepte sule de anni, şia
născut fiii şi lie.
5, Si fură tote dillele lui Adam quâte a
trăit notă sute şi trei deci de anni, și muri.
6. lar Seth trăi dot sute şi cinci anni,
şi născupe Enos.

7. Si trăi Seth, după que a născut pe

Enos, șepte-sule stpte anni, şi născu filii si
filie.
-9. Si fură dillele tote alle lui Seth noi
sule şi doi spedece anni, şi muri.

9. Si trăi Enos una suta

not deci de

anni, şi născu pe Cainan.

40. Si trăi
Cainan, șeple
şi născu filii şi
44. Si tură

Enos, după que a născut pe
sute şi cinei spre dece anni,
filie.
tote dillele lui Enos not sute

şi cinci anni, și muri,

42. Si trăi Cainan una sută geple deci de

auni, şi născu pe Malelecl.

15. Si trăi Cainan, după que a născut pe
Malelecl, şepte sute patru deci de anni, şi
născu filii si filie,
Ă
14. Si fară tote dillele lui Cainan not

sute dece anni, şi muri.

45. Si trăi Malelee! una sută și şese deci
şi cinci de anni, şi născu pe Iared.

16. Si trăi Maleleel, după que a născut
pe lared, şeple sute irei deci de anni, şi
năseu filii şi filie.

17. Si fură dillele tote alle lui Maleleel

op! sute nvă deci şi cinci de anni, si muri.
18. Si trăi lared una sută și sese deci și

doi de anni şi născit pe Emoch.

19, Si trăi Iared, după quea născut pe

Emoch, opt sute de anni, şi născu ilii şi
filie;

20. Si fur dillele tote alte lui lured not
sute şse deci şi doi de anni, şi muri.

21. Si trăi Enoch una sulă şese deci și

cinci de anni, şi născă pe Mathusala. ,

|

22. Iar Enoch plăcu lui Dumnedeu, după
«ue a născut pe Mathusala, do sute de anni,

şi născu filii şi filie;
|
23. Si fură qillele tote alle lui Enoch trei
sute ştse deci și cinci anni;
24. Si plăcu Enoch lui Dumnedeu, și nu

se mai afld (între 6meni), qudci 7] a mutat

Dumnedeu pe dâusul.
25. Si trăi Mathusala una sută si opl deci
şi şeple de anni şi născu pe Lamech;
26. Si trăi Mathusala, după que a născut

pe Lamech, șepte sute opt deci şi doi de
anni, şi născu filii și filie;

27, Si furd dillele tăte quâte trăi Mathusala not

muri.

sute

ştse deci și not de anni şi

8
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28. Si trăi Lamech una suta opt deci şi
opt de anni și născu filiu;

29. Si supran
numele lui,umi
Noe, dicând:

aquesta ne vă uşură din lucrările nâstre și
din nevoile mâinilor nostre, și despre pământ pe quare ”] a blestemat Domnul Duninedeu,.

Proudt 2

Mota

CAPU VI.

CAP.

VI.

30. Si trăi Lamech, după que a născut pe
Noe, cinci sute șese deci si cinci de anni, si
născu filii şi filie;
31. Si fură dillele lui Lamech şepte sute
cinei deciși trei de anni, şi muri.
52.

Si eră

Noe

de

anni

cinci

sute, şi

născu Noe trei filii : Sem, Cham, şi laphi.

lui Abel,

Ed. Frere.

5. Si disse Domnul Dumnedeu : să nu

ă nasce, aqueia (que s'au născut din aqueste
alianțe” aqueia eră gigantii aquellui secul,
Omeni faimoși.
5. Vedând ânse Domnul Dumnedeu quă
sau Îmmulțit r&utățile omenilor assupra
pământului, şi qud liă-quare cugetă în inina sa cu stăruire către quelle relle în
tote dillele,

4. lar gigantii, eră pe pământ în dillele

fost făcut pe omu pe pământ, şi cugel6,.
7. Disse dar Dumnedeu : stinge-voiu
de pe făcu pământului pe Omu pe «uare

1. Sia fost quând începură 6menii ă se

îmmulți assupra pămentului şi născură
loru'şi filie,
2. Qud vedend angelii lui Dumnedeu pe
filiele omenitor quă eră frumose, îsi luară
loruşi femei din tote din quâte îsi allesseră,
remâiă spiritul meu în 6menii aquestia
În eternu, quăci ei carne sunt; ci dillele
lor fi-vor de un'a sută dot deci anni.
aquellea; quăci, după que

întrară filii lui

Dumnedeu lă filiele âmenilor şi le făcură

6. Işi addusse ă minte Dumnedeu qus a

făcuiu;

lirritore

dela Omu

pind

pînă la passerile

la Vită, şi dela

cerelui; quăci

CAP.

GENESE.

VII.

miniatu-m'am quă “iam făcut pe dânșii.
8. lar Noe afl grațiă inaintea Domnului
Dumnedeu.
*

9. Aquestea sunt nascerile din Noe : Noe,

omu: just, periect fiind
plăcu lui Dumnedeu.
10. Nascut'a Noe

Cham şi pe Iapheth.

in generaţia sa,

trei filii,

|

pe Sem, pe

44. Corrupt eră pământul înaintea lui
Dumnedeu, şi plin eră de nedreptate.
42. Si vedu Domnul Dumuedeu pământul
quă eră corrupt, qudci ori que carne
(individ) strîmbasse callea sa de pe păment.
45. Disse dar Dumnedeu către Noe:
timpul fiă-quaruia omu vine inaintea mea,
quăci se împlu păniântul de nedreptate dela
denşii; €cc&-mă& dar qud voiu perde pe
dânşii şi pământul (impreună).
44. Fă %i dară o arcă (kivot din lemne
pătrate; în cuiburi (sau încăperi) vei facce
arc'a, şi o vei Ditumină pe din întru şi pe
din afară cu bilumine.
|
15. Eccă cum vei facce arc'a : lrei sute
de coţi lungimea

archei,

şi cinci deci de

coti lăţimea, şi irei deci de coţi 'nallimea
ei.
16. Imbinând vei facce arc'a, şi de un
col

o

vei

consummă

din

sus,

iar

uşa

avehei, o vei [acce în lături; în planuri
(caturi) dipunţi şi tripunti o vei facee pe
densa.
17. Qudci eu cccă adducce-voiu diluviu,
ape assupra pămentului spre ă perde ori
que carne în quare se află spirit de viaţă
sub ceru, și ori quâte vor fi pe pămâul termină-se-vor,
18. Si stabili-voiu testamentul meu cu

line ; intră-vei în arcă tu și filii tei, și femeea
la şi femeile filiilor tei din preună cu tine,
19.

Si din

tote

vitele, şi din

tote

rep-

tilile, şi din tote fârele, si din (6lă carnea
quâte doă dot din tote vei inducce în arcă,

qua să nutresci din preună cu tine : quâle
„un mascule și femnine vor fi,
20. Din tote passerile svolătâre după
genere, şi din tâle vitele după genere, şi
din t6te reptilile que se tirrescu assupra
pământului după generele loc, quâte dot
dot din tle vor intră către line spre a
se nutwi din prennă cu tine, mgscule și
feinine.

24. lar tu; luâ-vei cu tine din lâte de-

mâncările que mâncaţi, și le vei adună către
sine'ţi (în arcâ)și vor fi ție şi aquellor(vietuitore) spre demâncare.

22. Si făcu Noe tote quâte îi commandb
Domnul Dumnedeu, assemenea le facu,

|
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4. Si disse Domnul Dumnedeu către
Noe : Intră tu și 10ta cas'a ta în arcă, quăci
pe tine te viduiu just înaintea mea în generația aqueasla.
2, Iar din vitele curate ia din preună cu
line quâte şepte ş&pte, mascule şi femine;
iar din vilele necurate quâte do& doă, mascule şi femine.
„3. Si din passerele cerului quelle curate
quâte şepte şepte, mascule şi femine; si
din tâte passerile necurate quâte doă dot,
mascule.şi femine, spre ă conservă semânţă

peste lot pământul.
4. Quăci după şepte dille adducce-voiu
eu plâie assupra pământului patru deci de
dille şi patru deci de nopti, și voiu slinge de
pe faca pămentului ori que ființă am făcut.
5. Si făcu Noe tote quâte îi commando
Domuul Dumnedeu.
6. Eră Noe attunei de anni șese sute,şi
diluviul fu assupra pământului.
7. Intro daro Noe şi filii lui, şi femmeea lui
şi femeile filiilov lui din preună cu dusul
în arcă, din caus'a apetor diluviului;
8. Si din vilele quelle curate şi din vitele
quelle necurate, și din passeri şi din lâte
reptilile pământului,
9. Quâte do& doi inlrară către Noe în

arcă, mascule şi feminc, după

cum îi com-

mandusse Dumuedeu.
10. Si a fost după șeple dille, quă apele
diluviului se ficură assupra pământului.
44. In al şese sutelea annu în viata lui
Noe,a lunei a doa, în dioa doi deci și șeptea
a lunei, în aquea di ruplus'au tote sorgentile abysului, şi cataractele cerului s'au
deschis.
42. Si a fost ploiea assupra pământului
patru deci de dille şi patru deci de nopti.
13. În dioa aqueea intr Noe, Sem, Cham

şi lapheth, filii lui Noe, și femeea aquestuia,
şi femeile filiilor aquestuia din preună cu
dânsul în arcă.
14. Si tote ferele după genere, și idle
vitele după genere, şi ori que tirrilore que
se miscă pe pământ după genere și ori que
passere după generele seu,
15. Iateară către Noe în arcă quâle dot
dot, mascule şi femine, din t0lă carnea în
quare este spirit de viată.
16. Si quelle que veniă în întru mascule
şi lemine din totă carnea intrară după cum
comimandasse Dumnedeu lui Noe. Si inchisse
Domuul Dumnedeu area de din afară lui,

47.

Si diluviul

fi assupra

pământului
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patru deci de dille şi patru deci de nopti,
şi se îmmulțiră apele şi luară arc'a que se

înalță d'assupra pământului.
18. Si apa predomină, şi se îmmulţiă
lar apele

dominau,

dominau

pămentului (întregu), dela Omu pînă la Vită
şi tîrrilore şi passeri alle cerului, şi s'au
stins de pe pămtut; şi remasse numai Noe
şi quci cu dânsul în arcă,

atâta

assupra pământului înquât accoperisseră
imunţii quei 'nalti que erau sub ceru,
20. Ginci spre dece coti mai presus se
inăltasseră apele peste munţii quei "nalţi.

24, Si fi înalțată ap'a assupra pământului una sută cinci deci de dille.

21. Muri ori que carne que se miscă pe

Girodet,

Deluvial,

CAPU VIII.

1. Si își addusse Dumnedeu ă minte de

Noe, și de tote ferele şi de île vitele, şi
de

tote passerile, și de (Gte tîrritorele (ue eră

Vii,

» 22. Si t0te quâte au sufilare de viată, tot
que se află assupra uscatului muri,
2ă. Si peri (6tă fiinţa que eră assupr'a

forte assupra pământului, şi se purtă arc'a
pe d'assupra apelor.
19.

CAP.

pământ, din passeri și din vite şi din
fere, şi ori-que tîrritore que se miscă pe
pământ, şi tot omul,
”

Ed. Frâre.

cu dânsul în arcă, şi supraddusse Dumnedeu
spirit pestefpământ, şi încet ap'a.

2. Se închisseri sorgentile abysului și
calaractele cerului, şi înceld ploiea din ceru,

CAP.

GENESE.

IX,

3. Si se resiringea ap'a que purcedea din
pământ; se restringea ap'a și se împucină
după una sută cinei deci de dille.
4. Si stette arc'a în lun'a a șeptea în a

doa deci și șeptea di a lunei, d'assupra
munţilor Ararat,

5. Ap'a curgetâre se împucină piîn5 în
a decea lună; iar în a decca lună, ânlâiea
di a lunei se vădură capetele muntilor.
„6. Fu apoi, după patru deci de dille, quă
deschisse Noe ferest'a archei que a fost
făcut, şi emisse corbul (spre ă vede daqua
a stătut ap'a).
7. Eșind, nu se mai înturn6 (corbul) pînă
secară apele de pe pământ.
i
8. Si emisse pe columbă în urma lui
spre a vede daqua s'a faticat ap'a de pe păni€ni,
9. Jar columlya neaffând repaos picid„elor salle, se înturn6 la dânsul în arcă;
quăci ap'a eră peste tota faca pământului;
şi Întindând mâna lui, o lud, şi o întrodusse
către sine în arcă.
.

10. Tinendu-se âncă dille stpte, iarăşi

emisse columb'a din arcă.
14, Si ge inturnd către dânsul columb'a
către stră, și aveă frundă de olivu semnu în

gură ; cunoscii dar Noe quă stalusse ap'a

de pe păment,
12. Adestând âncă alte șâpte dille, iaroşi emisse columb'a, quare nu mai adaosse

ă se înturnă către dânsul.

43. Ast fel în al şeselea sută și un annu

în viața lui Noe, în prima di a lunei ânteea,

dispărusseră apele de d'assupra pământului ; şi descoperi Noe învâlitorea arehci
şi vedă qui dispărusseră apele de pe fac'a
pământului.

44. Iar în lua

adoa, în a doideci şi

stplelea di a lunci, se uscasse pământul.
15. Si vorbi Domnul Dumnedeu lui Noă,
dicend:
16. Eşi din arcă Lu, şi femeea ta, și filii
ti, şi femeilele filiilor (i din preună cu
line.

17. Si Lote f6rele quâte sunt din preună

cu line, şi ori-que carne dela passeri. pină
la vite, şi ori-que tireitâre que se miscă
pe pământ, addu-le afară din preuna cu tine;

şi cresceţi şi ve îmmulțiţi pe piimânt, si

impleţi pământul.

„

14

20. Si edific6 Noe altar Domnului; și
lud din tâte vitele quelle curate, și din (dle

passerele quelle curate şi offeri .holocarpose

(holocaustu) assupra altarului,
21. Odoro cu mulţumire Domnul Dum:
nedeu profu mirositor, și disse Domnul
Dumnedeu cugelând în sineși : nu voiu mai
"adaoge întru ă blestemă pământul pentru
faplele âmenilor, quăci applecat este cu
stăruinţă cugetul Omului către quelle relle
„din juneţele lui; nu voiu mai adaoge dară
întru ă, Datte ori-qae carne vieţuitâre, după
cum am făcut,
22. În tâte dillele pămtntului, semânță
şi seceritură, frigu și caldu, tâmună și

primă-vera, di şi nâpţe nu vor încetă (de a
se urmă uia după alta).
CAPU

IX.

1. Si binecuventd Dumnedeu pe Noe și
pe filii lui, şi disse lor : Cresceţi și vă îmmalțiţi şi impleţi pămentul, şi domni fiţi
assupra lui.
„2. Terrore şi temă de voi liă peste ite
ferele pământului, şi peste t0le passerile
cerului, şi peste tote quâte se miscă pe
păment, şi peste toţi poscii Mării; — sub
mâinele vostre le-am dat,
5. Si ori-que tirritore que vietuesce, fiă
voă în

demâncare; —

că legume

de ere

datu-le-am vot lote.
A. Aust carne în sânge de sufilet,
veţi mâncă,

nu

5. Qudci (assemenea) şi sângele vostru
al sufitetelor vostre îl voiu reclamă ; din
mâna lututulor ferelor îl voiu quere; şi din
mâw'a Omului, şi din mân'a barbatului, fra-

telui lui predinde-voiu suffletul Omului.
6. Quel que versă sânge de Omu, în locu

de sânge sângele lui sc vă versă; quăci în
imaginea lui Dumnedeu am creat pe Omu.

7. Cresceţi dar"și ve îmmultili și împleti pământul, îmmulţiţi-ve assupra pămen-

tului.

9. Disse iar Dumnedeu lui Noe și filiilor
lui, dicend:
9. Quât pentru

pactul
vostra
10.
cu voi,

mine,

ecc&

închieiu

meu de allianţă cu voi şi cu simânta
după voi.
Si cu ori que sufflare viă din preună
dintre passeri şi dintre vile, şi cu tote

9. Eşi dară Noe, și femeca lui, şi filii
lui, şi femeile filiilor lui dinpreună cu

ferele pământului quăte sunt cu voi dintre

19. Si tote îevele, și 1te vitele, şi ori-

şi nu Jă mai muri nici o sufflare de ap'a
diluvinlui, şi nu vă mai fi diluviu de apă
spre a distruge tot pământul.
42, Disse apoi Domnul Dumnedeu către

densul.

que passere,

şi ori-que

tiîrritore

que

se

miscă assupr'a pământului după generele
lor, eşit” au (assemenea) din arcă.

tote quâte au eşit din arca.
414, Si voiu stabili allianț'a mea cu voi;

li
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Noe : tcci, aquest'a este semnul testamentului que eu dau între mine şi voi, şi între
ori-que sufilei viu que este din preuuă
cu
"voi în ori-que carne, în generatii eterne.
15. Arcul meu puiu în uoru, și vă fi
semnu de allianță între mine şi pământ.
14. Si quând voiu înuoră cu nori assupra pământului, arălă-se-va arcul meu
în
noru,

15. Si "mi voiu adducee ă minte de al-

lianța mea que este între niine şi voi,
şi
între ori que sufflei vietuilor în ori
que
carne, în quâl nu vă mai [i ap'a în diluvi
u
Spre a extermină ori-que carne.
16, Fi-va dar arcul meu assupra norului, şi voiu vede spre a'mi adducee ă
minte
de alianța eternă dintre mine şi dintre
ori
que sufilet vietuitor în ori-que carne
que
este pe pământ,
|
|

17. Disse (infine) Dumnedeu lui No:

Aquesta este semnul lestamentului
que
dispusseiu între mine Și Între (Gia carne
a
que este pe pământ.

18. Eră (cum sa dis) filii lui Noă que

au eșil din arcă:: Sem,

Cham

şi lapheih.

Iar Cham eră tată lui Chanaan.
19. Aquesti trei sunt fiii lui Not;
dela

aquesția s” au disseminal (Omenii) peste
lol
pământul.
20. Si începi Noe, fiind laborator
de
pământ, ă plantă viiă.
21. Si bău din vinu și se îmbăto şi
se
despuid în cas'a sa.
22.

Vedu Cham, tatăl lui Chanaan, nu-

ditatea tatălui seu, şi eşind spusse quell
or
doi frati ai sei a fară.

25. Anst

Sem şi Iapheth luând vest-

mentul, "1 au pus pe ambi lor umeri
şi au
nainlat eu spatele inainte, Şi au accop
erit
cu respect nuditatea tatalui lor; fac'a
lor eră
În apoi. şi w au vădut nuditatea tatălu
i lor.
24. Se destepl6 Noe. din vinu, şi afl6
quâte'ia făcul filiul seu d” al doilea.
25. Disse dar : Dlestemat fiă Chanaan
;
fecior domesticu va-fi fratilor lui.
26. Si a dis iaro : Binecuventat Domn
ul
Dumnedeu al lui Sem, şi [iă Chanaan
fecior

al lui.
27.

Intindă

|

Dumnedeu

|

possessiile

lui

i

CAB. x.

lui No& : Sem, Cham, lapheth ; și
li s'au
născut aquestor'a filii după diluviu.
2.

Filii

lui Ilapheih

sunt

: Gamer,

și
Magog, și Madai, şi Iovan, şi Elisă, si
Thobel, și Mosoch. şi 'Thiras.
5. Iar filii lui Gamer : Aschanaz, şi Bi.

phath, și Thergamă.

A. lar filii lui Lovan : Elisă, şi Tharsis,

Ketieni, Rodieni.

5. Din aquestia se segregară insule
de
nalii în țerra lor, fiă-quare după limbă,
în
sementiile lor şi în naţiile lor.
6. Tae filii lui Cham fură : Chus, şi Mis-

raim, Phud şi Chanaan.

7. Apoi filii lui Chus fură : Saba şi Hevila

și Sabathă, şi Begmă, şi Sabathacă.
apoi ai lui Regmaă fură Sabi şi Dadan. Filii

9. lar Chus născu pe Nemrod; quare
începi ă [i gigante (lare, potent) pe pământ.
9. Aquesta fu gigante vânător înaintea
|
Domnului Dumnedeu. De aqueea se şi
dice
(dicătorea) : că Nemrod giganle venător
în
aintea Domnului. +
10. Si început regatului lui fa Babylon,
şi. Orech și Archad, și Chalanne în terra

Sennaar.

11.

|

Din aqueeasi ţerră cşi Assur, quure

edilică (cetatea) Ninive şi cetatea Rohohos.

Si Chalach.
42. Si Dasem între Ninive şi Chalach.
Aqueasta fu cetatea quea mare.
15. Si Misraim născ pe Ludiimi şi pe
Nefihaliimi, şi pe Aenemetiimi,
şi pe

Lahiimni,

14. Si pe Patrosoniimi
şi ,pe Chasmoniimi,
de unde au eșit Philistiimii, şi pe Chaphtoriimi.
|

15. lar Chanaan născti pe Sidon primo-

genilul, şi pe Chetteu,
16. Si pe lebuseu, și pe Amorrheu,

şi

pe Ghergeseu.

17. Si pe Eveu, şi Arucheu, şi pe Aseneu,

18. Si pe Aradiu, și pe Samareu, şi
pe
Amathi. Si după aqueasta s'au dissemin
at
semenţiile Chananeilor.
19. lar conlinele Chananeilor san pus

dela Sidon venind la Gherară şi Gază, şi

trecend

la Sodome

şi Gomorrha,

şi Seboim, pînă la Lasa.

Adamă,

Iapheth şi lucuiascăîn locuinţele lui Sem, iar
Cham fiă feciorul lor.
28. Trăi apoi Noe după cataclysmu irei

menţiile lor, după limbele lor, în coprinsurile lor, şi in naţiile lor.

29. Si fură qillele tote alle Noe not sute
cinci deci de anni, și muri.

chul) tutulor filiilor lui Heber,

sule cinci deci de anni.

CAPU
4. Quelle

următore

X.
sunt

nascerile fiilor

20. Aquestia sunt filii lui Cham în se-

24. lar lui Sem que fu tatăl (patriarȘi quare

fă

fratele lui Japheth queilui mai mare, i s'a
născul (cum urmeadă):
22. Filii lui Sem fură : Aelam. și Assur,
și Arphaxad, și Lud, si Aram.

|

Cip.
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25. Si Blii lui Aram fură : Oz, şi Hul, şi
Gather, şi Mosoch.
“

24. lar Arphaxad

născu pe Cainam,

și

Cainam născ pe Sală ; iar Sala născu pe

Heber.
25. Si lui Heber i s” au născut doi filii :
numele unuia Phaleg (quăci în dil'ele lui
sa impărtit pământul), şi numele fratelui
aquestuia lectan.
20. lar lectan născu pe Elmodad şi pe
Saleph şi pe Asarmo!h, şi pe larad,

27. Sipe Odorrhă, și pe Aezel, şi pe
Declă,
„28. Si pe Eval, şi pe Abimeel, şi pe Sa-

beu,

29. Si pe Ophir, și pe Hevila, şi pe loDab. “Toti aquestia filii lui Iectan.
50. Si fi locuirea lor dela Masses
pină unde se vine la Sophiră (que este) un
munte al resărilurilor.
31. Aqovestia sunt filii lui Sem în semențiile lor, după limbcle lor, în coprinsurile
lor, şi în natiile lor.
32. Aquestea (cu un cuvânt) sunt sementiile filiilor lui Noe, după familiile lor,
după naţiile lov. Dela aquestia s” au diseminat insole (coprinsuri) de nații assnpra
3
pământului dela Diluviu (înquă).

CAPU XI.
1. Si eră peste tot pământul o limba 4
singură şi o singură voce la toți,
2. Si s a întemplat la miscarea lor dela
Resărituri de au aflat o câmpie în pământul
Sennaar, şi s au pus cu locuint'a.acolo.
5. Si disse Omul către appropele seu:
veniţi să facemu căramide şi să le câcemu
în focu; şi le servi lor cărămida drept

petră, şi de asfalt le fu huma.

4. Si disseră
căm 0 cetate și
fiă pin la ceru
nainte de a ne

tului,

(iară) : veniţi să ne edifiturnu, al quăruia capu să
şi să ne facem nume mai
respândi pe fac'a pămen-

5. Dumnedeu altunci- descindă â vede
celatea şi turnul que edificau filii omenilor.
6. Si disse Domnul: &cc& un popol şi o
limbă sunt cu toţii, și que s au appucat să

facă! acum dară nu le vor lipsi pină la un'a
din quâte au cugetat ă făcce.
7. Veniţi, şi descindând să turburăm
acolo limba (lor) qua fia-quare să nu iuțellegă limba appropelui seu.
8. Si "ia respândit pe dânşii Domnul de
acolo peste t6tă facă pământului, şi încetară d'ă mai edifică cetatea şi turnul.
(1) Buza dice originalul.
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9. Pentru aquesta se chiemo numele
celații Confusiă (Babel); quăci acolo a confus Domnul limbele pâmâtului tot, și de
acolo respândi pe denșii Domnul (Dumnedeu)
peste fac'a pământului tot,
10. Quelle următâre sunt familiile (que
se iragu) din Sem; Sem filiul (eră) de
una
sută anni quând născă pe Arphaxad, în
al
doilea annu după diluviu.
41. Si trăi Sem, după que a născut
pe

Arphaxad,

cinci sute de anni, şi născu (iii

şi filie, şi muri.
12. Trăi apoi Arphaxad una sulă trei
deci şi cinci de anni, şi năsei pe Cainan.
15. Si trăi Arphaxad, după que a născu
t
pe Cainan, auni patru sute trei deci și născu
filii şi filie, şi muri. Vieţui apoi Cainan
una
suta trei deci de anni şi născu pe
Sala;

mai trăi iară Cainau, după que
a născut pe
Sală, anni trei sute trei deci și
născu filii

și filie și muri.

14. Dnpă densul trăi Sală una sută
trei

deci de anni, și născu pe Heber.

15. Si trăi Sală după que a născut
pe
trei sute trei deci de anni, și
născu
filii şi filie și muri.
”

Heber

16. Heber apoi trăi una sută trei
deci și
palru de anni şi născu pe Phaleg.
17. Si trăi Heber, după que a născu ”
l pe
Phaleg, anni iei sute şepte deci,
și născu
lilii şi filie şi muri,
„48,

Iar Phaleg trăi una sută ivei
deci de
anni şi născit pe agau.
”
19. Trăi apoi Phales, după que
a născut
pe Ragau
,

dot

sute

filii şi filie şi muri.

no

anni,

si năset

”

20. După densul, trăi Ragau
una sută
trei deci şi doi de anni și născu
de Seruch.
21.
Si trăi Bagau, după que
pe Seruch, do sule şeple
anni,

a născut
si născu

filii şi filic, şi muri.
i
22. Apoi, trăi Seruch una sută
trei deci
de anni şi născu pe Nachor.
25. Si trăi Seruch, după que a năccu
t pe
Nachor, anni
şi muri.

dot sute și născu filii şi filie,

24. Trăi apoi Nachor anni şepte
deci și
”
25. Si trăi Nachor, după que
pe Thara anni una sută dot decia născut
şi nos,
şi născu filii şi filie, şi muri.
26. După densul, trăi 'Thara şepte deci

noă, şi născu pe Thara.

de anni, şi născu pe Abrani,
şi pe

Nachor
şi Arrhan.
27. Aquestia sunt filii lui
(adică):
Thara nâscă pe Abram, şi pe 'Thara
Nachor si pe
Arrhan, şi Arrhan născu pe Lot.
”
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28. Muri âns6 Arrhan

GENESE.

înaintea

tatălui

seu 'Thara, în țârwa unde sa fost născu
t, în
-coprinsul Chaldeilor.

29. Si îşi luară Abram și Nachor loru'și

femei : numele femeii lui Abram
Sara, şi
numele femeii lui Nachor Melcha,
filiea lui

Arrhan, tată al Melchei și tată al esch
ei.

30. Si eră Sara stârpă, și nu faceă copii
,

31.

Pe atuncilud
, 'Fhara pe Abram filiul

Rouget.

seu,

a fară din comprinsul Chaldeenilor,
spre ă se ducte în ţerr'a Chanaan; Şi
veniro
pînă la Charrhan și locuiră acolo.
„92. Si fură dillele lui 'Thara în Char
thau
doă sute cinci anni, şi muri Thara în
Charrhan.

Abraham vineîn apoi în târeia Chana
an.

CAPU XII.
1. Pe attunci, disse Domnul lui Abra
m:
eși

din țern*a ta și din cognatia
şi din
cas'a tatălui (eu (și du-te) în ţerr'ata que
îţi
voiu arătă
.
2. Si le voiu faece (capu) in naţiă
mare;

CAP. XI.

și pe Lot filiul lui Arrhan (adicd),
filiul filiului seu, şi pe Sara, nuroru pe
femeea lui Abram filiului seu,şi îi dusse sa,
pe
densii

Th, Frâre.

și te voiu binecuvântă și voiu mări nume
le

leu, și vei fi binecuvântat, :

3. Si voiu binecuvântă pe binecuvântădorii tei, iar pe quei que te vor bles
temă,
blestemâă-voiu ; Şi se vor binecuve
ntă în
line tote semenţiile pămentului.

CAP.

XIII,

GENESE

A. Si se scul6 Abram, după cum "ia dis

Domnul

şi veniă

și Lot

din

preună

cu

densul ; iar Abram eră de anni cincideci și

cinci quând eşi din Charrhan.
5. Si lud Abram pe Sara femeea sa și pe
Lot filiul fratelui seu, și tote alle lor quâle
îşi possedusseră, şi ori que sufitare que avea
în Charrhan, şi eşiră ă se duece în (era
Chanaan, și veniră în țeri”a Chanaan,

6. Si călători Abram prin lungul aquesteia pind la locul Syohem, lingă querrul
(stejăretul) înalt. Pe attunci Chananeii locuiă

terra
7.
lui :
asta ;

(aqueea).
Si se arăt6 Domnul lui Abram şi disse
posteritaţii talle dâ-voiu t&rr'a aqueşi edificd acolo Abram altar Domnului

que * a arătat lui.

8. Si trecu de acolo
resăritari dela Baelhel,
tabernacolul în Baethel
Haggai despre resărituri ;
altar Domnului, și invocă
nului.

:

la muntele către
şi stabili acolo
despre Mare şi
şi edific6 acolo
în numele Dom-

9. Se sculd apoi Abram, şi plecând se
campo (lăbări) în desert.
ă

10. Si se facu famele pe pământ; și
descindu Abram în Egyptu spre â peregrină acolo, qutci eră tare fametea pe
pământ.

11. ar quând se appropi6 Abram dă

intră în Egyptu, a fost quă Abram disse
Sarei femeii salle : cunoscu eu quă femee

frumâsă esci,
12. Va fi dară qui cum te vor vede
gyptenii vor dicce quă femeea lui este

aqueasta; uccide-vor dar pe mine și cu bi-

nele ie vor luă pe line.

45, Să dici dară : qud surora
lui sunt,
qua să mi se întemple bine din causa ta
şi
să lrăiscă sufletul meu după purtarea ia,

14. Sa întemplat dară quând a intrat
Abram în Egypt, quă vedură Egyptenii pe
femcea lui quă eră bellă fărte.

15. 0 vedură şi principii lui Pharaon, şi
o lăudară către Pharaon, şi o întrodusseră

în cas'a lui Pharaon.
|
16. Iar către Abram bine se purtară din
caus'a ei, şi i se faccă (în dar) oi, şi viței şi
asini, şi feciori (din casă) şi fete (din casă)
Şi caliri, şi camile.
AT. Si băută Dumnedeu pe Pharaon
Dătăi mari şi grelle, şi casa lui, din causaîn
Sarei femeii lui Abram.
8. Chiemând dară Pharaon

disse
"mi ai
19.
şi "mi

pe Abram,

: quăti ai făcut aqueasta mie, quă nu
spus qub femeea ta este?
Pentru que ai dis qud suror îmi este
am luato (ast fel) de femee? Acum

15

dară 6ccă "ţi femeca înainte ; ia-o şi du-te
de

aqui.

20. Si dette ordin Pharaon la 6meni
despre Abram spre a 7] scortă pînă afară
din îerră pe densul și pe feneea lui şi l0le

quâte eră alle lui şi pe Lot din preună cu
dânsul.

CAPU XIII.
4. Eşi ast fel Abram din Egypt ellu
şi
femeea lui şi tâte alle lui şi Lot înpreună

cu dânsul, (apucând) în sus către deser
t.

2. Abram eră avut forte în viteîn argint
şi în aur.
3. Si se dusse de unde a fost venit
în
desert pînă la Baethel, pind la locul
unde
eră tabernaculul seu mai nainte,
între Bae-

thel şi între Hangai,
4. La locul altarului al quăruia
început
făcusse acolo, şi invoc6 acolo'
Abram nu-

mele Domnului,

5, Lot iară que callătoriă din preu
nă cu

Abram, avea (şi ellu)
6. Si nw'i încăpea
ă locui în preună,
multe, şi nu puteau

oi şi boi şi tahernacule.
(acolo) pământul spre
qudci eră averele lor
locui în preună,

7. Si s” a întmplat luptă între

vitelor lui Abram şi între păslorii păstorii
lui Lot. Iar Chananeenii şi Pher vitelor
ezeenii
locuiă pe attunci pământul (aquella
).
8. Disse dar Abram lui Lot : să
nu fiă
certă între mine și tine, şi între
păstorii

mei şi păstorii (&i, quăci 6meni fraţi
suntem
noi,

9. Au nu ccă tot pământul în aint
e “ţi?
Desparle-te de mine : daqua tu la
stâne”a,
eu

la drept'a; iar daqua tu la drepVa, eu
la
stâng'a (vom appucă),
10.

Si ardicându'si

Lot ochii

„eoprinsul din pregiurul Iordanul , vă&du lol
ui
eră adăpat, mai nainte de â dist quă tol
ruge Dumnedeu Sodomele şi Gomorrha,

că

disul lui Dumnedeu și că țerr'a Egypsi paratului,
pin unde se vine la Zogora.
44,

Si îşi allesse Lot

pregiurul Iordanului,

tot

coprinsul

şi appucâ

din

vesărituri, și se despărți fiă-quare Lot către
de fratele
seu.
12.

Abram dară locui în ţerv

'a Chanaan,
iar Lot locui înti'o cetate din quel
le circon-

vecine şi işi aşședld tabernaculul
în Sodome,

15.

lar 6menii din Sodome ri
toși inaintea lui Dumnedeu fârte. şi p&că44. Disse atunci Dumnedeu lui
Abram,
după

que s' a despărtit Lot de dânsul :
caută
din locul unde
esci acum, către miadă nople şi
miada di
către resărituri și către Mare (app
us).
cu ochii iei în sus şi vedi

CAP,
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15. Quă tot pământul que vedi, dă I-

voiu ţie şi posterităţii talle pină în eternu.
16. Si voiu facee posteritatea la că are-

ma (nisipul) pământului : de pote quinevă

enumera” aren'a pământului, numără-va şi
pe strănepotii tei.
47. Sculându-te străbate ţerr”a (aqueasta)
în lungul şi în latul ei, quăci ție o voiu dă
şi posteritaţii talle în secul.
18. Si mutându'şi lindele Abram, venind
locui lângă querretul (stejeretul) Mambre,
quare eră în Hebron; și edifico acolo altar
Domnului,
CAPU XIV.

XV.

Sodomelor şi Gomorrhei, şi tote provisiile

|
lor și se reirasserd.
42. Luară âncă şi pe Lot filiul fratelui
lui Abram, precum și averea aquestuia, şi

se dusseră. — Lot eră locuind în Sodome.

13. lar unul din quei scăpati, venind însciintă pe Abram peregrinul que locuia în
querretul (stejăretul) lui Mambre Amoreul,
fratele lui Eschol, si [ratele lui Aynan que
(quâte trei) eră conjurati lui Abram
14. Audind Abrap: quă a cadut prins Lot
fratele lui, sculd pe ai casei salle în numir
de trei sute opt spre dece, şi îi allung6 după
urmă (pe inemici) pînă la Dan.
45. Si cădu assupra lor n6ptea ellu şi fe(Omenii) sei; îi înfrânse, şi îi urmări
ciorii
domîn
quă
1. Sa întâmplat pe attunci
pînă la Chobal que este la stânga
patândui
nirea lui Amarphal regele Senaarului, Arioch
.
Damascului
regele Ellasarului, şi Chodoliogomor regele
lud în apoi (6tă căllărimea SodoLe
46.
nații
de
rege
Elaaului şi Thalgal
Lot fratele seu, şi tote averile
pe
şi
melor,
9. Să facă resbellu assupra lui Ballă rege
femeile şi popolul (que ducea
şi
aquestuia,
Gomorregele
al Sodomelor şi a lui Barsă
cu
dânsii
captivi).
rhei, şi a lui Sennaar rege de Adamă și a:
17. Eşi dard regele Sodomelor întru înlui Symobor rege de Seboim, și (assupra)
tâmpinarea
lui după que se înturnd înapoi
Segor).
este
(quare
Balac
de
regelui
dela
carnagiul
lui Chodollogomor şi al re5. "Poţi aquestia (din urmă) se adunată în
gilor
quellor
cu
aquesta, în vallea Save,
sărilor.
Marea
vallea sărată, quare este
que se diceă şi câmpia Regelui.
4. De doispre dece anni serviau ei sub

Chodollogomor, iar în al treispredecelea

annu se revollară.
5. In al patruspredecelea annu dară
veni Chodollogomor și regii (aliaţi) cu den-

sul, și înfrânseră

pe gigauţii din Astaroth-

Carnain, şi popoli Lari dinpreună cu aquestia, şi pe Omeenii din cetalea Save.
6. Si pe Chorrheeni din munţii Seirului
pină la terebinthul Pharan que este în desert.

7. Si înturnânduse, veniră lingă fântân'a

18. Si Melchisedec regele Salemului ad-

dusse pâine şi vin. — Eră preot al lui Dumnedeu quellui Pre înalt (Melchisedec).
49. Si binecuvân:4 pe Abram şi disse;

hinecuvântat F'dal.

"a

Dumnedeu quel .

Pre inalt, quarele cred cerul şi terr'a.
20. Si binecuvântat Dumnedeu quel Pre
înalt, quarele a dat pe inemicii tei în mâinele talle ; (iar Abram) dette aquestuia decimă din tote (quâte luasse).
94. Disse attunci regele Sodomelor către

Judecăţii (aqueasta este Cades) băttură pe

Abram : Dimi mie

Gomorrhei, și regele de Adamă şi regele de

nedeu quel Pre înalt que cred cerul şi terr'a,
(şi juru).

toți principii din Amalec şi pe Amorrheeni
que locuiă în Asasan-Thamar.
8. Eșiră apoi regele Sodomelor și regele

Seboim și regele de Balac (quare este Segor)
și le făcură frunte inşirânduse spre bataie
in vallea Sărată.
9 (Se oppuseră adică) iucontra lui Chodollogomor regele Elamului și a lui 'Thalgal regele de naţii, şi a lui Amarphal regele
Sennaarului şi a lui Harioch regele Ellasarului ; patru (eră) aquesti regi încontra quel-

lor cinci (de sus).

10. lar valea sărată, puțuri de asfalt
(eră). Fugiră allunci regele Sodomelor și

regele Gomorrhei, și (multi) cadură acolo,

jar quti que mai remăssesseră jugiră câtre
munti.

44. (Vingătorii) luară căllărimea totă a

omenii, iar căllărimea

ia-0 pentru sine'ti.
22, lar Abram disse către regele Sodomelor : înlinde-voiu

mâna mea către Dum-

23. Qu5 dela quel mai micu firu pin la
curellă de, calţăminte nu voiu luă din alle
talle (qua să nu dici ore : qud eu am înavu-

tit pe Abram).
24. Afară de quăte au mâncat feciorii şi
de partea bărbatilor que au venit cu mine,
Eschol, Aynan şi Mambre, aquestia iși vor
luă partea.
CAPU XV.
A. După aqueste evenimente,
cuvântul Domnului către Abram

se facii
în visu

dicând : nu te teme Abram. Eu şunt scutul
leu; recompens'a ta multă va-fi lore.

CAP.

XVI.

GENESE.

2: Dice attunci Abram : Domne Dumnedeul meu, que îmi vei da? Eu moru fară a

lăsă nici un filiu, iar Âliul domesticei melle
Mansec, aquest'a & Damasu al lui Eliezer. |
5. Si adaosse Abram : fiind quă mie nu
"mi ai dat filii, quel născut în cas'a mea me

vă mosţeni.

4. Si în dată vocea Domnului

se audi

călre dânsul dicând : nu te vă moşteni
aquest'a, ci aquella que vă eşi din
line,
aquella te vă moșteni.

5. Scosu-"l-au dar afară, şi a dis
către
densul : Caută deh, în sus către ceru
şi numâră stellele, de le poti numără. Si
disse
apoi : assemenea vă fi şi posteritatea ta,
6. Si credu Abram

în Dumnedeu,

şi

i
se ținu (credința) după dreptate.
7. Disse apoi : Eu sunt Dumnedeu qua:
rele te-am scos din coprinsul Chaldeilor
spre a “i dă terra aqueasta de moştenire.

8. Disse dar: Domne, Dumnedeule, după
que
voiu cundsce quă o voiu moșteni?

9. Si disse altunci (Domnul) : ia 'mi o
junice
de irei anni, şi 0 capră de trei anni
şi un ariete (berbece) de trei anni, şi o
tur
turellă şi o columbă.

10. Î le lud (Abram) tote aqueslea

și
şle despărti pe din jumelate, şi le pusse
facă
facă intre densele; iar păsserile nu
le
espărți.

11. Aşă passeri 'v .: «PO. se pusse
ră
peste corpurile, peste jumătaţile
(vitelor
" tăiate) şi conşădu şi Abram din preun
ă cu
densele.
42. Iar către appusul sorelui,
exlase
cădu peste Abram, şi &ccă frică negur
osă,
mare cade peste dânsul.
15. Se disse atunci câtre
Abra
cunoscend vei cunâsce qud peregrină m:
vă fi
poster
itatea ta în țerră nu a ei, chinui-vor

pe densa şi o vor reducce în serviludine,
şi
vor

umili pe densii (pe strănepolii tei) patru
Sulede anni.
44. lar pe natia la quare ei vor servi,
o

voiu judică eu : şi după aquestea,
(ai tei) de acolo cu apparate multe. eşi-vor

15. Quât pentru tine, te vei inturnă
la
părinții L&i
cu pace, îmmormântat în b&tră-

nețe ferici.
16. A patra generațid

(din

străne

tei) se Yor înturnă înapoi aqui; quăci potii
nu S'au împlinit păcatele Amorrheilo âncă
r pînă
acum.

17. Iar după que sdrele fă în appusuri,
flacără se făci, şi că fornace fumeg
ător
făclii de focu que strabiteau prin midloculşi

jumătaților aquellor (vite).
19. În dioa

aqueea în
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Abram testământ, dicând : Dă-voiu
posteri-

taţii talle țeria aquesta dela riul Egyptulu
i

pină la riul quel mare al Euphratelui.

19. Pe Keneeni, și pe Kenezeeni, și

pe
Kedmoneeni, şi pe Chelteeni, şi pe
Pherezeni, si pe quei din Raphaini, şi pe
Amorrheeni, şi pe Chananeeni (şi pe Evee
ni), și
pe Ghergeseeni, şi pe Iebuseeni.
CAPU XVI.

1. Iar femeea lui Abram nu născeă aque
stuia; aveă ânsă o fâla (în casă) Egyptean
ă,
al quăr

ia nume eră Agar.
2. Disse dar Sara către Abram ;
Vedi
qus a închis Domnul pântecele meu
spre a

nu nasce; intră dar la domestic'a mea
să am dela dâns ?a filii. Ascultă Abram qua
de
voce Sarei
a

.

5. Si luând

Sara, femeea lui Abram
(Ensăşi) pe Agar Egyptean'a domestic
”a
după dece auni de quând locuiă Abra sa,
m în
terr'a

Chanaan, o dette lui Abram bărbatului

seu de femee.

A. Si intră (Abram) la Agar, si (arqueast'

a)
concep; şi vădu quă are în pântece,
și
fa
dispretată domn'a înaintea ei.
5. Attunci disse Sara câtre Abram
dreptate mi se face de la tine. Eu : Ne.
dideiu

pe ancilla mea în sinul teu; vădind ânst
quă

are în pântece, dispreţată sunt în ainle
a ei:
Judice Dumnedeu intre mine şi line.
6. Disse şi Abram călra Sara : lecă
ancilla
ia înaiute? ți este;

fă cu

dânsa

cum plăcut îţi vă fi. Attunci Sara înce după
pu a
o

amări, şi aquesta fugi dela faq'a ei.
7. O află ânsă angelul Domnul Dum
deu lingă fântân:a din callea Surului, ne9. Si disse către dânsa angelul
Domnu.

lui : Agar, ancillă a Sarei,
de unde vii, şi
unde te duci? Agar respun
se : dela faca

Sarei domnei melle eu me depărted
u.

9. Iar angelul Domnului îi disse
: Insub mâinele ei,
tornă-le înapoi către dâmna ta,
şi umile-te

10. li mai disse

âncă angelul

lui: Immulțind voiu immulţi posteritDomnuateu ta,

şi nu se va pute numără de mult
itudine.
41. Li mai adaosse angelul Domn
ului ;
Vedi quă tu ai în pântece; vei
nasce dar
filiu şi vei chiemă numele lui Ismael;
quăci
exaudi Domnul la umilitatea ta.

2. Aquesta vă fi om feroce, şi mâinile

lui peste toti, şi mâinile tutulor peste
dân-

'sul, și în faca tutulor fraților sei ÎȘI
d sta
Dili locuirea.
A
Ma
15. Si chieme Agar numele Domnului.
quellui que vorbjă„că

Dumnedeul

fă

;

dânsa : Tu

âgei e
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quăci, adaosse ea, aqui înaintea mea vt-:
duiu pe quel que s'a arătat mie.
14, De aqueasta numi puţul : Puţul quăvuia înainte” mi văduiu: aquesta este între
Cades şi Barad.

15. Si născu Agar lui Abram filiu, şi
chiemo Abram numele filiului seu que îi” a
născut Agar, Ismael.

46. lar Abram eră de opt deci şi ştse
de anni, qnând i a născut Agar pe Ismael.
CAPU XVII.
4. Se făcu Abram de no8 deci şi no& de
anni, şi se arăt6 Domnul lui Abram, și disse
lui : Eu sunt Dumnedeul teu, placi în aintea
mea, şi devino neimputabil.
|

2. Si punne-voiu testamentul meu între
mine şi între tine, şi te voiu îmmulti forte.
3. Si cădu Abram pe faq'a sa, şi îi vorbi
Dumnedeu, dicând:
|
4. Eccă eu şi testamentul meu cu tine :
fi-vei părinte la multitudine de naţii.

5. Si nu te vei mai numi Abram, ci vă fi
Abraham numele teu, quăci părinte la multe
naţii pusu-te-am pe tine.

6. Immulţi-te-voiu forte forte, şi te voiu

punne (capu) în nalii, şi regi din tine vor

CAP, XVIN.

în dioa a opta, stinge-se-va sufilelul aquella
din generele seu, quici a rupt pactul
meu.
45. Mai disse ânc6 Dumnedeu lui Abram:
Sara femeea ta nu se vă mai numi Sara, ci

Sarrha vă fi numele ei.
16. Binecuventă-voiu pe dânsa,şi voiu dă

tie filiu dintr'ensa, şi îl voiu binecuvânta

(assemenea) şi va fi (capu) în naţii, şi regi
de natii din ellu vor eși.
17. Si cădu Abraham pe faq'a sa, şi risse
in cugelul seu dicând : daqua în al una sutalea annu se nasce-fiiu? şi daqua Sarrha de
no& deci de anni vă (mai) nasce?
18. Disse dar Abrăham către Dumnedeu :
Ismael aquesta, trăiscă (încai) înaintea ta.
19; Disse şi Dumnedeu lui Abraham:
în adevăr, eccă Sarrha femee ia nasce-va ție
filiu, şi vei chiemă numele lui Isaac; şi voiu
stabili allianța mea cu densul în pactu
elernu şi cu posteritatea lui după dânsul.
20. lar quât pentru Ismael €cc& exaudiu
rus'a ta, şi €ccă quă îl Dinecuvâniaiu, şi
voiu cresce şi mulți pe dânsul forte forte:

do& spre dece natii vă nasce, şi voiu dă pe
densul (capu) la un popol rnare.
21. lar allianța mea o voiu stabili cu Isaac

eşi.
1. Si voiu stabili allianţ/a mea între mine

que îţi va nasce Sarrha pe timpul aquesta,
în annul quel al altu.
di

şi între posteritatea ta după line în generatiile ei, într'un testament eternu spre â fi
Dumnedeul teu şi al posterităţii talle după
tine.

22. Ast fel termind vorlind şi se înălța»
Dumnedeu dela Abraham,
AR:
25. Si lu0 Abraham pe Ismael filiul seu, și

8. Si voiu dă ţie și posteritatii talle după

tine ţerr'a(aqueasta) în quare peregrini, t0tă
ţerr'a Chanaan în possessid eternă, şi voiu
fi lor Dumnedeu.

9. Disse ânc6Dumnedeu către Abraham:

tu iară, testamentul meu vei observă, tu şi.

posteritatea ta după tine in generatiile ei.

10. Si aquesta (este) pactul que ai ă ţinne

între mine și voi, şi între posteritatea ia
după tine în generatiile lor : se va circon-

tăia (adicd) fiă quare mascule al vostru.
44. Si vă veti circontăiă carnea

acro-

bystiei vostre, şi vă fi în semnu pactului
dintre mine şi dintre voi.

42. Pruncul de opt dille vi
tăia, ori que mascule (adică)
vâstre, precum şi domesticul
quel cumpărat cu arginți dela

se vă cinconîn generatiile
casei alle, şi
ori que filiu

al străinului, que nu este din stirpea fa.

43. Cu circoncisid se vă cireontăiă do-

mesticul casei talle şi quel cumperat prin
arginti, şi vă fi pactul meu (că semnu) pe
carnea vostră în allianta eternă.

44, Si necircontăialul mascule, quare
nu "și vă circontăiă carnea acrobysliei salle

pe toţi domesticii sei, şi pe toţi cumpăraţii
cu arginti, şi ori que mascule din 6menii
din cas'a sa, şi le circonlăid carnea acro-

bystiei în timpul dillei aquelleia

quând

vorbi Dumnedeu lui.

24. Abraham dară eră de not deci și not
de anni quând își circontăid carnea acriDyslici salle.
25. Iar Ismael filiul seu, de trei spre dece
anni eră quând fu circontăiat la carnea acro-

bystiei salle,
26. In timpul aquelleia'şi dille se circontăio Abraham şi Ismael filiul seu,

27. Si toţi bărbaţii casei salle, şi domes-

licii sei şi quei cumpăraţi dela alte naţii, nu
vemasseră necirtonlăiați.
CAPU XVIII.

4. Se mai ară! lui (Abraham) Dumnedeu
lungă querrelul Mambre, stând ellu la uş'a
tabernaculului seu pe la amiadă.
2. Căutând în sus cu ochii vădă, și €ec&

tei Dhărbaţi steileră din

dând

alergo

susul lui, şi vă-

întru întâmpinarea lor dela

uş'a tabernaculului seu și se înclind pe pământ:

CAP.

3.

XIX.

GENESE:

Si disse : Domne,

daqua dre aflaiu

gvaliă înaintea ta, nu irecce inainte (fară să

le abati) pe la feciorul teu.
4. Adducce-se-va apă şi veți spelă piciorele vâstre, şi vă veţi adumbri sub arbure.

9. Adducce-voiu pâine și veți mâncă, şi

după aquest'a vă veţi ducce (pe callea v6..
stră); guă de aqueea v aţi abatut către feciorul vostru, Si disseră (quei Trei) : asse-
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ă ţinne căllile Domnului, ă facce dreptate

şi judicată qua să adducă Domnul peste
Abraham tote quăte a vorbit către dânsul.
20. Disse iar Domnul : strigarea Sodomelor şi Comorrhei se îmmulţi, şi păcatele
lor mari forte.
21. Discindând dară, voiu vede daqua

după strigarea lor que vine câtre mine se

menea fă după cum ai dis.

împlinescu (faptele); iar daqua nu, să sciu.
22. Si înturnându-se de acolo bărbații,

neriţii (azyme în cenere ferbinte).
7. Si lavaccele salle apoi alergo(Ahraham)

stând înaintea Domnului.
25. Si appropiânduse Abraham, disse: nu
vei perde pe quel justu din preună cu quei
impiu, în quâtsă fiă justul că şi impiul?
24. De vor fi gre cinci deti într” o cetate

6. Si răpede Abraham într6 în tabernacul
către Sarrha şi disse ei ! Fremântă în dată
trei mâsure de flore de fărină, şi [4 subei-

şi ud un viţellu t6ner şi frumos, şi
feciorului, quare nu întârdid de a-l
8. Luo apoi, smântână şi lapte şi
que a fost fript şi depusse înaintea

mâncară;

"| detle
frige.
vitellul
lor, şi

iar ellu stâruiă pe lingă densii

subt arbure,

9. Disseră atunci (quei 'Trei) către dânsul : Unde & Sarrha femeea ta?
10. Iar ellu respundând disse : In tabernucul & (Dâmne). ar, unul din (quei Trei)

disse : Inturnându-me, veni-voiu la tine după

un aânnu pe aquesta'si limpu, şi (atunci), vă

ave un filiu Sarrha femeea ta. Sarrha audi şi
ea de lingă us'a tindei, fiind după dânsul.
11. Iar Abraham şi Sarrha fiind vechi,

naintaţi în dille,

încelasseră

Sarrhei

â i

se urmă quelle femeesci;
42. Risse drept aqueea Sarrha în sine,
dicend : Pe de o parle mie nu mi s a făcut

pînă acum (una că aqueasta), şi pe de alta
domnul meu bătrân este,
|
15. lar Domnul disse către Abraham:
Qusci risse Sarrha în şine'şi, dicând cre în
adevăr voiu nasce? quăci inbatriniP-am eu.
14. Nu cum va € cu neputinta la Dumnedeu vre o vorbă? Pe timpul aquest'a me

voiu inturnă la tine la annul, și Sarrha vă
ave un filiu.

15. lar Sarrha deneg6, dicând nu am
ris; quăci se temi. — Nu, ci ai ris, disse
(Domnul).
16. Sculându-se de acolo Dărbatii, cău-

iară în jos drept către Sodome și GomorTha; iar Abraham căllătoriă în preună cu
dânşii, petrecându”i.
eu

17. lar Domnul disse : Nu voiu ascunde
dela Abraham, feciorul meu,

quâte eu

(am să) făcu.
19. Abraham făcânduse va fi (capu)
la o natiă mare şi multă, și se vor binecuvântă într” Ensul tâte naţiile pământului.
19. Quăci. sciut îmi este quă vă consti-

tui fililor sei și casei salle după desul, spre

veniră spre Sodome; iar Abraham âncă eră

justi, perde-vei pe dânsii? nu vei iertă ceta-

tea pentru quei cinci deci de justi, de vor fi
intr'Ensa?

25. Nici de cum, tu nu vei facce. după

cuvântul aquesta, spre â uccide pe justu
din preună ou quel impiu, şi să fiă Justul că
quel impiu; nici o dinidra. Quel que judici
tot pămentul nu vei facce judicată (dreptate)
26. Disse şi Domnul : de voiu âflă în So-

dome: cinci deci de justi în cetate, iertă

voiu tot locul pentru dânsii.
27. Si vespundând Abraham disse : Acum

începuiu ă vorbi către Domnul meu, iar eu

ţărrână şi cenere sunt.
28. Iar daqua se vor împucină quei cinci

deci de justi cu cinci, perde-vei din caus'a
quellor cinci tâta

cetatea?

Disse

attunci

(Domnul) nu o voiu perde de voiu află acolo
patru deci şi cinci.

29, Si adaosse âncă (Abraham) ă vorbi

către dânsul, dicând : iar
acolo patru deci? — Nu o
inu quei patru deci, disse
30. Disse iar (Abraham):
Domne, de voiu mai vorbi

daqua se vor află
voiu perde pen(Domnul).
să nu te supperi,
: iar daqua se vor

află acolo trei deci? — Disse iar (Domnul) :
nu 0 voiu perde, de se vor află acolo trei

deci.

34. Mai disse (Abraham) : fiind quă am î

vorbi cu Domnul meu, iar daqua se vor află

doă deci? — Mai disse (Domnul) : nu o voiu
perde pentru quei doă deci.

32. Mai disse (Abraham) : nu te supperă,

Domne, de voiu mai vorbi o dată : iar daqua

se vor află dece? — Mai disse iar (Domnul):

nu 0 voiu perde pentru quei dece.

35, Se depărte (infine) Domnul, cum în-

cetd de ă vorbi cu Abraham; și Abraham se

înturpd la locul seu.

CAPU XIX,
1: Veniră dar quei doi angeli în Sodome
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către seră; iar Lot stă la porta Sodomelor.
Vedândui

Lot, se sculd spre

întempinarea

lor, şi se înclin6 cu faca pe pământ;
2, Si disse : Rogu vă, Domnilor, abăteti-

vă spre casa feciorolui vostru, şi mâneţi
aqui, şi spălaţi piciorele vostre, și sculânduve

de dimineata,

v& veti

ducce pe callea

vâstră. lar ei dissero: Nu, ci vommu remâne
în plateă (plaţă, piaţa).
|

5. (Lot) Li imbiă cu stăruire, şi ei se

CAP.

XIX.

tară, îndemnă cu stăriure angelii pe Lot,

dicend : sculându-te, ia pe femeea ta şi pe
ambele filie que ai, şi eși qua să nu te perdi
din preună cu nelegiurile cetăţii.

16. Se turburară (toţi ai lui Lot îndoiuduse de ă lăsă cetatea) : iar angelii appu-

cară

mâua

lui Lot şi a femeii lui, și alle

ambelor filie alle lui, quăci Domnul

voi ă "1

mântui.
47. Si a fost pe quând îi tragea afard
quă disseră : salvând, salvă sufiletul teu
: să
nu mai cauţi înapoi nici să stai în totă cir-

abatură către densul şi intrară în cas'a lui;
şi îi osp&to dându-le de băut şi făcându-le
azyme, şi mâncard.

convecinătatea; Îa munte

ţii cetații Sodomenii încongiurără cas'a,
dela june adolescent pînă la cărunt, tot po-:

cumva să fii luat înpreună.
48. Disse şi Lot către dânşii:
19. Rogu-me, Domne, fiind quă feciorul

4. Mai nainte de ă se culcă, 6ccă bărba-

polul în preună.

.

5. Si chiemau afară pe Lot, dicând către

denșul : unde sunt bărbaţii que au intrat la

tine în nâptea aquesta? scâte'i afară spre a

ne împreună cu dânşii.
6. Eși afară Lot către densii în vestibul,

şi uş'a o închisse în apoi.
7. Disse dar către denşii; nici decum,

fraților, nu vă veți intină în quelle velle.

8. Am dos filie que n" au cunoscut de
hătbat : seotle-voiu pe aquestea la voi, şi
usați cu dânsele după plăcerea vostra; nu

mai bărbaţilor aquestor'a nu veti -facce ni-

mica de nedreptu, pentru quă au intrat subt
accoperemântul, grindelor melle.
9. lar ei disseră : Du-te d! acolo; ai
venit că un venelicu, au dâră și judicală

vei judică? Acum dar (vei vede), mai râu de

quât pe dânși te vommu supperă pe tine.
Si împigeau şi retrageau cu forţă pe bărhatul Lot, şi se appropriară de a rumpe uș'a.
10. Intindând attunci quei (Doi) bărbati
mâinele, attrasseră pe Lot în întru către

dânsii în casă, şi închisseră uş'a casei.
11. Iar pe Omenii que eră înaintea ușei,

îi delunar6 cu nevederea dela micu pînă la

mare, și se uimiră căutând uş'a.
42. Disseră apoi aquei (Doi) bărbaţi către
Lot. Ai pe quineva aqui, gineri, sau filiu, sau
filie? sau daqua ai pe alt quinevă în cetate,
făi ă eşi din locul aquest'a.

15. Qudci avem ă perde locul aquesta,
pentru quă se inălțo strigarea aquestora în

contra Domnului;

şi ne trimisse Domnul

spre a desființă cetatea.

44. Eși attunci Lot, vorbi către ginerii

sei que au fost luat (alte) filie alle lui, dicându-le : sculaţi-ve, şi eşiti din locul

aquesta, qusci distruge Domnul cetatea. Se

păru ănst (Lot) înaintea ginerilor sei quă
voiesce a” și ride.

15. Aşă, quând alborile (dillei) se ară-

scapă-le, qua

nu

leu aid misericordiă înaintea ta, și ai mărit

justitia ta que faci cu mine spre ă trăi
sulfletul meu, uite, qud nu me potu refugiă
pînă la munte, temândume să nu mă ajugă

rellele pînd acolo, şi să moru;

20. Eccă cetatea agqueasta apprâpe este

spre a me refugiă acolo; & mică; acolo voiu
pul€ scăpă : nu & aşă quă & mică? şi vă
trăi suffletul meu (din bunătatea ta).

21. 1 se disse attunci : 6ecă qui “ţi am
căutat în fac'a ta şi approbu vorb'a aqueasta
de â nu distruge cetatea de quare vorbişi.
22. Nu întârdiă dară, de â te mântui
acol: o;
quăci nu voiu pute facce nimica
pină nu vei ajunge lu acolo. De aqueea s'a

supranumit celatea (aqueea) Segor.

25. Sorele resări assupr'a pământului, şi

Lot întră în (cetatea) Segor.

24. Si Domnul plod assupra Sodomelor

şi Gomorrhei pucidsă și focu dela Domnul

din ceruri.
25. Si desfiinţă cu totul cetăţile aquestea

(în quare locuiă Lot), şi ori que locuire din

pregiur, şi pe toţi locuitorii din cetăţi, și
LOte quâte resaru din pământ.
26. Attunci femeea lui Lot se uită în

„apoi şi se prefăcu într”o colonnă de sare.
27. lar Abraham în diori se află la locul
unde stătusse înaintea Domnului.

28. Si căuto înjos assupra Sodomelor şi

Gonorrhei şi assupra pământului din pre-

giur şi vădu; şi cccă se înălță flacără din
păment că fumegarea unui cuptor.

29. Astfel a fost quând a distrus Domnul
tote cetățile circonvecinălătii, qud 'și a
addus â minte Dumnedeu de Abraham, și a

tras afară pe Lot din midlocul catastrophei

quând

redusse Domnul

în ruine

cetățile

unde a fost locuit Lot.
30. Eşi apoi Lot din Segor, și stă pe
munte, și quelle doi filie alle lui cu dânsul;
qudci se temi de ă locui în Segor, și se

CAP.
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refugiă în speluncă ellu şi ambele lui filie

cu dânsul.
31. Disse attunci quea mai mare către
quea mai mică : latăl nostru € canut și
numai & nimeni pe pământ quare să între
la noi după cum se cuvine la ori que femee.
32. Aide dar să adăpăm pe tatăl nostru
cu vin, și să ne culcăm eu dânsul, şi să
renviem din tatăl nostru posteritate.
53. Deuteră dar vinu tatălui lor în nsptea
aqueea, şi întrând quea mai mare, se culcă
cu tatăl seu în aquea nâpte; iar ellu nu

sciu nici quând
quând se sculă.

se culce aqueast'a nici
|

a

de aqueasta nu te lăssaiu & te altinge de
n.

dânsa.

7. Acum dură dă înapoi femeea la omu,

quă prophet' este ellu, şi se vă rugă pentru

tine, şi vei trăi : iar de nu o vei dă înapoi,
să scii quă vei muri tu şi tote alle talle,
8. Si se sculd pină .în dio Abimelech, şi
chiemo pe toţi feciorii casei salle, şi spusse
tOte vorbele aquestea în audul tutulor. Se
înspăimântară dar toți omenii forte.
9. Si chiemo Abiraelech pe Abraham și
îi disse : quăci ai făcut aqueasta noă? au
doră în quevă îţi suntem culpabili; și
addusseși peste mine şi peste regatul meu
păcat mare? Faptă que nimeni nu vă facce,

54. Asă, adoa di disse quca mai mare
călre quea mai mică; -tccă qud dormiiu ieri făcu ai mie. .
cu tatăl nostru; săi dăm vin şi în nâptea
410. Mai adaosse Abimelech lui Abraham:
aqueast'a, întrând apoi, culcă-te și tu cu. que ai vădut de ai făcut aqueasta?
dânsul, şi vommu renviă din tatăl nostru
44. Disse şi Abraham : fiiud-quă "mi am
posteritate.
dis întru mine : pâte quă nu & temă de Dum35. Detterd dar și în noptea aqucasta vin
ncdeu în locul aquesta, şi me vor uccide
tatălui lor, și întrând quea mai mică, se
din caus'a femeii melle;
culco cu tatăl seu, quare nu seiii quând se
12. S'apoi, în adever suror îmi și este
culcă şi qnând se sculă aqueasta.
din tată, iar nu din mamă; mi se făcu dar
36. Si concepură amândot filiele lui Lot ' mie socie (lemee).
dela tatăl lor;
13. Sa întâmplat dar” de quând Dum57. Si născu quea mai mare filiu, și nedeu me retrasse din cas'a tatălui meu; și
chiems

numele lui Moab, dicând : din tatal

meu. — Aquesta fu tatăl Moabiţilor (que
sunt) pînă astădi.
58. Nasci și quea mai mică filiu şi chiemâ
numele lui, Amman (que în semnedă) filiul
stirpei melle, Aquesta fă tatăl Ammanitilor.
CAPU XX.

4. Si se dusse de acolo Abraham în țâri'a
către minda di, şi locui între Cades şi
între Sur; şi peregrind în Gherare.
2. Disse și acolo Abraham despre Sarrha
femeea sa, (qud) suror îmi este; quici se
temi ă dicce quă feineea mea este, qua nu
cumvă sa "| uccidă locuitorii cetăţii din

causa ei. Trimisse dar Abimelech regele

Gherarelor şi Iu6 pe Sarrha.

3. Si într6 Dumnedeu la Abimelech n6p-

tea în somnu, şi disse lui : eccă tu mori
din caus'a femeii que ai luat; ea este convietuitâre cu bărbat.
4. Abimelech nu se attinsesse de dânsa,

şi disse; Dâmne, au deră popol în nesciintă
şi just vei perde?
5, Na "mi a spus ellu ânsuşi : suror îmi
este? şi ea nu "mi a dis : frate îmi este?In

inimă curată și în dreptatea mâinilor melle
făcuiu aqueasta.
6. Disse iar Dumnedeu, în somnu : și eu

sciam-quă în inimă curată făcuşi aqueasta,
și te-appăraiu de ă nu pecătui înaintea mea,

am dis ei : aqueaslă dreptate (îţi queru) ă

face cu mine : în ori que locu vommu îniră
spunne despre mine : quă frate imi este.
44. Lud dară Abimelech una mie didrachme, și oi şi vitei, şi feciori, şi fete, și
dette lui Abraham, şi ?i dette înapoi şi pe
Sarrha femeea lui,
45, Si disse Abimelech către Abraham :
6ceă terra mea înaintea la este; ori unde
îi place, locuesce.

16. lar Sarrhei disse : ecc& dat “am un'a
mie didrachme fratelui leu; tote vor fi ţie
în ondrea fegei tale şi a tutulor (femeiilor)
que sunt cu line; şi t6te adevereadă-le.
17. Se rugd apoi Abraham către Dum-

nedeu, şi însănatoşi Dumnedeu pe Abimelech şi pe femeea lui şi pe fetele lui (din
casă), şi începută a nasce;
18. Quăci inchidând închissesse Domnul

de din

afară t6tă matricea în cas'a lui

Abimelech,

Abraham.

din caus'a Sarrhei femeii lui

CAPU XXI.
4. Si Dumnedeu visită pe Sarrha după
cum dissesse, şi făcu Domnul Sarrhei după
cum îi didesse cuvântul.

2. Si concepând, născut Sarrha lui
Abraham filiu la bătrânete, la timpul
quând spussesse lui Domnul.
3. Si chiemă Abraham numele

filiului
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seu que se născu lui, şi pe quare i] născti

Sairha, Isaac.

A, Circontăid

Abraham

pe Isaac

|

filiul

seu în a opta di, după cum îi commandasse

Dumnedeu.
5, Abraham

attunci

eră

de

una

anni quând i s'a născut Isaac filiul seu.

Lebrun,

sută

CAP. XI,

6. Disse dar Savrha : ris îmi făcu Dom-

nul; quăci ori-quine vă audi se vă bucură
din preună cu mine,

7. Si adaosse : quine vă dă de scire lui
Abraham, quă allaptă pruncu (la sinul seu)
Sarrha? qudei (&cc&) la bătrâneţe născuiu
filiu,

Agar în desert,

8. Si crescu pruncul şi fii întercat şi făcu

Abraham ospețu mare în dioa în quare se
înț&rco Isaac filiul seu.

9. Vedând ânst Sarrha pe filiul Egyptenei Agar, que s'a fost născul lui Abraham,
jucânduse (baţjocorindu 'și) cu Isaac filiul
seu,
10. Disse către Abraham : allungă d'aqui
pe fev'a aqueasta şi pe filiul ei, quăci nu vă
moşteni filiul fetei aquestia din preună cu
filiul meu Isaac.

Ed. Frere,

41. Duru se paru forte lui Abraham cu-

ventul (aquesta) despre filiul seu Ismael.

12. Disse âns& Dumnedeu lui Abraham :
să nu “ţi fiă aspru cuvântul despre copillu şi
despre fa (din casă); la tote quâte îli vă
dicee Sarrha ascultă de vorba ei; quăci în

Isaac vă fi chiemată (după numele teu) pos-

teritatea la.

13.

lar pe filiu fetei aquesteia, și pe

dânsul, (capu) la o naţio mare facce voiu
pe dânsul, quăci semânţă din tine este.

GENESE.

CAP. XXII,

14. Se sculd dar Abraham de dimineaţă,
şi lud pâini şi un folie cu apă, le delte la
Agar, şi pusse pe umerii ei şi pe copillu,
şi o trimisse : Depărtânduse, se rătaciă prin
desert pe liingă putul juramântului.
45.. Se

terminasse

ap'a

din

felle,

şi

arune6 copillul subt un arbure (pinu);
16. Si depărtânduse, stă în faca lui în distanţă quât o aruncătură de arcu; quici
disse : să nu vădu mârtea copillului meu;
şi stă înaintea lui (de departe); iar copillul

plângea.

17. Audi attunci Dumnedeu vocea copillului din locul de unde eră; şi chiemâ angelul Domnului din ceru pe Agar, şi disse
ci : que este, Agar? nu te teme, qutci a
audit Dumnedeu

vocea

copillului teu, din

locul unde este.
18, Sedlă-te (şi) ia copillul, şi ținne 71 cu

mân'a la; qusci în naţid mare îl voiu prefacce pe densul.

19. Si deschisse Dumnedeu ochii ei, .şi
vedu puțu cu apă viă, şi se dusse şi împlu
ulciorul cu apă şi adăpo copillul.
20.

Si

tu

Dumnedeu

cu

copilul,

şi

crescu (aquesta) şi locuind în desert, deveni arcar (săgelălor).
24, Si
lui mamă
92. Pe
însoțit de

locui în desertul Pharan, şi lu
sa femee din țerr'a Egyptului.—
aquel timpu fi quând Abimelech,
Ochozath, nyphagogul seu şi de

Phicol archicăpitanul puterii

salle, disse

lui Abraham : Dumnedeu € cu tine în tote
ori quâte faci;
25. Acum dară, jură "mi pe Dumnedeu,

de ă nu me nedreptăti, (nici pe mine) nici
semânța mea, nici numele meu, ci după
dreptatea (și binele) que am făcut cu tine,

vei facce (şi (u) tu mine în terra unde ai
locuit că străin.

24. Disse şi Abraham : juru-me eu.
25. Imputo apoi Abraham lui Abimelech
despre puţurile apei que i le luasseră 6menii
lui Abimelech.
26. ar Abimelech îi disse : nu sciu quine
a făcut una că aqueasta; şi nici tu nu m'ai
însciintat, nici eu aim audit, de quât astădi.
27. Si lud Abraham vi, şi viței şi delte

lui Abimelech, şi închieară amândoi pactu
de alianţă.
|
28. Attunci Abraham lud şi pusse la o
parte şeple agnelle din oi;
29. lar Abimelech

disse

lui Abraham:

que însemneadă aqueste şepte agnelle din
oile aquestea que ai pus la o parte?

30. Si Abraham disse : (însemnedă) quă
aqueste șeple agnelie le vei luă dela mine
€
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qua să fiă mie în mărturie qud eu am săpat
puțul aquest'a.
51. De aquesta supranumi numele lo-

cului aquelluia puteul juramântului; quăci

acolo jurară amândoi ;
32. Si închieiară paclu de alianţă la
putul jurământului. Se sculd attunti Abimelech din preună cu Ochozath, nymphagogul seu şi cu Phichol archicăpitanul
puterii salle şi se înturnară în ţârr'a Phylistiimilor.:
35. Si planl6 Abraham arătură lingă
putul jurămentului, şi invoc6 acolo numele

Domnului,

(que este) Dumnedeu eternu.

54. Locui Abraham că străin în
Phylistiimilor dille multe.

ţtrra

CAPU XXII.
1. Si a fost, după aquestea quâte se disseră, qud Dumnedeu vru ă încercă pe
Abraham şi disse către dânsul: Abraham,

Abraham ; iar ellu disse : cec& me (Domne).
2. Disse dar (Dumnedeu) : ia pe filiul

teu quel dilectu pe quare amaşi, pe Isaac,
şi du-mi-te la locu înalt,. şi acolo offere”l
în holocarpose (holocaustu) pe unul dintre
muții pe quare îti voiu dicce.
3. Sculânduse dar Abraham de dimineaţa, îşi prepară (însamar6) asin'a, lud
âncă cu şine doi feciori şi pe Isaac filiul

seu, şi despicând lemne spre holocarpose,
se pusse pe drum şi ajunse la locul, unde

îi dissesse Dumnedeu, în dioa a treia.
4. Ardicându'şi

locul de de parle;

Abraham

ochii,

vădu

5. Si disse Abraham feciorilor sei : staţi

(voi) aqui dinpreună cu asin'a; iar eu dinpreună cu copillul ne vommu ducce pînă

acolo, şi dup que 'ne vommu închină, nie
vommu înturnă câtre voi.
6. Lud dar Abraham lemnele holocar-

posii și le pusse assupra filiului seu Isaac,
lud şi (ellu) focul în mâna şi gladiul și plecară amendoi în preună.
7. Si disse Isaac

către Abraham

latăl

seu ; spune, tată : iar ellu disse : que este

filiule? Disse dar : eccă focul şi lemnele;

(ânst) unde este diea quea spre holocarpose?
8. ar Abraham disse : Dumnedeu îşi vă
vede sie'şi die spre holocarpose, filiule.

9. Call&torind amândoi în preună, veniră
la locul unde îi dissesse Dumnedeu, şi edi-

ficd acolo Abraham altar, şi pusse peste
dânsul lemnele, şi legând pe Isaac filiul
seu, îl depusse pe altar pe d' assupra lemnelor.

10. Si işi întinse Abraham

mâna

î

luă gladiul spre & înjunghiă pe filiul seu.

24
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41. (De o dată aitunti) îl chiemo angelul

Domnului

din ceru şi îi disse : Abraham,

Abraham ! iar ellu disse; &ecă-me (Domne).

12. Si (angelul) disse : nu punne mân'a
pe copillu, nici să“i faci vre un (r&u) ; qusci
acum cuboscu, quă te temi de Dumnedeu
tu, şi nu ai cruțat pe filiul teu pe quel dilectu pentru mine.
15. Si uitânduse în sus Abraham cu
ochii sei, căut, şi eccă un Derbece, que
eră

CAP.

Ixn,

prins de corne într'o tufi de Sabec, şi
dusse Abraham şi lud berbecele, și oferi pese
aques
t'a

în

filiului seu.

holocarpose

în locui lui Isaac

44. Si chiem6 Abraham numele locului
aquelluia : Domnul vedi, qua să se dică
pină astădi : în munte Domnul se. arald.

15. Si chiemo angelul Domnului
pe
Abraham de adoa 6ră din ceru dicând:
16. Ensuşi assupra mea juraiu , dice

FA

Raphael.

Sacrificiul lui Isaac.

Domnul, pentru quă ai făcut după cum
ţi
s'a dis, şi nu ai cruțat filiului teu quel
lui
dilect
7.

pentru mine;
In adevăr binecuvântând

Dinecuvântă , “și

îmmulţind

posteritatea ta că stelele

te voiu

îmmuti-voiu

cerului şi că

Ed. Frâre,

aren'a de pe marginea Mării, și vă moșteni

posteritatea ta cetățile adversariilor.

18. Si se vor binceuventă în posteritatea
ta tote naţiile pământului ; pentru quâle ai
ascultat de vocea mea.
19. Si se înturnd Abraham la feciorii

CAP.

GENESE.

X4IV.

sei, si sculânduse au callătorit înpreună la
putui jurământului, şi locui Abraham lingă
putul jurămentului. —
20. S'a întemplat după aquestea (quâte
se disserd)şi însciintară pe Abraham dicând:

&ccă quă născu și Melcha filii lui Nachor
fratelui leu:
21.

-

Pe Ox primogenilul, și pe Baux fra-

tele aquestuia, şi pe Camuel tatăl Syrienilor,
22. Si pe Chaszad, și pe Azau, şi pe
Phaldas şi pe Ieldaph, şi pe Bathuel;
25. Si Bathuel născu pe Rebecca; optu
(sunt) aquesti filii que născu Melcha lui
Nachor fratelui lui Abraham;
24. Si concubin'a lui a quăria nume eră
Reuma născii şi ea pe Tabec şi pe Gaham
şi pe Tochos, şi pe Moocha.
CAPU XXIII.

4. Fu attunci viața Sarrhei de anni un'a
sută do& deci şi şeple : annii vietei Sarvhei.
2. Si muri Sarrha în cetatea Arboc,

quare este în valle, şi quare este Hebron în

terr'a Chanaan. Veni Abraham ă plânge pe

Sarrha și a'i ducce doliul.
3. Si se sculă Abraham de pe mortul seu

şi vorbi fililor lui Chet dicend:

4. Peregrin sunt şi călător eu cu voi.
Daţi 'mi dar drept de mormânt între voi

spre a îmmormântă mortul dela. mine.

5. Respunserb filii lui Chet către Abraham
dicend :
E
|
6. Nu asă, Dâmne, ci ascultă (cuventul)
nostru ; (câ) un rege dela Dumnedeu tu esci
între noi : între allesele nostre morminte
îngâpă "ţi mortul ; quăci nimeni din noi nu

vă prohibi dela tine mormântul seu, spre a

"ti îngropă mortul acolo.

7. Sculânduse dar Abraham,

se înclind

înaintea popolului aquellei tărre, înaintea

filiilor lui Chet.

8. Si vorbi către dânşii Abraham, dicend:
daqua aveţi în sufiletul vostru în quăt (să
potu) ă îngropă dela fac'a mea pe moriul
meu,

audiți me, și .vorbiţi pentru mine

Ephron filiul lui Saar,

lui

25

dintr” Ensa ţi o dau; înaintea concetaţenilor
mei datu-o-am ţie; îngrâpă ţi mortul.
12. Si se înclină Abraham înaintea popo-

lului ţărrei,

13. Si disse lui Ephron în audul popolului tărrei : fiind qu spre mine esci,
ascultă me : ia dela mine arginţii țerrinei,
şi (ast fel) voiu îngropă mortul meu. acolo.

14. Respunse şi Ephron lui Abraham,

dicând :
15. Nu, domne, quăci dora audin (arginţi;
ci)o terrină de patru sute de didrachme de
argin (i între mine şi tine que ar” fi un'a că
aqueasta? îngropa“ţi dar mortul.
16. Cum audi Abraham pe Ephron, restitui lui Ephron arginţii que dissesse (aquesta)

în audul filiilor lui Chet, patru sute di-

drachme de argint probat negucătorilor.
17. Si se dette terrin'a que eră în îndoit'a
speluncă, (și) quare este în faca cu Membrt,
terrin'a şi spelunc'a que eră într” &nsa, și
ori que arbure que eră într” nsa și în tot
coprinsul din pregiur,
18. Se dette lui Abraham în possessiă,
de facă cu filii lui Chet şi cu toţi quâti
întră în cetale.
„19. După aquestea, îngropă Abraham pe
Sarha femeea sa în spelunc'a îndoită a
terrinei, que este în facă cu Membră, quare
este Hebron în ţerr'a Chanaan.
20. Si se confirmă lui Abraham ţerein'a
şi spelunc'a dinti”Ensa în possessii de mor-

mânt,de către filii lui Chet.
CAPU
4. Si eră

dille,

XXIV.

Abraham

şi Domnul

vechiu

inaintat în

îl binecuventasse întru

Lote.
2. Si disse Abraham quellui mai vechiu
fecior al casei salle : quellui que eră mai
mare peste toţi ai sei : Punne mân'a ta sub
cops'a mea,
5. Si te voiu jură pe tine pe Domnul

“Dumnedeul cerului și Dumnedeul țerrei, să
nu cum va să iei de femee filiului meu
Isaac din filiele Chananeenilor între quari
eu locuescu;

9. Qua sa'mi dee spelunc'a îndoită que
este a lui și quare se află pe partea lui de
terrină; drept arginţi quât face să 'mi o dea
în possessid de mormânt între voi.
|
10. Iar Ephron se află în midlocul filiilor

daqua femeea nu vă voi să viiă cu mine

către Abraham,

înapoi în ţerra aqueasta, revocă-voiu
filiul 'teu în ţ&rr'a de unde ai eşil?

lui Chet. Respundând dar Ephron Chetteul

Chet şi

celale :

disse în audul filiilor lui

al tutulor quellor que intră în

44. Fă-te (înquă) spre mine, domne, și
audi-me : țerrin'a (întregă) şi spelune'a

4. Ci în terr'a unde eu mă m'am născut

te vei ducce și în semenţia mea, și vei luă

de femee filiului meu Isaac (de acolo).
5. Disse

călre dânsul

şi feciorul : iar
pe

6. ar Abraham disse către dânsul : ia
a minte sie'ţi să nu cumva să reduci pe filiul
meu acolo.
7. Domnul Dumnedeul cerului, și Dum-
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nedeul țerrei quarele n'a luat -din casa

tatălui meu, şi din țârr'a quării m'am născut, quarele "mi a vorbit şi quare m'a jurat

dicend : ţie voiu dă ţerra aqueasta şi pos-

leritătii talle;

aquellași

(Dumnedeu)

trimilte angelul seu înaintea

femee
8,
curat
meu,
acolo.

vă

ta, şi vei luă

filiului meu Isaac de acolo.
Iar de nu vă voi femeea ă veni cu line,
vei remâne de jurământul aquest'a al
număi pe filiul meu să nw'l reduci
|

9. Si pusse feciorul mân'a sub cops'a lui

Abraham domnului seu, şi juro lui despre
cuvântul aquest'a.
10. Si lud feciorul dece din cămilele.
domnului seu, și din tdte bunurile: domnului seu din preună cu sine; şi sculânduse

căllelori către Mesopotamia,

Nachor.
14. Si cule6

cămilele

la

afară

cetatea

din

celale

lângă putul apei către seră quând eşu (din
cetate fetele) que scotu apă,
12. Si disse : « Domne Dumnedeul dom.

nului

meu

Abraham,

fii cu bine

înaintea

callei melle astădi, și fă misericordiă cu
domnul meu Abraham:
13.

Bect-me

stătuiu

la fântâna

apei,

iar filiele locuitorilor cetăţii esu afară spre

a scolile apă.

14. Si fiă fecior'a quăria îi voiu dicce eu:
pleca %i hydria (ulciorul) să beau, şi quare
îmi va dicce : bea tu, şi voiu adăpă cămil-

lele talle, pînă se vor sătură bând, (fi)

aqueast'a pe quare ai preparat feciorului teu
Isaac ; și în (semnul) aquesta voiu cunesce
qud ai făcut misericordiă domnului meu
Abraham,

15. Si se întemplo quă pînă a termină de
a vorbi (ast-fel) în cugetul seu, &ecă Rebecca
eşiă afară (din cetate, Rebecca) născuta lui

Bathuel, filiul Melchei femeii lui Nachor,
îvatele lui Abraham, având hydriă pe
ume-

rii sei.

16. Iar fecior'a crâ frumosă la vedere
forte; vergine eră, bărbat nu o cunoscusse.
Așă descindând către fontână, își împlă

hydria, şi se înturnă în sus (către cetate
),

17. Alergd altunei feciorul spre întâmpinarea ei şi disse : Dă "mi să beau pugin
ă
apă din hydria ta.

18. lar ea disse : bea mi “ţi, domne,
îndată își aşşedd hydria pe bracu, şi îi detieși
ă bea pină se sătur,
|

19. Si adaosse âncă : şi camilele talle
adăpă-voiu pînă vor bea t6le.
”

20. Si îndată, îşi deşert hydria în ada.

pătoriu, şi allergă âncă către putu spre a

scoLle (apă) şi adăpă tote cămilele.
s

CAP. XXIV,

24. Iar omul o admiră forte şi țăceă spre
ă sci daqua binevoi Domnul în calle lui

sau nu,

-

22, Iar după que încetară tste cămilele
de a bea, lud omul cercei de aur de greutate
de quâte o drachmă, și do& brăcare (pusse) la
mâinile ei dt dece auree greutatea lor.
23. O întrebă apoi, dicându'i : a cui filia

esci? spunne 'mi daqua este în cas'a tatălui
teu vre un locn spre ă mâne acol6.

24. Si (ea) disse lui : filia lui Bathuel

sunt eu, filiul Melchei şi al lui Nachor;

25. Si mai

adaosse lui : paie şi fenu

mult pe la noi, şi locu de vemânere.

26. Attunci plin de voie bună omul,
adoră pe Domnul înclinânduse, şi disse :
27. Binecuvântat Domnul Dumnedeul
domnului

Iras

meu

dreptalea

Abraham,

şi adevărul

quare

dela

nu “si a

Domnul

meu. Pe calle bună me dusse Domnul

în

cas'a fratelui domnului meu.
28. Atunci, allergând feciâwa însciinţo

în casa mamei salle (t6te) quâte audisse.

29. Iar Rebecca aveă frate, al quâruia
nume eră Laban; şi în dată.Laban alerg6
către omu afară lingă fântână;
30. Quăci, cum vădu cerceii şi bracarele la mâinile surorii salle şi cum audi
vorbele sori-sei Rebecchei que dissesse :

asă 'mi a vorbit omul (ellu nu mai intârdi6)

şi veni în dală la
cămilele pe lingă
51. Si disse lui
tate al Domnului,

omu que stă veghiând
fântână.
: vino, intră, binecuvânque mai stătuşi a fard?

Qud cu “ţi am preparat locuinta şi loc cămi-

lelor.

32, Iar omul întră în casă; şi descărcard camilele, şi detteră paie și fânătură
cămilelor, și apă spre a spălă piciorele

lui şi picidrele bărbaților que venisseră
cu dânsul.
33. Si le pusse înainte pâini spre mâncare. Jar ellu disse : nu voiu mâncă pînă
quând nu "mi voiu spunne cuvintele melle.
— 1 se disse dară vorbesce.
34. Disse ellu atunci : « Fecior al lui
Abraham cu sunt.
35. lar Domnul a binecuvântat pe dom-

nul meu forte, și (ellu) se înălţă : datu-ia

lui oi. și viței, şi argint şi aur, şi feciori
(argaţi) şi fete (argate) şi cămile şi asini,

36. Si născu Sarrha femeea Domnului
meu filiu (unul) domnului meu la betrânetele ei, si aquestuia ellu dette tote quăte
eră alle salle.

|

37. Si me jură domnul meu, dicând : nu

vei luă femee filiului meu din filiele Chana-

GENESE,

CAP. XXIV,

neenilor, între quări eu locuescu că străin
în țerra lor.

27

dend, disseră : dela Domnul eși întâmpinul
aquesta; nu putem dar ă "ţi spune reu în

38, Ci spre casa tatălui meu te vei ducce,
şi la semenţia mea, și vei luă de acolo femee

locul binelui.

filiului meu.

du-mi te înapoi, şi fiă femeea filiului domnului teu, după cum a cuvântat Domnul.

39. Dis'am attunci domnului meu : iar
daqua nu va veni femeea din preună cu
mine?

.

40. Iar (ellu) îmi disse ; Domnul (Dum-

nedeu) pe a quărui calle am âmblat, trimitte-va angelul seu cu line, şi te va pe:
trecce în calle bună; şi vei luă femee filiului meu din semenţia mea, şi din cas'a
tatălui meu.
41. Atunci înnocent vei fi de blestemul
meu; quăci,de te vei ducce în semeuția mea
și daqua (acolo) nu iţi vor dă (femee pentru
iiliul meu), tu innocent vei remâne de jurămentul meu.
42. Venind dar aslădi lungă fântână,

disseiu : Domne Dumnedeul domnului meu

51.

Ecc& Rebecca înaintea ta; luându-o,

52. Quând audi feciorul lui Abraham
vorbele aquestea, îndată se înclină cu faca

la pământ şi adoro pe Domnul,
53. Scotend apoi feciorul vase de argint
şi vase de aur, şi vestmite, delte Rebecchei,

mai delte şi daruri fratelui ei, şi mumei ei.
54. Mâncară după aqueasta şi Dăură ellu
şi 6menii que eră cu dânsul, şi se culcară,
Şi sculânduse de dimineaţă, (isse : dimiteţi-m& spre î me inlurnă către domnul

meu.

55. lar fraţii şi muma ei disseră : Să mai
rerâie feci6w'a cu noi că vre o dece dille, şi

după aqueslea se vă ducce.

56. lar ellu disse: nu me reţineţi, qudci
Abraham, daqua tu prosperi callea mea pe | Domnul prosperă callea mea, dimiteţi-me
quare am appucat,

43. Ecet şi eu stătuiu lungă fâtân'a apei,

şi filiele omenilor cetății vor eşi ă scolte
apă ; şi fiă feciow'a quăria eu îi voiu dicce;

dă "mi să beau pugină apă din hydria ta, şi
(uare îmi va dicce:
44. Si tu bea, şi cămilelor talle scâttevoiu apă spre adăpare; (fii) aqueas'a femeea
pe quare a destinat'o Domnul pentru servitorul seu Isaac; și în aquest (semnu) voiu

cunâsce qub ai făcut misericordiă domnului

meu Abraham.

45. Si a fost, quă pînă nu termină eu
vorbind în cugetul meu, în dală Rebecca
eşia afară (din cetate) având hydria pe
umeri,
Disseiu
46.
şi disse

şi descidu la fântână şi scosse apă,
dar ei : dă "mi pugină apă.
Iar ea îşi aşşedo hydria (pe Dracu)
: bea mi'ţi, şi voiu adăpă și camilele

talie; b&uiu, şi cămilele melle fură adăpate.
47. O intrebaiu attunci, dicând : a cui
filiă esci? (spune 'mi). Iar ea disse : filia lui
Bathuel sunt eu, a filiului lui Nachor, que
i la născut Melcha. Pus "am dar ei cercei,

şi brăcare la mâinile ei;
48. Plin de voie bună allunci, adoraiu
pe Domnul înclinândume

și Dinecuvânlaiu

pe Domnul Dumnedeul domnului meu
Abraham, quarele me condassc cu bine pe
calle de adevăr spre â luă pe filia fratelui
Domnului meu, (de femee) filiului seu.
49. Daqua dar veţi facce misericordiă și
dreptate către domnul meu, spuneti "mi,
iar de nu,

spuneți'mi

(iar),

quă

să me

întornu la drepta sau la stâng'a.
50. Atunci Laban şi Bathuel respun-

spre a me înturnă la domnul meu.
57. Disserd şi ei : Să chiemăm copill'a și
să întrebăm gur”a ei.
58. Si chiemart pe Rebecca şi îi disserd:
ducce-le-ai 6re voidsă cu omul aqucesta? —

iar ea respunse : me ducu.

59. Trimisseră dar pe Bebecea, surora
lov, și averile ei şi pe feciorul lui Abraham,

şi pe quei que (venisser5) cu dânsul.

60. Si binecuventară pe Rebecea suror'a
lov, dicendu'i; suror'a ndsiră esci,

devino

în mii de myriade, şi mostenească posteritatea la cetățile adversariilor.

61. Sculânduse dar hebecca și femeile

ei, se suird pe cămile, şi căllătoriră dinpreună cu omul, quarele luând pe Rebecca
se depărld.
62. Iar Isaac călletoriă prin desert spre
putul (que se dice) al Vederii, ansă ellu

locuiă în partea de amiadă di.

65. Eşisse dar Isaac spre aşi

petrecce

la câmp către scră; şi ardicându “şi ochii,

vedu cămile venind,
64. Ardicânduşi şi Rebecca ochii vedu
pe Isaac, şi sări jos de pe cămilă.
05. Si disse către fecior : quine este
omul aquella que vine pe camp întru intâmpinarea n6siră? lar feciorul disse : aquesta
este domnul meu, Ea attunci luă vălul (the-

rislru) și se accoperi,

66. Altunci feciorul narrd lui Isaac i6te
quâte a vorbit şi a făcut.

67. Intro apoi Isaac în cas'a mamei salle,
şi lud pe Rebecca, quare i se facu femee, și
o dilesse atâta în quât se consol6 Isaac despre Sarvha mama sa.
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Robecca, si Eliezer.

CAPU XXV,
1. Insurânduse de al doilea Abraham

își

2. Aqueasta "i a născut pe Zembran

şi

lud femee, al quăria nume fă Chet
tura.

pe Iecsan, şi pe Madan, şi pe Madiam, și
pe
lesboc, şi pe Sove.
3. Iar lecsan născă pe Saban şi pe 'Thae
man,

si pe Daedan — ilii lui Daedan fură
iar Raguel, și Nabdeel şi Asurim, și
Latusiim şi Laomin.

4. lar filii lui Madiam (fard) : Gephar,
şi Enoch şi Abiră şi Thergamă,
Aquestia toţi fură filii Chetturei.
5, Abraham ânsă detle tote averile salle
lui Isaac filiului seu;
6. Iar fililor concubinelor salle le
daruri și i despării de Isaac fliul seu, detie
riși Apher,

Cap.

4xXv,

Bocourt,

metendui, âncă trâind ellu, către resărituri
în ţerra resăriturilor;

7. lar annii dittelor vietei lui Abraham
(nătți a trăit fură una sută șepte deci și
cinci.

9. Si scădend (în puteri) muri Abraham

în bună senectute (bătrânele) vechiu şi plin
(saţiu) de dille, și se adaosse către popolul

seu.
9. IL îngropară Isaac și Ismael filii sei
(doi) în spelunc'a îndoită în ţerrima lui
Ephron filiului lui Saar Chetieanul, que

|
este în facă cu Membre;
10. In târrin'a şi spelunc'a que a fost
cumpărat Abraham dela filii lui Chet, acolâ

îngropată pe Abraham și pe Sarrha femeea

lui.

CAP.
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44. Iar după mârlea lui Abraham, binecuventd Dumnedeu pe Isaac filiul aquestuia,

şi locui Isaac pe lingă puţul Vederii.

42. Aquestea sunt genealogiile lui Ismael
filiului lui Abraham pe quare i ?] a născut
Agar Egypteana fela (din casă) a Sarrhei.
43. Si aquestea sunt numele filiilor lui
Ismael după numele generatiilor lui : primogenitul lui Ismael fă Nabaioih şi apoi
Kedar, şi Nabdeel, și Massam ;

44. Si Masmă, şi Idumă, şi Massă;
15. Si Choddan, şi Thaeman şi Ietur,
şi Naphes și Kedmă.
16. Aquestia sunt filii lui Jsmael, şi

aquestea numele lor în tabernacolele lor, şi
în îngrădirile lor şi în (burghele) lor, doi
spredece principi după ginuile lor.
17. Si aquestia sunt annii vieţei lui
Ismael : un'a sută trei deci și şepte anni, şi
scădând (în puteri) muri, și se adaosse şi
ellu lungă ai săi.

2

28. Ama Isaac pe Esau quăci vânatul lui

îi eră demâncare,
iar Rebecca amă pe lacob.

29. (Intr'o qi) ferbse Iacob ferbtură, și
Esau veni. dela câmpu cu totul stătul.
30. Si disse Esau lui lacob : damiă
gustă quevă din aquea ferbtură roşie, qui

forte stătut sunt; de aqueasta se chiemd (de

atunci) numele lui Edom.
31. ar Isaac disse către Esau : Vinde'mi
mie astădi drepluil teu de primogenitură.

32. lar Esau disse : 6cc&-me qud stau să

moru şi spre que îmi mai este mie aqueastă
primogenitură ?
55. lacobaltuneiii disse : jură'mi astădi;
şi jurd lui,şi vendu Esau dreptul seu de primogenitură lui Iacob.
34. lar lacob dette lui Esau pâine si fertură de linte; şi niâncă aquest'a și btu, și
sculânduse se dusse. Si ast fel "și a vândut
Esau dreptul de primogenitură.

18. Si locuiră dela Evilat pînă la Sur que

este în faca Egyptului pînă unde

se vine la

Assyrieni ; (ellu ânsă) în fag'a tutulor fvaţi-

lor sei locui.
19. Iar familiile lui Isaac filiului lui
Abraham quelle următore sunt: Abraham

născii pe Isaac.

|

CAPU XXVI.
4, Se făcu (în timpul aquella) famete
peste pământ, afară de fametea de mai
nainte que se făcusse în timpul lui Abraham.

Se dusse dar Isaac către Ahimelech regele
Phylistiimului in Gherare.

20. Iar Isaac eră de pateu deci de anni
quând 'și a luat de femee pe Rebecca [ilia

2. Se arătoattunci Dumnedeu lui şi disse :
nu descinde în Egyplui, ci remăi în era in

24. Se rugă ânst Isaac Domnului despre
Rebecca femea sa, quici sterpă eră; şi
exaudi Dumnedeu rugia lui, şi luă în pân

5. Si peregrină în aqueastă seră, şi
Yoiu Îi cu Line și te vpiu binecuvântă ; qusci
ție şi posterităţii talle voiu dă ţer”'a aqueasta şi voiu întări jurământul que am jurat
lui Abraham tatălui teu.

Syrului Bathuel din Mesopotamia Syriei, surowa lui Laban Syrului.

tece Rebecca fermeea lui.
22. lar copii săltă în

pântecele

|
ei;

şi ea disse : daqua ast fel are să mi se întâmple, pentru que mie aqueasta? Se

dusse dar spre â se oraculă dela Domnul.
23. Iar Domnul disse către dânsa : « dot

nații în pânțecele teu.sunt, si doi popoli
"din r&runchii tei se vor despărţi; şi popol

de popol vă întrece, şi quel mai mare
vă servi gquellui mai micu. »
24. Si se împliniră dillele de ă nasce ea,
şi 6cc& quă eră gemeni în pântecele ei.

25. Eşi filiul primogenit roșu, cu totul,

peros că pellea ; şi îi pusse numele Esau.

26. Si după aquesta născu fratele lui, și

mân'a
lui se ţinea de călcâiul lui Esau,

și

chiemd numele lui, Iacob. Iar Isaac eră de

şese deci de anni, quând născu Rebecca pe
aquestia.

27. Crescură (amândoi și deveniră) juni.

Esau eră omu cu stiinta întru ă venă, şi
câmpestru ; iar Facob eră omu simplu (ne-

prefăcut) locuind (tot) ă casă,

quare îţi voiu voiu dicce,

4. Si voiu îmmulți

posteritatea ta câ

stelele cerului şi voiu dă posteritătii talle
t0ta țerra aqueasta, şi se vor binecuvântă
În posteritatea ta tote natiile pământului,
9. Pentru quâte a ascultat Abraham ta(ăl teu de vocea mea şi a ţinut preceptele melle si commandele melle şi drepturite
melle şi quelle legitime alle melle.
6. Si remasse cu șederea Isaac în Ghe-

rare.

7. 1 întrebară ânst bărbaţii locului des-

pre Rebecca femeea lui, şi ellu disse (qui),

suror imi este, quăci se temii a diece (qud)
femee îmi este qua nu cum vă sal uceidă
bărbatii locului pentru Rebecca, quăci fru-

mosa
8.
u”o
Isaac
9.

la vedere eră.
Stetle acolo îndelung ; uitânduse (îndi) Abimelech pe ferestră, vidă pe
jucânduse cu Rebecca femeea sa.
Chiemă dar Abimelech pe Isaac şi îi

disse : ore femeea ta este? pentru que ai dis

qud suror îmi este? lar Isaac îi disse : am
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dis'o în adăver, qua nu cum vă să mor din

caus'a ei.
10. Iar Abimelech îi disse : quăci ai făcut aqueasta nos? Pucin de n'a dormit
quine vă din natia mea cu femeea ia, şi ai fi
addus assupra nâstră nesciintă,

44. Decreto apoi Abimelech la tot popo-

lul, dicend:: ori-quine se vă altinge de omul

aquesta sau de femeea lui, culpabil de merte vă fi.
|

42. SemEn6 apoi Isaac în pământul
„aquella, şi află Ensuşi în annul aquella însulit de queea que semănasse : atât îl binecuvento Domnul.
13. Si se înălțo omul, şi *naintând, tot
mai marc se făcea, pinăd que (în adevăr)
deveni marc forle.

14. 1 se îmmultiră vitele în oi, şi vitele

în boi, și alle laborării pământului multe, și
îl invidiară quei din Phylistiim,
15. Si tote puţurite que le făcusseră feciorii tatălui lui, în dillele aquestuia, le închisseră Phylistiimii şi le împlură cu huma.
16. Disse attunci Abimelech către Isaac :

Du-te dela noi, quăci mai tare de quât noi

devenişi forte.

17, Si se depărtd de acolo Isaac şi se retrasse în vallea Gherarelor, şi locui acolo.
18. Si iarăși Isaac destupd puturile apei
que le făcusseră feciorii lui Abraham tatălui seu, şi pe quari le astupasseră Phylis-

tiimii după mortea lui Abraham, tatălui seu

şi le dette numele după numele que

le di.

desse (și) Abraham tatăl seu.
19. Mai săpară feciorii lui Isaac în vallea

Gherarelor, și aflară acolo putu cu apă viă,
20. Si se certară păstorii Gherarelor cu
păstorii lui Isaac, dicând qud a lor este apa”;

și a chiemat numele putului aquelluia Jn-

justitia, quăci îl nedreptăţiră.

24. Sculânduse Isaac de acolo, săpo altu

putu, și judecânduse şi despre aquesta,
detle numele de /nimicitia,

îi

22. Sculânduse şi de acolo săpd al treitea

uțu, și ne mai certânduse despre dânsul

ii detie numele de Latitudine, dicând : quăci

acum ne a lăţit Domnul și ne a crescut assupra pămentului,

„25. Se sui apoi de acolo către puţul jură

mântului,

24. Si se arăto lui Domnul în nşuşi

noptea aqueea, dicendui : eu sunt Dumne-

deul lui Abraham tatălui teu, nu te teme;
qudci cu tine sunt şi te voiu hinecuvântă,

şi

voiu

immulţi

posteritatea

CAP.
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seu; şi săpară şi acolo feciorii lui Isaac putu.

26. Iar Alimelech veni către dânsul dela

Gherare din prună cu Ochozath, nymphago-

gul seu și cu Philoch archicăpitanul puterii
salle.

|

27. Si disse câtre dânşii Isaac : pentru
que ați venit către mine? voi m'aţi urrit, şi

m'aţi allungat dela voi.
28,

lar

ei respunseră

-

: vădând

ammu

vădut quă Domnul eră cu iine, şi ammu
dis : facă-se jurământ între noi şi între tine,
şi să închieemu un pact de allianță,
29. Spreă nu te purtă reu cu noi după
cum noi nu te-ammu urrit, și pequât s'a putut ți ammu făcut bine, si te-ammu trimis
dela noi în pace; şi acum binecuvântat esci
de Domnul.

30

(Isaac) le făcu altunci ospățu,şi mân-

cară şi btură ;

51. Sisculânduse de dimineață,
jurd omul
(fiă-quare) appropelui seu; şi îi petrecil Isaac
dela dânsul, şi ei se dusseră cu sănătate,

32. Ansă, în dioa aqueea &nsuşi s? a în-

templat qud venind feciorii lui Isaac îl ânsciirțară despre puţul que făcusseră ei,
di-

când : nu aflămu apă.
53. Drept aqueea (Isaac) chiemă numele
aquestui (locu) Juramânt. De aqueasta se

chiemă numele cetatii, Putul Juramântului

pînă în dioa de astădi.

54. Era Esau de anni patru deci quând
lud de femee pe Iudin filia lui Beer Chetleului şi pe Masemmath filia lui
Aelon
Eveul.

39. Si amândoe eră in discordii cu Isaac

şi cu Rebecca.

CAPU XXVII.
4. Si afost quă după que a înbetrânit
Isaac, i s'a tempit ochii de â mai vede, și

chiemo pe Esau filiul seu quel mare, şi
ii
disse : filiule; iar ellu respunse ecce-me

(părinte),

2. Adaosse iar (lată! seu) : cecă înbătră3. Acum dară, ia'ţi alle talie, faretra şi

niu, şi nu cunoseu dioa morții melle.
arcul, şi eşi la câmpu;
un vânatu.

şi vândă *mi vre

4. Fă mil apoi o demâneare după cum
îmi place mie; şi addu "mi să mănâncu,

qua să te binecuvinte sufiletul meu,

mai

nainte de ă muri.
d. lar Rebecca audi pe Isaac vorbind
către Esau filiul seu; și (quând) Esau se

ta pentru

dusse la câmpu spre a venă pentru tatăl seu,

nu-

quel mai micu : află quă audiiu pe tată teu
vorbi

Abraham tatăl teu.
25. Si edifico acolo altar şi invoco

mele Domnului şi înfipse acolo labernaculul

+ Rebecca disse către Iacob filiul seu
nd către Esau fratele leu, dicend :

CAP,
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7. Addu 'mi un vânatu, şi fă "mi demâncare, qua mâncând să te binecuvânt
înaintea Domnului pină să nu motru.
8. Acum dară, îiliul meu, ascultă-me
după cum îţi dicu să faci:
9. Du-te la oi, ia și addu'mi d "acolo doi
iedi Lâneri şi Duni, şi voiu facce dintwânşii
demâncări latălui teu, după cum îi place.
10. Si vei adducce iatălui teu spre imâncare,

şi te va hinecuvântă

nainte de ă muri.

tatăl

ten

mai

414. Jar Iacob disse către Rebecca mama
sa : Esau fratele meu este bărbat păros, iar

eu bărbat linu (sunt).

_

12. Nu cumvă să me pipăe tatăl meu şi
eu attunci să trecu înaintea lui că un dispretător, şi să adducu assupra mea blestemu, şi nu binecuvântare.
15. lar mamă sa îi disse : pe mine
blestemul

teu,

îiliule,

numai

ascultă

de

vocea mea. Du-te, și addu 'mi.
14. Ducânduse dar (Iacob) lud şi addusse

mamei salle (edii queruti);.ea făcu demân-

cări după cum ecă pe placul tatălui lui.

45. Si luând Rebecca stola (vestmântul)

quel mai bun al lui Esau filiului seu quellui

mare, quare (vestmânt) se află la dânsa în
casă, revesti (cu dânsul) pe Iacob filiul seu
quel mai micu.

-

16. Iar pellile iedilor le înfăşuro pe bracele lui, şi peste quelle nude alle gitului

lui;

17. Si dette demâncările și pâinile que

făcusse în mâinile lui Iacob filiului seu,
18. Intrudus astfel la tatăl seu, disse:

părintele meu ! Iar ellu respunse : 6cc&-me:
quine esci tu, filiule?

19. Iacob (fiiliul seu) disse tatălui seu :

eu Esau

primogenitul

cum

ai cuvântat.

"mi

teu;

făcuiu

după

Sculândute, sedi şi

mănâncă din venatul meu, qua să me bine-

cuviute sufllelul teu.
i
20. Disse attunci Isaac filiului seu : cum

fă aquesta qudaşă de currâd ai aflat, filiule?
lar ellu respunse : pentru quă a dat Domnul
Dumnedeul teu înaintea mea.
21. Disse attunci Isaac către Iacob, ap-

propiă-le de mine, şi te voiu pipăi, filiule
(qua să sciu), daquă tu esci filiul meu Esau
Sau nu.
22. Se appropid Iacob de Isaac tatăl seu,
quare pipăindu 7], disse : vocea, voce a
lui Iacob, iar mâinile, mâini alle lui Esau.

23. Si nu”! recunosci, quăci eră mâinile
lui părose că mâinile lui Esau fratele seu,

îl binecuvento dart;
|
24. Si disse : tu esei filiul meu Esau? lar
ellu disse : eu,

3i

25. Disse

apoi (Isaac) addw'mi şi voiu

mâncă din vânatul teu, filiule, qua .să te

binecuvinte sufiletul meu, Li addusse dar, şi
mânco ; şi îi addusse şi vinu, şi b&u.
26. Disse apoi Isaac tatăl seu: approdiă-le şi sărulă-me, fiule.

27. Si appropiânduse il sărut, şi simţi

mirosul vestmintelor lui şi îl binecuvânt
diceridui : €ccă mirosul filiului meu, că
miros de țârrină plină, binecuvântată de
Domnul.
28. Si dea ție Dumnedeu din roa ceru-

lui (de sus) şi din gressimea pământului

multitudine de grâu și de vinu;
29. Serve ţie naţiile, şi se vor închină ţie
principii; fii Domnul fratelui teu și se vor
închină ţie filii tatălui teu : quel que te vă
blestemă, blestemat, şi quel que te vă bine-

cuventă binecuvântat fiă,
50. Si a fost după que încetă Isaac Va

Dinecuvântă pe Iacob, filiul seu, și a fost

cum eşi Iacob dinaiutea tatălui seu, quă cccă
şi Esau fratele seu veni dela vânătârca sa.
31. Si făcu şi ellu demâncare, şi addusse
Înaintea tatălui seu, dicândui : Scolă-se tatăl meu și vă mâncă din vânatul filiului seu,

qua să me binecuvinte sufiletul teu (seu).

52. Disse altunci Isaac tatăl lui : quine
esci? Iar ellu disse : eu sunt filiul teu pri|
mogenițul Esau.
35. Se extasid Isaac de uimire mare
forte, şi disse : quine dar fă que! quare "mi a

venat vânatul şi mi "la pus înainte? Mâncav
am din tote pînă să nu vii tu şi am binecuvântat pe aquest'a, şi binecuvântat vă fi.
34. lar quând audi Esau cuvintele lui
Isaac tatălui seu, clamâre înălţă mare și
amară forte, dicând tatălui seu hinecuventă-

me deh, şi pe mine, o părintele meu!
35. lar (Isaac) îi disse : venind fratele

teu cu dol' (prefacătorie) luă binecuvânta-

rea ta.

36. Disse altunci (Esau) : cu dreptul s'a
chiemat numele ui, Iacob; quăci de adoa ră

cu aqueasta me supplanto : îmi lud şi dreptul primogeniturei, îmi lud acum și binecuvântarea. Mai adaosse Esau către tatal
seu : nu "ţi mai remasse vre o binecuvântare, părinte?

57. lar Isaac respundând disse lui Esau:

Daqua pe densul îl făcuiu domnul teu, daqua

pe toți fraţii lui îi făcuiu lui servitori,
cu grâu şi cu vinu îl întăriiu; ţie dar que
voiu facce, filiule?

39. Mai disse Esau către Isaac tatăl seu :

nu cum vă numai o singură binecuvântare

ai tu, părinte? binecuventă-me, și pe mine,
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Isaac, Esau suspind tare și plânse.
39. Respundend attunci Isaac tatăl lui
disse : eccă din gressimea pământului vă fi
traiul teu, şi din roa cerului de sus ;
40. Si în dreptul gladiului sabiei) teu

vei viețui, și fratelui 1eu vei servi; va fi

ânst (timpu) quând vei luă şi vei scutură
jugul lui de pe cerbicele teu.
41... Nu putea ânsă iertă Esau lui Iacob

XĂVII

despre
cuvântat

binecuvântarea cu quare "la binetatăl seu. Disse dar în

tatălui. meu

meu.

42.

Se

spusseră

Rehecchei

către Laban fratele meu la Harran,
|
44. Si locuesce cu dânsul quâtevă dille-

pină quând se vă întârce dela line furorea

45. Si vă uită quâte îi ficuşi. Atunci

pe fratele
vorbele

lui

îi disse ; auditai, Esau fratele teu te ameninţă de ă te uccide.

N

Isaac binecuvânta, pe Iacob,

45. Acum dară, filiule, aseuliă de vocea
mea, și sculândute, fugi (în Mesopotamia)
şi urgia fratelui t&u,

uceide

Esau filiului ei quellui mare şi trimeţând
chiemo pe Iacob filiul ei quel mai micu, şi

fă

;

și voiu

e

pu

Raphael.

cugelul

seu ; Appropriă-se dillele luctului (doliului)

Mettais.

trimeţând, te voiu adducce înapoi de acolo,
qua nu cum vă să remâiu lipsită de amândoi voi într'o singură di.

46. Mai adăosse Rebecca : mi s'a urrit
viața din caus'a filielor filiilor lui Chet; De

vă. luă şi Iacob femee din filiele aquestei

tărre, spre que îmi vă mai fi traiul?

CAP. XXVII.
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CAPU XXVIII.
4. Chiemându'şi apoi Isaac pe Iacob, îl
hinecuv&nt şi îi command dicând : nu "ţi

vei luă femee dintre filiele din Chanaan.

2. Sculândute, du-te în dată în Mesopolamia Syriei, în cas'a lui Bathuel, tatăl mamei talle, și ia "ți de acolo femee din fiiliele
lui Laban fratelui mamei (alle.
3. Iar Dumnedcul meu să te binecuvinte,
şi să le crescă și să le îmmulţescă, şi vei [i
(capu) in synagogele (adunările) naţiilor.

Raphael.

binecuvântarea lui îi commands dicândui :

9. Vădu Esau quă relle sunt filiele din

Chanaan în aintea tatălui seu;

33

ham tatălui meu, ţie şi l0lei. posterităţii
talle, spre ă moşteni 46rr'a peregrinării

talie, que a dat'o Dumnedeu lui Abraham.

5. Si lrimisse dela sine Isaac pe lacob,
quare se dusse în Mesopotamia Syriei către

Laban

filiul

lui

Bathuel

Syrului,

fratele

Rebecchei, mamei lui Iacob şi lui Esau.
6. lar Esau vădu quă binecuvântă Isaac
pe Iacob, şi îl trimisse in Mesopotamia Sy-

riei spre â'şi luă de acolo femee, şi quă in

Visiunea lui Iacob,

nu “ți vei luă femee din filiele Chanaan;
7. Si (qu5) ascultă Iacoh de taţăl seu şi
de mama sa, ducânduse în Mesopotamia sy-

riei ;

-

4. Si dee ţie binecuvântarea lui Abra-

Ed. Frere.

9. Se dusse dar la Ismael, și lud pe

Maeleth, filia lui Ismael filiul lui Abraham,

suror a ]ui Nabaioih, de femee pe lângă
femeile que aveă.
,
10. Si eşi Iacob dela putul jurământu-

lui, şi căllători către Charrhan.

11. Si afl la un locu unde să ptă dor3

si

.
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mi (qubci appussesse sârete), şi lud din petrele locului (âquelluia) și 'şi pusse drept

căpălâiu, şi dormi în locul aquella.
12. Visă

atiunci, şi eccă

o scară

înlă-

rită în pământ, al quaria capăt altingea la
ceru, şi angelii lui Dumnedeu ascindeau şi
descindeau pe dânsa.
415. Iar Domnul stă Wassupra ei şi dicea :

Eu (sunt) Domnul Dumnedeul lui Abraham

tatălui teu şi Dumnedeul lui isaac, nu te
teme : pământul pe quare dormi, dă'l voiu
tie şi posterității talle,
44, Si vă fi posteritatea ta că aren'a pământului şi se vă întinde către Mare, și căire miaqă di, şi către miad'a nâpte, şi către
resăriluri ; şi se vor bine cuvântă intru line
LOte semenţiile terrei, şi intru posteritateata.
15, Si cec eu cu tine sunt apărându-teîn
10tă callea ia ori unde te vei ducce, și te
voiu adducce înapoi în țârr'a aqueasta; quâci
nu te voiu abaudonă pină que nu voiu lacce
tote quâteam vorbit ţie.
16. Si se destepte Iacob din somnul seu
şi disse : quă Domnul este în locul aquesta
şi eu n'am sciut.
17. Se spăimântă şi adaosse : quât & de
tevribil locul aquesta ! nu e alta, de quât

cas'a lui Dumnedeu,

și aqueasta, pârt'a

cerului,
18. Si se sculo lacob de dimineaţă, şi lu
p&l”a que pussesse acolo sub capul seu şi o
inălțd drept colonnă, şi vers oliu peste
"creştetul ei.
19. Si chiemo Iacob numele locului
aquelluia, Cas'a lui Dumnedeu, unde mai dinainte Ulamluz eră numele cetăţii.
20. .Si făcu urare Iacub dicând : De vă
fi Domnul Dumnedeu cu mine, şi me vă
custodiîn callea aqueasta pe quare âmblu,
şi îmi vă dă pâine de ă mâncă și vestminte

spre ă me accoperi;
21. Si me vă reducce eu sănătale în cas'a

tatălui meu; fi-va attunci Domnul mie al
meu Dumnedeu;
!

22. Si pâtr'a aqueasla que am înălțat'o
(drept) monument, îmi vă fi mie Cas'a lui
Dumnedeu, şi din t6te din quâte îmi vei dă
(Domne) în decimă le voiu redecimă ţie.

CAP." XXI

din aquel putu adăpau vile; și o pătră mare

eră pe gur'a putului.
3. Si (quând) se adună acolo tote tur-

mele, altunci resturnau petr'a de pe gura
putului, şi adăpau oile, şi apoi iar asșădau
per'a la locul seu pe gur'a puţului,
A. Disse dar către densii Iacob : fraţilor,
de unde sunteţi voi? Iar ei respunsero : din
Charrhan suntem.
5, Le mai disse âncă : cunosceti pe Laban
filiul lui Nachor?
lar ei respunseră : îl cundscem.

-

6. li mai întrehd âncă : sănălos este?
Săn&tos, respunseră ei; (pe quând ellu âncă
vorbiă) ccc& şi Rachel filia aquestuia veniă
cu oile (tatălui seu; qudci ea păsceă vile
tatălui seu):
.
7. Si disse Iacob : âncă mai & dioa
multă (înainte); nu € âncă timpu de ă radună vitele (în stână); adăpaţi-le şi (mai)

duceți-le ă pasce.

8. lar ei respunseră : nu putem pînă nu
se vor adună toti păstorii, qua să restârne
petr'a de pe gur'a putului și să putem ada-pă oile.
9. Ancă pe quând vorbiă ellu aquestor'a
veniă şi Rachel filia lui Laban cu oile tatălui seu, quăei ea pasceă oile tatălui seu.
10. lar quând vădi Iacob pe Rachel,
filia lui Laban fratelui mamei

salle, se ap-

propio lacob şi resturnd petră de pe gura
patului, şi adăpo vile lui Laban fratelui
mamei salle,

41. Si săruto Iacob pe Rachel, şi inăl-

tându'şi vocea plâuse,

12. Si spusse lacob Rachelei qud frate al

tatălui ei este, şi quă filiu al Rebechei este

(ellu); iar (Rachel) alergând, însciinţo tatălui ei, quelle que audisse,
15.

Si afost, quând audi Laban

numele

lui Iacob filiului surorii salle, quă atergo

Întru întempinarea lui, și înbrăcisându'] îl

sărul6, şi îl întrudusse în casa sa; (Iacob

altunci) spusse lui Laban tâte cuvintele
pentru quare venisse.
44. li disse altunci Laban : din 6sele
melle şi din carnea mea esci tu; și remasse

(lacob) cu dânsul o lună se dille.

4. Si sculânduse Iacob, îşi urmă drumul

15. Disse iar Laban lui Iacob : fiind qud
adică fratele meu esci, nu îmi vei servi (de
aqueasta) gratis; spune 'mi quare (vă fi)
salariul t&u ?

lui Bathuel Syrului, fratele Rehecchei' mu-

„16. Aveă Laban doă filie; numele quellei
mai mari eră Lia; și numele quellei mai

CAPU
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spre terra Resăriturilor către Laban filiul
mei lui Iacob şi a lui Esau.

2. Se uită, și cecă un putu într”o câm-

pie; eră acolo şi trei turme de oi que stătusser pe lingă densul spre repaos; quăci

mice, Rachel.

17. Ochii Lici eră infirmi, iar Rachel eră
frumosă la statură și bella la facă.

18. Dilesse (amd) dar Iacob pe Rachel, și

CAP. 4XĂ,

GENESE,

dă

dissc : servi-voiu ţie şepte anni pentru Rachel filia ta quca mai mică.
_

chiemo numele lui Iuda, şi încet de ă mai
nasce.

ver) să "ţi o dau ţie de quât să o dau la alt
bărbat. Remâi dar cu mine,
20. Si servi Iacob pentru Rachel septe

4. Iar Rachel, vedeud quă nu nasce
lui
Iacob, invidid surorii salle, şi disse lui
Ia-

19. Iar Laban îi disse: mai bine (în ade-

anni, și fură înaintea lui că pugine dille pe

lângă amorul que aveă către dânsa,
21. Atunci disse Iacob câtre Laban
dă'mi acum femeea mea (qudci s'au împlinit dillele melle de servire), cală să intru
acum la dânsa.
22. Iar Laban adună toti Dărtaţii locului
şi făcu nuntă,

23. Si se facu seră, și luând pe Lia filia
sa, o intrudusse la Iacob.

CAPU

XXX.

coh : dă "mi copii, iar de nu, eu voiu muri.
2. Se suppără Iacob pe Rachel şi îi disse:
au doră în locul lui Dumnedeu sunt eu
quare te lipsi de fructul pântecelui?
5. Attunci Rachel disse lui Iacob : cet

fela mea din casă Bal; lă
întră la densa, şi ea

vă nasce pe genuchii mei, qua să 'mi am si
cu copii dinti"6nsa.

„A. Si dette lui pe Ballă ancilla sa de fe-

mee,
3.
născu
0.

şi intro la densa Iacob,
24.: Dette âncă Laban Liei filici sale pe
Si concepu Ballă ancilla Rachelei, şi
Zelpha domestica lui, spre ă fi ei fetă (în casă),
lui Iacob un fliu.
Tacoh intro la femea sa, și quând se ficu dio,
Si disse Rachel, îmi fie Dumnedeu
cecă Lia (în locul Rachelei)!
judicată, şi exaudi vocea mea şi îmi
delte
23. Disse dar Iacob către Laban : qudci
filiu; pentru aqueasta chiemă numele
lui
"mi ai făcut aqueasta? au deră nu pentru
Dan.
E
|
Rachel serviiu lingă tine? şi pentru que
7. Si mai coucepu Ballă ancilla Rachelei,
m'ai amăgit ?
şi născu un aldoilea filiu lui Iacob.
20. Disse şi Laban : nu este aşă în locul
8. Si disse Rachel (despre densul) me luă
nostru, să dăm pe quea mai mică înaintea
Domnul și me pusse alături cu surora
quellei mai mari.
mea, și puluiu (și eu); și chiemă numele lui
27. Implinesce mi ţi quelle seple (sepNephtali.
teinân'a) aquesteia, si apoi voiu dă tie şi pe:
9. Vedând Lia qui stătusse de â mai
queealaita drept argălia în (fuare vei mai
nasce, lud pe Zelpbă f&a ei din casă şi
o
servi pe lângă mine alți septe anni,
delte lui Iacob de femee.
|
28. Făcă Iacob aşă și împlini quelle d'a10. (Intră dar la dânsa Iacob)şi concept
septelea aquesteia (împlinind seplămân'a); îi
Zelph
ă îeta Liei, şi născa lui Iacob filiu.
dette apoi Laban şi pe Rachel filia sa de
44. Si disse Lia : fortunata! şi chiemâ
femee.
29. Mai delte Laban Râchelei Aliei salle” numele lui Gad.
12. Si mai concepuâucă Zelphă, şi năspe Ballă domestic'a lui, de a i fi fetă (în casă).
că âncă lui acob al doilea filiu.
50. Si intră Iacob la Rachel, şi o dilesse,
.
15. Si disse Lia : ferice de mine, qusci
mai mult de quâi pe Lia, şi mai servi lui
mă fericescu ((61e) femeile; şi chiemo
Laban âncă alți septe unni.
numele lui Aser.
51. Vedend ânsă& Domnul (Domnedeu)
14. Atunci se dusse Ruben în dille de
qud nu eră amată Lia, deschisse matricea
seceratul grâului şi aflo mere de mandraei; iar Rachel eră sterpă.
32. Si concepând Lia, născu lui acobun fi goră în țerrină şi le adduse Liei mamei

Jiu şi chiem6

numele

lui Ruben, dicând :

quici vedu Domnul umilitatea mea, acum

dară me va amă bărbatul meu.
35. Mai concepu Lia âncă şi născu lui
Iacob un aldoilea filiu, şi disse : audi Domnul quă nu sunt amată, și mai îmi dette
pe aquest'a; şi chiemo numele lui, Symeon.şi
34. Si mai concepi iară și născ
şi disse : acum către mine vă fi mai filiu,
mult

bărbatul meu ; quăci ?i ar născut trei filii;

pentru aqueasta chiemă numele lui, Levi.
35. Si concepnd

iară, născu

filiu, şi

disse : acum şi mai mult de aqueasta mă
voiu mărturisi Domnului ; şi de aqueasta

sale, quăria Rachel disse; da'mi (şi mie)
din mandragorele filiului teu.
|

15. Disse şi Lia : nu ţi & de ajuns qud ai

luat pe bărbatul

meu,

nu

cumva şi man-

dragorele filiului meu să le iei? lar Rache
l
disse : nu așă, ci dormă ellu cu tine în n6-

ptea aqueasta, în locul mandragorelor fi-

liului teu,
16. Se înturnd Iacob dela terrină către

Scră, şi eşi Lia spre întempinarea lui, şi îi
disse : La mine vei intră astădi, qudci-te-am

cumpărat pe mandragorele filiului meu. Se

culco cu dânsa în n6plea aqueca.

17. Si exaudi Dumnedeu vocea ei şi concepând născu lui Iacob un al cincilea filiu.
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148, Disse attunei Lia : Datu'mi a Dumnedeu recompensa mea despre queea que am
dat şi eu pe domestica mea bărbatului meu;

și chiemo numele lui Issahar, que vă să dicâ.
recompensă.
19. Si concepu iarăşi Lia, şi născu un al
seselea filiu lui Iacob.
o

"90. Si disse Lia: Dăruitu-m'a Dumnedeu
cu dar bun; în timpul de acum me vă dilege
pe

mine

bărbatul

meu,

qutci "iam

năs-

cul şese filii; şi chiemo numele lui, Zabulon.
21. Si după aqueasta născu o filiă şi

chiemo numele ei, Dina. (Si încet de ă mai)
nasce. .

29. Işi adusse âns& Dumnedeu ă minte şi
de Rachel,

şi exaudindu-o, deschisse ma-

tricea ei;
23. Si concepend, născu lui lacob un fi-

liu. Disse altunci Rachel : Luat?a d'assupra
mea Dumnedeul meu opprobriul meu ;
24. Si chiemo numele lui, loseph, dicând

dee 'mi Dumnedeu, şi un alt fiu.
25. Si a fost quă după que născu Rachel
pe loseph, disse lacob lui Laban : Demittemă dela tine spre ă me înturnă la locul meu
şi la pământul meu.
26, Dă'mi în dreptul meu femeile melle
şi copii mei, pentru quari am servit ţie,
spre ă me ducce de aqui, quăci tu cunosci
servilulea mea cu quare "ţi am sevit.
27. lar Laban ii disse : de am aflat graţiă
inaintea ta, m'am şi augurat; qubci me
binecuventd Dumnedeu de quând ai intrat
la mine,

28.

Si adaosse

: Desparteţi

(singur)

salariul teu dela mine, şi îl voiu dă tie.

29. lar lacob îi disse : tu cunosci în

CAP.

XXXI.

vre o parte înaintea ta; adică : ori-que nu
va fi bălţat și disalbu între capre și hrumăriu între *gnelli, că furat se vă consideră
la mine.
54. lar Laban îi disse : fiă după cuvântul
teu,

35. Si despărți în aqueea'și di ţapii quei

Dălaţi şi pe quei disalbi şi tole caprele
bălţate şi disalbe şi ori que eră albu între
densele, şi ori-que eră brumariu între

gnelli, şi le dette pre mâna
(Laban).

filiilor sei

36. Si despărți printr” o distanța de trei
dille calle între dânşii şi între Iacob; quare

păscea quelle remase din oile lui Laban.
57. Işi lud attunci Iacob vergă styriacină

verde şi de nucu şi de platanu, și le descorțo în soldi albi, lăssand în pregiur și
verdele (scorţei). Se arătă dar pe vegele
(descorţate) alhul (qu5 eră) variu.
38. Si depusse vergele que descoriasse
în linuvile. adăpătoriilor apei, qua, de vor
veni oile ă beă înaintea vergelor, să concepă

avend înaintea ochilor vergele (variate).

39. Si concepeă oile înaintea vergelor şi
măsceă oile "gnelli disalbi şi varii şi cenuşii

| (brumaării) maculosi.
40. Atluici

despărţi

Iacob

*gnellii,

şi

pusse inaintea oilor berbece disalbu, şi ori

que eră variu între "gnelli, şi astfel işi despărţi pentru sine turme separate, şi nu le
ammestecă cu oile lui Laban.
41. Aqueasta se facea în timpul quând
concepeau oile luăud în pântece (altunci)
punea lacob vergele inaintea oilor în linuri,
qua să concepă după cum eră vergele;

qudci pe quând născeau oile (atunci) nu le

puneă (în ainte vergele).

quâte ţi am servit, şi quâle eră vilele talle
42. Asitel quelle neinsemnate (de o sinque "mi ai încredinţat.
gură culore) eră alle lui Laban, şi quelle
30. Qusci pugine eră quâte aveai la veînsemnate (sau maculate) eră alle lui
nirea mea, crescură ânsă în multitudine şi ' Iacob.
te binecuvântă Dumnedeu, de cum călc6 pi45. Si se înavuţi omul forte forte,
ciorul meu la tine; acum dară, quând îmi
făcendu-i-se vile multe, şi boi, şi feciori, şi

voiu facce şi eu mie casă?
54. Îi disse dar Laban que să i dau?
iar Lacob îi respunse ; nu îmi vei dă nimicu;

(ci) de vei facce după cuvântul urmăior

al

meu, iar voiu mai pasce oile talle şi le voiu

custodi.
52. Trecă pe din

ainte tote oile talle

astădi, şi desparte dintr” ânsele ori-que die

variă şi macul6să (cu pete) şi ori-que păsciune brumăriă între 'gnelli şi ori-que

&

bălțat şi disalbu între capre, şi aqueea vă

fi salariul meu,

- 85. Astlel se vă exaudi dreplalea mea
quând mâine (poimâine) vă fi să -am şi eu

fete (în casă) şi cămile, și asini.

CAPU XXXI.
1, Audi âns& Jacob vorbele filiilor lui
Laban dicând : luata Iacob t6te alle tatălui
nostru, şi din alle tatălui nostru 'şi a făcut
LOLă gloria aqueast'a.
2. Si vedu Iacob faq'a lui Laban, și €ecă

nu mai eră câtre dânsusul că, ieri şi alaltă

ieri.

3. Altunci disse Domnul către Iacob;
„vetornă-te în pămentul tatălui teu și în
generatia ta, și voiu fi cu line.

4. Trimeţiend

dar

lacob,

chiems

pe

GENESE.
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Rachel și pe Lia la câmpu unde (erâ) turSi se sculă şi trecu riul şi trasse la muntele
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mele;
5. Si le disse lor : vădu eu facă tatălui

vostru qub nu mai

cu mine că ieri și

alaltă ieri. Dumnedeul ânst tatălui meu fă
cu mine.
6. Si voi ânseve sciți qus în tâtă virtutea
mea am servit tatălui voslru;
7. lar talăl vostru me amăgi şi "mi
schimbo salariul meu de dece mnale; ânsă
Dumnedeu nu ?i a dat (voie) de ă "mi facce
rtu,
8. Daqua quând dice quelle varii vor fi
a ta recompensă, oile tote născu (numai)
varii; şi quând iar dice quelle albe vor fi a
la recompensă, oile t6te nasen (numai) albe;
“9. Dumnedeu dară lud tâte vitele dela
tatăl vostru şi mi le detle mie.
|
10. Quăci a fost pe quând concepeau vile
(ui am vedut înaintea ochilor mei în somnu,

și âccă ţapii şi arieții (berhecii) que se suiă
peste oi şi capre qud eră disalbi, şi varii, și
cenuşii maculosi,
41. Si îmi. disse angelul Domnului în
somnu + lacob, lacob; iar eu am dis : que
este?
42. Ellu îmi mai disse : ardicătţi ochii și
vedi țapii şi arieţii suinduse peste oi, și
peste capre qu6 sunt disalbi, şi varii, și
cenuşii maculoşi, qusci am vedut quâte îti
facce Laban.
15. Eu sunt Dumnedeul teu que s a

- Galaad.

29. lar atreia di se delte de scire lui

Laban Syrului qui a fugit Iacob.

23. Si luând pe toti fraţii sei cu sineil

alungd după urmă calle de septe dille, și îl
ajunse la muntele Galand.
24, Veni attunci Dumnedeu către Laban
Syrul în somnu ndptea, şi îi disse : ținne-te
pe sine'ţi să nu cumva să.vorbesci cu lacob
relle.
25. Si ajunse Labanpe Iacob, quare îşi
întinsesse labernaculul pe munte; iar Laban
pusse pe frații sei în muntele Galaad.
26. Disse dar Laban lui Iacob : que

făcuşi? pentru que pe ascuns ai lugit, şi

nai furat, şi ai luat cu tine filiele melle că
pe nisce captive prin sabiă?
27. De "mi ai fi dat de scire, te-aşu fi
trimis cu voie bună şi cu musice, și lympane
și kithară,
28. Si nu appucaiu nici ă "mi sărută

copii şi filiele melle; forte fard minte ai
făcut;

|

29. Si acum & tare mâna mea să "ţi facă
reu; iar Dumnedeul talălui teu ieri a dis
câtre mine dicând : ținne-te să nu cumvă să
vorbesci cu Iacob relle.

30. Acum dară “ţi ai luat drumul, (fiă)

quci cu dor ai dorit ă te înturnă în casa
talălui teu;

51. Ansă pentru que îmi furaşi deii mei?

a sorbit argintul (dreptului) nostru.

“Iar Iacob respundând disse lui Laban : de
m'am temut, este qusci am dis să nu cumvă
să "mi iei filiele talle şi 16te alle melle;
32. Iar în quât pentru dei, adaosse lacob,
aquella la quare vei află deii tei să nu mai
trăiască ; înaintea fraţilor nostri căulă și
află que este dintre alle talle la mine, şi ia ;
ânsă nu află la dânsul nimicu.
33. Iutrând Laban căuto şi în locuința
Liei, și nu afl; şi eşind diu locuinţa

16. 'Totă averea şi totă gloria que luo
Dumnedeu dela tatăl nostru, -a nâsiră va [i
și a filiilor nostri. Acum dară quâte "ţi a dis
Dumnedeu fâ-le,

Int+6 apoi şi în locuinta Rachelei.
34. Bachel ânsă luasse idolii şi îi pusses-

arătat ție în locul lui Dumnedeu, unde "mi
ai uns colonnă, și "mi ai făcut urare. Acum

daru scolă-te şi eşi din țerra aqueasta, și
du-te în țerr”a nascerii lalle şi voiu fi cu line,
14. Si respundând Rachel şi Lia, disseră
lui : nu cumvă mai avem âncă şi noi vre o
parte sau moştenire în cas'a tatălui nostru?
15. Au nu că nisce străine furm în ochii
lui? quăci ne-a vândut, și devorândune ne

47. Sculânduse dar Iacob îşi lud femeile
Şi copii pe cămile,
18. Si îşi dusse i6te averile şi tota căpuirea sa que îşi agonississe în Mesopo-

lalamia şi tote alle salle spre ă se ducce

călre Isaac tatăl seu în țârra Chanaan,
19. Laban pe attunci se dussesse spre a

tunde oile salle; și
tatălui seu.

Rachel

fură idolii

20. Iar Iacob se furiș6 de Laban Syrul;

quăei nu'i spussesse quă fuge
24, Fugi dar ellu și cu tste alle salle.

Liei căută în locuința lui Iacob, şi în locuinț'a quellor dot fete (din casă) şi nu aflo.

se în aşternutul (samarul) cămilei,

și se

pusse şi ea d'assupra peste dânşii.
55. Si disse tatălui seu: să nu "ţi paie
cu greu, domne,

nu potu ă me sculă înain-

tea ta, quăci justa "mi au venit quelle după

daline la femei.

Căutd ast fel Laban în

10tă locuirea şi nu aflo idolii.

56. Se suppără attunci Iacob şi impută
lui Laban dicândwi : quare € culp'a mea, și

quare păcatul meu, quă m'ai allungat după
urmă?

57. Si ai căutal prin tote vasele casei
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melle? Que ai aflat din t6te vasele casei al.
le? pune aqui înaintea fraților tei şi fraților
mei, şi decidă ei între noi amândoi.
38. Aquestia îmi sunt dot deci de anni
que fuiu cu tine; oile tale şi caprele lalle
n'au fost sterpe; berbecii oilor talle nu am
mâncat ;
59. Mursicat de fere nu “i am addus
Înainte : eu împlineam dela mine fururi de
dioa şi fururi de noptea.
|
40.

Dioa ardeam înpreuna cu arsura, şi

noptea (tremuram) cu frigul, şi se departă
somnul dela ochii mei.
41, Aquestia îmi suni do& deci de anni
de quând sunt în casa ta :-"(i am servit
patru spre-dece anni pentru amândot filiele
talle, şi alţi şese âncă la oile tale, şi mi
ai

schimbat în dece mnale (preţuri sau chipuri)

salariul meu.
a
42. Daqua Dumnedeul “tatălui meu
Abraham şi tema de Isaac n 'ar fi fost cu
mine, «acum deşert (şi despuiat) nai fi

trimis dela tine; (âns)

umilitatea mea şi

laborea mâinilor melle le a vădut Dumnedeu, și te-a musteat ieri.
45. Respundând şi Laban disse lui Jacob:
filicle talle filiele melle, şi flii tei filii mei,
şi vitele talle vitele melle, şi tote quâte vedi
alle melle sunt; iar filielor melle que
le
voiu facce eu astădi sau copiilor lor que
au născut?
44.

Vino dar acum să închieem un

les-.

tament eu și tu, şi vă fi de mărtuturie între

mine şi tine, — Ii disse altuuci Iacob : cccă,
nimeni cu noi este (aqui) vedi, Dumnedeu

(numai este) martur între mine şi tine,
45. Luând dar Iacob o petră o înăltă în
colânnă;

46. Disse apoi lacob către Îvaţii sei :
adunați petre; şi adunară petre şi făcur
ă
un tumulu (movilă); şi mâncară (şi h&ur5)

acolo assupra tumulului.
47,

Disse

după

aqueasta

Laban

lui

(Iacob) : tumulul aquesta mărturisesce între

mine și tine astădi.

9. Si?l a numit Laban. Tamulul martuTamulul marlu
pisesce. (Disse attunei Lahan câtre Iacob riei; iar lacoh ?l a numit.

cccă tumulul

aquesta şi colânna aqueasta

que am înălțat între mine și tine;— mărtu.

risesce tumulul

aquesta,

și mărturisesce

colonn'a).
49. Pentru aqueasta s'a chiemat numele

lui, Tumalul marturisesce (Galaad), precum

şi vederea, după quare a dis:
50. Vedă Dumnedeu de sus în midlocul

nostru, quăci ne despărțimă unul de altul.
51. De vei umili filiele mele, de vei luă

:

CAP.

XxtII.

alte femei peste filiele melle, vei nimeni
cu noi (aqui) este : Dumnedeu € martur
între mine şi între tine.
92. Si mai disse Laban către Iacob : decă

tumulul şi colânn'a que am înălțat între

miine şi tine,
53. Mărturisesce
Ina

que

am

|
tumulul aquesla şi co-

înălțat,

ea

mărlurisesce

daqua eu voiu trecce călre tine sau tu vei
lrecce către mine dincolo de tumulul
aquest'a şi de colânw'a aqueasta cu r&utate.
54. Dumnedeul lui Abraham, şi Dum:
nedenl lui .Nachor vă judică în midlocul

nostru.

- 55. Si jur6 Iacob pe tenva tatălui seu
Isaac (pe tem'a que aveă aquesta de Dumnedeu) şi sacrifică Iacob sacrificiu assupra
muntelui, șchiemd pe fraţii sei spre
mână pâine; şi măucară pâine şi b&ură, şi dormiră pe munte.
|
56. Sculânduse apoi Laban de dimineaţă,
își sărută de despărtire filii şi filiele salle şi

îi binecuvântă ; şi înturnânduse Laban,

dusse la locul seu.

se

CAPU XXXII,

1. Si Iacob appucă pe callea sa; şi ardi-

cându'şi ochii vedă un campament al lui
Dumnedeu aşşădat înainte, şi angelii lui

Dumnedeu îl întâmpinară.
2.

Disse

dar

Iacob,

|

quând

campamentul lui Dumnedeu

îi

vedu;

este aquesta;

şi chiemo numele locului aquelluia, Castre.

3. Trimisse apoi Iacob soli înainte către

Esau fratele seu în terra Scir, în coprin
sul

Edom.

A. Si le ordond, dicând : aşă veți cuvân-

tă Domnului meu Esau : aquestea dice feciorul teu Iacob : « Cu Laban locuiiu că
peregrin,și trăiiu pîn acum.
3. « Si îmi agonisiiu boi şi asini, şi oi,
și feciori argaţi și argate; și trimisseiu ă dă
de scire domnului meu Esau, qua să afle
fe.
ciorul leu gratiă în ainlea ta. »
6. Si se inturnară nunţii (solii) înapoi la
Iacob, dicând : furăm Ia fratele teu Esau, şi
vine spre întâmpinare ție, şi patru sute de
Dărhati cu dânsul.
7. Se temi Iacob forte și (începi â) prepune; — despărți dar popolul que eră cu
dânsul și boii, şi cămilele și oile în dot

campamenle ;

8. Si disse Iacob : de vă veni Esau la e
lurină şi o vă sparge, vă rămâne turma a
doa spre salvare.

9. Adaosse apoi Iacob : « Dumnedeule
al tatălui meu Abraham, și Dumnedeule al
tatălui meu Isaac, Domne quarele ai dis

CAP.
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mie : returnă-te în ţerr'a nasterii talle, şi

cu dânsul un omu pînă despre dimineută.

bine îti voiu facce,
10. "Mi € de ajuns din (6tă dreptatea și
din tot adevărul que ai arătat către (mine)

dânsul, şi”l appucd de latul câpsei quând se

feciorul teu; quăci în baculul (toiagul) meu

trecuiu lordanul aquesta, iar acum despărtitu-m” am în doă turme.
44. Scapă-me din mân'a fratelui meu,
din mâna lui Esau; qudci temu-me eu de

dEnsul, nu cumva venind să me allace şi să

mă bată pe mine şi mamă peste filii.

12, "Tu. âusă 'mi ai dis : în adevăr, bine
Îți voiu facce, şi voiu stăbili posteritatea ta

că arena Mării que nu se vă pule numeră
de multitudine. »

15. Si masse (Iacob) acolo

în n6ptea

aqueea, şi lud din quâte i se addusseră la
în de mână daruri, şi Lrimisse lui Esau ratelui seu :
|
14. Capre doă sute, țapi dot deci, oi doă
sute, arieti dot deci;
15. Cămile allăptatăre cu puii lor trei
deci, boi palru-deci, tauri dece, asine dot
deci și asinelli dece.
16. Si dette (vitele aquestea) pe mân'a
argatilor sei în turme separate, dicându-le:
ireceţi înaintea mea, şi faceți (cum să fiă)
distantă între turmă şi turmă.
47.

Si ordonă quellui Vânttiu,

dicând:

de te vă întelni Esau fratele meu, și te vă
întrebă dicând : al cui esci, și unde te duci,
și alle cui (sunt) aquestea que precedu
înaintea ta?
48. Attunci tu vei dicce : alle feciorului
teu lacob : daruri“le trimisse domnului
meu Esau ; şi €cc&”] şi ellu în urm'a nâsiră.
19. Aquest fel ordond quellui Wântsiu,
şi quellui Val doilea şi quellui d'al treilea
şi tutulor que veniau în urma turmelor
aquestor'a, dicându-le : după cum v& dicu

(aşă) să vorbiti lui Esau quând îl veți află.
20. Si veţi adogi : cccă şi feciorul

teu

Iacob face şi ellu (vine) după noi, — quăci

dicea (întru sine Iacob) voiu îmblândi fac'a
lui în darurile que vinu înaintea lui, şi după

aqueasla voiu pule vede faca lui; quăci
pote (altunei) vă întâmpină cu bine-voinţă
faca mea.

24. Si se ducea darurile înaintea feqei
lui; iar ellu remasse spre ă dormi în noptea
aqueca în campamânt.
22. Sculânduse ânsă în aqueea'şi nopte,

îşi

lud

ambele

femei,

și ambele

ancille

şi quei un spree dece filii şi trecu pasul lui
labock;
25. Li ud şi trecu torrentul şi făcu să
treacă assemenca şi tâte alle salle.

24. lar Lacob rernasse singur ; și se luplo

25. Vedu ânsă (Omul) qud nu pote către

luptă ellu cu dânsul.
26. Si îi disse (Omul) : demitte-me (d'aqui) quăei se "măltară diorile. Iar ellu (lacob)

disse : nu te lassu să te duci, de nu me vei
binecuvânlă.
27. Attunci îi disse (Omul): quare îti este
numele ? Iar ellu respunse : Iacob.

28. Li disse dară : nu se vă mai chiemă

numele teu lacob, ci Israel numele teu vă fi;

quăei învins “ai cu Dumnedeu şi cu omenii
tare (vei (i).
29.

Atţunci. întrebs

lacob, dicând : de-

clară "mi numele teu. lar ellu disse : spre
que aqueast'a de întrebi (tu) de numele
meu? şi binecuvântă pe dânsul acolo,
50. Si chiemă Iacob numele locului
aquelluia. Form'a lui Dumnedeu quăci (disse)
vedut' am pe Dumnedeu facă. în facă şi mi

s” a salvat suffletul (viat'a),
51. Li resări sârele quând trecusse Form'a lui Dumnedeu; iar ellu schiopotă de
copsa sa,

32. De aqueasta, pină astadi nu mănâncă

filii lui Israel nerv'a que a fost ammorţit,
quare este pe latul c6psei (lui Iacob); qusci

'] attins pe Iacob de latul câpsei, de nerva
que a ammortit,
CAPU

e
XXXIII.

1. Ardicându 'şi Iacob ochii se uite, şi
ce& sau featele seu venind, ellu şi patru

sute de bărbaţi din preună cu dânsul. Işi
împărți dar copiii între Lia, între Rachel şi
între ambele ancille.
2. Si făcu ast fel cum ambele ancille cu
filii lor să fiă înainte, Lia cu fiii

sei,

îna-

poi, şi Rachel cu loseph quei mai din urmă,
5. lar ellu trecu înaintea lor, şi se în-

clind la pământ de ş&ple ori pînd se se
appropiă de fratele seu,
A. Esau alergă întru întâmpinarea lui,
şi îmbrăcişându'l il sărulo, şi cădând assu-

pra grumajilor lui, îl mai sărută şi plânseră
amendoi.

5. Uitându-se apoi (Esau) vedu femeile
şi copillii şi disse : que îţi sunt aquestea?
lav ellu respunse copillii cu quari Dumnedeu în misericordia sa dărui pe feciorul teu.
6. Si se appropiară ancillele și copilli lor

şi se închinard;
7. Si se appropid Lia și fiii sei şi se închinară ; si

după

aquestea

se

Rachel şi Ioseph şi se închinară.

appropid

9. Disse apoi (lsau) : iar aqueste turme
que întâmpinaiu que îti sunt? Iacob res-
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să afle feciorul teu

grațiă inaintea ochilor tei, domne.
9. Esau aitunei îi disse : sunt şi pe la

mine multe, fratele meu ; fiă ţie alle
talle,
10. lar Iacob disse, nu deh! de am
aflaţ

grațiă Înaintea ta, acceptă darurile din mâi-

nile melle; pentru aqueasta văduiu fac'a
ta,
că şi cum ar” vede quine vă fac'a lui Dumnedeu, şi vei bine voi cu mine.
41. Ia Dinecuvântările melle que addus
seiu ţie, qusci m'a dăruit Dumnedeu
misericordia sa, şi tote sunt alle meile în
. Si

il îmbid cu rug'a; (în fine) accept6 (Esau
).

12. Si disse apoi : aidem, să ne căut
ăm
de drum, și eu voiu ţinne .callea drept
ă
(înti

nsa)

|

15. lar Iacob îi disse : scie domnul meu
quă copillii sunt tenerei, şi oile şi
vacele
fată

în sarcina mea, şi de le voiu iuți callea
cu o di, moru (bietele) vite tote
44. Trâcă Domnul

meu înaințea fecio

rului seu; iar eu voiu ducce în calle încetul-

cu încetul drumul que am în aiute'mi,
şi
după pasul copillilor pină voiu ajunge
la
domnul rneu — în Seir.
15,

Disse attunci Esau

: voiu lăsă din

preună cu tine din popolul que am cu
mine;
iar Iacob disse spre que aqueasta?de
ajuns

(este) qui allaiu graţiă înaintea ta, domne.
16, Se înturnd dar Esau în dioa aqueea
pe calle

CAP. XXXV.

5. Iacob audi qud a întinat filiul lui
Emmor

pe Dina filia sa, şi filii sei eră
tele la câmpu. Tăcu dară lacob pînă săcu vi.
viiă.
aque
stia.

6. Veni într'aquestea Emmor tatăl
lui
Sychem

către Iacob spre a'i vorbi:
7. Veniră şi filii lui Iacob dela câmp
u, și
cum audiră, se turburară hărbaţii
și
li se păru forte quăci infamiă comm tristu
issesse |
(Sychem) în Israel, culcânduse: cu
filia lui
Iacob, que nu se cuveniă a fi ast
fel.
8. Le vorhi dar Emmor dicend : Sych
em,
filiul meu dilesse în sufiletul seu pe
copila
Vostra ; daţi”i-o dară de femee;
9. Si încuseriţi=ve cu noi : filiile
daţi-le nos, şi pe filiele nostre luaţi 'vâstre
-le pentru filii vostri,
10. Si locuiţi între noi; quă (uite
mântul latu înaintea vâsiră; locui ) păţi şi. neSociaţive pe dânsul, şi agonisiți-ve
întw'ânsul.
14. Disse apoi Sychem călre tatăl
copillei şi către fraţii ei : de așu află
numai grațiă înaintea vâstră, şi ori que ne-at
i dicce,
vommu

dă.

12. Immulţiţi dotatia şi darurile
voiu dă după cum veti dicce; numaforte, şi
i daţi"mi copill'a aqueasta de femee.
13. Iar filii lui Iacob vespuseră
lui Sychem si lui Emmor tatălui aquestui
a cu dol'
(vicl

a sa la Seir.
47. Si Iacob se înturnă la Tabernac
enie) şi le vorbi lor quă a întinat
ule
pe
și îşi făcu acolo locuinte, şi vitelor salle
Dina Suror'a lor.
um.
brare (tinde), şi de aqueca chiemo
414. Prin urmare, disse lor
numele Symeon şi
locului aquelluia, Tabernacule.
Levi fratii Dinei, şi filii ai Lici
: nu vommu
18. Veni apoi Lacob la Salem cetate
pute
facce după cuvântul aquesta,
să dăm
chimilor quare este în tera Chan a Siaan , pe suror'a nosiră unui omu, que are acroquând veni din Mesopotamia Syrie
i, şi se bysliă; quoci este oprobriu no& (una
așș&ld în fac'a celății.
câ
aqueasta).
9. Si işi cumpăr parlea îsrrinci,
15... Numai în aqucast'a vommu
pule
işi asștdo tabernaculul, dela Emmo unde
assemenă voă și ă irăi între voi, daqu ă ne
r tatii]
a vă
lui Sychem (în preu) de una suta "gnel
veţi facce că noi şi voi, circontiindu
li.
-ve ori20. Si înălţă acolo altar şi inv
que mascule.
ocăpe
Dumnedeul lui Israel.
16. Dă-vommu apoi filiele năst
re voi şi
ne vommu luă dintre filicle vostr
CAPU XXXIV.
e femei, și
vommu locui lângă voi, si vom
mu fi câ un
4. Eşi pe altunei Dina filia Liei que
sing
ur popol.
născusse lui Iacob spre ă cunâsce
pe filiele
17. lar de nu ne ve veţi ascultă de
pământenilor (de aculo).
vă
cireontaiă, luându filiele n6ştre,
ne vommu
2. Si o vedu Sychem filiul lui
ducce de aqui.
Emmor
Chor
a

rheul princepele aquellei țărre, şi luân.

du-o se culeo cu dânsa Si o umili

3. Si se însinud în sufletul

Dinei

fi
liei lui Iacob, şi am pe verginea
şi
vorbi
Ensuși după cugetul verginii.
4. Disse dar Sychem câtre Emmor
tală
seu,

dicend : Ia'mi pe copill'a aqueasta
de
femee.

18. Si plăcură cuvintele (aqu a)
lui
Emmor şi lui Sychem filiului lui este
Emmor.
„19. Si nu întârdio junele de a
facce

după vorb'a aqueasta; quăci

cu

stăruire
eră apprins de Alia lui Iacob : ellu apoi
eră
quel mai inclitu (considerat) din
toti quei
din casa tatălui seu,
20. Veni dar Emmor şi Sychem
filiul

Cap.

XXXV,
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aquestuia la porta cetăţii lor, si vorbi către
bărbaţii cetății lor, dicend :
24.

Oamenii

aquestia

pacefici

sunt, lo-

cuiască cu-noi în terră, şi negoţiă-se într'-ensă; quă pământul €ec& latu este la ?n demână înaintea lor; să luăm filiele lor de femei nos, și filiele nostre să le dăm lor.

22. Numai în aqueast'a 6menii vor â se

assimilă cu noi şi ă locui diipreună cu noi,
cur să facem un singur popol : vor (adică)
â ne circonliăiă ori-que maseule al nostru,
după cum şi ei se circontaiă;

|

25. S'apoi vitele lor şi patrupedele lor,
şi averile lor nu alle nâstre vor fi? numai
să ne assemenăm întru aqueasta lor, qu5
apoi vor trăi cu noi,

24. Si ascultaro de Emmor și de Sychem

filiul aquestuia toţi quâţi eşiau pe port'a celății lor, şi îşi eircontaiă earnea acrobystiei
lor ori-que mascule, (cu un cuvânt) toți quăți
eşiau pe porta cetăţii.
25. Se întâmpl ânsă qus în dioa a treia,
quând erau în durere (inflamalid), doi din

filii lui Iacob, Symeon şi Levi, fratii Dinei,

luară fiâ-quare sabia sa; şi intrară în cetate
cu siguritate (de ă reuşi), și uetisseră orique mascule ;
26. Si pe'Emmor, și pe Sychem filiul
aquestuia (pe toţi) îi ivecură prin gura sa-

iei, şi luară pe Dina din căsa lui Sychem
şi eşiră,

"27. Filii lui Iacob întrară pe la quei vul:

neraţi şi deprădară celalea în quare a fost
desonorată Dina suroa lor.
28.

Si oile lor, boii lor, asinii lov, tote

cu un cuvent și quelle din cetate și quelle
dela câmpu (tăte) le luară;
29. Silote corpurite lorşi ori que câpuire
a lor, si femeile lor le luară captive, şi deprădară şi quelle din cetate și quelle de prin

case.
30. Iar [acob disse către Symeon şi Levi,
m'ați făcut odios (ast fel) cum să trecu de

2. Disse dar Iacob casei: salle şi tutulor
quellor cu dânsul : ardicaţi deii străini din
midlocul vostru, curațili-vă și schimbati
vesiminlele vâstre;
3. Qu&ci, sculându-ne ne vommu ducce
în sus către Bethel, şi vommu facce acolo

altar Dumnedeului que me exaudi în (ioa
tribulației melle, quare fă cu mine şi me
salvd în callea în quare căllătoriam.
4. (Toţi ai casei) delteră lui Iacob deii
străini que eră în mâinile lor, şi cerceii din
urechiele lor, și le ascunse (îngropd) Iacob
sul terebinthul quel din Sichime, şi le făcu
nevedule pînă în dioa de astădi.
5. Si se depărid Israel dela Sichime, şi

frica ]ui Dumnedeu se respândi peste cetățile din pregiurul aquestor'a, quât nu mai
urmăriră pe filii lui Israel.
6. Veni dar Iacob la Luza que este în
tera Chanaan, quare este Bethel, ellu şi
tot popolul que eră cu densul;.
7. Si edificd acolo altar şi chiemd numele locului : Tare Bethel; quăci acolo se
arăto lui, Dumunedeu, pe quând fugiă ellu
dela fac'a lui Esau fratelui seu.

8. Pe aquel timpu muri Debbora crescă-

t6rea Rebecchei, şi fi îngropată din jos
dela Bethel subt querrul (stejarul de acolo)
şi chiemă (Iacob) numele lui, querrul Doliului,
9. Se mai arăt Dumnedeu lui Iacob âncă

în Luza pe quând se înturnă dela Mesopo-

lamia Syriei, şi îl binecuvânto Dumnedeu,
10. Si îi disse Dumnedeu : Numele teu
nu se vă mai chiemă Iacob, ci Israel vă fi
numele teu, şi chiemă numele lui, Israel.
44. li disse dar Dumnedeu : eu sunt
Dumnedeul teu potent, cresce şi îmmultescele, şi naţii şi congregaţii de naţii vor fi
din line, şi regi vor eşi din r&runchii tei.

12, Si țerv'a que am dat'o lui Ahraham
şi lui Isaac, ție am dat'o, a ta va fi, şi pos-

terității talle după tine voiu dă ţerr'a
aqueasta
.
şi îitre Pherezeeni ; 13. Se înălţd apoi Dumnedeu dela dânsul
la numer şi adunândin locul de unde vorbi cu dânsul.
mea, me vor altacă,
14. Si ardico Iacob colânnă în locul în
mea vommu peri.
quare vorbi cu dânsul (Dumnedeu), colânnă
dar que? au doră că

rău la toţi que locuescu L6tă (âr”a, atât in-

We Chananeeni,. quât
s'apoi eu sunt pugin
duse (cu toţii) assupra
Si (asifel) şi eu şi cas'a
54. lar ei disseră :

:

4

către o “merelrice să se porte cu suror'a

de pâlră, şi stropi peste dânsa libatiă și

CAPU XXXV.
4. Disse altunci Dumnedeu lui Iacob :
sculându-te sui-te în sus către (locul) Bethel,

aquestuia în quare a vorbit cu dânsul Dum.
nedeu, Bethel:

nostră?

a

și locuesce acolo, şi fă acolo altar lui Dum-

nedeu que s'a arătat ţie, pe quând fugiai
dela faq'a lui Esau fratelui ţeu.

vărso peste dânsa oliu.

45.

Si chiemd

Iacob

numele

locului

16. Se muld (Iacob) din Bethel; îşi în-

fipse tabernaculul dincolo de turnul Gader;
şi s'a întâmplat quând se appropid de Cha-

brathă venind în ţărr'a Ephrathă quă năseit

4
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Rachel, și născu forte greu în durerile
facerii.
17. OQuând dar născeă cu greulate, îi dis.
se mosă (obstelricea) înbărbăteadă-te; quăci

și aguesta & b&eatu (filiu),

18. lar pe quând îşi dă ea sufletul (quăci

muri), îi chiemară nu mele, filiul Durer
ii melle; iar tatăl lui îl chiemd Beniamin.

19. Muri dar Rachel şi fu immormântată
în callea Ephrathă, quare este Bethleem.
20. Si inălţo Iacob colnuă pe monumentul ei; aqueasta este colânua monunientu
lui Rachelei pînă în dioa de astădi.
21. Si se scul Israel şi își înfipse tabernaculul dincolo de turnul Gader.
22. Sa intemplat attunei pe quând locui
Israel în țers'a aqueea quă se dusse Rube
n
şi se culco cu Ballă concubin'a tatălui
seu ;
şi audi (aqueasta) Israel, și [rte odios se
pă„Pi înaintea lui. — Iar filii lei Israel
eră
doispre dece;
25. Filii din Lia : primogenitul lui Iacob
Ruben, Symeon,

Iuda, Isachar, Zabulon ;

24. Iar filii din Rachel, Ioseph și Benia
min;
.
25. Iar filii din Ballă ancilPa Rachelei,

Dan şi Nephihalim.

-

26. Iar filii din Zelphă ancilPa Liei, Gad,
și Aser. Aquestia sunt filii lui Iacob quarii
i s'au născut in Mesopotamia Syriei.

27. Veni apoi [acob la Isaac tatăl seu la
Mamb

re (în) cetatea câmpiei; aqueasta este
Hebron în țerwa Chanaan, unde a pereg
rinat Abraham şi Isaac.
20. Pură dillele lui Isaac quâle a trăit,
anni una sută opt deci;
|

29. Si scădând (în puteri) Isaac, muri şi
țiu) de dille, și îl îngropară Esau şi Iacob
,
filii
so adaosse liingă ai sei, bătrân Şi plin
(sasei.

CAPU XXXVI.
4. Aquestea sunt genesile (familiile) din
Esau (quare este Edon).

2. Esau își lud femei dintre filicle Chana-

CAP. XXXVI.

tote quâte possedusse şi quâte cultivasse
în
terr'a Chanaan, şi plec din tera Chan
aan
dela fac'a lui Iacol fratelui seu.
7. Quici eră averloril
multe
e de (A pute
locui în preună, și pamântul perigrinăr )
ii
lor nu îi puteă ducce de multitudinea
averilor lor.
8. Locui dar Esau în muntele Seir; Esau

este (şi) Edon.

9. Aquestea (sunt) genesile lui Esau, tatăl Edomului în muntele Seir, şi aquestea
(sunt) numele filiilor lui Esau.
10. Eliphas filiul Adei femeii lui Esau, şi
Raguel filiul Basemmathei femeii lui Esau.
11. lar lui Eliphas îi s'au născut filii :
Theman, Omar, Sophar, Gothom şi Kenez.

42. lar Thamnă eră concubină lui Wli-

phas, filiului lui Esau, şi născu lui Eliphas
pe Amalec. Aquestia (sunt) filii Adei femeii
lui Esau,
15. Iar filii lui Raguel (sunt) : Nahoth
Zar, Some şi Moze ; aquestia fură filii Basemmalhei femeii lui Esau.
!

14.. Aquestia iar fură fiii Olibemei, filiei
lui Ană filiul lui Sebehon, femeii lui Esau
:

(Aqueast'a) născă lui Esau pe Leus şi pe leglom şi pe Cor&.
15. Aquestia (suut) Ducii filiului lui Esau:
filii lui Eliphas primogenitul lui Bsau : Du-

cele Theman, ducele Omar, ducele Sophar,
ducele Kenez.
|
16. Ducele Cor6, ducele Gothom, ducele

Amalec. Aquestia sun! ducii lui Eliphas
în
țerr'a Idumea ; aquestia (fară) filii Adei.

17. Si filii lui Baguel filiul lui Esau (fur):

ducele Nahoth, ducele Zară, ducele Mozg,

ducele Some ; aquestia duci ai lui Raguel
în țerr”'a Edom, que sunt filii ai Basemma-

thei femeii lui Esau.
18. Iar filii Olibemei femeii lui Esau :
Ducele Ieus, ducele leglom, ducele Cor;
aquestia duci ai Olibemei, filia lui Ană femcea lui Esau.

19. Aquestia

(cu un cuvânt sunt) filii

pe Olibemă filia lui Ană filiut lui Sebehon

lui Esau, şi aqueslia (sunt) ducii aquestor'a,
quari sunt (duci) în filii (natia, popolul) lui
Edom.

5. Si pe Basemmath filia lui Ismael, su-

filii lui Seir Chorrheului que locuiă țer'a :

neenilor, pe Adă filia lui Elon Cheuteul
şi

Eveul;

rora lui Nabaioth,
A. Aşă, născu Adă lui Esau pe Eliphas, și

Basemmath (îi) năcu pe Raguel.

5. Si Olibemă (îi) născă pe Ieus şi pe Ieglom şi pe Cor. Aquestia sunt filii lui Esau
que i s'au născut în ţer”a Chanaan.
6. Iși lud infine Esau femeile salle şi filii
sti, şi filiele salle, şi tote corpurile casei

salle, şi tăte averile salle, și (6tc vilele, și

20. Aquestia iar (quei următori)
21.

Lotan, Sobal, Sebegon,

Ană,

sunt

şi Di-

son, și Asar, şi Rison; aquestia duci ai Horrheului, filiul lui Seiv în ţer'a Edom.

22. Iar lui Lolan sau născut filii:
Chorrhi și Heman; iar suror a lui Lotan (fu)

Thamnă.

29. Filii iar ai lui Sobal (fard) Golon, și

Mannahath, şi Gacbel, Soph și Onam.

24. Si aquestia (urmatori) fiii lui Se-
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GENESE.

behon : Ai&, şi Onan, aquesta este (şi)
Onas quare află pe lamin în desert quând
păsceă subjugalele lui Sebehon tatălui seu.
25. Aquestia iar (quei urmatori fură)
filii lui Ană : Dison, și Olibemă, filia lui Ană,

26. ar filii lui Dison : Adamă şi Asban

şi lethran şi Charrhan,
27. Quei următori iară

filii lui Asar:

Balaan, şi Zucani, şi lucam şi Ucan.
28. Quei următori iar filii lui Rison

şi Aran,
29. Aquestia

(urmatori)

sunt

: Os,

duci

ai

(popolului) Chorrhi : Ducele Lotan, ducele
Sobal, ducele Sebehon, ducele Ană;
30. Ducele Dison, ducele Asar,

ducele

Rison; aquestia duci ai (popolului) Chorrhi,
în ducatele lor, în ţer'a Edom.
51. Si aquestia (quei următori) sunt regii
que au domnit în Edom, mai nainte d'a
domni vre un rege în Israel;
52, Domni dar că rege în Edom Balac filiul
lui Beor; iar numele cetăţii aquestuia (fu)

Dennabă.
|
33. Murind Balac, în locul lui domni

Jobab filiul lui Zară din Bosorrha.
34. Murind Jobab, domni în locui Asom
din ţeria Themanon.

35. Muri apoi Asom; şi domni în locul

lui, Adad, filiul lui Barad gquarele înfrâns
pe Madiam în câmpia Moab; şi numele cetăţii salle fu Gethem.

36. Muri apoi Adad, și în locul lui domni
Salamă din Maseccă.

37. După mortea lui Salamă, domni în
locui Saul din Rooboth quea de lingă riu

(Euphrate).

38. Murind Saul, domni în locul aquestuia Baalenon, filiul lui Achobor.

59. Muri şi Baalenon filiul lui Achobor
şi domni în locul lui, Arad filiul lui Barath,
şi numele cetăţii salle fu Phogor; iar numele femeii salile Metebeel filia lui Metrailh,
filiul lui Mezoob.

40. Aquestea sunt numele ducilor din
Esau

în semenţiile lor, după

locul lor, în

coprinsurile lor, şi în naţiile lor; Ducele
Thamnă, ducele llolă, ducele Iether.
41. Ducele Elibemas, ducele Elas, ducele
Phinon;

42. Ducele Kenez,
cele Mazar:

ducele Theman, du-

45. Ducele Megodiel, ducele Zophoin,

Aquestia (sunt) ducii Edomului în quelle
edificate în pământul possessici lor. Aquesta

(este) Esau tatăl (popolului) Edom.
|

4. Locuiă

CAPU

în terra

filii Zelphei, femeilor

tra Chanaan.
întâmplarile lui
spre dece anni,
cu îratii sei vile,
filii Ballei şi cu

lătălui

seu.

Hecri-

mină ânsă loseph cu împulări relle (pe fraţii
sei) călre Israel tatăl lor.
3. lar lacob dilegeă pe Ioseph dintre toţi
[ilii sei, qusei filiu de căruntețe îi eră; și îi
făcu o tunică de mai multe culori.
4. Vădend dar fraţii lui quă tatăl lor pe
deusul îl amă dintre toţi flii sei, îl luară în
utră, şi nu puleă a'i vorbi nimicu cu pace.
5. Apoi visând Ioseph un vis, îl spusse
fratilor sei;
6. Si le disse : audiți visul aquesla que
am visat :
7. Se făceă quă eram cu toţii spre a legh
mânuchi de spice în midlocul câmpului, și
se sculd mănuchiul meu şi se îndreptă în
sus; iar mânuchiele vostre în torcenduse se

închinară (pînă jos) la mânuchiul meu.

8. i disserd atlunci fraţii lui, nu cum vă
împărătind vei împărăţi peste noi sau domnind vei domni assupra nâstră? Si adaosseră âncă întru ă urri pe dânsul din causa
viselor şi a vorbelor lui.
9. Mai vedu âncd şialt vis şi îl spusse latălui seu şi fraților sei dicând : cecă visaiu un

alt vis : că cum (adie) sdrele, luna şi unspredece stelle mi s'ar” fi închinat mie.
10. Si îl demustro iată! seu dicândui que

& visul aquesta que ai visat? au doră venind
Vommu

veni eu şi mama

la şi fraţii tei a

ne închină ţie pe pământ?
44. IL invidiară fraţii lui; iar taţi lui lu0
înconsideraţiă şi nu uită vorba.

12. Se dusseră apoi îvaţii lui spre a pasce
oile tatălui lor în Sychem. .
15. Si disse Israel călre loseph; au fraţii
lei nu păstorescu în Sychem? Aide, quă am
ă te trimitte la denşii. — Ecc&-me respunse
Ioseph. 14. Ii mai disse Israel : ducându-te, vedi
de sun! sănătoşi fraţii (ei şi oile, şi însciințedă-mă. II trimisse dar din vallea Hebron,

şi veni în Sychem.
15, (Pe drum) îl aflo un omu ersând
pe câmp, și "l întrebo omul dicână : que
cauţi?

16. Tae ellu disse : pe fraţii mei caulu;

spune'mi unde păstorescu.

17. Ii disse dar omul; s'au ardicat de
aqui; quăci "iam audit dicând : să ne ducem
la Dothaim. Si se lud loseph după urma

XXXVII.

dară lacob

"43

perigrind tatăl seu, în
2. Si aquestea sunt
Iacob : loseph de şepte
eră păscând din preună
fiind june, din preună cu

unde

fraţilor sei, şi îi afld în Dolhaim,
48, Il previduro aquestia de departe pînă
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ă nu se appropriă de dânșii, şi complotară

de â'1 uccide.

19. Disserb dar fiă-quare către fratele
seu : €cc& vine visătorul aquell”a,
20. Aidem dară acum, să'l uccidem şi

să'] aruncăm într'una din gropele (aquestea)

şi să dicem feră rea?l a mâncat, și vommu
vede que vor (mai) fi visele lui.
21. Iar Ruben, audiud, îl scăpo din mâinile lor, dicând : nu, să nu?l attacăm la
sut.

ilet (viată).

22, Le mai disse Ruben : nu văvsaţi
sânge ; ci aruncaţi ”] într'una din cisternele
din desert, și mână nu puneţi pe densu
l;

Dupo Overbeck.

CAP,

24. Si luându ”] îl aruncară în cisternă
;
iar cistern'a eră vidă, nu aveă apă,
25. Sădură apoi să mănânce pâine,
și
uitânduse în sus, vedură. şi €ccă căllălori

Ismaeliţi veniă dela Galaad.

şi cămilele lor

eră încărcate de arome, de retină şi
de
Stactă : se ducea cu dânsele la Egyptu.
26. Disse altunci Iuda către frații sei:

spre que (ne 8) de folos de vommu uceide

Ioseph vândut de fratii sei,

pe fratele nostru și vommu ascunde sângele
lui?
27. Veniti să”! dămu (vindemu) Ismaeli-

ților aquestor'a, şi mâinile nostre să nu
fiă

XXXVII.

(cugetând cu aqueast'a) să "| scape din mâinile lor, şi să ”] redee tatălui seu.
25. Quând dară veni Iosephla frații sei,
(aquestia) îl despulliară de tunica variopintă
que aveă în pregiul seu;

Bocourt.

assupra lui, quăei fratele nostru şi sângele

nostru este. Il ascultară fraţii lui.

28. Si (cum) treceă pe acolo Gmenii
Madianiti, (adic6) commerciantii, scâsseră

GENESE.
45
femeea sa, qua să nu dec posteritate fratelui
și predară (vendură) pe Ioseph Ismaeliţilor seu.
CAP.
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şi ei şi addusserd pe Loseph afară din gropă,

în dos deci de auree, şi (aquestia) dusseră

pe Ioseph în Egyptu.
29.

lar Ruben reveni

la cisternă,

şi ne

aflându "1 acolo, își rupse vestmintele,
30. Si se înturnd la fraţii sei dicendu-le::
copillul nu mai

€, şi eu unde să me ducu

acum?
34.

Luând dară tunica

lui Ioseph,

în-

jungiară un ied dintre capre, şi îmmulliară
tunic'a în sânge.
92.

Trimisseră

apoi tunica

variopintă,

şi adducându-o tatălui lor, disseră : eccă
que ammu aflat; vedi (singur) daqua tunic'a

îiliului teu este, sau nu.
|
35. Si o recunosu (lată) şi disse : tu-

nic'a filiului meu este; fexră rea la mâncat,

feră a rapit pe Ioseph.
54. şi rupse vestmintele Iacoh, şi pusse
saccu peste midlocul seu, si dusse doliul
filiului seu multe dille,

35. Se addunară attunci toţi fiii și filiele
lui şi veniră spre a "l consolă;

voiă ă se consolă

dicând;

iar ellu nu

descinde-voiu

către filiul meu lugând în alle iadu lui; şi îl

plânse talăl seu.
56. Din pariea lor Madianiţii predară
(vândură) pe loseph în Egyptu la Pelephr
spadontele, archimagirul lui Pharaon.

CAPU XXXVI.
4, PosVau în timpul aquell'a quă descindii
Iuda dela fraţii sei şi se dusse la un vumu

dre-quare Odollamită al quăruia nume (eră)

Hiras.
2. Si vădu acolo Iuda pe filia unni Chananean al quaria nume (eră) Savă. O lud
de femee și îniră la densa.

5. Aqueasta concepend, născu un filiu şi
chiemo numele lui, Er.

4. Si concepând âncă, născu filiu şi
chiemo nurmele lui Aunan.
5. Si adogind âncă, născu filiu, şi chiemo
numele lui Selom ; iar ea eră în Chasbi
quând a năseut pe aquestia.
6. Apoi, lud luda pentru Er primogeni-

tul seu, de femee, (pe una) al quăria nume
(eră) Thamar.
|
7. Deveni Er primogenitul lui Iuda reu

înaintea Domnului, şi îl uccisse Dumnedeu.

8. Disse attunci luda lui Aunan: întră la

femeea

fralelui teu, însoră-te cu dânsa și

ardică semenţa fratelui teu.

9. Cunoscând ânst Aunan qud nu vor fi

pe numele seu filii que eră ă se nasce, făceă

astfel cum să verse pe pământ quând intră la

10.
nedeu
morţea
44.

Necuvios se arătă înaintea lui Dumqus a făcut aqueast'a, şi pedepși cu
şi pe aquest'a.
Disse dar Iuda către Thamar nurora

sa : stăi văduvă în cas'a tatălui teu, pînă se -

vă facce mare Selom filiul meu;—quăci si a
fost dis să nu cumvă să moră și aquest'a că

fratii lui.—Depărtânduse dar Îhamar, stă în
cas'a tatălui seu,

412. Se immulţiră întraquestea dillele şi
muri Savă femeea lui uda, si consolânduse
luda, ascindu către tundătorii oilor salle,

ellu și Hiras păstorul seu Odollamităl, la
Thamnă, |
45. Si sa dat de scire nurorii salle Thamar, dicândui : &ecă socrul teu ascindu

Tlamnă spre ă tunde oile salle.

la

44. Aqueasta, desfăcândw'şi vestmintele veduviei salle depe sine, se accoperi

cu ibâristru (v&lu), se adornd şi stette lân-

d porţile Acnanului quare este în drumul
Thamnei , quici vtdusse qud se făcusse
mare Selom filiul aquestuia și quă ellu nu

o didesse (după cuvânt) de femee lui.
15. Vedend'o Iuda (ast fel) în drum,

credă qud ar fi o meretrice (prostituată);

quăci ea iși accoperisse fac'a și ellu nu o
recunoscu
|
16. Se abătii dar din calle către densa şi

îi disse : Lassă-meă intră la tine; qusci nu

sciă quă nuror a sa eră.

17. lar ea disse: que îmi vei dă de vei intră la mine? EI îi respunse : eu îti voiu trimitte un ied de capre dela turmele melle

iar ea adaosse : de îmi vei dă arrabonă pină
să mi trimiti,..

18. Disse ellu attunci : que sa “ţi dau de
arrabonă? — Inellul teu, disse ea, colanul
teu, şi baculul (Loiagul) que ai în mâuă.—

I le dette; introla dânsa,
dela densul.
19. Sculânduse apoi,
cas'a tatălui seu); lepedă
pe sine şi își pusse (din
văduviei salle.

şi-ea lud în pântece

se dusse în apoi (la
vălul (Lheristru) de
nuou) vestmintele

20. Iuda din pari&'si trimisse iedul de
capre (dându'l) în mâna păstorului seu
Odollamităl, spre a'i adducce (înapoi) arrabon'a dela femee; âust (aquesta) nu o află.
21. Intrebă (în sus si in jos) pe omenii
din locul aqueli'a, dicând : unde

este me-

retricea que eră în Aenan pe calle? iar ei
îi disserd : n'a fost p'aqui nici o meretrice.

22. Se înturnd dară către Iuda și îi disse : nu am aflat; și omenii din partea lo-
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cului dicu : quă unu & acolo nici o mere
.
trice.
25. Disse altunei luda : aibă-le; ânsă
qua nu cum vă să fim de ris, eu (din
partemi/'iam trimis (unde să [iă) iedul aquest'a,
iu ânse nu ai aflat”.
.

CAP.
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- 6. Si tote quâte eră alle salle le
trimitea
dela dânsul pe mâinile lui loseph,
quât nu
mai

sciă de alle salle nimicu de quât pâinea
que o mâncă. Pe lângă altele eri lose
ph
bell

u la facă și frumos la vedere lorte.
7.
Sa intemplat după una alta quă fe24. Iar după trei luni sta întempla
t
mea domuului seu 'şi a pus ochii pe
s'a dat de scire lui Iuda dicând : forni quă
loseph,
catuşi disse : culcă-te cu mine.
Sa nurova ta Thamar şi Gecă qud
şi are în
8. Iar ellu nu voiă, şi disse femeii dompântece din fornicaţia (ei). Iar Luda
disse : nului seu : daqua domnul meu
scoteți-o dar afară, şi ardă-se.
s'a lăsat pe
mine și nu cunâsce nimicu în cas'a
25. a ânsă pe quând o duceau (la rugu)
sa, şi
tote quâte sunt alle salle le a dai pe
irimisse către socrul seu,
mâinile
dicend : Dela
melle;
omul dela quare sunt aquestea..
... (dela
9. Si (daquia) nu este în cas'a aqueast'a
aquella) am în pântece. Si adaosse
: recunimicu mai presus de quât mine, nici
nOsce al cui este innellul, colan
niul şi baculul
micu nu'mi este prohibit, afară
aquest'a.
de tine,
quici iu femea lui esci; cum dară
„26. Recunoscă Iuda (objetele)
să facu
şi disse:
uw'a că aqueasta, râul aqucsta atât de
justificatu-s'a 'Thamar mai mult
mare,
de
quât
şi să păcătuescu în aintea lui Dumnedeu?
mie; (are dreptate) pentru qus
nu
am
10. 'Tot vorhiă ea lui loseph di din
da'o lui Selom filiului meu, que nu
qi,
adaosse
iar ellu nu ascultă Ja dâns'a d'ă se culcă
intru â o cunâsce.
şi
dă împreună-veni cu dânsa.
27. Pe quând născeă ea, se vădu quă
11.
Se întâmple ânsă într? di assemenca
eră gemeni în pântecele ei.
quă într loseph în casă spre ă căută de
20. Si a fost quând a năseul quă
unul
sale; și nimeni din ai casei nu eră în alle
înlinse înainte afară mâna, lar mOşa
în.
iru,
tricea) luându legă de mâw'a lui un (obsle12. Il appuco antunci (ea) de vestminte
roşu, dicend : aquesta vă eşi mai nainte.(firu)
lrăgendu'l şi dicând : culcă-le cu mine.
29. Anst cum își retrasse mân'a,
în dată
ellu Jăssându'şi vestmintele în mâinele lar
eși fratele seu; iar ea disse : que,
ei,
pentru
fugi, şi eşi afară.
tine s'a rupt îngrădirea (cas'a)? și
|
chiemo
15. Cum dară vedu (ea) quă (ellu) îşi
numele lui Phares.
vestmintele în mâinile ei, și fugind eşi lăssă
30. Si după aqueasta eși fratele lui,
afară,
pe
chiemo pe quei que se află în casă și
a quărui mână eră (firul) roşu, şi
le
disse:
chiem6
14. Vedutaţi? ne-addusseră un
numele lui Zară,
fecior
Hebreu spre ă'şi facce batjocură cu
noi! Iurola mine dicend'mii : cultă-te cu
CAPU XXXIX,
mine; şi
țipaiu cu voce mare,
4. Iar loseph fussesse dus în Egyptu
și îl
15. Iar ellu, cum audi quă îmi înalţaiu
cumpirasse Petephre eunuchul lui Phataon,
vocea
şi am țipat, lăssându'si vesumintele
archimagirul, bărbat egypleau, din
mâinile
lângă mine, fugi şi eşi afară,
Ismaeliţitor que îl addusseră acolo.
16. Lăssă jos lingă dâns'a vestmintele
2. Si eră Domnul (Dumnedeu) cu loseph,
pind
veni domnul lui (loseph) ă casă
de aqucea crâ bărbat que prosperă,
la
și sine;

Stă în casă pe lungă Egypteanul domnul
seu.

3. Pricepeă în adăver domnul seu quă
Domnul (Dumnedeu eră) cu dânsul,
şi quă
tote quâte face, Domnul le îndrepie
dă în

mâinile lui.

4. AN0 dar Ioseph graţiă în aintea dom-

nului seu, și bineplăcândaui îl pusse peste
cas'a sa, şi t6te quâle eră alle salle le detie
pe mânia lui loseph.
5, Aşă, după que”l a stabilit peste cas'a
Sa, şi pesle tote alle salle, binecuvâ
Dumnedeu cas'a Egypleanului pentru Iosents
ph
și fu Dinecuvântarea Domnului

peste

averile lui, atât in casă quât şi la terrină,idle

17. Vorbi şi lui tot cu cuvintele
aquellea,
dicend; intră la mine Hebreul,
feciorul que

"| ai luat în casă spre a'şi facce Daljocură

cu
mine și îmi disse : culcă-te cu mine.
18. Cum ânsă audi qus îmi înălțaiu vocea
şi țipaiu, îşi lăsă vestmintele lingă
mine şi
iugi. şi eşi afară.
19. Așă, cum audi domnul lui (loseph)

vorbele femeii sale quâte disse către
dânsul, dicând : « Așă "mi a făcut feciorul
teu »
se apprinse de urgie.

20. Si lu6 domnul pe loseph şi îl pusse
în cetățue în locul unde 'detinuţii regelui
se

ținu la închisdre.

21. Si eră Domnul (Dumnedeu) cu Ioseph,

CAP. SU,
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şi vărsă assupra lui misericordiă, şi delle
lui graţiă înaintea archicustodelui delenutilor,
23. (Incredânduse) delte archicustodele,
închis6rea pe mân'a lui loseph, şi pe toti
quei adduși que eră în carcere; şi te quâte

se facu acolo, ellu le făceă.

24. Nu mai sciă archicustodele nimicu
despre alle sarcinei sale ; quăci tote eră pe
mâna lui loseph, pentru qud Domnul (Dum-

nedeu)

eră cu dânsul; şi quâte ellu făceă,

Domnul le prosperă în mâinile lui.

CAPU XL.
4. S'a întemplat după quâte s'au dis qud
archicuparul regelui Egyptului, şi archipâinarul p&cătuiră domnului lor, regelui de

Egyptu.

.

Ă

2, Si se mânid Pharaon pe ambi sei eunu:
chi, pe archicupar şi pe archipâinar;

„5, Si ii pusse la inchisâre la archimagiru, în carcerea unde loscph eră inchis.

4. Şi archi-custodele ii încredintță lui
loseph, quare stăruiă pe lingă densii;
aquestia fură quâte-vă dille sub arrest.
5. Intmaquestea, v&dură amândoi vis, fii
quare quâte un vis în aqueeaşi n6pte: —
visiunea aguestui. pis — archicuparul si archipăinarul regelui de Egyptu gue eră în carcere 4,

ti

minte Pharaon de foncţiunea ta şi te vă
restabili în archicupăria ta, şi vei dă cup'a
lui Pharaon în mân'a lui dapă fonctiunea
ta de mai nainte, după cum erai (urnând
vin.
14. Anst addu “ţi minte de mine prin
line Ensuţi, quând bine îţi vă fi, şi să faci ca
mine misericordiă : să adduci ă minte de
mine lui Phavaon, și să me scoti din închisOrea aqueast'a.

15. Qusci prin fur mau furat din terra

Hebreilor, şi aqui n'am făcut nimicu, ci (pe
nedrept) m” au aruncat în grop'a aqueast'a.
16. Vedi altunci archipâinarul quă drept
a interpretat, şi disse lui loseph : şi eu am
vedut vis, şi se făceă quă trei canistre de
(pâini) chondrite purtam pe capul meu;
A7. Lar în canistru quel de d'assupra
(eră) din tote (farinăturele) din quâte regele
Pharaon mănâncă, (şi quare sunt) de messeria pâinarului; şi passerile (cerului) mâncă
aquestea din canistru (que eră) sus pe capul

meu.

que eră cu dânsul în inchisorea que eră sul
command'a domnului seu, dicând : de que

18. Ioseph attunei respundând îi disse:
aqueasta este interpretaţia aquestui (vis):
quelle trei canistre trei dille sunt:
19. Ancă trei dille, şi Pharaon îţi vă luă
capul dela tine, şi te vă spândură pe lemnu,
şi vor mâncă passerile cerului cărnile talle
dela tine.
20. S'a întemplat dară în treia di, dioa
nascerii lui Pharaon, quă făcea ospetu tululor feciorilor sei (din casă); şi isi addusse a
minte de foncţiunea archicuparului şi de
foncțiunea archipâinarului que eră între

explicaţia lor este? Spuncţi dar mie.
9. Incepi dar archicuparul a'si spune

21. Restabili dară pe archicupar in fonctiunea sa, şi (ast fel) şi delle (aquest'a) cup'a
în mâv'a lui Pharaon;
22. lar pe archipâinar (pusse) şi "1 spăndură, după cum le a fost interpretat loseph.

6. Intro loseph dimineața la dânșii, şi îi
vEdi qud eră turburaţi.
7. Intrebd dară pe euuuchii lui Pharaon

dre fecele vă sunt iviste astădi?
8. lar ei disseră lui : visu ammu vădut,
şi quine să '] interprete, nu se află. Ioseph
atunci le disse : au doră nu prin Dumnedeu

visul către Ioseph, şi îi disse : In visul meu

eră o viiă înaintea mea.
10. Jar în viiă (eră) trei vite, şi ea (viiea)
înfloriă, desvoltă vlăstare: (și 6ecă, şi) copti
ciorchinii de struguri,
|
44. Si calicea (cup'a) lui Pharaon eră în
mân'a mea, şi luaiu strugurele şi îl storseiu

în cupă, și dideiu cup'a în mâinile lui Pharaon.
12, loseph altunci ii disse : aqueast'a este
interpelaţia aquestui (vis) : quei trei viţe,

trei dille sunt,

15. Ancă trei dille şi "și vă adducce â

(1) Aquesti hebraismi que se arată fard syntaxe
nu se Jassă ă se traducce de quât.că tiţluri materici următore,

omenii (feciorii curţii).

25. Nu îşi addusse ânst â minte archicuparul de loseph, ci 'şi a uitat de dânsul.
CAPU XLI.
4. Jar după doi anni de dille se întem-

pld quă Pharaon vedi un vis.

2. Se vedeă pe sine quă stă pe (marginea)
rîului ; şi €ccă, că din riu, qud oşiă sâpte

vacce frumâse la vedere şi allese la cărni,

şi se pasceă în Ache (locuri paludose, apose)
3. Alte şepte vacce mai eşiă după aques=

tea din riu, hidose la vedere şi magre (cos-

telive) la cărni şi se păsceă pe lungă vaccele
dW'ânteiu) pe marginile (buza) rînlui (în
Ache).
4. Si quelle şepte vacce hidose la 'vedere
şi magre la cărni mâncară pe quelle şeple
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vacce frumose la vedere şi allese. Se
deştept6 Pharaon.
5. Si vis6 (apoi) de adoilea; şi cet ștp-

te spice (de grâu) se înălțau, înti”o singură

propagine (tulpină) allese şi frumose.
6. Alte șepte spiceapoi secălive și bătut
e
de vânt resăriau după aquestea.
7. Si devorau quelle seple spice uscățive
(și bătute de vent) pe quelle şepte
spice

allese şi pline (încărcate). Se deştepto Pha:
raon; şi eră vis.
|

8. Se făcu ânsă dimineaţă și eră turburat
suliletul lui : și trimetend chiems pe
toţi
interpreţii Egyptului, şi pe toţi sapientii
aquestei (celăti), şi le spusse Pharaon
visul
seu; şi nu eră quine sa i] interprete.
|
9. Atunci archicuparul vorbi către Phavaon dicând : Astădi "mi adducu î minte
de
p&calul meu :
|
10. Pharaon avi în urgie pe feciorii
sei,
şi ne pusse la închisore în cas'a archimagirului pe mine şi pe archipâinarul. „44. Siammuvădulvistol în aquea'şi nopte
eu și ellu, fiă-quare-după alle salle vădurăm
vis.
.
12. Mai eră cu noi şi un june Gre-quare
Hebreu fecior al archimagirului; noi
îi
spusserăm, și ellu ne interpreld visurile,
(fă quaruia) bârbat visul seuîl desleg.
15. Se făcu dară quă, după cuim ne inter
Preto, assemenea s'a şi întâmplat : eu (adic
ă)
a me restabili în foncţiunea mea, și ellu
â fi
spândarat,
14. Trimiţend Pharaon,
chiemo pe
loseph ; şi îl scâsseră din închisore, îl rasserd, îi schimbară vestmintele, și veni
la
Pharaon,
15. Disse attunei Phavaon lui Loseph
:
vis am vădut, şi quine să?l interprete
nu
este; eu ânsă am audit de tine dicen
d:

qud cum audi visele, (în dată) le interpreţi.

16. Jar loseph respundend lui Pharaon,
disse : fard (ajutorul). lui Dumnedeu nu
se
pote respunde salvarea lui Pharaon.
17. Vorbi dar Pharaon către Ioseph

dicend : în vis mă făceam quă stam pe buz'a
(marginea) rîului;
18. Si că din rîu eşiau şepte vacce
mose la vedere și allese la cărni, şi se frupăsceau în palude (Ache)
19. Si 6ccă alte septe

vacce eşiau

în

urma aquestor”a din rîu, relle şi hidose la
vedere forte şi magre la cărni (şi se păsceau
în Ache), cum m'am mai vedut ast fel în tot

Egyptul mai hidose.
20. Si mâncară quelle șpte vacce, quel-

le hidose şi magre pe primele şeple vacce
Îrumose şi allese.

CAP,

XI.

21. Si (aquestea) intrară în pântecele
quellor alte, şi nici nu se cunosceă quă

au intrat în pântecele lor, quăci aspectele
aquestor'a eră (lot) hidose că şi la încep
ut,

— Desteptându-me, addormiiu (iară),
__22. Si veduiu iară în somnul meu,

că

cum ar'fi fosi şeple spice (que) se inăltă în
sus într'o singură propagine (tulpină) pline
şi frumose.
25. Apoi alte şeple spice uscătive și bătute de vânt resăriă venind după aquestea.
25, Si devorară quelle septe spice uscățive şi bătute de vânt pe quelle şepte spice
frumose şi pline. Spusseiu dară interpreţi
lor; și nu este quine să "mi explice.
29. Loseph attunei disse lui Pharaon : Vi-

sul lui Pharaon unul este; şi quâte Dum-

nedeu face le arătă lui Pharaon.
26. Quelle șepte vacce frumâse şepte anni
sunt; şi quelle şpte spice frumâse (lot)
s6pte anni sunt ; visul lui Pharaon unul este.
27. Si quelle septe vacce magre que ascind în urnva quellor Vânttiu, şepte
anni
sunt (iar6); și quelle șepte spice uscătive
și
bătute de vânt, s6ple anni vor fi de famet
e.
20. Aqueasta dar "mi e vorba que am

dis lui Pharaon : (qu5) quâte Dumnedeu

facce, le arătă lui Pharaon.
29. Eect şâpte anni vinu; eftinătate mulță (vă fi) în L0tă țerr'a Eeyptului.
30. Veni-vor ânst ştpte anni de famete
după aquestia, și vor facceă [i uitată ahundana în LOLĂ ţârea Egyptului, și fametea
vă
consumă țâri'a;

51. Si nu se vă mai cunâsce eflinătatea

pe pămenl din fametea quc vă fi după
aques-

lea, quăci tare vă fi forte.

32. lar în quât pentru quă s'a repet
at
visul lui Pharaon de dot ori (aqueasta înveder

edă) quă adevărat este cuvântul dela
Dumnedeu, și nu vă întârdiă Dumnedeu de

ă facce agqueast'a.

55. Acum dară caută un omu

şi inteligent”.

prudent?

54. Si așştdă”l peste tera Egyptului
si
facă Pharaon cum să numiască toparchi
(comissari ținutali) în (t6t4) țer”a, ŞI (aquestia)
să cinciuiască (să ia din cinei una) din tote
productele țârrei Egyptului în quei ștpte
anni de eftinătate ;

|

55. Si adducă-se la un locu Lote bucatele
quellor ş&pte anni buni que vinu, Şi adune
se tot grâul sub mân'a lui Pharaon ; bucai
e
prin celăţi puiă-se spre consevare.

36. Si vor fi bucatele custodite în reser
vă pentru țerră pentru quei şâpte anni defamete que vor fi în terra Egyptului ; şi

astfel nu se vă consumă ţârra în famete,

CAP.
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37. Plăcură cuvintele în aintea lui Pha-

raon, şi înaintea tutulor menilor (curţii)
aquestuia.

58. Si disse Pharaon (tutulor) omenilor

si : au doră vommu află un assemenea omu
quare să aibă spirit de deu în tr'ânsul?
39. Adaosse apoi Pharaon către loseph ;

fiind quă "ti arăt6 Dumnedei tote aquestea,

nu se află omu mai prudent de quât tine şi
mai întellept.

40. Tu vei fi peste cas'a mea, şi de guv'a

ta vă ascultă totu popolul meu; numai cu
thronul voiu fi eu mai presus de quât tine.
41. Disse dar Pharaon lui loseph : 6ccă
le constituu astădi peste î6tă ţerra Egyptului;
42. Si scoţţend Pharaon innellul din mâăWa Sa il circumpusse în mâna lui Ioseph şi
il revesti cu stolă de bysson şi circompusse
collană aurea peste collul seu;

49

55. Trecură infine quei şepte anni de
eflinătate que fură în ţer?a Egyptului;
54. Si începură qui şepte anni de famele ă veni, după cum dissesse loseph ; şi se
făcu famete peste toi pămentul, şi în totă
țerra Egyptului (nu) eră pâine.

55. Si flămâudi 161ă țerra Esyptului :

strigă dar popolul ciitre Pharaon despre
pâini. Disse dar Pharaon către Egypieni.
Duceţi-ve la losepb şi ori que vă dicce vot,
faceţi.
56. Si fametea eră peste fac'a a tot pămiântului. Deschisse dar Ioseph tdte grănarele şi vindea tutulor Egyptenilor.

97. Si (din) 16te coprinsurile veniau în
Egyptu spre ă cumpără dela Ioseph, qusci
fametea fi tare peste tot pământul,
CAPU

XLII.

4. Vedând dar Iacob quă eră (bucate) de

45. Si”l pusseă se sui în al doile carru
vândare în Egyptu, disse filiilor sei : de que
din alle salle, si proclamb înaintea lui ca. | v& mai
uitaţi unul la altul?
duceatorul; şi (asifel) îl stabili peste tâtă
2. Eccă qud audiiu quă este grâu în
terra Egyptului.
Egyplu; descindeți acolo şi cumpăraţi-ne d'a44. Disse apoi Pharaou lui loseph : Eu
colo duevă bucate qua să trăim şi să nu
(sunt) Pharaon ; ânsă fără (voiea) ta nimeni
murim.

nu vă ardică mân'a sa în L6tă ţerr”a Egyptului.

45. Si chiemo Pharaon numele lui lo.
seph Psonthomphanech şi îi dette pe Ase-

neih filia lui Petephre preotul Heliupolii de
femee.

46. Iar oseph eră de trei deci de anni

quând stette înaintea

lui Pharaon

regelui

de Egyptu. Esi apoi loseph din aintea lui
Pharaon, şi străbatu totă terr'a Egyplului.

47. Si făcu pământul în quei ştple anni
de efiinătate bucate (multe);
48. Si se adunară tote bucatele quellor
şepte anni în quari fu eftinătate în terra
Egyplului; şi se depusseră bucatele prin

cetăţi, (adic6) bucatele câmpiilor din pregiurul unei cetăţi se depuneă în aquea (ce-

tate).

49. Si adund loseph grâu câ aren'a Mării

mult forte, pînă quât nu se nai puieă nu-

mâră, quă nu eră număr.
50. lar lui loseph se născură doi filii,
(pină să nu viiă quei șeple anni de famele)

pe quari îi născu lui, Aseneth filia lui Pete:

phre preotul Heliupolii.
51. Chiemo Joseph numele quellui ântâiu născut Manasse dicând : quă me făcă

>

Dumnedeuă uită tote durerile melle şi iste
alle tatălui meu.
52. Iar numele quellui Mal doilea il chie-

mo Ephraim; qud (adică) m'a mărit Dumnedeu în teria umilităţii melle,

5. Descindură dar fraţii lui loseph, quei
dece, spre ă cumpără grâu din Egyptu;

4. lar pe Beniamin, pe fratele lui loseph
nu "] trimise Iacob din preună cu fraţii lui;
quăci disse : să nu cum va să i se întemple

vre un râu (malatie).

5. Veniră dar filii lui Israel spre ă cum:
pră dinpreună cu quei que (mai) veniau

(din părțile locului), quăci fametea eră în

tera Chanaan.
6. Iar Ioseph eră pricipe al tărrei : ellu
vindeă la tot popolul tărrei. Venind dară fraţii lui Ioseph, se închinară lui, cădâud cu
fac'a la pământ.
7. Vădând dar loseph pe fraţii sei, îi recunoscu ; ci se arălă străin către

denşii, şi

le vorbi forte aspru, dicându-le : De unde veniţi? iar ei disserd : din tera Chanaan spre
ă cumpără bucate.
8. Recunosc (cum s'a dis) Ioseph pe

Îraţii sei ; iar ei nu '] recunoscură.
9. Si îşi adduse ă minte loseph de visele
salle que vădusse, şi le disse : spioni sun=
teți voi, şi aţi venit spre ă recundsce vesti=
gele coprinsului.
10. lar ei disseră nu, domne, feciorii ței

venirâm spre â cumpără bucate.
44. Toţi suntem filii aquelluia'si omu;

pacefici suntem, nu sunt feciorii tei spioni.
12. Iar ellu le disse : nu, ci ati venit să
vedeți semnele țărrei.
19. Attunci ei disserd : noi feciorii tei
4
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doispredece frați suntem în ţer”'a Chanaan ; şi eccă quel mai june se află cu ta:

1ăl nostru astădi, iar quel al altu nu mâi

existe.
44, Disse şi loseph lor : aqueasta este
que ve spusseiu : spioni sunteţi voi,
15. După aqueast'a ve veţi dă pe facă :
pe sănătatea lui Pharaon! nu veţi eși de

aqui, daqua fratele vostru quel mai micu
nu vă veni (și ellu) aqui (la fac'a locului).
46.

Trimitieţi dintre voi pe unul, și să

adducă pe fratele vostru ; iar voi veţi fi duși
la închis6re pînă se vor învederă vorbele
vostre de spuneţi adevărul sau nu;

iar de

nu, pe sănătatea lui Pharaon ! de nu sunteţi

spioni.
17. Si îi pusse în închisâre trei dille.
18. Iar atreia di le disse loseph : faceţi
aqueast'a şi veţi trăi ; quăci eu me tem de

Dumnedeu.

19. De sunteţi pacefici, un frate al vosiru să stea avreslat la închisâre, iar voi du-

ceți-ve şi luați cu voi grânele vâstre que
Vati cumpărat ;
20. Si pe fratele vostru quel mai micu
adduceţi "1 la mine, şi se vor crede vorbele

vostre;
iar de nu, veţi muri. Făcură dar așă.
21. Si disse fiă-quare către fratele seu :

în adevăr, qud suntem în păcat despre fraiele nostru, quăci ammu trecut cu vederea

durerea sulfletului lui, quând ni se rugă din
fundul inimii, şi nu voirâm a” audi : de

aqueasta

veni

assupra

nostră trihulaţia

aqueasta,

22. Respundend apoi Ruben, disse lor :
nu V'am spus vot, nu vam dis : să nu nedreptățiti pe copillu? Nu m'aţi ascultat ; şi
ecct qud sângele lui se exquerre (acum),

25. Ei nu sciă qud loseph îi aude (întellege); quăci aveă între dânsii un interpret,
24. Intorcându'şi
fag'a dela dânşii plânse
Ioseph, şi iar veni câtre densii, şi le vorbi.
Lud apoi pe Symeon dintre dânşii şi îl legă
în aintea lor.
25. Ordond după aqueasta Ioseph să împle vasele lor cu grâu și să redea argintul
lor la fia-quare în sacul seu, si să le mai

dea şi provisiă de merinde pe calle ; şi asă
li se făcu.
26. Puind dară grâul pe asinii. lor se
depărtară de acolo.
27. Deslegând apoi unul disacii (marsippul) spre a dă demâncare asinilor sei acolo
unde irăssesseri spre ă mâne, vădu lega-

tur'a cu argintii sei quă eră d'asupra în

gur'a marsippului;

CAP, XIII.

meu. Li se mișcă inim'a, şi se lurbarară dicându'şi între dânşii; que & aqueast'a que
Dumnedeu făcu cu noi?

29. Ajunseră la lacob tatăl lor în ţerr'a
“Chanaan, și îi spusseră tote que i se întemplasseră, dicând:

30. Vorbitu-ne-a forte aspru Omul, domnul ţărrei, şi ne-a pus în inchisâre că pe
nisce spionatori ai ţărrei,.

51. Ci şi noi îi disserăm: omeni de pace
suntem, nu suntem spioni ;
52. Doispredece fraţi suntem filii ai tatălui nostru; unul nu mai existe, iar quel
mai micu cu tatăl nostru & astădi în era

Chanaan.
53. Ne disse attunci Omul,

domnul

tărrei : după aqueasta vommu cunâsce quă
sunteţi 6meni ai pacii : lăsaţi aqui cu mine
(ostagiu) pe un frate al vostru, iar voi,
luându-vă grânehe cumpărate duceţi-ve;
54. Si adduceți la mine pe fratele vostru
pe quel mai june, şi mă voiu încredinţă
quă nu sunteţi spioni, ci 6meni ai păcii;
attunci ve voiu remitte pe fratele vostru şi

veli (ave voie) ă cumpără din târră,
55. Apoi quând începură ei a *şi deşertă

sacii, se vădu quă legătur'a cu arginti a fiăquaruia se află in sacul seu. Vedând legă.
turele cu arginţii lor ei şi talăl lor, se iemută.
„30. Le disse dar Iacob tatăl lor : voi
m'aţi lăssat fară [ilii : loseph nu mai este,
Symeon nu mai este, acum şi pe Beniamin
să mi "1 luaţi? Assupra mea se făcură lole
aquestea.

57. Disse şi Ruben tatălui scu : pe amân:
doi filii mei ommârii de nu “ţi '] voiu ad-

ducce (înapoi); dă 'mi”] în mân”a mea şi eu
îl voiu adduce în apoi la tine.
50. lar ellu disse : nu se vă duece filiul
meu cu voi; quăci fratele lui muri şi ellu
singur îmi remasse; i se vă întâmpla” și lui
vre o neputinţă pe druniul pe quare ve veţi
ducce, şi veți împinge bătrâneţele melle cu

întristare în iadu. — Jar Fametea eră lare
pe pământ,

CAPU XLIII.

1. Quând ânsă împliniră întru ă mâncă

de tot grâul que addussesseră din Egyptu,
disse către dânşii tatăl lor : mai ducendu-vă
cumpăraţi-ne quevă bucate.
2. lar luda îi disse : prin proteslatid

ne-a mărturisit Omul (domnul ţărrei), dicând, nu veţi pul€ vede faca mea daqua
fratele vostru quel mai june nu vă veni aqui

28. Si disse fratilor sei : mi s' au dat la mine,
înapoi arginţii, qud ccet'i aqui în marsippul 3. Daqua dar vei trimite pe fratele nos:

CAP.

XLIU.

GENESE.

ivu cu noi, ne ducem şi noi spre ă cumpără

bucale;

A. lar de nu?! vei trimitte, nu ne mişcăm

de aqui;

quăci Omul

îmi veți vede

ne-a dis (o dată) nu

faca, de nu vă i cu voi fra-

tele vostru quel mai june.
5. Disse aitunti Israel : pentru que "mi
ați făcut răul aquest'a, spuind Omului quă
mai aveţi âncâ un ftate?
6. lar ei disseră : întrebând ne mai în-

trebă âncă Omul şi despre familia nâstră,

3

17. Vedend ânst omenii qud fură întruduşi (ânsusi) în cas'a lui loseph, disseră :

pentru argintul que s'a addus înapoi în
marsippii nostri la început (pentru aqueea)
suntem întruduşi (aqui) spre ă ne calumniă
şi ă ne assupri, şi ă ne luă apoi pe noi drept
feciori (in servitute) şi asinii nostri.

18. Appropiându-se dar de omul que er
peste cas'a lui loseph, îi vorbiră în porta
casei,
19. Dicândui : rugămu-ne, domne, descindurăm de prima Gra spre ă cumpără bu-

dicând : daqua tatăl nostru irăiesce, daqua
mai avem vre un frate? şi noi "iam spus tot,
după aqueastă requisitiă; au sciam noi quă

cate,

seu : trimitte copillul cu mine, şi sculân-

casă, qud deschidând marsippii nostri, &ceâ
si argintul fia-quăruia eră în marsippul
seu; (aşă dar) argintul nostru în propria
sa greutate acum îl adducem în apoi în
mâinile nostre;
21. Si altu argint mai addusserăm cu

ne vă dicce adduceti "mi aqui pe fratele
vostru?
7. Adaosse apoi Iuda către Israel tatăl

du-ne, ne vommu

ducce, qua să irăim şi să

nu murim şi noi, şi tu, şi tote-alle ndstre.
9. Eu me încarcu cu copilul; din mâna
mea să mi "] queri; de nu “ii "] voiu adducce
înapoi, şi de nul voiu restitui înaintea ta
păcătuind voiu fi către line în tote dillele

(vietei melle),

-

9. Qusci de n'ammu fi întârdiat atâta,
de dos ori ne-ammu fi returnat pînă acum,
10. Disse infine Israel, tatăl lor daqua
este aşă, faceţi aqueasta : luaţi din fructele
pămentului în vasele vâstre, şi duceți Omu-

lui

daruri de

resină, de miere, incens, şi

stacte (balsam) şi terebinthu, şi nuce.
11. Si argintul îndoit luaţi ?] în mainile
vostre ; şi argintul que s'a întors în marsippii vostri duceți "] înapoi cu voi, qua nu
cum vă vre o errore să fiă;
12. Luaţi şi pe fratele vostru, și sculându-ve duceti-vă la valle către Omu.
15. lar Dumnedeul meu dee vot grațiă
înaintea Omului, qua să trimiţă înapoi pe
fratele vostru pe unul (que ţine acolo) precum şi pe Beniamin, quă eu, precum am

vemas fără filii, (v&du qu5) fară fiii am
remas.
14. Aşă, luând bărbaţii darurile aquestea

luară și argintul indoit în mâinile lor precum şi pe Beniamin; şi sculânduse descindură în Egyptu, şi stetteră înaintea lui
Loseph.

45. Li vădu loseph precum și pe Benia-

min fratele seu din aqueeaşi

mamă,

şi or-

dond quellui peste alle casei sale, (dicend):
întrudu pe 6meni în casă, și înjughiă vic-

20. Si se întâmplă quând ammu ajuns &

noi spre a cumpără bucate ; nu scimu quine

să fi pus în apoi argintul în marsippii nosri.

22. Le disse și Omul : voie buna şi sâne-

tate! Fiţi în pace şi nu ve temeţi. Dumnedeul părinților vostri, detle vog tesaure în
marsippii vostri quăci argintul vostru eu

iulregu la greutate ”] am luat. — Si scosse
afară la dânsii pe Symeon.

29, Si addusse apăspre ă spălă picisrele

lor, si addusse fenătură pentru asinii lor.

24. lar ei preparară

darurile pînă să

viiă loseph la amiedi, quăci audisseră

qud

acolo aveă să prândească ellu.
25. Veni dară Loseph ă casă ; şi ei îi ad-

dussero darurile, que aveau în mâinile lor,
în casă, şi se închinară lui cu facă la pământ,
26. i întrebo attunci : cum vă aflaţi? şi
le adaosse : stinătos este tatăl vostru, Dătrănul de quare”mi aţi vorbit? mai trăisce?
27. lar ei respunseră : sănătos & feciorul
teu, tatăl nostru, şi trăiesce. — Disse si

(ellu) : binecuvântat omul aquelPa la Dumnedeu.—Ei plecânduse, se închinară (âncă).
28. Ardicându "şi loseph ochii, văd pe
Beniamin pe fratele seu din aqueeaşi mamă ;
şi disse călre dânşii : aquest'a este fratele

vostru que] mai june que aţi dis să mi 7] adduceţi? — Iar (către dânsul) disse : Dumnedeu fiă misericordios cu tine, filiule.

time, şi prepară (le); quăci cu mine au să

29. Se tulbură loseph; quăci i se miscară rerunchii la vederea fratelui seu, şi aveă
nevoie de ă plânge.
30. Intrând dară în cubicul seu, plânse

loseph,

tinu, şi disse : puneţi inainte pâini;
91. Si adduseră lui singur (în parte) şi

manânce 6meni pâini la amiedi,
16, Făcu dar omul după cum îi disse
Ioseph, şi întrudusse pe âmeni în cas'a lui

acolo. Îşi spălo apoi fag'a, şi eşindu, se con-
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lor (iarsşi) în parte, şi Egyptenilor que conprândiă cu dânsul (iarsşi) în parte; qusei
uu putea Egyptenii să conmănânce cu HeDreii pâini; pentru quă abominaţiă este
Egyptenilor (ori que păstor de oi).

32. S&dură dar : (pe rând) înaintea lui

quel ântâiu născut (din fraţi) după dreptul
annilor sei, şi quel mai june după junețele
lui ; şi se miră omenii fiă-quare către fratele

seu.

35. Li se addusseră porţiă din partea lui;
şi se mări portia lui Beniamin de quât porțiile tutulor încincit câtre alle aquellor'a.—
Boură apoi şi se ospătară dinpreună cu dân-

sul.

CAPU XLIV.

1. După aquestea ordond Ioseph quellui
peste alle casei salle : împleţi marsippii
omenilor cu bucate pe quât potu ducce, şi
puneţi argintul fiă-quăruia în gur'a marsippului seu.
2. Puneți apoi cupp'a mea de argint în
marsippul quellui mai june, cum şi preţul
grâului seu. Se făcu dară după cuvântul lui
loseph precum disse.
5. Dimineața lumind, şi 6menii fură trimişi cum şi asinii lor.

A. Eşind din cetate, nu eră âncă de par-

te, şi loseph disse quellui peste alle casei
salle : sculându-te ia-te în urm'a aquestor'a, ajunge'i şi di-le : quăci ore îmi înapoiarâți relle în locul quellor bune?
9. Pentru que "mi ați furat cup'a de argint? au nu este aqueasta în quare bea
domnul meu? Si ellu (scie tot quănd bea
dinti”'âns'a) prin auguriu augură înt'ns'a ;
forte rtu ati făcut de vaţi purtat astfel.

6. (Omul casei) aflânduii, le disse ensuşi

aqueste cuvinte.
7. Larei vespunseră lui : pentru que vorbesce domnul meu nisce assemenea cuvinte?

Departe de (noi) feciorii tei de ă facce un'a
că aqueasta.
8. Daqua argintul que aflarăm în mar.
sippii nostri “i *! ammu addus înapoi din
terra Chanaan,

cum

ammu

fură din casa

domnului teu argint sau auru?

9. La ori quare din feciorii tăi se vă află
cup'a să moră, şi noi să fimu feciori (de servitute) domnului nostru.
10. Iarellule disse : d'o quam dată după
cum diceți aşă pote să fiă; (iar eu dicu qu6)
omul la quare se vă află cup'a aquell'a să

deviă feciorul meu; iar voi (queilalți) curaţi
veti remâne.

11. Nu întârdiară şi în dată delteră la

CAP.

XLIV.

păment fiă quare marsippul seu, şi fiă-quare
şi “1 deschisse.

12. (Omul) căutd

începând

dela quel

mai mare (din fraţi) pin veni la quel mai
june, şi afld cup'a în marsippul lui Benia-

min.

15. Işi sparseră (Loţi) vestmintele şi fiă
quare își pusse marsippul pe asinul seu, și

se reiurnară în celate.

14. Fu întrudus Iuda şi fratii sei către
loseph, fiind âncă aquest'a acolo, şi cădură
în aintea lui cu fac'a la pământ.
15. Le disse attunci loseph ; que este fapVa aqueasta que ati făcut! Nu sciaţi quă
prin auguriu augură un om că mine...
16. Disse şi Iuda, que să respundem
domnului sau que să vorbimu, sau que să
ne mai justificăm? Dumnedeu afle nedreptatea feciorilor tei. Eecă-ne suntem (cu toții)
domestici ai domnului nostru, și noi şi quel
la quare s'a aflat cup'a.

17. lar loseph disse : de parte de mine ă

facce una că aquasta: (ci) omul la quare sa
aflat cup'a aquella vă deveni fecior in-cas'a
mea; iar voi duceti-ve cu sănătate la tatăl
vostru.

18. Attunci luda, appropiânduse de dâu-

sul, disse : Rogu-me, domne, să vorbească fe-

ciorul leu o vorbă înaintea ta; și să nu te
suppări pe feciorul teu, quăci tu esci după
Pharaon.
19. Dâmne, tu întrebaşi pe feciorii tei
dicând : de aveţi tată sau rate?
20. Si disserâm domnului (nostru) : avem
tată Dătrân şi un copillu mai june al căruntetelor lui, qnăci fratele aquestuia a murit,
şi ellu singur remasse dela mama sa şi (a-

tăl îl dilesse pe dânsul.
24. Disseşi apoi către feciorii tei : să ”]

adduceți la mine și voiu căută de dânsul.
22. Si noi disserăm domnului meu : nu
pote copilul să abandone pe tatăl seu, quăci de vă lăssă pe tatăl seu, (aquest'a) more.

23. Iar tu disseși feciorilor tei : de nu vă

descinde cu voi fratele vostru quel mai june,

să nu mai adaogiţi ă vede fac'a mea.
24. Fosta dară quă la descinderea nd-

stră către feciorul leu, tatăl nostru, îi rap-

portarăm vorbele domnului nostru.

25. Apoi, ne mai disse tatăl nostru : du-

ceți-ve iarăşi să mai ne cumperaţi quevă bu-

cale.

26. Jar noi îi disserăm : nu putem des-

cinde (acolo); ci daqua vă descinde și fratele nostru quel mai june cu noi, vommu

descinde (attunci); qusci nu putem vede

fac'ă Omului de nu vă fi fratele nostru quel

mai june cu noi.

GENESE,

CAP. XLV,

27. Attunci disse feciorul teu, tatăl nostru
călre noi : voi sciți qui doi (filii) 'mi a
născut femeea mea.

28. Eşi unul dela mine, şi voi îmi dissevăți : "lau mâncat ferele; și nu '] mai veduiu pînă acum.
29. De veți luă dară și pe aquest'a dela
fac'a mea, şi i se vă întemplă vre un reu pe
calle, veti înbrânci bătrânetele melle cu înirislare în iadu,.
30. Acum dară, de me voiu ducce către
feciorul teu şi tatăl nostru, şi copilul nu vă

fi cu noi, (s'apoi cum sufitetul lui depinde
de suffletul aquestuia);

54. Va fi quă cum vă vede ellu qus nu
este copilul cu noi, (îndată) vă muri, şi
asifel feciorii tei vor înbrânei b&trâneţele
feciorului leu, şi tatălui nostru cu durere
în iadu.

52. lar (eu) feciorul teu luaiu copillul
dela tatăl dicend : de nu "i '] voiu adduece
Înapoi, şi restitui înaintea ta, p&catuind
voiu fi către tatăl meu în tote dillele (vieței).
53. Acum dară voiu remâne eu fecior în
casa la în locul copillului, domesticu al
domnului meu : iar copillul să se ducâ dinpreună cu fraţii sei.
34.

Qudci

cum voiu

ascinde către

tatăl

meu, nefiind copillul din preună cu noi?
— Să nu (mai appucu) ă vede rellele que
vor află pe tatăl meu.
CAPU

XLV.

4. Si nu se mai puteă loseph ţinne înaintea tutulor que se aftă lingă densul, ci disse:
scbteli d'aqui dela mine pe toti; şi nu mai
remasse nimeni ling5 loseph quând ellu
se făcu cunoscut fratilor sei.
2, Si dette cuss liber vocii salle în plânset. Audiră toți Egyptenii (de aqueastă îm-

pregiurare) și audit se făcu și în cas'a lui

Pharaon.

3. Disse dar Ioseph fraţilor sei : eu sunt
loseph (fratele vostru pe quare ?] aţi predat
în Egyptu); âncă mai trăiesce tatăl meu? Si
nu puteau Îraţii lui a'i respunde,
erau iare turburaţi.

qudci

4. Adaosse attunci Loseph către fraţii sei:

appropiali-ve;

şi se appropiară : şi iarâși

mai disse : Eu sunt loseph fratele vostru pe
quare '] aţi predat în Egyptu.

5. Acum dară nu vă întristaţi nici să ve
paiă aspru qud m aţi redatu â veni aqui;
quăci spre viaţă me trimisse Dumnedeu
in aintea vostră.
6. Pentru quă aquesva 8 al doilea annu
de famele pe pământ; şi ancă alti cinci
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anni (vor trece) în quare nu vă fi arătură
nici secerilură.
7. M& trimisse dar Dumnedeu înaintea

voslră spre ă ve procură un refugiu assupra
pământului și ă ve nutri în lips'a quea mare.
8. Acum dară (vedeti) quă nu voi m aţi
trimis aqui, ci Dumnedeu; quare mă făcu
că tată lui Pharaon şi domnu peste (6lă cas'a
lui, şi principe peste tot Egyptul.
9. Îndată dară ascindeţi către tatăl meu, și
spuneţi lui ; aquestea dice filiul teu loseph:
făcutu-m'a Dumnedeu domnu peste tot Egyptul; descinde către mine şi nu mai remân€.
10. Si vei locui în pământul Ghesen al
Avabiei, şi vei fi apprope de mine, lu și
filii tei, şi filii filiilor tei, şi oile lalle şi boii
tei şi tote alle talle;
14. Si te voiu nulri acolo (qudei mai
sunt âncă-cinci anni de fameie); qua să nu
le vuini tu şi filii tei şi tote bunurile talle.
12. Eccă ochii vostri vădu cum şi ochii
lui Beniamin fratelui meu quă 6nsuşi gura
mea, vorbesce căire voi.
45. Annuţiaţi dară tatălui meu 16tă gloria mea din Egyptu şi quâte vădurăţi, şi
fară întârdiere adduceți pe tatăl meu aqui.
44, Si cădend pe umerii lui Beniamin
fratelui seu, plâuse assupra lui, şi Beniamin
plânse (assemenea) pe umerii lui.
15, Si sărutând pe toţi fraţii sei, plânse
assupr'a lor; şi după aqueast'a vorbită și
frații lui către dânsul.
16. Si se întinse scirea pină în cas'a lui
Pharaon, dicând; veniră fraţii lui loseph. Se
bucură Pharaon şi toţi ai curţii.
17. Disse altunci Pharaon către Loseph :
spunne fraţilor tei : aqueast'a faceţi : împleti încărcăturele vâstre, şi duceli-ve în
terra Chanaan.
18. Si luând (dacolo) pe tatăl vostru şi
averile vâstre, veniţi la mine şi voiu dă vot
din tote bunurile Egyptului şi veți mâncă
măduv'a țărrei,
|
19. lar tu, ordonă aquestea : luaţi-ve
care din ţerm”'a Egyptului, copiilor vostri
şi femeilor vâstre, şi luând cu voi pe tatăl

vostru, veniti înquă.
20. Si nu vă mai ţineţi cu ochii

după

vasele vostre ; (lăsaţi-le fără părere de reu)
quăci tote bunurile Egyptului alle vestre
vor i.

21. Făcură dar aşă filii lui Israel; şi le
deite Ioseph carre după disele lui Pharaon

regelui, şi le dette şi provisii de merinde pe
drum;
22. Si la toţi dette îndoite vestminte, iar
lui Beniamin deltte trei sute auree şi cinci

stole (vestminte) de schimbu.

»
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CAP, XLYI,
23. Tatălui seu trimisse lot assemenea,
lamein, și Aod şi Iachin, şi Saar, şi Saul
cum şi dece asini încărcati din tâte bunele
filiul Chananitidei.
Egyptului, şi dece catire încareate cu pâini
11. lar lii lui Levi, Gherson, Caath și
pentru tatăl seu la drumu.
Merari ;
24. Demisse dar pe fraţii sei, şi plecară,
12. Iar fii lui Iuda : Er, și Aunan, şi
şi le disse : nu ve certaţi pe calle.
Selom, şi Phares, şi Zară, cu tâte quă mu.
29. Ascindură dar din Egyptu, şi veniră
risseră Er şi Aunan în țerr'a Chanaan. ar
în țâra Chanaan către Iacob tatăl lor.
lui Phares i s'au născut filii : Asron, şi
26. Si ”] înseiințară dicend : Filiul teu
lemuel,
Ioseph trăiesce âncă, şi ellu domnesce peste
13. lar îilii lui Issachar; Tholă, şi Phuă
t0tă terra Egyplului, Si i se tulbură mintea
şi lasub, şi Sabraa,
lui Iacob, qudci nu credeă lor.
14, Iar îilii lui Zabulon : Sered, şi Allon,
27. Ii spusseră apoi tote quelle dise de
şi Achoel.
Ioseph, quâte dissesse lor. Vedând însă
15. Aquestia filii din Lia que "i a născut
carele que trimessesse Ioseph spre a'! luă
în Mesopotamia Syriei cum şi pe Dina lia
(de acolo), se reînsulfleţi mintea lui Iacob,
lui. Tote sufitetele, filii şi filie, trei deci şi
ialălui lor.
trei,

28.

Disse

attunci Israel : mare

mie

16. Jar fiii lui Gad : Saphon, şi Anghis,

aqueasia, daqua âncă filiul meu Ioseph
trăiesce; ducându-me îl voiu vede mai

şi Samnis, şi Thasoban, şi Aedis, şi Aroedis,
şi Aroelis.

CAPU XLVI.

şi leul, și Bariă, şi Sara suror'a lor; filii
iar ai lui Bariă Chobor și Melchiel.

naintede ă muri.

17. lar filii lui Aser: lemnă, şi lessuă,

4. Sculându-se Israel, ellu şi tote alle
salle, veni la puțul jurămentului, şi offeri

(acolo) sacrificiu Dumnedeului tatălui seu
Isaac,

2. Vorbi attunci Dumnedeu lui Israel în

visid de n6ptea, dicend : Iacob, Iacob. Iar

ellu disse : que este?

3. Disse (Dumnedeu) : Eu sunt Dumne-

deul părinţilor tei, nu te teme d'ă descinde

în Egyptu; quăci în naţiă mare te voiu prefacce acolo;

A. Si eu descinde-voiu -din preună cu

tine acolo,

şi te voiu înalţă în quelle după

urmă, şi loseph vă punne mâinile talie pe
ochii tei.
5. Se sculd Iacob dela putul jurimân-

tului, şi luară filii lui Israel pe Iacob tatăl
lor, şi apparatele şi femeile lor în carrele
que trimișsesse Joseph spre a "1 ardică (de
acolo)
6. Si luând bunurile lor, şi totă averea

que 'și o agonississeră în țerva Chanaan,
ajunse ast fel Jacob în Egyptu, şi t6tă pos-

teritatea lui cu dânsul:

7. Filii lui şi (ilii filiilor lui din preună

cu dânsul, filiele lui şi filiele filiilor lui din
preună cu dânsul; cu un cuvânt t9tă se-

menţia lui o addusse în Egyptu.

8. Aquestea sunt numele filiilor lui Israel
que au inteat în Egyptu, Iacob și [iii lui :

Primogenitul lui Iacob, Ruben

-

9. Iar filii lui Ruben : Enoch şi Phallud
şi Asron și Charmi.

10. Iar filii lui Symeon : lemuel, şi

18. Aquestia filii din Zelphă pe quare a

dat'o Laban Liei filiei salle, şi quare a nă-

scut pe aquestia lui Iacob, (în număr de)
şese spre dece sufflete.
19. Iar filii Rachelii femeii lui Iacob : Io-

seph şi Beniamin.

20. Lui Ioseph i s'au născut filii în Egypt

dela Asenelh filia lui Petephre sacerdotelui Heliupolii : Manass€ şi Ephraim. Lui
Manasse “ia născut concubina Syriană pe
Machir, şi Machir năsei pe Galaad. — lar
filii lui Ephraim, fratelui lui Manassă : Suta:

laam, şi 'Taam ;—filii lui Sutalaam : Edem,
21. lar filii lui Beniamin : Bală şi Bochor, şi Asbel. Iar lui Bală s'au născut filii :
Gheră,

şi Noeman,

şi Agchis,

Mamphim, şi Ophimin. —
pe Arad.

şi Ros, şi

Tar Gheră născ

22. Aquestia sunt filii Rachelei pe quari
"i a născut lui Iacob, peste tot sufitete opt
spredece.
23. Iar filii lui Dan : Asom.
24. Si filii lui Nephthali : Asiel, și Gouni,

şi Issaar, şi Syllem.

29. Aquestia filii din Ballă pe quare a
dat'o Laban Pachelei filiei salle, şi quare a

născut pe aquestia lui Iacob ; peste tot suf.

flete şepte.
26. Iar tote sufletele que au intrat din
preună cu Iacob în Egyptu, quei esiti din
copsele lui, afară de femeile fiililor lui Iacoh
peste tot sufilete șese deci și șese.
27. Iar filii lui Losif que i s'au niiscut în
Egyptu, noă sufilete; și (în summă) t6te suf.

CAP,
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fletele casei lui lacob ue au intrat în Egypt
şâpte deci şi cinci.
28.

lar pe

!

luda, îl trimisse înaintea sa

(lacob) către Ioseph (spre a "i dă de scire)
qua să ”] întâmpine la cetatea Eroilor
tera Ramessă.
29.

Injugând

dar loseph

carrele

în

salle,

ascindu spre întempinarea lui Israel tatălui
seu la cetatea Eroilor; şi arălânduse lui,
cădu peste gutul lui, şi plânse plânse forte
mult.
50. Si disse Israel către loseph, polu
muri de acum, după que vkduiu faqa la,
quăci âncă trăiesci tu.
31. Disse attunci loseph către fraţii sei:
suindu-me voiu annuţiă lui Pharaon, si voiu
dicce lui : fraţi mei şi cas'a tatălui meu,
que fură în ţârr'a Chanaan veniră la mine.
32. Iar bărbaţii sunt păstori, qusci barbaţi crescători de vite erau; şi oile şi hoii
lor, și tâte alle lor le addusserd.
33. Daqua dar ve vă chiemă Pharaon şi
ve vă dicce : quare este meseria vostră?
54. Veţi dicce : bărbaţi crescători de
vite feciorii tei suntem, din copillărie pină
acum, şi noi şi părinţii nostri; qua să puleți locui în pământul Ghesen al Arabiei;

qudci abominatid este la Egypleni tot păstorul de oi.
.
CAPU

XLVII.

4. Venind apoi loseph, annunţid lui Pharaon dicând : tatăl meu și fratii mei, și oile
şi boii lor şi tote alle lor veniră din terra
Chanaan; şi ece&'i în coprinsul Ghesen.
2, Lar dintre fraţii sei luo cinci bărbati
şi'i presen!ă înaintea lui Pharaon.
5. Disse dar Pharaon fratilor lui loseph :

quare este messeria vostră? Si ei respense-

ro : păstori de oi feciorii tei (suntem) şi noi
şi părinții nostri din copillărie pînă acum.

A. Mai adaosseră lui Pharaon : venirom
ă peregrină în (aqueastă) ţerr'a; gqudci nu €
paseiune vitelor feciorilor tei, și famelea
este tare în ţerr'a Chanaan. Acum dară pute-vommu locui în pământul Ghesen (cu
voiea ta)? Disse dar Pharaon călre loseph :
locuiască în pământul Ghesen ; iar de scii
qub se află între densi bărbaţi capabili, puns'i
pe dânşii principi peste vitele melle. —

Veniră apoi în Egyptu la luseph lacob și
frații lui; şi audi Pharaon regele Egyptului;
5, Si disse Pharaon către Ioseph : tatăl
teu şi frații tei veniră la tine.
6. Ecce pământul Egyptului înaintea ta
este, în quel mai bun pământ aşsedă pe laăl teu şi pe fraţii ţăi.
7. Intrudusse attunci Toseph pe Iacob
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tatăl seu şi îl presentă înaintea lui Pharaon;
şi binecuvântd lacob pe Pharaon.
8. Iar Pharaon disse lui lacob : quâti
sunt annii dillelor vieței talle?
9. Iacob respunse lui Pharaon:: diliele
annilor vieţei melle de quând peregrinu
(sunt) una sută trei deci de anni; pucine
şi relle fură dillele- annilor vieței melle,
şi nu ajunseră pînd la dillele annilor vietei
părinţilor mei quâte au peregrinat ei.
40. Binecuvântând âncă Lacob pe Pharaon,'eşi dela dânsul.
44. Si collocă loseph pe tatăl sen şi pe
fraţii sei, şi le dette possessiune în terra
Eeyptului, în quel mai bun pământ în coprinsul Ramessă, după cum ordonasse Pha-

raon.

42, Si cu m&sură împărtiă loseph tatălui
seu şi fraţilor sei si casei întrege a latălui
seu, grâul (în porlii) după corpu (individe)
13. Grâu nu eră în tolă terra, quăci
fametea eră tare forte; şi deperiă ltrr'a
Egyptului şi țerr'a Chanaan de fame.
44. Astfel adună Ioseph lot argintul que
se află în țerra Egyptului şi în terra Chanaau, pe grâul que se cumpără și se mă-

sură lor; şi addusse loseph tot argintul în

casa lui Pharaon.
45. Lipsiă dară argintul din ţerr'a Egypiului şi din ţerr'a Chanaan; şi veniră toţi
Egyptenii către Ioseph dicând : dă-ne păini ;
şi pentru que murim înaintea ta? — Pentru
qus a perit argintul (nostru)
16. loseph le disse : adducetți dar vitele
vostre, şi vă voiu dă pâini pe vitele vostre,
dagquă nu mai aveţi argint.

47. Addusserd dar vitele lor la Loseph, și

le dette loseph pâini în locul cailor şi oilor
şi boilor

şi asinilor, şi îi susțin

cu pâini

în locul tutulor vitelor lor (que le detteri)
în annul aquel!a.
48.

Trecu

annul

aquell:a,

și veniră la

dânsul în următorul annu, şi îi disseră : au
dorănevommusirivi de către domnul nostru?
Daqua o dată dispăru argintul și bunurile

şi vitele nostre (trecând) la tine domnul
nostru, nu ne mai remâne înaintea domnu-

lui nostru de quât propriele n6stre corpuri

şi pământul nostru.
19. Quă să nu murim dară înaintea ta, şi
qua să nu remâie desert pământul, ia-ne şi
pe noi și pământul

nostru pe pâinile (que

ne vei dă); şi vommu fi noi dinpreună cu
pământul nostru servi lui Pharaon. Dă-ne
semințe spre ă semănă, quă să lrăim și să
nu murim, și să nu remâie pământul desert.
20. Si acquistd loseph possessiă lui

Pharaon pământul tot al Egyptenilor; quăci
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Egyptenii își predă pâmânturile lui Pharaon
(spre a “și ținne viat'a) pentru qud îi cuprinsesse fametea; și asifel pământul deveni
possessia lui Pharaon.
24. Si pe popol îl asservi în stare de
feciori (argali) dela marginile confinelor
Egyptului pînă la margini.
22. Afară de pământul sacerdoţilor (preoților), pe aquesta nu?l possedu loseph;
qusci Pharaon drept donatid dă nisce daruri
preoților; aquestia mâncă aquea dare que
le dă Pharaon, şi de aqueasia nu 'și vândură
pământurile.
|

25. Disse dar loseph tutulor Egyptenilor:

ceeă quă ve pesseduiu

pe voi şi pământul

vosiru aslădi că avere a lui Pharaon ; Luaţi-

ve seminte și semănati pământul:
24. Si din bucatele que vor eşi veţi dă a
cincia parte lui Pharaon ; iar quelle lalte
patru parți vor fi voă drept semântă pentru
pământ și în demâneare vos și tutulor quellor din casele vostre.
25. Iar ei disseră salvatu-ne-ai pe noi;
afflarăm graţiă înaintea domnului nostru, şi
vommu fi argaţii lui Pharaon.

26. Si pusse loseph lor prin lege que pi-

nd astadi (dură) peste

tului, deâ

pământurile Egyp-

dă ă cincia parta lui Pharaon,

afară numai de pământurile preotiţor (que)
nu eră alle lui Pharaon.
27. Locui întraquestea Israel în terr'a
Egyptului pe pământul Ghesen, şi moslenird assupra lui, și crescurb şi se îmmul-

tiră forte,
28. Trăi lacob în țeri'a Eyptului şeple

spre dece anni şi se făcuri dillele annilor
vieței lui Iacob una sută patru deci şi ș&ple
anni.
29. Se appropiară infine dillele lui Israel

de ă muri, şi chiemă pe filiul seu loseph și

disse lui : de am aflat gratiă înaintea ta,
punne mân'a la sub câps'a mea şi să faci
misericordiă cu mine şi veritate de â nu me

îngropă în Egyptu;
30. Ci să dormu

din preună cu părinţii

mei, și me vei ardică

din Egyptu, şi me

vei îngropă în mormântul lor.
31, Iar (Loseph) disse : după cuvântul teu
voiu facce. (Iacob) îi disse : jură "mi; şi

(loseph) îi jură; şi se înclină Israel pesle
somimitatea baculului (toiagului) seu.
CAPU XLVIII.
1, Nu târdiu după aqueastă Întrevorbire,

însciințară pe Loseph, (dicândui) tatâl teu

este tare amalat. Luând dară cu sine pe

amândoi filii sei pe Mannesst şi pe Ephraim,

veni la Iacob.

CAP.
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2, Spusseră attunci lui Iacob, dicend :
cect filiul teu Ioseph vine la tine ; şi adu-

nându'şi puterile Israel, sădu pe patu.
3. Disse apoi Iacob către loseph : Dumnedeu se arăt mie în terra Chanaan, în
Luza, şi me binecuventă;
4. Si îmi disse : « €ccă-me eu, te voiu
cresce, şi te voiu îmmulţi, şi voiu facce din
tine congregaţii de nalii, şi voiu dă terra
aqueast'a ție şi posterității talle după tine
în possessiă eternă. »

5. Acum dară amândoi filii tei, que ţi s'au

născu în Egyptu pînă să nu viiu eu la line
(aqui) în Egyptu, ai mei sunt : Ephraim și

Manass& vor fi ai mei că şi Ruben şi Symeon.

6. Iar născuţii que vei mai generă după
aquestia vorfi ai tei; pe numele fratilor lor
se voi numi în sorţile aquellor'a.
7. Pe quând veniam din Mesopotamia

Syriei, muri Rachel mam'a la în tera Cha-

naan appropiindu-me de Hippodro mul t&rrei Chabrathă spre ă veni la Ephrathă ; şi
o Îngropaiu acolo în callea Hippodromului,

quare este Bethleem. —
8. Vădend apoi Israel pe amândoi filii lui

Ioseph, disse : quine sunt aquestia?
9. [ar loseph disse tatălui seu : filii mei
sunt pe quari 'mi a dat Dumnedeu aqui. =Disse attunci Iacob, addumii înquă spre a'i
Dinecuvântă..
10. Quăci ochii lui se îngreuiasseră la
vedere de bătrâneţe şi nu pulea vede; şi îi
appropid (loseph) spre dânsul quare îi sărută

şi îi înbrăcişd,
14, Si disse Israel către Ioseph : nu speram ă mai vede faca ta, şi 6ecâ qu Dumnedeu făcu să vedu și filii din tine.
12. Ioseph trasse atunci pe filii sei din-

ive genuchii tatălui seu şi (cu toti) se închinară lui cu fac'a pe pămenL:
15. Lud apoi loseph pe ambii sei filii, pe
Ephraim la drepta sa (cum să viiă) la stân-

ga lui Israel, și pe Mannassă la slâng'a (cum

să viiă) la drepta lui Israel, şi îi appropid

de tatăl seu.

14. Intindend Israel mâinele,

drept'a o

pusse pe capul lui Ephraim (aquesta eră
quel mai june), iar stâng'a o pusse pe ca-

pul lui Manass€, alternând mâinile,
15. Si binecuventându”i disse : Dumne.

deu quărui inainte bine-plâcură părinții mei
Abraham și Isaac, Dumnedeu quare me nutri din juneţele melle pini în dioa aquea-

st'a,
16. Angelul que me mântui
din tote rellele

să bine-cuvinte copii aquestia, şi [ă chiemat
într”ânsii riumele meu şi numele părinților

GENESE.
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mei Abraham şi Isaac; şi îmmulţiască-se în
multitudine multă assup'a pămentului.
17. Vedând ânst loseph quă tatăl seu
'si a fost pus mân'a dreptă peste capul lui
Ephraim, greu i se păru, si appucd mân'a

tatălui seu, spre ă o schimbă de pe capul

lui Ephraim pe capul lui Manass&;
18. Disse apoi loseph tatălui seu : nu aşă
tată, qudci aquesta este quel ântâiu născut; punne drâptă ta pe capul lui.
19. Ansă nu voi (lacob) ci disse : sciu,
filiule, sciu ; şi aquesta vă deveni popol, şi
aquestasevă înălță; ânsă ratele seu quel mai
june mai mare de quâi dânsul va fi, si posteritatea lui vă deveni o multitudine de natii.
20. Si îi binecuventd pe dânşii în dioa
aqueea dicând : în voi se va Dinecuvântă Israel dicend : facă-te Dumnedeu că pe Ephraim

şi că pe Manasse. — Si pusse în urarea sa

pe Ephraim mai nainte de Manasse. —
21. Disse apoi Israel către loseph : eccăme qu5 moru, ci vă fi Dumnedeu cu voi şi
ve vă reducce din terra aquest'a în pământul părinților vostri,
"992. lar cu dau ţie Sichimă allesă mai
presus de fratii tei que am luato din mâi-

nile Amorrheilor în (dreptul) sabiei melle
şi a arcului.

CAPU

XLIX.

_4, Chiem6 apoi Iacob pe filii sei şi disse :
« Adunati-ve qua să vă spuiu que are
vă

întâmpină în dillele extreme.

2. Veniti cu toţii şi audiți filii lui Iacob,
auditi pe Israel lalăl vostru.
3. Ruben primogenitul meu, tu tăria mea,
şi începutul filiilor mei, duru (ânst fuși) în
purtare şi dur perlinace.
4. Răpeditu-te-ai că ap'a (torrentul); să

nu colcăi (dând pe din afard); quăci te suiși
pe patul tatălui teu şi întinaşi aşternutul

quellui pe quare te suişi.
5. Symeon

şi Levi frati, commiseră ini-
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10. Nu vă lipsi principe din Iuda, nici
duce din copsa (posteritatea) lui, pină vă
veni (aqueli'a) quăruia i s'a încredințat ; şi
aquest'a vă fi aspiraţia naţiilor.
44... Legând de vilă

mânzul

seu, si de

vlăstar mânzul asinei salle, spălă-va în vin
stola sa şi în sângele strugurelui manta sa,
12,

Ridenti ochii sei de vin, şi dinţii sei

mai albi de quăt laptele.
13.

Zabulon locui-va littoralele (Mării);

şi vă fi pe lungd portul navelor, şi se vă întinde pînă la Sidon.
14. Issachar, dorita bunul şi aflâ-va repaos în midlocul loturilor (de păment).
15. Si vedend repaosul quă bun (este) şi
pămentul qus gras, îşi summisse umerul
spre laborare, şi deveni bărbat agricultor.

16. Danvă judică popolul seu, că şi o se-

menţiă în Israel;
47. Piă Dan că un serpente în calle stând
în cărrare, muşcând călcâiul
câde-va căllăreţul în apoi ;

callului,

si

18. Mântuirea Domnului (sunt) asteplând!

49. Gad, pirateriu îl vă deprădă; eliu
ânsă îl vă suppune picidrelor.
20. Aser, copidsă pâinea lui, și ellu vă
reversă desfătare domnitorilor.
21, Nephthalim, tulpină desvoltală în ramure, dând în germinare frumusete.
29, Filiu crescut loseph, filiu creseut în
dor, filiu meu quel mai june, către mine întorce-te.
25. Assupra quăruia reu-cugetători răpediă injure, și domnii săgetărilor ochit'au assupra lui.
24. Sfărîmatu-s'au ânsă cu tărie arcele
lor, şi “au desfăcut nevrele bracurilor mâinilor lor, prin mân'ă potentelui lui lacob;

de acolo (este) quel que te înlăresce, $ Is-

rael, dela Dumnedeul tatălui ţeu.
-25, Si îti ajulo Dumnedeul meu, si te
binecuvântd binecuvântare din ceru de sus

şi binecuvântare a pământului que are de

quitate din (ânsăşi) a lor projectare.

t6te, pentru binecuvântarea ţitelor şi pânte-

meu și în congregatia lor să nu se 'ntârrite,

mei talle.
26. Intăritu s'a mai presus de binecuvântarea muntilor stabili. mai presus de binecuvântarea munţilor eterni ; fi-vor (binecuvântăvile) peste capul lui Joseph şi peste
creştelul fraţilor quăror ellu fu duce.
27. Beniamin, lupu rapace : dimineața
mănâncă âncd, şi în către seră împarte demâncare. »

6. In consiliul lor să nu viia suffletul

ficatii mei; quăci în furdrea lor uccisseră
Omeni, şi în cupiditatea lor desnervară lauru.
7. Blestemată furorea lor quă perlinace

(fu), și mînia lor qusei dură fa —Impărti-

voiu pe dânşii în lacob si voiu respândi pe

densii în Israel. .
8. luda, pe tine lăudă-te-vor fraţii tei,
şi mâinile talle peste spatele inemicilor tei.
Inchină-se-vor ţie filii tatălui teu.
9. Puiu de leu Luda, din germine, filiule al
meu, te sculași ; recădând addormi că un leu,

şi că puiul (leului). — Quine îl vă deştepiă?

celui, pentru binecuventarea tatălui, si ma-

28. 'Toţi agquestia filii lui Iacob doispre-

dece, şi aquestea le vorbi tatăl lor, și îi
binecuvântd; pe fiă-quare după binecuven-

tarea sa îi binecuvento.
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29. Si le mai disse eu voiu fi alăturat la
popolul meu; îngropaţi-me la un locu cu
părinții mei în spelune'a que este în țârrin'a

lui Ephron Chetteul;
30. In spelunc'a indoită que este în facă

CAP.

L.

givea în arria Atad şi disseră : doliu mare
este aquesta la Egypteni. De aqueea chiemară numele locului aquel!a Doliul Egyptului que este dincolo de Iordan.

12. Si făcurd lui filii sei astfel dup cum

cu Membră în țeri”a Chaaaan, spelunc'a que

le ordonasse.

teul în possessid de monument.
31. Acolo îngropară pe Abraham, şi pe
Sarrha femeea lui ; acolo îngropară pe Isaac
şi pe Rebheca femeea lui; şi acolo îngropară pe Lia,
32. În possessia ţtrrinei și a speluncei que

naan, şi îl îngropară în spelunc'a îndoită,
spelunc'a que o cumpărasse Abraham în

"si a possedut'o Abraham dela Ephron Chet-

este într 'âns'a, (possessid) dela filii lui Chet

35. Si încelă Iacob de âă dă preceple
filiilor sei; şi relrăgendu'si în sus Jacob
piciorele în patul stu, se stinse; şi se

adăogi ling popolul seu.
CAPU L,

4. Si cădend loseph pe fac'a tatălui seu,
plânse assupr'a lui, şi îl sirul) ;

2. Ordond apoi loseph feciorilor sei îm-

mormentători spre a îmmormântă pe tatăl
seu ;; şi îmmormântară îmmormântătorii pe
Israel.

3. Sii se împliniră patru deci de dille
(quici așă se numeră dillele îmmormântării) ; şi îl plânse Egyplul (purtă doliul)

septe deci de dille
4. După que trecură dillele doliului,
vorbi loseph către dynastii lui Pharaon
dicând : de am aflat graţiă înaintea vostră,
vorbiți (despre mine) în urechile lui Pharaon, dicând
5. Tatăl meu mă jură pînă ă nu muri,
dicând, în mormântul que am s&pat mie'mi
în țerra Chanaan, acolo si me îngropi.

Acum dar ascindând, îngropă-voiupe tatăl
meu, şi me voiu returnă,
6. Si disse Pharaon lui Loseph : ascinde,

îngropă pe tatăl teu după cum te-a jurat.

7. Si ascindu Ioseph spre ă îngropă pe

tatăl seu, şi veniră cu dânsul toți feciorii
(curtii) lui Pharaon ;
8.

Si seniorii (bătrănii) casei aquestuia,

și loți seniorii ţerrei Egyptului,şi (6tă casa

lui Joseph, şi fraţii lui, și 161ă cas'a părintea-

scă a lui; iar connaţia lui (copii fratilor lui)
și oile şi boii le lassară în coprinsul Ghesen.

9. Se suiră âncă din preună cu dânsul şi

carre, şi căllereţi, şi se făcu cortegiul mare

forte.

10. Ajungând la arria Atad que este din.

colo de Iordan, celebrară assupra morlului

o lamentaţio funebra mare şi validă forte ;

și faci luctul tatălui seu şepte dille

41. Vedură locuitorii ărrei Chanaan lu:

15. Il transportară filii sei în ț&rr'a Cha-

possessid de monument dela Ephron Chel-

teul în facă cu Membre.

14. Se return apoi Ioseph în Egyptu,

ellu şi fraţii lui, și quei que ascindusseră
din preună cu dânsul spre îngroparea talălui lui, după que îngropă pe tată] seu.

15. Vedend după aquestea fraţii lui Ioseph

qud a murit tatăl lor, disseră : să nu quare
cumvă, să ne ţiă rancâre Ioseph, şi redițiă
să ne redea tote rellele que ammu ficut lui.

16.
adjură
17.
justiţia

Si venind la Joseph disseră : tatăl teu
mai nainte de ă muri, dicând :
Aşă diceţlui
i loseph : demitte Lorin.
şi păcatul lor, quă relle au arătat

către line. Acum dară accepe iniquilatea ser-

vitorilor Dumnedeu lui tatălui teu. Si plânse

Ioseph pe quât vorbiă ei către dânsul.

18. Appropiinduse apoi de dânsul disseră

quât pentru noi, domesticii tei suntem.
19. lar Ioseph le disse nu ve temeti,
qudci eu sunt al lui Dumnedeu.

20. Voi cugetarăţi assupra'mi

la relle,

iar Dumnedeu cuget pentru mine la quelie

bune, cum să fiă (lucrurile) precum sunt as-

lădi, să se conserve (adicd) un popol mult.
21, Si mai adaosse lor : nu ve temeţi, eu
ve voiu susţine pe voi şi casele vostre, și îi

consolă şi vorbi la inima lor.
22. Astfel loseph remasse cu locuirea în

Egyptu, ellu şi fraţii sei şi t6tă cas'a în
preunăa latălui seu. Si trăi loseph anni
una sulă dece ;

25. Si vedă Ioseph copii dela Ephraim

pînă la atreia generatiă, şi filii dela Macher

filiul lui Mannassă se născură pe câpsele lui

loseph.

24. Si disse loseph către fraţii sei : eu
moru; iar Dumnedeu cu visitaţiă îşi vă ad-

ducee ă minte de voi, și ve va reducce din
terra aqueast'a, în terr'a que jură Dumnedeu lui Abraham, Isaac şi Iacob.
25. Si adjură Ioseph pe filii lui Israel

dicând : în visitația cu quare vă vă visită
Dumnedeu, luați din preună cu voi osele

melle de aqui.

26. Muri loseph de anni una sută dece,

şi îl îmmormântară şi îl pusseră în urnă în

Egyptu.

A DOA CARTE A LUI MOYSE.

EXODU.
CAPU 1.
4, Si aqueslea sunt numele filiilor lui
Israel que au intrat în Egyptu din preună
cu Iacob tatăl lor. — Fiă quare cu t6lă casa
sa intrară.—

2. Ruben, Symeon, Levi şi Iuda,
3, Issachar,

Zabulon, şi Biniamin,

4. Dan şi Nephthali, Gad şi Aser; iar losep) eră în Egylu.
. Eră ile sufiletele que au eşit din Iacob şepte deci şi cinci.

6. Muri infine loseph şi toti fraţii lui şi

tolă generaţia aqueca.
7. Jar descindenţii lui
se îmmulțiră, şi devenirt
și se întăriră forte forte ;
ti îmmaulţiă pământul,
8. Adveni apoi peste
quare nu cunoscusceă pe
9, Aquest'a disse către

Israel crescură şi
forte respândiţi,
(le eră propiciu şi)
Egyptu altu rege
Ioseph.
naţia sa : eccă po-

polul filiitor lui Israel mare multitudine, și
se întăresce mai presus de quăt noi.
10. Veniţi dară î luă măsure assupra lor

qua nu cumvă
quând

să se mai îmmulțiască, și

ni se va întâmplă resbel să se mai

adaoge şi aquestia pe liingb inemicii nostri,
Și dându-ne luptă să esă din terră ;
44. Pusse dară assupra lor intendenti de
travaliu spre a'i împilă în lucrări ; si edifi-”

card cetăţi întărite lui Pharaon (cetatea)
Pithom, şi Ramesst, și Hon quare este Heliupole.
42.

Cu quât ânsă îi umiliă, cu atâta mai

mulți deveniau şi se întăriau forte forte; şi
horrore aveau Egyplenii de filii lui Israel.

13. Si împilă Keyptenii pe filii lui Israel
cu forța,
44, Si le amără viața în angariile aspre

cu lutul și cărimidăria,

şi cu

tâle laborile

dela câmpuri, în tâte lucrările que îi ăppăsă
într'o dură servitudine.

15. Pe lungă acuestea, mai adaosse

gele Egypteniler către

re-

moşele Hebreilor

(numele uneia dintw'ânsele

eră Sephora şi

al quellei Vadoila Phuă);
16. Si disse : quând moşiţi pe Hebree, şi
sunt spre ă nasce, de vă fi mascule (prun-

cul), ommoriți '], iar de vă fi femin, lăssa-

til

ă trăi.

17, Se temură ânsă mâşele de Dumne-

deu, şi nu făcură după

cum le ordonasse

regele Egyptului, ci lăssă viața la quei
masculi.

48.

Chiemo dar regele

Egyptului pe

moşe si le disse ; cum de aţi făcut lucrul
aquest'a şi lăsaţi vii masculii?
19. Iar mâşele disseră lui Pharaon : Nucă muierile Esyptului sunt Hebreele, quă
elle nascu pînă să n'appuce ă intră la dân-

sele moşele ; — şi (ast fel) au născut,
20 Dumnedeu dară făceă bine moşelor ;

şi popolul se îmmulţiă şi se întăriă forte.

21. Fiind dară quă moşele se temeau de

Dumnedeu (fură ajutate de ă se înavuti şi),
işi ficură case.

22, Attunci Pharaon dette ordin la tot

populul seu dicânt: ori- -que mascule se vă
nasce Hebreilor, aruncaţi”] în rîu, şi t0lă
femin'a lassaţi-o să trăiască,

CAPU II.

1. Eră 6re-quine din semenlia lui Levi
que luasse pe una din îiliele lui Levi și o
avea (de femee).
92. Aqueasta lu în pântece şi născ un

fecior ; vedându'l qud eră frumos, îl ascunsero trei luni.
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EXODU,

3 Fiind ânsă qui nu putea s%1 mai as-

cundă, lu6 mama lui un sicriu micu de pa-

pura,şi îl unse bine cu asfallopissă, şi pusse

copilul într'&nsul, şi 1 depusse în palude
lingă rîu.
a]
4. Si îl preveghiăA suror'a, sa de deparle,
spre ă află que se va întâmplă lui.

CAP,

bla pe lângă riu; vedend (Pharadna) . sicriul în palude, irimisse o femee să
i]
adducă.
6. Deschidându'l, vede un copillu plân-

gând în sicrinel, compătimi filia lui Pharaon

i

=

Poussin,

Moysă salvat din ape.

de dusul și disse : din copillii Hebreilor

este aquest'a.
7. Si disse suror'a lui către filia lui PhaTăon : vrei să (me ducu) ă”ți chiemă o feme
e
crescălore dintre Hebrei, quare să "ţi allap
te

copillul?

8. lar filia lui Pharaon îi disse : du-mi-te.

— Venind dar copila, chiemă pe mama
copillului (Ensăşi).

9. Si disse către dâns'a filia lui Pharaon
:

conservă'mi copilul aques'a, allaplă mi”],

11,

5. Descindi altunei filia lui Pharaon spre
ă se scăldă in rîu; şi femeile ei se preâm-

Ed. Frere.

și eu îţi voiu dă salariul. Lud dar femeea pe
copil, și îl allăptă.
10. Crescând copilul, îl addusse la filia

lui Pharaon, si deveni ei că un filiu.
numi numele lui, Moşst,dicând : quăei
din apă lam luat.
44. Si se întemplo în aquelle dille
qud Moys€ devenind mare, eşi către

Supra(muia)

multe,
featii

sei, filii lui Israel. Pătrundânduse de împi-

area lor, vădu și pe un Egyptean bătend pe
un Hebreu dintre fraţii lui din filii lui Israel].

CAP. Iti,

EXODU.

42. Uitânduse dar înquăci şi în colo, na

vede pe nimeni,şi uccidând pe Egyptean, îl
ascunse în arenă.
15. Eșind apoi adoa di, vede doi bărbaţi
Hebrei certânduse, şi dice quellui nedreptățitor : pentru que baţi pe apprâpele?
44%. lar ellu disse : Quine le-a stabilit
principe şi jude peste noi? Au dârd vrei â
m& uccide şi pe mine cum ai uccis pe Egypteanul ieri?—Se lemu Moyse și disse : ore

aşă s'a învederat fapta aqueast'a?

15. Audi şi Pharaon de fapta aqueasta,

6I

3. Disse dar Moyse; appropiindu-me ve:
de-voiu aqueasta mare vedere, que pâte fi
qud nu se consumă rugul?
4. Cum vădu Domnul (Jehovah) quă se

appropiă să vedă, îl chiemo pe dânsul Dom-

nul din midlocul rugului, dicând : Moysă,

Moyse. ar ellu disse : que este?

5. Iar (Dumnul) îi disse : nu te appropiă
aqui, deslegă căltămintele dela picidrele
ialle ; qusci locul în quare stai pe dânsul,
pământ sânt este,
6. Li adaosse apoi : Eu sunt Dumnedeul

şi căulă să deă morţii pe Moyst. Se depărld
dar Moyse dela faq
a lui Pharaon, și se dusse

lui Abraham, Dumnedeul lui Isaac și Dum-

a locui în ţerra Madiam; şi venind în era
Madiam stette lingă puţu.
16. lar preotul din Madiam aveă ştpte
filie que păscea oile lui Iothor tatălui lor;
aquestea venind scosseră apă pînă implură
linurile, spre ă adăpă oile tatălui lor Loihor.
17. Venind apoi păstorii, le allungară pe
aquestea. Sculânduse Moyse le appărd şi le
adăpo vile.
48. Se înturnară elle la tatăl lor Lothor,
şi aquesta le disse : que este quă astădi
Vaţi returnat aşă de currând?
49. lar elle respunseră : un omu Egyptean ne appăro de păstori, şi ne scosse apă
şi adăpo oile.

qudci nu cutedă de respectă căută deschis
înaintea lui Dumnedeu.
7. Continus Domnul către Moysă : v&dend veduiu amarurile popolului meu în
Egyptu, şi audiiu strigarea lor despre quei
que îi impilă în servitudinea travaliului ;
quăci cunoscuiu durerea lor.

20. Intreb6 dar preotul filiilor salle : şi

unde este? şi pentru que lăssarăți pe omu

aşă!? Chiemaţi”| în dată să mănânce pâine.
21. Se așsed cu locuința Moyse la omul
(aquest'a) quare dette pe Sephora filia sa de
femee lui Moyst.
22. Luând apoi femeea în pântece născu
filiu, şi supra-numi numele lui Ghersam,
dicend : peregrin sunt în pământ străin.

25. Iar după multe dille de aqui, muri

regele Egyptului, și gemură filii lui Israel
subit

împilarea serviludinii, şi strigară,

şi

se inălțo vocea lor la Dumnedeu de lucrul
quel mult.
24, Si exaudi Dumnedeu suspinul lor;
şi "şi addusseă minte Dumnedeu de alianta
sa către Abraham, Isaac şi Iacob;

25. Cautd dară Dumnedeu peste filii lui
Israel, şi se manifesto lor.

CAPU III.
1. Moysă pe attunci eră păscând oile lui
lothor, socrului seu preototului din Madiam, şi dusse oile sub desert, şi veni pe

muntele lui Dumnedeu, (muntele) Horeb.
2. Si se arătă lui Angelul lui Dumnedeu
în flacară de focu din midlocul unui rugu ;
şi vede quă rugul ardeă în focu, și rugul nu

se consumă.

deul lui Iacob. Işi întorse attunci Moyst fac?a

8. Si descinduiu spre ati liberă din mâi-

nile Egyptenilor, şi a"i ducce afară din pământul aquella, în pământ bun și mult, în
pământ din quare decurge lapte și miere,
în locul Chananeilor, şi Chetteilor şi Amorrheilor, şi Pherezeilor, şi Eveilor, și Ghergheseilor, şi lebuseilor.
9. Si acum ecc& strigarea filiilor lui Isvael vine câtre mine ; şi eu veduiu împilarea
cu quare lgyptenii, amărescu pe dânşii.
10. Vino, dar acum, te voiu trimille
către Pharaon regele Egyptului, și vei retragge popolul meu pe îilii lui Israel din
Egyptu.
|
14, Si disse Moys& către Dumnedeu :

quine sunt eu qua să me ducu la Pharaon,

regele Egyptului şi quă să retragu pe filii
lui Israel din Egyptu?
12, Disse dar 4 ;.. quă voiu fi cu line, Si
aquesta îţi vă fi semnul qud eu te trimilu:
quând vei retrage popolul meu din Egyptu,

să adoraţi pe Dumnedeu în munlele aquest'a.
15. Disse atlunci Moys& către Dumne-

deu : Eccă me, ducce-me-voiu la filii lui Is-

rael şi le voiu dicce : Dumnedeul părinţilor
vostri me îrimisse către voi; iar ei de me vor

întrebă : quare este numele lui? que să le
dicu (attunci eu)?

44. Dumnedeu disse către Moysă : Eu
sunt Ensur, şi adaosse : aşă vei dicce către
filii lui Israel; Que Que gsre me trimisse

câlre voi.

45. Si Dumnedeu

mai

:

disse iaro către

Moysă : așă vei dicce filiilor lui Israel:

Q (1) In tacerea, sujetului stă gravitatea augusta a
uellui que vorbesce.
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EXODU,

Domnul Dumnedeul Părinților vostri, Dumnedeul lui Abraham, Dumnedeul lui Isaae

şi Dumnedeul lui Iacob me trimisse către

voi; aquest'a este numele meu eternu, şi memorial generaţiilor de generaţii.
16. Ducendu-te, adună pe quei vechi
ai filiilor lui Israel, şi vei dicce către densii : Domnul Dumnedeul părinților vostri,
arătatu-s'a mie, Dumnedeu al lui Abraham,
și Dumnedeu al lui Isaac şi Dumnedeu al

lui Iacob,

dicând

: Cu dinadinsul visilatu.

vam pre voi şi quâte vi s'au întemplat în
Egyptu,
17. Si disseiu : sui-voiu pe voi din im=

pilarea Egyptenilor, în pământul Chananei-

lor shi Chetteilor, şi Amorrheilor,

şi Phe-

CAP. lv.

câdă. Intindând dar mâna, îl apuce de codă,

şi deveni (iar) bacul în mân:'a lui:

5. Qua să credă ţie quă ţi se arătd Domnul Dumnedeul părinţilor lor, Dumnedeul

lui Abraham, și Dumnedeul lui Isaac, şi

Dumnedeul lui Iacoh.
6, Li disse iar Domnul; punne mâna ta
în sînul teu, şi își pusse mâna în sîn, şi își
retrasse mâna din sîn ; și îi deveni mân'a

leprosă câ nivea.
7. Si disse : punne” ţi iar mân'a în sîn. Si
iși pusse mân'a în sin, și o retrasse (iar6)
din sin şi iar redeveni în culorea cărnii
ui,
8. Daqua dar nu vor crede ție nici nu vor
ascultă de vocea

ia după semnul dWântâiu,

rezeilor și Ghergheseilor şi Eveilor, și
Iebuseilor în pâmânt quare decurge lapte
şi

vor crede ţie după cuvântul semnului diu

18, Si vor ascultă de vocea ta şi vei în-

aqueste doi semne nici nu vor ascultă de vocea la, vei luă (attunci) din ap'a riului
și

miere.

tră tu şi senatul (quei vechi) ai lui Israel la

Pharaon regele Egyptului, şi vei dicce că.
tre densul : Domnul Dumnedeul Hebreilor
chiematu-ne-a pe noi; ne vommu ducce dar
calle de trei dille în desert spre ă sacrifică
Domnului Dumnedeului nostru.

49. lar eu sciu quă nu vă va permilte
Pharaon regele Egyptului â ve ducce, de nu
(va fi forțat) cu mână tare.
20. Intindend dar mâna mea batte-voiu
pe Egypteni prin t6te miraculdsele melle
que voiu facce întru ei, şi după aqueslea
ve
vă lassă ă eşi.
21. Si voiu dă graţiă popolului aquesta
în aintea Egyptenilor. Quând ânsă veţi eși
nu
ve veți depăriă deşărţi,
22. Ci va querre (fă-quare) muliere dela
vecin'a şi conlocuitorea sa vase de argint
şi
de aur, şi vestminle, que le veţi punne
pe

filii şi pe filiele vâstre, și veţi prădă (ast fel)
pe Egypteni. CAPU IV.
4. Bespunse atunci Moys€ şi disse: Da-

qua ânsă nu me vor crede şi nu vor ascultă
de vocea mea, (qusci îmi vor dicce nu
se

arăto ţieDomnul Dumnedeu), que voiu dicce

către dânşii?

2. lar Domnulîi disse : que este aquest'a
din măn'a ta?
3. Bacul (toiagu) respunse ellu. — Aruncă pe pâment, îi disse, — Si îl arunc pe
păment, și (baculul) deveni ştrpe. — Fugi

urmă,

9. Si vă fi quă de nu vor crede (tie) după

vei versă afară pe uscat; şi vă fi ap'a que

vei luă din riu sânge assupra uscatului:

10. Disse attunci Moysă către Domnul

rogu-me, Dâmne, nu sunt capabil de
mai
nainte, nici de ieri, nici d'alallă ieri,
nici

de

quând

începuşi ă vorbi

servitorului

leu; quăci ă nevoie sunt la vorbă şi forle
tardiv la limbă.
41. lar Domnul disse către Moys& : quine de!te omului gură, și quine făcu mutu şi

surdu, vădălor şi

Dumnedeu !

orhu? au nu eu Domnul

12. Passă dar acum; și eu voiu deschi-

de gura ta şi

vorbi.
15. Disse

îţi voiu inspiră quâte ai â

altunci Moyst

: rogu-me ,

“Dâmne, allege pe altul quare să pota,
pe

quare îl vei trimilte.

44. Si apprindenduse de urgie Domnul
assupra lui Moysă, disse : au nu eecă Aaron

fratele teu levitul? Sciu quă vorbind vă
vorbi ellu ţie, şi 6ce&”1 quă vă eşi întru în-

tempinarea
întru sine.

ta și vedându-te se vă bucură

15, Si vei dicce către dânsul, şi vei dă
vorbele melle în gur'ă lui; și eu voiu deschide

gura ta şi gur'a Lui, şi voiu inspiră voă quâte

avețiâ facce.

16. Si ellu vă vorbi în locul teu popolu-

lui, și ellu vă fi ţie drept gură, iar îu vei fi

Jui quelle către Dumnedeu.

|

Moysă de dânsul.

17. Si baculul aquesta que s'a prefăcut
în sârpe, luă 71 vei în mâna ta şi vei faccce
printr” €nsul semnele.

ine Moyst : înlinde mân'a ta şi apucă”l de

Iothor socrul seu,

4. Atunci Domnul Dumnedeu disse că-

:

19. Se dusse dar Moysă şi se returnă la

şi îi disse : ducce-me=

.

CAP.

Iv.

EXODU.

63

cându-te şi returnându-te în Egyplu, vedi

voiu şi me voiu returnă către fraţii mei din
Egyptu, şi voiu vede de mai lrăiescu; și disse
lothor către Moyse : Du-te cu sănătate.
19. După diliele aquellea multe que îrecusseră muri regele Egyptului, si disse Dom-

qua t6te semnele que dideiu în mâinile talle
să le faci în aintea lui Pharaon; iar eu voiu

suffietul.
20. Luând dar Moyse pe femeea și copillii
şei, îi pusse pe subjugalele (vitele) salle,

tea dice Domnul : Filiu primogenit al meu
(8) Israel;
23. Si (qub) eu "ţi am dis : lassă popolul
meu ă se ducce, spre ă mi se închină; iar
daqua nu ai voit ă 7] lassă, vedi dară quă

nul către Moyse în Madiam, passă și du-te
în Egyptu, qusci muriră toti quâți quereau

şi se returno în Egyptu. Luo âncă şi baculul

quel dela Dumnedeu în mân'a sa.

21. Disseapoi Domnul către Moyse : du-

Lebrun.

înăspri inima lui şi nu vă lăssă popolul ă
eşi.
22. 'Tu ânsăvei dicce lui Pharaon, aques-

eu voiu uccide pe filiul teu quel ântâiu născut.

Verg'a lui Aaron,

24. Se întâmplă apoi quă pe calle în die

versoriu îl întâmpind angelul Domnului și

cercă să "l ommâre.

„25. Luând atunci Sephora o petră taide

să circontăio acrobystia filiului seu, și că-

Bocourt,

du la picidrele lui, şi disee : stette sângele
circoncisiei copillului meu ;
26, Si s”a dus dela dânsul (angelul) quă-

ci i s'a dis : stelte sângele circoncisiei co-

pillului.

04

27.

EXODU.

Disse apoi Domnul

către Aaron :

Du-te spre întâmpinarea lui Moys& în deseri; si se dusse și ”] întâmpină în muntele
lui Dumnedeu, şi sc săruiard forte între

!
sine.
28. Si spusse Moyse lui Aaron tote vorbele Domnului que îl trimissesse, și t6te
semnele que i le commandasse (ă facee).

29. Se dusseră dar Moyst şi Aaron, şi adunară pe toţi bătrânii filiilot lui Israef, şi
vorbi Aaron tote vorbele aquestea -quâle

vorbisse Dumnedeu lui Moysă, şi făcu sem-

nele înaintea popolului.
30. Si credu popolul şi se bucur qud visito Dumnedeu pe filii lui Israel și” quă vedă tribulaţia lor. Plecându-se dar popolul,

se închind.

CAPU V.
1. După aquestea intro Moyse cu Aaron
la Pharaon și disse lui, aquestea dice Dom:
nul Dumnedeul lui Israel : demitte popolul

meu spre ă serbători mie în desert.

2, Iar Pharaon disse quine & Domnul de
a quărui voce am să ascult qua să demitu

pe filii lui Israel? nu cunoscu pe Domnul
(aquest'a), si pe Israel nu ?] voiu demilte.

3. Mai disseră dar lui : Dumnedeul Hebreilor ne chiem6, şi prin urmare ne vom-

mu ducce calle de irei dille în desert, spre

ă sacrifică Domnului Dumnedeului nostru,
qua nu cumvă să nise intemple morte sau
uccidere,
4. Disse altunci regele Egyptului către
dânşii : pentru que Moys& și Aaron perver-

tiți popolul (ineu) dela alle lucrului? înturnaţi-ve fiă-quare diu voi la operele salle.

5. După aquestea disse Pharaon (întru
sine) ; 6cc& acum se vă immulți popolul
(aquesta) pe pământ ; să nu le mai dăm re-

puos dela lucrul lor.

6. Ordond dară Pharaon împilătorilor
popolului în alle lucrului şi scribilor, di-

când:
7. Să nu se mai adaoge â se dă paie po-

polului la fabricarea cărămidelor că pin

ieri şi alatlă ieri (și că astadi ensusi), ci ei
să se ducă şi să'şi adune paie,

9, Si apoi summ'a c&rămidelor que sunt
datori ă facce pe totă dioa, să le o impui
(întregă), să nu le seadi nimicu din datoria lor, quăci stau fără lucru, şi de aqueea

tot strigă, dicând : să ne ducemu

crificăm Dumnedeului nostru.

Și Să sa-

Cap.
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9. Agrave-se lucrul 6menilor aquestor'a,

occupe-se de dânsul, să nu lise mai dea re-

paos spre ă se occupă în vorbe deșarte.

10. Ii fortă dară exactorii popolului şi

scribii, şi diceau călre popol; aquestea dice
Pharaon : Mai mult nu mai dau vot paie ;
14. Voi ânşive ducându-ve adunaţi-ve paie
de unde veţi află; quăci nimicu nu se scade
din summ'a lucrului vostru.
12. Si se disperse popolul în tot Egyptul

spre ă adună arundine (trestie) în locu de
paie.

13. lar exactorii îi forţă dicând: împli-

niți-ve lucrările que

sunteți datori pe iotă

dioa, aşă că şi pe quând vi se dă paie.
44. Si scribii popolului filiilor lui Israel

que eră puși assupra lor fură flagellaţi de
către prefeclii lui Pharaon, diceud: pentru que nu împlinirăţi summele de c&rami-

dăric și astădi că ieri şi alallă ieri?

15. Intrând dar scribii filiilor lui Israel,
strigară către Pharaon, dicând: pentru que
faci ast fel domesticilor tei?
16. Paie nu se dă domesticilor tei, şi că-

rămid'a ni se dice s'o facem; şi cccă feciorii

tei fură flagelaţi ; facce-vei- dard nedreptale popolului teu?

17. Si disse lor (Pharaon) : stând fără

lucru, devenirăţi oţiosi (leneşi) şi de aquea
diceti : să ne ducem şi să sacrificăm Dum-

nedeului nostru.

18. Acum dară,
craţi; quăci paiele
n'a cărămidăriei o
19. Vedeau dară

ducendu-ve daqui, lunu vi se vor dă, şi sumveti facce (întregă).
serihii fiilor lui Israel

pe sine în relle, dicendu-li-se, nu veți im-

pucină din c&rămidărie queea que aveţi a
facce pe 161ă dioa.
20. Intelniră şi pe Moyst şi Aaron que
veniă spre întâmpinarea lor quând ei eşiă
dela Pharaon.

21. Si disseră lor : caute

Dumnedeu

assupra vostră şi să ve judice, quăci execrabile făcurăţi odorea n6stră înaintea lui

Pharaon şi înaintea servitorilor lui, dând
sabie în mâinile lui spre â ne uccide.
22, Se returnă Moyst către Domnul, și
disse : Domne, pentru que amăriși popolul

aquesta? si pentru que me trimisseşi pe
mine ?
23. Qusci de quând me dusseiu la Pha-

raon spre a'i vorbi in numele teu, (de attunci) amări popolul aquest'a, și salvăndu

nu liberaşi popolul teu.

+
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"CAPU VI,
A. Si disse Domnul către Moyst : vedt-

vei acum quâte voiu facce lui Pharaon;
qudci cu mână tare vă demitie pe dânșii, şi
cu bracu înallu vă scotte pe ei din țerria
lui.

2. Mai vorbi Dumnedeu

către Moyst şi

disse către dânsul : Eu sunt Domnul :
3. M6 arătaiu în adevăr lui Abraham şi
lui Isaac şi lui Iacob, fiind Dumnedeul lor,

ci numele meu (quare este) Domnul, nu”l

am făcut cunoscut lor.
A. Si întăriiu alianța mea cu denșii spre
a dă lor terra Chananeilor, terra que au
locuit (ei), în quare au peregrinat assupra ei.
5. Si eu exaudiiu gemetul filiilor lui Isvael, pre quari Egyplenii îi redusseră în
servitute, şi imi addusseiu ă minte de pac-

tul meu,

|

6. Passă, di filiilor lui Israel, dicând

: eu

sunt Domnul, şi ve voiu exducce din dominatia Egylenilor și vă voiu mântui cu bracu

inalt, şi cu judicată mare ;

7.

Si v& voiu luă pe voi mie-ânsumi

drept popol, şi voiu fi vot Dumnedeu; și
veți cunosce quă eu sunt Domnul Dumnedeul vostru que! que v'a tras afară de sub
dominația Egyptenilor.

8, Si ve voiu ducce în terra spre (uare

întinseiu mân'a mea spre a o dă lui Abraham, şi lui Isaac şi lui Iacob, şi o voiu dă
voi în moştenire; cu Domnul.

9. Vorbi dar Moyst asscmenca către filii

lui Israel; ânst nu ascultară la Moys din
impucinare de sufilet şi din opurile quelle
dure,
10. Disse dar Domnul către Moyst dicând :
44. Intră, vorbesce lui Pharaon regele

Esyptului qua să demittă pe filii lui Israel
din terwa lui.
12.

Iar Moys& vorbi

inaintea Domnului,

dicând : Ecci filii lui Israel nu me ascultară, şi cum mă vă ascultă Pharaon? quă

”
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16. Si aquestea numele filiilor lui Levi
după connaţiile lor: Gedson, Caath şi Merari; şi annii vieței lui Levi una suta trei-

deci şi septe.
17. lar filii lui Gedson : Lobeni, şi Semi,

casele familliei lor.
18. Iar filii lui Caath : Ambram şi Issaar,
Chebron şi Oziel, şi annii vietei lui Caath
una sulă trei-deci şi irei de anni19. Iar filii lui Merari : Mooli şi Ho-

musi. Aquestea casele famillielor lui Levi

după connaţiile lor.
20. Si lud Ambram pe
fratelui tatălui seu de femee
născut pe Aaron şi pe Moyse
surowa lor: iar annii vieței
una sută trei-deci şi şâse.

Iochabed lia
sie'şi quare îi
și pe Mariam
lui Ambram,

24, ar filii lui Issaar : Cort, şi Naphec și

Zechri.
22.

Si [lii lui

phan, şi Segri.

Oziel : Misael, şi Elisa-

25. Lud apoi Aaron

pe Elisebeth, filia

lui Aminadab, suror'a lui Naason de femee

sieşi, quare îi născu pe Nadab, şi pe Ahiud,

şi pe Eleazar, și pe Lihamar.

24. ar filii lui Core : Aser, şi Elcană şi

Abiasar; aquestea sunt generaţiile lui Cort.
25.

lar Eleazar al lui Aaron lud dintre

filiele lui Putiel steşi femee quare "ia născut

pe Phineâs. Aquestea sunt începuturile fa.

milliei Leviţilor după generațiile lor.
26. Aquesta este Aaron şi Moyse, quăror
le a dis Dumnedeu spre a exducce pe filii
lui Israel din Egyptu cu puterea lor.
|
27. Aquestia sunt quei que vorbiră lui
Pharaon regelui Egyplului, și exdusseră pe
filii lui Israel din Egyptu, acuesta este
Aaron şi Moys8.
28. În dioa în quare vorbi Dumnedeu
lui Moysă în târi”a Egyptului,
29. (In dioa aqueea) disse Domnul către

Moyse dicend : Eu sunt Domnul; spunne
lui Pharaon regele Egyptului quâte cu dicu

greu la cuvânt sunt eu.
i
15. lar Domnul disse către Moyse şi

către tine.
30. lar Moysă disse înaintea Domnului :
Eccă eu greu la vorbă sunt, şi cum m& va
ascultă Pharaon,

lui Israel din ţerm”a Egyptului.
14. Aquestia sunt capii caselor famillie=
lor : filii lei Ruben primogenitul lui Israel,

CAPU VII.
4. Si disse Domnul către Moysă dicând :
Eccă datu-te-am pe tine Dumnedeu lui Pha-

„ Aaron, şi le dette missiune către Pharaon
regele Egyptului, spre & demitte pe filii

Enoch şi Phallus, Asron şi Charmi ; aqueasta

este famillia lui Ruben.

45. lar Aliilui Symeon, lemuel şi lamiu,
și Aod, şi lachim, şi Saar, și Saul quel din
Phenissa; aquestea familiiele filiilor lui

Symeon,.

„Paris. Typ, Preve et Ce,

raon şi Aaron fratele teu vă fi ție propliet.
2. Iar tu vei vorbi lui tâte quâte îţi com.

mandu, și Aaron fratele teu vă vorbi lui Pharaon spre ă demitte pe filii lui Israel din

terra lui.
5. Eu iard, înăspri-voiu inima lui Pa:
9
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raon, şi voiu îmmilţi semnele mele și em.
blemele melle în ţerw'a Egyptului.

4. Si nu vă ascultă de voi Pharaon:; punne
voiu dar mân'a mea assupra Egyptului, şi
voiu exducce cu puterea mea popolul meu,
pe îilii lui Israel din terra Egyplului cu

resbunare mare.

5. Și vor cunosce toți Egyplenii quă eu

sunţ

Domnul,

quând

voiu

întinde

mân'a

mea peste Egypluși voiu exducce pe filii
lui Israel din midlocul lor.
6. Păcir, dară Moysă şi Aaron după cum
le-a commandat Dumnedeu, assemenea făcură,

7. Moyse eră de anni opt-deci, iar Aaron
(fratele lui) de opt-deci și trei de anni eră

quând vorbi lui Pharaon.

8. Si disse Domnul către Moyst şi Aaron
dicând ;
9. Si de vă vorbi către voi Pharaon di-

când : Daţi no&

semnu

sau „emblemă,

vei

dicce lui Aaron fratelui teu : ia baculul şi
aruncă l pe pământ înaintea lui Pharaon

şi înaintea servitorilor lui, și (baculul) vă
deveui balaur.
10. Intrar$ dar Moysă şi Aaron înaintea

lui Pharaon şi a servitorilor aquestuia,

și

făcurd precum le commandasse Domnul, şi

aruncă Aaron baculul seu în aintea lui Pha-

ravn şi înaintea servitorilor lui și deveni
balaur.

41. Convocd attunci Pharaon pe sophislii
Egyptului şi pe fărmecătorii (venelicii), şi
făcură încântătorii Egyptenilor cu farmecele
lor assemenea.

12. Si îşi arunco fiă-quare baculul seu,
şi deveniră balauri; Daculul ânsă al lui
Aaron înghiţi baculii aquellor'a.
13. Se învirtoşă cu tote aquestea inim'a
lui Pharaon şi nu ascultă de denșii după
cum le vorbisse Domnul.
14. Disse dar Domnul către Moysă : îngreuiatu-s'a inim'a lui Pharaon spre a nu
demitte popolul.
15. Du-te dar către Pharaon de dimineţă;
altunci ellu ese (spre recâre) la apă; şi vei

CAP, VIII,

18. Si pescii din rîu muri-vor şi vă colcăi riul, şi nu vor pute Egyptenii be apă din
riu.

19.

e

Mai disse Domnul

către Moyse :

spunne lui Aaron fratele teu; ia“ţi baculul,
şi intinde mân'a ta assupra apelor Eeyptu-

lui, şi assupra rîurilor lor, și peste canalele
lor, şi peste paludele lor și peste ori que
adunătură de apă a lor, şi în sânge

se vă

prefacce; şi se făcu sânge în tot pământul
“eyptului atât în lemne quât și iu-petre.
20.

Qusci

făcură

assemenea

Moyse

riu înaintea lui Pharaon şi a servitorilor
agquestuia și prefăcă totă ap'a din riu în
sânge.

21. Si pescii din rîu muriră, şi începu a

ferbe riul şi nu mai putură Egyptenii be apă
din riu, şi sânge eră în tot pământul Egyptului.
22. Păcură ânsă tot assemenea şi încântătorii Egyptenilor cu farmecele lor; şi deveni dură inima lui Pharaon şi nu asculto
de dânşii după cum dissesse Domnul.

25. Inturnânduse Pharaon intră în casa

sa, şi nu lud ă minte nici la aqueasta.
24. lucepură dar toţi Egyptenii a săpă în
pregiurul riului spre ă b6 apă, şi nu puleă
be apă din rîu.

29. Si se împliniră şepte dille de quând
Domnul bătusse rîul. -

CAPU VIII.
1. Disse attunci Domnul către Moyse :
Intră la Pharaon, şi vei dicce către dânsul :
aquestea dice Domnul : demitte popolul meu
spre a serbă mie.
2. Iar de nu vei voi a”l demitte, 6ec&-me
qud batu (6te hotarele talle cu brosce;
3. Sivă versă riul brâsce quare suinduse

vor intră în casele talle, şi in aşternuturile

camerelor talle, şi peste paturile talle, şi în
casele servitorilor tei şi alle popolului leu,
şi în frementăturele tale, și în cuptorele
talle,

stă, înaintei întâmpinându/l pe marginea
viului, și baculul prefăcut în serpeîl vei luă

4. Si peste line, şi peste servitorii tei şi
pesle popolul teu sui-se-vor brâscele.

16, Vei dicce apoi către dânsul : Domnul Dumnedeul Hebreilor trimisu-m'a la
tine dicând : demiite popolul meu spre a

ne lui Aaron fratele teu : întinde cu mân'a
ta verg'a assupr'a riurilor şi assupra canalelor și assupr'a paludelor, și addo brâscele
peste pământul Egyptului.
6, Si își întinse Aaron mân'a peste apele

“în mâw'a (a,

a

serbă mie în desert, şi €ccă quă nu me ascultaşi pină acum.
17. Aquestea dice Domnul : în aqueast'a
vei cunosce quă eu sunt Domnul : &ccă eu

batu cu verg'a que am în mână peste ap'a

din riu, şi se vă prefacce în sânge;

şi

Aaron după cum le commandasse Domnul ;
şi ardicându'şi Aaron baculul, băta ap'a din

5. Disse iar Domnul către Moys& : spun-

Egyptului, şi addusse broscele,

și se sui

brost'a și accoperi pământul Egypiului.
7.: Făcură lot assemenea și incântătorii

Egyptenilor în încântămintele lor, şi addus-

CAP, 1x.
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seră brâscele peste tot păni6ntul Egyptului.

8. Chiemd dar Pharaon pe Moyst și pe
Aaron, și disse : rugati-ve pentru mine către Domnul,

qua

să ardice brâscele

dela

mine şi dela popolul meu, şi voiu demilte
popolul, şi vor sacrifică Domnului.
“9. Disse şi Moysă lui Pharaon + r&hduesce mie quând să mă rogu pentru line şi:
pentru servitorii tei, şi pentru popolul teu,

spreâ desfiinţă broscele dela tine și dela

67.

peste casele

vestre musca câinelui,și se

vor” împl€ locuinţele Egyptenilor de musca

câinelui quare (se vă respândi) peste pămentul pe quare sunt ei.
22. Si voiu glorifică spre distinetiă în
dioa aqueea pământul Ghesen pe quare se
află popolul meu, şi în quare nu vă fi acolo
musc'a câinelui, qua să vedi quă eu sunt
Domnul Dumnedeul a tot pămentului.

25. Si voiu dă distinctid între popolul

popolul teu, și dela casele vâstre, şi numai
meu şi între popolul te; și mâine vă fi
în viu să remâiă.
semnul aquest'a assupra pământului. Făci
40. Jarellu disse : pe mâine. Disse dar . dar Domnul ast fel;

(Moyse : se vă facce) după cum ai dis, qua

să vedi quă nu este altul de quât Domnul.
44. Si se vor relragge Drâscele dela tine
şi din casele vostre şi din curţi și: dela ser-

vitorii tei şi dela popolul ieu; afară nue
nai în rîu vor remân€,
- 42. Eși dar Moyse şi Aaron dela Pharaon,

şi vocă Moys& către Domnul despre caus'a
broscelor după cum rânduisse Pharaon,
15, Făcu dar Domnul dupt cum disse
Moysă și muriră broscele din 'case și din
curti şi din ţerrine,

14. Si le adunară clăi, clăi şi se împuţi
pămentul.
„45. Iar Pharaon vădând qud s'a făcut în.
celare, deveui dură inima lui, și nu ascultă

de denșii după cum -vorbisse Domnul.
„146.

Disse

dar Domnul

către Moyse

spunne lui Aaron : întinde cu mân'a vârg'a

ta şi batte pulberea pământului, și se vor
facce scnipi (muscute) atât între omeni quăt

şi între vite şi peste tot pământul Eeyptului.

47. Întinse dar Aaraon cu mân'a verg'a
şi bătit pulberea pământului și se făcurb
scnipi atât între 6meni quât şi între vite şi
în 10tă pulberea pământului se facură scnipi
în totă terr'a Egyptului,
18. Făcură ânsă tot assemenea și încâniatorii prin farmecele lor spre a scite
afară scnipi şi nu putură, şi se făcură scnipi

24. Si adveni musc'a câinelui multitu-

diue în casele lui Pharaon şi în casele servitorilor aquestuia şi în tot piimentul Egyp-

tului, şi peire fu peste pământ din musca

câinelui,
25. Chiemă dar Pharaon pe Moysă şi pe Aaron, dicend : venind sacrificați Domnului

Dumnedeului vostru în ter”a (aqueasta).

26. lar Moysă disse : nu e cu putință ă
se facce aşă; qudci ahominatiile Egyptenilor vommu sacrifică Domnului Dumnedeului .
nostru. Pentru quă de vommu sacrifică abo-

minaţiile Egyptenilor în aintea lor, cu petre

vommu fi bătuţi,
27. Calle de trei dille ne vommu ducce
în desert, şi vommu sacrifică Domnului
Dumnedeului nostru, după cum disse nos,
20. Attunci Pharaon disse : ve voiu demiile dar şi veți sacrifică Domnului Dumnedeului vostru în desert; ci să nu ve întindeţi ă ve ducce mai departe; rugaţive dar

pentru mine la Domnul.
29. Disse şi Moysă : Bine, eu voiu eşi

dela tine, și me voiu rugă câtre Dumnedeu,
și se vă ducce musc'ă căinelui dela tine, şi

dela servitorii tei, şi dela popolul teu mâine; să nu adaogi âunsă, Pharacne, întru a

mai amăgi spre ă nu demitte popolul întru
ă sacrifică Domnului.
30. Eşi dar Moysă dela Pharaon şi se ru-

între Gmeni şi între vite,
| go lui Dumnedeu.
49. Disserd dar încâtătorii câtre Phacum a dis Moysă;
raon : degitul lui Dumnedeu este aqueasta
51. Si ardică
(que vedem) ; şi deveni dură inim'a lui Phadela servitorii lui
raon şi nu ascultă de dânșii, după cuna vor: mai remasse nici
bisse Domnul.

|

lar Dumnedeu făcu după

musca dela Pharaon, şi
și dela “popolul Lui, și nu
uwa.

52. Iși îngreuid ânst Pharaon inima şi

20. Disse după aqueast'a Domnul către
Moysă : Mânecii de dimineaţă şi stăi înaintea lui Pharaon : vegi quă ellu ese (spre

de astă dată și nu voi a demitte popolul,

densul : aquestea dice Domnul : demitte

intră la Pharaon și di lui : aquestea dice
Domnul Dumnedeul Hebreilor : demite po:
polul meu spre. a serbă mie.
IDE
' 9. Jar de nu vei voi a demilte popolui
meu, şi âncă îl vei mai reținne;

recore) la marginea apei, şi vei dicce către

popolul meu spre a serbă mie în desert.
21. Iar de nu vei voi a demitte popolul

Meu, cccă

eu

voiu

trimitie

peste tine, și

peste servitorii tăi, şi peste popolul țeu, şi

CAPU IX.

„A. Disse attunei Domnul către Moyst :
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3. Eccă mâna Domnului vă fi în vitele
talle din câmpii; atât între cai quât şi între

subjugale şi între cămile și între boi, şi oi,
morte mare forte.

4. Si voiu glorifică eu prin distinctid în
timpul aquel'a între vitele Egyptenilor şi

între vitele lui Israel; și nu vor muri dintre
i0te vitele filiilor lui Israel nici un'a.
5. Si dette Dumnedeu termin dicând :

mâine vă facce Domnul cuvântul aquest'a pe
pămentul (Egyptului).
6. Si făcu Domnul cuvântul aquest'a
adoa di, şi muriră tote vitele Egyptenilor;

iar dintre vitele filiilor lui Israel nu muri
nici una.

7. Vedând

ânst Pharaon

qu5 nu muri

dintre vitele filiilor lui Israel nici-un'a, se
îngreuiă inim'a lui Pharaon şi nu demisse
popolul.
8. Disse apoi Domnul câtre Moysă şi Aa-

ron dicând : luati-vă în mâini pline cenușă
din cuptor și s*o spulbere Moysă călre ceru

înaintea lui Pharaon şi înaintea servitorilor

lui.

9. Si facăse pulbere peste tot pimântul

Egyptului şi vor fi peste 6meni şi peste pa:
trupede ulcere în veşice ferbinți atât peste
Omeni quât şi peste patrupede, şi în tot pă:
mântul Egyptului.
10. Si luară cenuşă din cuptor, înaintea

lui Pharaon, şi o respândi Moysă către ceru,
şi se făcură
peste 6meni
44. Si nu
tea lui Moysc

ulcere în veşice ferbinţi atât
quâ! şi peste patrupede.
putea fărmecătorii stă înaindin causa ulcerelor; quăci se

făcură ulcere în fărmecălori şi în tot pă-

mântul Egyptului.
12. 'Tot mai învirtoşd Domnul inima lui

Pharaou, quât nu ascult

de dânşii, după

cum constituisse Domnul lui Moys&.

13. Disse apoi Domnul către Moys&; mâ-

necă de dimineaţă, şi stăi înaintea lui Phavaon, și vei dicce către densul : aquestea
dice Domnul Dumnedeul Hebreilor; demit-

te popolul meu spre a serbă mie.

14. Qusci de astă dată eu voiu trimitte

tote bătăiele melle în inima ta și a servito-

rilor tei şi a popolului teu, qua să vedi qui
nu este că mine în tot pământul.
45. Qusci acum întindând mân'a mea,
batte-voiu pe tine și popolul teu cu morte

şi te vei extermină de pe pământ.

“46. Si numai de aqueasta fuşi conservat
qua să arăt în tine pulerea mea și qua să

se facă cunoscul numele meu în tot pimân-

,
tul,
17. Cutesdă-vei âncă a stă încontea poponu demitte pe dânşii?
lului meu spre

CAP. IX.

18. Eccă eu ploi-voiu în or'a aqueast'a

mâine grândine multă forte, cum ma mai
fost assemenea în Egyptu din dica în quare

S'a fondat pină astădi.
19. Acum dară nu întârdiă spre a adună

vitele talle şi quâte ai la câmpiă; qusci
toți 6menii și vitele que se vor află în câm-

piă nu vor mai întră ă casă, iar grândinea

cădend assupra-le, vor muri.

|

20. Quel que se temi de cuvântul Dom:

nului dintre servitorii lui Pharaon îşi adu
n0 feciorii şi vitele salle în case ;
21. Iar quare nu lud ă minte la cuvântul

Domnului își lăsso vitele la câmpu.
22. Disse atiunei Domnul către Moysă :
Intinde mâna ta către ceru şi vă fi grândine peste tot pâmântul Egyptului, atât
peste omeni quât și peste vile cum şi peste

tOtă rh'a de pe pământ. '
23. Intinse dar Moyse mân'a sa către

ceru, şi Domnul dette tunete și grandine,
şi curgiă focu assupra pământului, și plod
Domnul grândine peste totu pămentul
Egyptului.
24, Eră dar grândine și focu ftăcărator
în grândine ; iar grândinea multă forte forte
cum nu mai Îi assemenea în Egyplu de quând
se assedo peste densul naţiă.

29. Bătu dar grândinea în lot Egyptul

(Ote quâte eră la câmpu, dela omu pină la
vilă; şi ori-que &rhă de pe câmpu bătu
grândinea și toți arburi de pe câmpuri îi!

sfărmo (grândinea).

26. Afară din pământul Ghesen unde eră

(ilii lui Israel nu fu grândine.
27. Trimetâud

dar Pharaon chiemă pe

Moyst și pe Aaron și disse lor: P&catuitam

acum; Domnul & dreptu, iar eu şi popolul
meu impii,
28. Dugaţi-ve dar către Domnul, și incetede d'a se mai facce vocile lui Dumnedeu
şi grândine și focu:; şi voiu demitte pe voi,
şi mai mult nu veți mai remâne€.

29. Disse attunci Moys& către dânsul :
Cum voiu eşi din cetate, întinde-voiu mâinile

melle către Domnul

la ceru, și vocile vor

încelă, şi grândinea şi ploiea nu vor mai fi,
qua să cunosci quă al Domnului este pămentul.
|
30. Iar în quât pentru line şi servitorii

tei, sciu quă nici o dala nu V'aţi temut de
Domnul.
Sa
31. Inul și hordul se stricară, qusci hor-

dul eră înspicat şi inul cu semânță
32, lar grâul și ovădul nu se stricard,

qudci eră târdie.

35. Eşi dar Moys& dela Pharaon afară
din cetate, și își întinse mâinile către Dom-

CAP.

X.

EXODU.

nul, şi tunetele

încelară, și grândinea și

ploiea nu mai picară pe pământ,

54. lar Pharaon vEdend quă

încetară

pldiea şi grândinea și tunetele, adaosse înîru a păcătui și îşi îngreuid inima cum şi a
servitorilor sei;
33. Si s'a învirtoșat inima lui Pharaon,

şi nu demisse pe filii lui Israel după cum
vorbisse Domnul lui Moysă.
CAPU X.
4. Disse attunei Domnul către Moyst,

dicând : Intră la Pharaon

qutei eu îngreu-

iaiu inim'a lui şi a servitorilor lui, qua. de

aqui înainte

să supraviiă semnele

aquestea peste dânşii;

melle

2. Qua să spuneți la urechile filiilor
vostri, şi la filii filiilor vostei cu quâte am
bătut pe Egypteni, şi semnele melle que am
făcut întru denşii, si să cunosceți quă eu
sunt Domnul.

3. Intrară dar Moysă şi Aaron înaintea

lui Pharaon, şi disseră lui : Aquestea dice
Domnul Dumnedeul Hebreilor : pină quând

nu vei voi ă te ruşină de mine? Demilie popolul meu spre a serbă mie.

4. lar de nu vei voi a demitte popolul

meu, Eccă eu adducce-voiu la ora aqueast'a

mâine locustă multă peste tote hotarele

“tale şi vă accoperi fac'a pământului, şi- nu

vei pute vede pământul ;
5. Si vă mâncă lot que mai remasse din

quâte a lăsat vo& grândinea, şi vă mâncă
„ori-que arbure que resare vot pe pământ ;
6. Si se vor împle casele talle și casele
servitorilor 1&i, şi L6te casele în tot pămntul Egyptului, que nici o dată mau vădut

părinții tei, nici Străbunii lor, din dioa în

quare fură pe pământ pînă în Qioa de astădi.

Si inclinânduse, eşi dela Pharaon.

7. Disserd altunci servitorii lui Pharaon

către densul : Pind quând vă fi noă scandalul aquesta ? Demilte 6menii spre ă serbă
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averile vâstre? vedeti quă râu cuget stă în-

aintea vâstră.
|
11. Nu așâ, ci ducă-se bărbaţii, şi ser
baţi Domnului ; qudci aqueasta voi quereti,
— Ii scosseră dar dela faq'a lui Pharaon
12. Disse attunci Domnul

către: Moyse

Intinde mân'a ta peste pământul Egyptului,
şi suiă-se locustă peste pământul Egyptului
şi mănânce ori-que erbă a pămâniului şi
ori-que feuet al arburilor que a mai lăssat
grândinea,
15.

Si ardico Moysă Daculul către ceru,

și Domnul supraddusse vânt austru peste
tot pământul în dioa aqueea şi tolă n6ptea;

se făcu dimineaţă şi vântul austru luă locusta.

44, Si o adldusse peste tot pământul
“eyptului, şi se pusse peste t6te confinile

Egyptului multă forte ; mai "nainte de dâns'a
nu mai fu assemenea locustă, și după dân-

sa nu vă mai fi assemenea.
15. Si accoperi fac'a pământului, şi se
corrupse pământul ; și mânco ori-que erbă
a pământului, şi ori-que fruct al arburilor
que mai remassesse dela grândine; nu mai
remasse nimica de verde în arburi şi în
ori-que ehă a câmpiilui în tot pământul
„Egyptului.

16. Nu întârdid Pharaon de ă chiemă pe
Moyse şi pe Aaron dicând : păcătuit'ama în-

aintea Domnului
către voi.

Dumnedeului

vostru

și

17. lertaţi âncă de astă dată păcatul meu,
şi rugaţi-ve către Domnul Dumnedeul
vostru, qua să ia dela mine mortea aquea:

st'a.
18. Eşi apoi Moysă dela Pharaon, și se
rugă către Domnul;
|
19. Si schimbă Domnul dela Mare vânt |.
tare, şi ardico locust'a şi o împinse în marea Hoșie ; şi nu mai remasse nici o locu-

Domnului Dumnedeului lor; au doră vrei

stă în
20.
raon,
21.

pe Aaron la Pharaon, și disse lor Pharaon :

iunerecu peste pământul Egyptului, întu-

să scii qud a perit Egyptul?
8. Si readdusseră atâl pe Moyst quâl şi
Duceti-ve şi s&rbaţi Domnului Dumnedeului vostru ; quine ânsă și quine sunt quei
ue se vor ducce ?
9. Dice și Moysă : Din preună cu junii

nostri şi cu bătrânii nostri ne vommu ducce,

din preună cu filii, cu filiele, cu oiile şi cu

boii nostri ne vommu ducee; qusci serbălore Domnului Dumnedeului nostru este.
10. Disse altunci Pharaon către dânşii :

Piă aşă., Domnul cu voi; după cum (ânst)
ve demiltu pe voi, au dor (demitte-voiu) și

;

tot pământul Egyptului.
Si învirtoșd Domnul inim'a lui Phaşi nu demisse pe filii lui Israel
|
Disse attunei Domnul.către Moysă :

Intinde mân'a ta către ceru, și facă-se în-

nerecu palpabil.

|

22. Întinse dar Moys& mâna sa către
ceru, și se făcu intunerecu, caligine, câță
peste tot pământul Egyptului trei dille :
25.

Si nu vedea nimeni

pe

fratele seu,

şi nu se sculd nimeni din patul seu trei dille:
iar tutulor filiilor lui Israel eră lumină în
lote în quâte se occupau.
24, Si chiemo Pharaon pe Moysă și pe

Aaron, dicend : Duceli-ve, (și) săehati Dom-

nului Dumnedeului volru ; vile numai și boii
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veți lisă, iar averea vâstră ducă-se cu voi,
25.

Disse şi Moysă : ânsă şi tu vei dă

not holocautome și sacrificiuri que avem să
facem Domnului Dumnedeului nostru;
26. Prin urmare vitele nostre au să viiă
cu noi şi nu vommu lăssă unghiă; quăci

dinirânsele vommu luă spre

ă sacrifică

Domnului Dumnedeului nostru; quă noi nu
scim que vommu Sacrifică Domnului Dum.
nedeului nostru pînă vommu ajunge acolo.
27. Inaspri ânsă Dumnedeu inim'a lui

Pharaon quare nu voi ă demitte pe dânşii.

20. Si dice către dânsul Pharaon. Du-te

dela mine, ia ă minte ție'ţi 4 nu mai adăogi

spre ă vede fac'a mea, quă în dioa que
vei mai arătă mie vei muri. -

te

„29, Dice şi Moysă: precum ai dis, nu me

mai voiu arată ţie în facă.

CAP. XU,

tescu semnele melle și emblemele
“pămentul Egyptului.

âncu o plagă adduece-voiu peste Pharaon şi
peste Eeyptu, și după aquest'a vă vă demitte

de aqui; iar quând vă vă demilte cu toţii,
la urechile

popolului, qua să queră fiă-quare dela veci-

nul seu, şi femeea dela vecin'a sa vase de
"argint şi de aur şi vestminte.
5. Domnul apoi delte graţiă popolului
seu înaintea Egyptenilor şi imprumutară pe
“denșii; și omul Moys& mare deveni forte
înaintea Egyptenilor şi înaintea lui Pharaon,
şi înaintea servitorilor aquestuia, și în ochii
popolului întregu.
4. Si disse Moyse : aquestea dice Domnul : pela mediul nopţii intrâ-voiu eu în

melle în

10. Iar Moysă şi Aaron făcurt semnele
tote și emblemele acuestea în pământul Egyp-

tului în aintea lui Pharaon. Inaspri ânstă
Domnul inima lui Pharaon, quare nu voi ă

demitte pe filii lui Israel din (eva lui,

CAPU XII,
1. Vorbi attunci Domnul către Moysă și
Aaron în pământal Egyptului, dicend :

2. Lun'a aqueasta, început lunilor vot,
prima este între lunile annului.
5. Vorbesce către 16lă synagoga filiilor
lui Îsracl, dicând : în a decea a lunei aquesteia să "şi ia loruși fiă quare. quite o die,

după casele de familii, fiă quare quâte o
die de casă.

CAPU XI.
1, A fost dis dară Domnul către Moysă :

prin împingere vă vă allungă.
2. Vorbesce dar pe ascuns

|

|

4. lar de vor fi mai pucini în casă în

quât să nu polă la o die, vă luă în preună
cu sine pe vecinul seu de apprâpe după nu:
mărul suffletelor; fiă quare quât i ajunge se

vă connumeră la o die.
5. Oaie perfectă mascule de un annu să

fiă vo; dintre "*gnelli şi dintre iedi să luaţi.
6. Si vă fi conservat de voi pînă în dioa a
patrusprepecea a lunei aquesteia, și îl vor

înjunghiă 16tă multitudinea synagogei filii-

lor lui Israel către scră.

|

7. Si vor luă din sânge și vor punne pe

amândoi stâlpii (postii uşei) și 'pe pragu în
casele în quari vor mâncă.
|

„8. Si vor mâncă cărnile în nâptea aqueea
fripte la focu, şi azyme peste picride (erbe

amare) să mănâuce.

-

9. Să nu mâncaţi din aquesti ('gnelli)
crud nici fert in apă, ei fript la focu, capul
midlocul Egyptului.
| cu piciorele şi cu quelle din întru.
5. Si vă muri ori-que ântâiu născut în
10. Să nu lăssaţi dintr'ânsal pe adaodi,
pămentul Egyptului, dela primogenitul lui
și osu să nu sfărmaţi dinti'ensul, iar quelle
Pharaon, que stă pe thronu, pină la primovemase dint'ânsul pind a doa di, în focu
genitul servitorei dela moră, și pînă la pri- să le ardeţi.

mogenitul ori-quăria vite.

6. Si clamore mare vă îi în tot pământul
Esyptului cum assemenea ma mai fost şi
assemenea nu se vă mai adăogi.

7. lar între toți fllii lui Israel nici câine
nu 'şi vă mişcă limb'a, dela omu pînă la

vilă; qua să cunosci cum vă distinge Dom-

nul gloria sa în midlocul Egyptenilor şi în
"midlocul lui Israel,

8. Si vor descinde către mine toţi feciorii

1&i aquestia, şi se vor închină mie dicând:

eși tu și tot popolul

teu pe quare iu

44. Aşă să "1 mâncaţi : midiocele vostre
încinse, încălțămintele vâstre în picidrele
vostre, baculii vostri în mâinele vostre, și
mâncaţi "| răpede pe picior; Pascele este al
Domnului.
12. Si voiu strabatte prin pământul Eoyp-

tului în noptea aqueasta, și voiu halte ori. -

que primogenilu în pământul Egyptului dela
omu pînă Îa vită, şi între toţi deii Esyplenilor facce-voiu resbunare : Eu Domnul.

15. Si vă [i sângele voi drept semnu pe

con-

„casele în quare voi locuiti, și voiu vede sân-

Moysă dela Pharaon cu minie.
9. Disse atunci Domnul către Moysă : Nu

tre voi plagă de perire quând voiu baile în

duci : și după aqueasta voiu eşi. — Eşi apoi

vă ascultă de voi Pharaon, qua să îmmul-

gele și voiu acoperi pe voi, si nu vă fi în.

pămentul Egyptulni,
14. Si vă fi dioa aqueast'a voă memo-

CAP, XII,

EXODU,
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riale, și o veţi serbă serbatore Domnului în
generaţiile vostre : lege eternă o veţi serba.

commandasse Domnul lui Moysă şi lui Aa-

dioa âritâia veţi depărtă ori-que & fermânlat
din casele vostre ; ori-quine vă mâncă fer.
mântătură din dioa ânteiea pină în dioa a
seplea, se vă disperde suffletul aquell'a din
Israel.
146, Si dioa ântâiea se vă chiemă sântă,
şi dioa a șentea numită sântă vă fi vos; orique faplă de serviţiu nu veţi pute facce în
aqueste (dille) de quât numai quâte sunt de
nevoie (spre mâncare) la ori-que sufflet,
aquellea numai se vor facce vo;
47. Si veţi linne commandamentul aqueSia ; quăci în dioa aqueasta voiu exducce
puterea vostră din pământul Egyptului ; şi
veţi facce dioa aqueast'a în generaţiile vos+
ine lege elernă (în generaţiile vostre).
18. Cu începutul dillei a patru spre decea
a lunei ântâia, de cu ser'a veţi mâncă azyme
pînd în dioa do& deci și un'a a lunei, sera.

Domnul bătă pe tot primogenitul în pămân-

15, Septe dille azyme veți mâncă, şi din

19. Septe dille fermântălură nu se vă:

află în casele vostre tot quel que vă mâncă

fermentat, se vă disperde sufiletut aquel'a
din synagog'a lui Israel, atât între venetici
quât şi între indigenii ţârrei,
20, 'Tot que & fermentat nu veţi mâncă,
ci în L6tă locuința vostră azyme veţi mâncă.
21, Chiemo dar Moyst pe toţi quei mai
vechi ai lui Israel și disse către dânşii : ducându-ve luaţi-ve vo& quâte o die după fa-

milliele vistre şi sacrificați pascele.
22. Luati apoi quâle un mânuchiu de

hyssopu, şi întingând din sângele de lingă
ușă, daţi peste pragu şi peste amândoi postii
din sângele que este lingă uşă; iar voi nu
veţi eşi nici unul din ușa casei pînă dimineaţ'a,

23. Si vă trecce Domnul spre a bate pe
Egypleni, și vă vede sângele pe pragu și pe
amândoi postii, şi vă treece Domnul uş'a şi
nu vă lăssă pe exterminator ă intră în casele
vâstre, şi a bate,

24. Si veţi ţinne cuvântul aquesta câ lege
eternă, ţie Ensuţi şi filiilor ti piînd în secol.

25. lar, dagua veţi intră în târr”a que vă

dă Domnul

voă,

după cum

tinne cultul aquest'a.

a vorbit, veţi

26. Si vă fi, de vor dicce către voi fiii

vostri : Que este cultul aquesta noă?
27. Dicce-veti către dânşii : Sacrificiu
pascele aquesta Domnului, după cum ac-

coperi casele filiilor lui Israel în Egyptu,
quând bătu pe Eeypteni, iar casele nostre
le mântui.
28. Si plecânduse popolul se închind, și

ducânduse făcură fiii lui Israel, după cum

ron, assemenea făcură.
29. Fost'au dară, quă la miediul noptii

tul Egyptului, dela primogenitul lui Pharaon que stă pe thronul aquestuia (si) pin
la primogenitul captivei quei din închisâre,
şi ori-que primogenit de vită.
:
30. Si se scul6 Pharaon ndptea, şi toți
servitorii lui şi toţi Egyptenii, şi se făcu

clamâre mare în tot pământul Egyptului ;
quăci nu eră casă în-quare-să nu fi lost într'âns'a mort.

31. Si chiemă Pharaon pe Moyst şi pe

Aaron noplea și disse lor : Sculaţi-ve şi eşiţi

dintre popolul meu, voi, şi filii lui Israel ;

duceti-ve, s&rbaţi Domnului Dumnedeului
vostru, după cum diceţi;
32. Si oile şi boii vostri luândui, duceți-ve, după cum aţi fost dis, si bine-cuvân=
tați-me și pe mine.

33. Si forţă Egyplenii popolul, răpede
a”i allungă din terră; qudei îşi diceau : cu
toții vommu muri noi.
34. Lud attunci popolul coca lor mai
"nainte de a se fermentă, fr&mântatele lor
legate în vestmintele lor pe umerii lor.

__5ă. Tar filii lui Israel făcură după cum

le commandasse Moys&; quăci querusseră
dela Egypteni vase de aur şi de argint şi
vestminte.
36. Si Domnul dette graţiă popolului

seu înaintea Egyptenilor que îi împrumu-

tasseră, şi (ast fel) deprădară pe Lgypleni.
37. Se ardicară fiii lui Israel din Ramess& călre- Sochoth la ştse sute de mii de
Dbărbati pedestri, afară de căpuirea lor,
38. Si amestecătură multă ascindu din
preună cu dânșii, şi oi, şi boi, şi vite multe
torte,
|
|
39. Si câptseră coca que luasseră cu

dânșii din

Egyptu, în turte subceneriții

azyme, qubci nu se fermântasse, pentru
qud îi spinseră Egyptenii, şi nu pulură să

aştepte, nici merinde de mâncare îşi făcus-

seră pe. calle.

40. lar peregrinarea filiilor lui Israel

quât au peregrinat în pământul Reyptului,
şi în pământul Chanaan,ei şi părinţii lor,

anni pateu sute trei-deci.

41. Fosta ânsă qub după patru sute
trei-deci de anni, eşi tâtă puterea Domnue

lai din pământul Egyptului n6ptea.
492. Procustodiă este (în ondrea) Dom-

nului spre ai exducce pe denșii din pămân-

tul Egyptului : noptea aqueea Ensăși prevo»
ghiere (în ondrea) Domnului, spre a fi lu»
talor filiilor lui Israelîn generaţiile lor.

72

”

„43, Disse dar Domnul

EXODU.

către Moysă şi

Aaron ; aqueasta (e) legea pascelui: Nici
un alienigen nu vă mâncă dintr'ânsul ;
AA, Si pe tot domesticul cuiva şi pe cum-

peratul cu argint îl vei circontaiă, şi attunci

vă mânecă dinteânsul.

|

45. Străinul veneticu şi mercenariul nu

vor mâncă dintr'ânsul.
46. Intr'un'a şi adueeaşi casă vă fi mâncai (să nu lăssaţi din cărni pe adoa di); nu
veţi scotte din casă afară din cărni, şi os nu
veți sfărmă dintr'ânsul.

47. 'TOlă synagog'a filiilor lui Israel vă

facce aqueasta.

48. Iar de vă veni la voi vre un proselyiu

(străin) şi vă voi a facce pascele Domnului,

vei circonlăiă

ori-que

mascule, Și altunci

se vă appropiă spre ă facce aqueast'a, și vă
fi că indigen al ţârrei. Tot necircontăiatul

nu vă mâuncă dinir'ensul.
49. O singură lege vi fi (şi) pământeanului și proselytului que se vă alătură între
|
voi,
50. Si făcură filii lui Israel după cum

command lui Moysă şi lui Aaron Domnul,
assemenea făcură.
51. Si a fost în dioa aqueea quă exdusse

Domnul pe îilii lui Israel din Egyptu din
preună cu puterea lor.

CAPU XIII.
1, Disse apoi Domnul către Moysă, di-

când :
„2. Sanetifică mie pe tot quel ânttiu
născut și quare deschide matricea între filii
lui Israel dela omu pind la vită, al meu
să fiă.
3. Disse dar Moysă către popol: Addu-

ceţi-veă minte de dioa aqueasta în quare
ați eşit din Egypt din cas'a servitudinii
(quăci cu mână tare vă exdusse Domnul de

acolo), şi nu se vă mâncă fermentat,

4. Qusci astădi eșiţi voi în lun'a quellor

nucă (spice).
.
5. Si.vă fi quând te vă întruducee Dom.
nul Dumnedeu în pământul Chananeilor, şi

Chelteilor

shi Amorrheilor, și Eveilor,

și

lebuseilor, şi Gergeseitor, şi Pherezeilor,
que '] a promis prin jurământ părintilor
tei

spre a'l dă ție, păment que revârsă lapte și

miere,

să faci servițiul aquesta

aqueast'a.

în luna

6. Sese dille veţi mâncă azyme, iar în
dioa a şeplea, serbtârea Dumnului;

7. Azyme veţi mâncă în quelle şepte dil-

le; nu se vă vede la line fermântătură.
t6le hotarele talle,

în

8. Si vei annunţiă Aliului t&u în dioa

Cip. XII.

aqueea dicând: (aqueasta se face) pentr
queea que făcu mie Domnul Dumnedeuu
quând eşiiu din Egyptu.
9. Si vă fitie spre semnupe mân'a ta,
memorial în aintea ochilor iei, cum să fiăși
legea Domnului în gur'a ta; qudci în mână
tare le exdusse Domnul Dumnedeu din
“gyplu.
”
10. Si veţi ţinne legea aqueasta
după

timpuri statuite din dille în dille.

11. Si vă fi quând te vă întruduece Dom.
în pământul Chananeilor,
după cum a jurat şi părinţilor tei, şi îl vă dă
nul Dumnedeu

tie;
12. Attunci vei despărţi tot que deschide

matricea,

masculii (vei sanctilică) Domnu.

lui; tot que deschide matricea dintre
ar.
mente sau între vile talle quâte se vor facce
ție, masculii vei sanctifică Domnului.
15. Tot que deschide matricea asinei îl
vei schimbă pe o die, iarde nu'! vei schim
.

Dă, îl vei rescumpără.. Ori-que primogenit

al omului dintre fili tei vei rescumperă.

14. ar de te vă întrebă filiul teu după

aquestea, dicând : que este aqueasta? dicce
-

vei lui: qudîn mână tare ne exdusse pe noi
Domnul din pământul Egyptului, din cas'a

serviludinii.

|

45. Iar quând se învîrtosd Pharaon (oppuinduse) de a ne demitte, uccisse Domnul
tot primogenitul în pămentul Egyptulu
i

dela

quel ântfiu născut al omenilor,

pînă

la quel ânieiu născut. al vitelor; pentr
u
aqueasta eu sacrificu Domnului tot masc
ulele que deschide matricea; şi pe tot
pri-

mogenitul din filii mei rescumperă-voiu.
16. Si vă fi spre semnu pe mâna ta,
neclintil înaintea ochilor tei, quăci în mânăşi
are te exdusse Domnul din pământul Egyptului.
47. Iar quând demisse Paraon popolul,
nui condusse Dumnedeu pe callea pâmântului Philistiim, quă apprope eră. Qusci
disse Dumnedeu : să nu cumvă, vădând res.

bel popolul să *i paiă reu, şi să se retârne

în Egyptu,.

"48. Si' incongiură Dumnedeu

popolul

(abălendu”']) pe callea quea din desert spre
marea ' Roşie. A cincia: generatii din flii

lui Iseael ascindură din pământul Egyptu-

lui.
:
19. Si lu6 Moysă osămintele lui loseph

din preună cu dânsul; quăci cu jurământ
jurasse Ioseph pe filii lui Israel, dicend :
prin visitaţiă visită-va Dumnul pe voi, şi să
luați de aqui 6sele melle din preună cu voi.
20. Sculânduse dar filii lui Israel din So-

„EXODU,

CAP. XIV.

choth, se castramentară (tăbariră) în Othom
hingă desert.
__24. lar Dumnedeu precedea înaintea lor,
dioa în colânna de nor spre a le arătă cal-

lea ; iar noptea în colonnă de focu spre a lumină lor.
22. Colonn'a de focu în timpul nopţii nu

lipsiă din aintea popolului intregu.

veți tăce.

4. Si vorbi Domnul câtre Moys8, dicând:
2. Vorbesce filiilor lui Israel, qua înturnânduse să se campe înaintea șesului între
Magdol şi între Mare înaintea Beelsephonului ; (acolo) în ainlea aquestuia te vei casiramentă pe lingă Mare. .
5. Si vă dicee Pharaon popolului seu pentru filii lui Israel : aquestia âmblă relăcinduse în terră, qudci "i a închis desertul.
A. ae eu voiu înăspri inim'a lui Pharaon
şi vă allungă după urmă pe aquestia; şi me
voiu glorifică întru Pharaon și în LOtă armata lui, şi vor recunosce toţi Egyplenii
qud eu sunt Domnul ; şi făcură aşă.
5. Si se dette de scire regului Egyptenilor (dicând) qus a fugit popolul; și se
schimbă inim'a lui Pharaon şi a servitorilor
- lui assupra popolului și disseră : que făcu-

rom de ammu demis pe filii lui Israel spre
a nu ne mai servi?

6. Injugd dar Pharaon carrele salle, si
tot popolul seu lud din preună cu sine;
7. Lud şese sule de carre allese, şi totă

callărimea Egyptenilor, şi tristaţi (capete.

nii) peste toti.
8- Si înăspri Dumnul înim'a lui Pharaon regelui Egyptului (şi inim'a servitorilor lui) și alungă după urmă pe filii lui Israel ; iar filii lui Israel eşiau cu mână înaltă.

9. Si urmăriră Egyptănii în urma lor,și
îi aflară castramentaţi lingă mare; și L6tă
lui Phabaon,

& not a servi Egyplenilor, de quât a muri

în desertul aquest'a.
13. lar Moyse disse către popol : îmbărbălați-vă, staţi și vedeți mântuirea quea dela
Domnul, que vă facce voă astădi; quăci
după cum vedurăţi astădi pe Egypleni, mai
mult nu veți mai vede pe ei nicio dinidră
în eternu.

14. Domnul se vă luptă pentru voi, și voi

CAPU XIV.

căll&rimea şi carrele
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şi căllă-

reții și exercitul lui (stelteră) din aintea şesului din contra Beelsephonului.
40. Si Pharaon se appropid, şi ardicându'și filii lui Israel ochii, vedură, și cecă,
Egyplenii se castramenlasseră din dosul lor,
şi se lemurd forte ; strigară dar filii lui Israel către Domnul,

414. Si disseră către Moysă : au quă nu se
află mormânturi în (pământul) Egyptului
quă ne addusseși afară spre a ne uceide în

desert? Pentru que ne făcuşi aqueasta sco-:
tându-ne din Egypt?
42. Au nu aquest'a eră cuvântul que vor-

hirom către line în Egyptu, dicend : lassăne să servim Egyplenilor; qusci mai bine

:

15. Disse atlunci Domnul către Moysă:

que strigi către mine? vorbesce filiilor lui
Israel să reînjuge spre drum.
|
146. Iar tu ia baculul leu, şi întindeţi
mân'a peste mare, şi o despică;și intre filii lui Israel în midlocul mării (că) pe us-

cat.

|

147. Si ecet eu învirtoşă-voiu înim'a lui
Pharaon și a tutulor Egyptenilor, şi vor în-

iră (şi ci) în urm'a lor, şi mă voiu glorifică
întru Pharaon şi în tot exereitul

lui, și în

carrele şi în caii lui.
18. Si vor cundsce toți Egyplenii que eu
sunt Domnul, quând me voiu glorifică eu în
Pharaon şi în carrele și caii lui.
19. Atunci angelul Domnului que callăudiă înaintea castrelor filiilor lui Îsrel, se
promişcă şi se pusse ă călletori în urm'a lor.
Se promișcă assemenea şi colânn'a de nor
din aintea lor și stette în urm'a lor.

20. Si întro între castrele Egyplenilor
şi între castrele filiilor lui Israel (şi steute);
şi se făcu întunerecu şi caligine; veni şi
treci noplea, şi nu se amestecară unii cu
alții LOlă noptea.
24, Îmtinse dar Moyse mân'a sa peste
Mare şi împinse Domnul Marea 16ta n6pte
prin ventu austru violent, și făcu Marea uscat, quăci sa despicasseră apele.
22. Intrară filii lui Israel în midlocul
mării că pe uscaL; şi le eră loi ap'a

părete

d'a dreptea și părete d'a stânga.
23, Se luară după dânșii Eeyplenii, si
întrară în urm'a lor toţi caii lui Pharaon și

carrele şi căllăreții (şi intrară) în midlocul
Mării.

24. Fostau în veghia diminetei quă Dom-

nul căuto prin midlocul colânnei de focu și

de nor assupra casirelor Egyptenilor, şi
conturbo carrele Egyplenilor ;
25. Si collegd ossiile carrelor lor, que
ahiă îi duceau. Disseră dar Egyptenii : șă
fugim dela faca lui Israel, qudci Domnul
dă luptă pentru ei Egyptenilor.
|

26. Disse attuneci Domnul către Moyst:
înlinde mân'a ta peste Mare, și viiă la locu

Morea, şi aceoperă pe Egypleni (pînă) peste
carre și peste căllăreti.
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„EXODU,

27. Intiuse dar Moyst mân'a peste Mare,

şi reveni la locul seu. ap'a către dio, iar
Egyptenii fugiau pe sub apă şi Domnul
în
neco pe Egypteni în midlocul Mării.

"Celestin Nantenil,

-CAP. KV;

28. Reinturnânduse ap'a, accoperi car-

rele şi căllăreții şi tota puterea lui Pharaon,
(pe toti) que intraseră după Israel în Mare: .
nu mai remasse dintr'ânsii nici unul,

Esirea, Israelitilor din Egvptu,

Rouget,

„29. Iar filii lui Israel au fost trecutcă pe

CAPU XV,.

Ja drepta şi părete la stânga.
30. Astfel mântui Domnul pe Israel în

1. Atunci cântă Moysă şi fiii lui Israel
od'a aqueasta Domnului şi disseră, în lauda
lor : « Să cântăm Domnului, quăci glorios

uscat prin midlocul mării avend ap'a părete

dioa aqueea din mân'a Egyptenilor şi vădi

Israel pe Egypleni morţi pe marginele Mă.

Tn,

31. Si vidă Israel mân'a quea mare,
(vediu) quât a făcut Domnul Egyptenilor; și

se temit popolul de Domnul şi credură (cu

toții) lui Dumnedeu și lui Moysă servitoruui lui.

DRE

s'a glorificat :

|

2, Callu și căllăreţu arunc în mare. A jutor și sculitor deveni mie spre mântuire.
“ Aquesta & Dumnedeul meu şi voiu glorifică
pe densul. Dumnedeul tatălui meu si voiu

înălță pe densul,

|

|

3. Domnul que sfarmă resbelle; Domnul

8 numele lui,

|

e

EXODU.
|
k
Cavrele lui Pharaon' şi puterea lui
_924. Precedeă şi începea înaintea lor Ma-

CAP. XVI,

„4.

aruncatu-le-au în Mare ; aleşi căllereți tris-

taţi înnecatu "i au în Marea Roşie;

5, Gu pontul îi accoperi; appusserd în
"fund că o petră.
6. Drepta ta, Dâmne, se glorifică cu tărie ; drept'a ta, Domne, frânse inemicii.

7. Si în multul gloriei talle constrivit'ai

adversarii ; trimis'ai urgia la, și ?ia devorăt
că arundinea (i că paiul),
8. Si prin spiritul mînici talle se despărţi
ap'a; închiegatu-s'au că părete apele, închegatu-s'au undele Mării,

9. Dis'au inemicul; allugă-voiu, ajungevoiu, și voiu împarţi pradeleș implevoiu
suffletul meu ; uccide-voiu cu sabia mea,
şi vă domină a mea mână.

10. Trimis'ai spiritul teu, (și) accoperi pe
dânşii Mirea; appusseră câ plumbul în
apele vehementi.
44, Quine este assemenea ţie între dei,

Dâmne, quine assemenea tie? glorificat în
quelle sânte, mirabil în glorii, fâcend pro-

digidse,
|
12. Intins'ai mân'a ta, și "ia înghiţit pe
densii pământul.

13. Condus'ai în justiția ta popolul aquesla al l&u pe quare "| mântuişi; (şi) 11 ai
chiemat cu puterea la în repaosul quel sânt
al leu,
44.

AudiCau gintile şi s'au

spăimental;

dureri coprinseră pe locuitorii Philistiimului.

15, Ripede attunei se sculară ducii Edo.
„mului şi principii Moabiţilor : coprinsu-'ia
cutremur ; topitu-s'au toţi que locuescu în
Chanaan.
16. Cadă assupra lor frică, și tremur în
mărimea bracului teu : împetrescă se pînă
va lrecce popolul teu, Domne, pind que vă

trecce popolul teu aquesta pe quave “ţi "lai
possedut.

17. Introducându'i, plântă pe dânşii în
muntele eredității talle, în preparat'a locuinţă a ta, que ai făcut'o, Domne, sanciuariu, Domne, que au preparat mâinile
talle.
a
.
„48. Domnul que împarătesce în secoli,
ȘI pesle eternitate, și âncă.
19. Quăei întraVa callul lui Pharaon din

preuna cu carrele şi căllărtţii lui în Marc,
şi supraddusse Domnul. peste dânşii apele
Mării ; iar filii lui Israel trecură că pe ascat
prin midlocul Mării. »

20. Attunci Mariam prophelssa suror'a
lui Aaron, lud (ympanul în mână, și eșiră
tote femeile după dânsa cu tympane si
choruri. .

riam dicând : « Să cântăm Domnului, quăți
slorios se glorific : callu şi căllăreti
arunc în mare, »

e

22, Iar Moys ardicd pe filii lui Israel
dela Marea Roşie, şi îi dusse în desertul

Sur, şi călletoviră trei dille în desert şi nu
allară apă spre a De.

25. Veniră pinla Merrhă, şi nu puteau

De apă din Merrhă, qudei amară

eră; pen-

(ru aqueea se supranumi numele locului
aquella, Amaritudine.
24. Si murmură popolul assupra
lui Moysă
dicând : que vommu b6?

25. Clamă dară Moysă către Domnul şi
arăto lui Domnul lemnu, pe quare îl îmmuid în apă şi se îndulci ap'a.—Acolo pusse
lui drepturi, și judecăti şi acolo îl cerco pe
ellu,
"26. Si disse : De vei audi cu audul (de

vei ascultă cu luare ă minte) de vocea Dom-"
nului Dumnedeului teu, şi quelle plăcute in
aintea lui vei facce, şi vei punne în urechile
talle preceptele lui, şi vei ținne 16te statu=
tele lui, totă infirmitatea que snpraddusseiu peste Egypleni, nu voiu adducce peste

tine; quăci eu sunt Domnul qucl que te în-

sânttoședă,
27. Si venird în AElim, şi evă acolo dot“spredece fântâne de apă şi. șepte-deci arburi
de phcenici, Acolo dar castramentară lingă

ape.

CAPU XVI,
4. Se seculară dela Elim.și veniră tolă
synagog'a filiilor lui Israel în desertul Sin
que este între Alim şi între Sină. lar în a
cinci-spre-decea di în lum'a a doa de quând
eşisseră ei din Egeyptu,

2. Murmură cu defiimări t6tă synagog'a
filiilor lui Israel assupra lui Moyse şi Aa-

FOI;

a

3. Si disseră către aquestia filii lui Israel : mai bine să fi murit bătuţi de Domnul
în pământul Egyptului pe quând șădeam pe
lingă 6llele cu cărni şi mâncam pâini în saiu, de quât qud ne-aţi exdus în desertul
aquesta, spre a uceide t6tă synăgog'a

aqueasta în fame.
4, Disse altunci Domnul
cecă eu ploă-voiu vot pâini

către Moysă :
din ceru; şi vă

eşi popolul şi vor culegge quea de pe o di pe

alta di, qua să cereu pe dânşii daqua vor
âmblă în legea mea, sau nu.

5. Si vă fi qua în dioa a șâsea quand vor
prepară quâte vor adduece să [ia îndoit queea
quc adducu de necessariu de pe o di pe alta.
6, Disse Moysă și Aaron către 161ă syna-

76

.

EXODU,

„gog'afiliilor lui Israel : în sera aqueasta veţi
cunosce quă Domnul ve exdusse din pământul Egyptului;
|

mi, şi s'a împuţit;
supra lor.

7. Si dimineaţă veţi vede gloria Domnului

Dumnedeu ; iar noi que suntem de murmu-

ți assupr'a nostră?

22. Iar în dioa a şesea a fost qud adu-

8. Mai disse Moysă : (aqueastavă fi) quând

29.

Disse apoi Moysă către Aaron : spunne

la t6tă synagog”a filiilor lui Israel : appro
piați-vă înaintea lui Dumnedeu, qusci
exaudi murmu'a vostră.

10. Iar quând vorbiă Aaron la tâtă synagog'a filiilor lui Israel, ei se întârseră că--

„re desert, şi gloria Domnului appăru
în nor.

41. Si vorbi Domnul
cend :

către Moys€,

di-

12. Exaudit-am murmur'a filiilor lui

[srael; vorbesce către denşii, dicând
: către
seră veţi mancă cărui, şi dimineața
vă veţi
„Sălu
ră de

pâini, și veţi cundsce quă eu

(sunt) Domnul Dumnedeul vostru,

15. Si se făcu seră și se suiră orlyg
tul (lot); iar dimineața cum încetd roa
din

metre ( prepeliţe) şi accoperiră campameno-

pregiurul câmpului se întâmplă quă,

14. Ece& peste fac'a desertului (un | que)
meEnu
nt că coriandru, albu că gerul assup
ra

pământului. „

45. Vădend atunci fiii -lui
Israel,
disseră unul cătve altul: que (să fii)
aquea.
SV'a? quăci nu sciă que este. lar Moyst
disse
călre dânşii : aqueasta & pâinea
que dette

Domnul vo& spre mântare.

6. Aquesta este cuvâtul que v&
mandă Domnul : adunaţi diri aqueasta com.
- fiăquare quât îi este de ajus, quâte un
gomor

de capu după numărul sufiletelor vostre ;
fiă-quare să adunaţi (si) pentru quei
conlocusescu în aqueeasi tindă cu voi que
(contabernaculaţii vostri).
17. Si făcură aşă filii lui Israel şi
adunard
18,

quare mai mult, quare mai pucin;
Si măsurând cu gomorul,
nici

lui que luasse mai mult nu'j suprafu, quelquellui que luasse pucin nu i se impuginănici
fiă-quare quât îi fu de ajuns la ai sei adu- :
nasse,
49. Disse attunci Moysă către denşi
meni să nu mai lasse din aqueast'a pei : niadoa
i
20. Si nu ascultară de Moyst, ci
mai lăs-

se amări dar Moyse as-

21. Si adunau aqueea dimineat'a de dimineată, fiă-quare quât îi eră de ajuns; iar
quând încăldiă sorele, se topiă.

în exaudirea murmurei vâstre assupra
lui

vă dă Domnul voă s&ra cărni spre ă mâncă,şi pâini dimineața în sațiu; quăci exaudi Domnul murmur'a vâstră que voi dismurmurați assuprăne ; iar noi, que suntem?
qudci nu assupră-ne murmur'a vâstră
este,
ci assupra lui Dumnedeu.

„CAP. XVI,

sară unii şi pe a doa di; și s'au încins ver-

nară

quelle

necessarie

îndoite,

quâte doi

gomori de unul. Attunci întrară toti prine
i-

pii Ssynagogei, și spusseră (aqueast'ă) lui

Moyse.
23. Iar Moysă disse către denşii : aquesta

este cuvântul que a dis Dumnedeu : sâm-

belele , repaos

sânt

al Domnului

mâine.

Ori-quâte aveti d'a cdece coceţi, şi ori-q
uâ-

te aveti d'a ferbe ferbeți, și tot que vă su-

praft lăssaţi în deposit vot pînă adoadi.

24. Si lăssară din aqueasta pe adoa di

după cum le ordonasse Moyst, şi nu se împuţi, nici verme se făcu într'âns'a.
25. Disse dar Moyst; mâncaţi aqueasta
astădi; quăci sunt sâmbetele Domnului as-

tădi; nu veţi află
aqueast'a).

„26.
şeplea
27.
esiră,
aflară,

astădi în câmpiă (de
|

Sese dille adunaţi : iar în dioa a
sâmbăta, nu va fi în aqueastă (di).
Se întempld ânst în dioa a şeptea quă
unii din popol spre ă cullege, și nu

29. Disse dar Domnul către Moysă : pînd
melle și de legea mea?
29. Vedeţi qu5 Domnul dette voă dioa
aqueast'a şi sâmbelele; de aqueasta delte
quând nu voiţi să ascultați de preceptele

vot în dioa aqueasta pâini pe doă dille : şt.

deți fia-quare

pe la casele văstre, nimeni

din voi să nu 6să din locul seu în dioa a
ştptea.
|

30. Si sâmbători popolul în dioa a s€p-

lea;

31. Si supranumiră filii lui Israel nume-

le aquellui (nutriment) Mană, quare eră că

semenț'a de coriandru (şi) albă; iar gustul ei
că turt'a cu miere.
”

32, Disse attunci Moysă : aguest'a ese

cuvântul que constitui Domnul : împleţi un
gomor cu Mână spre deposit în generaţiile

vostre, qua să vedă (aquestea) painea que
ați mâncat voi în desert, îndată cum vă ex-

dusse Domnul din pământul Egyptului.
33. Mai disse Moysă către Aaron : ia un
vas de aur și punne într'Ensul gomorul plin
de Mană, şi îl vei depunne în faca lui Dum.

nedeu spre conservare în generaţiile vos-

tre,

54. După modul que constitui Domnul
lui Moysă assemenea (mai pe urmă) depusse

Aaron în aintea mărturiei spre conservare.

CAP. XVII.

77:

EXODU,

"35, ar filii lui Israel măncară Mani'a pa-

assupra lui

Moyse, dicând: Pentru que

tru-deci de anni pină venird în pământ locuit; Mană mâncară pînă se appropiară în
partea Phoenicei.

aqueasta? ne facuşi ă ne sculă din Egyptu
spre a ne ommori pe noi şi pe copillii nostri
şi vitele nostre cu setea?

mesure eră.

Israel din desertul Sin prin campamentele
lor după cuvântul Domnului și se castra-

t end: Que să făcu popolului aquestuia?.
â ncă pucin și me vor balle cu petre.
5. Si disse Domnul către Moyse.: Propassă
înaintea popolului, și ia cu line din quei”
mai vechi ai popolului ; şi baculul cu quare
ai bătut riul ia'l în mâw'a (a şi passă.

apă să Dea.

(â veni) tu assupra petrei în Choreb și vei

36. lar gomorul a decea parte din trei
CAPU XVII.
1. Se promişcd L6lă synagog'a filiilor lui

mentară în Raphidin ; iar popolul nu aveă

2. Si impută popolul lui Moysă şi diceă :
dă-ne apă să bemu. Iar Moys8 le disse : que
îmi împulați şi pentru que lenlati pe
Domnul ?

9. Inșetoşo popolul acolo, și murmură

Muvrilio.

4. Strigo dar Moys& către Domnul di-

6. lar eu stă-voiu acolo mai "nainte de.

Datie petra, şi vă eşi dinti"Ensa apă;

și vă

be popolul. Si făcu Moys& assemenea înaiutea filiilor lui Israel.
"

7. Si Supranumi numele locului aquel-

luia Tentaţiă și Imputare din caus'a impu-

Moyse bate petra si resare apa.

+Bocourt, ;

18

EXODU.

tărilov filiilor lui Israel, şi pentru” quă au

tentat ei pe Domnul, dicând : De este Dom.
„8. Veni attunci Amalec şi dă luptă lui
Israel în Raphidin.
|
9. Disse dar Moyse lui lisus: Allege'ţi
bărbaț
nul întru noi sau nu,

creștetul muntelui, și baculul lui Dumnedeu
in mân'a mea.
“

din mâna Egyptenilor.
Şi
9. Iar lothor se exlasid despre 16te bu:
nurile quâte Domnul făcusse lor, quă “ia
salvat (Domuul) din mân'a Egyptenilor și

10. Si făcu lisus după cum *i a dis Moyst

şi se pusse înaintea lui Amalec; iar Moyst,
şi Aaron, şi Or se suiră pe creştelul mun=
lelui.
|
E
11. Si a fost quă se întăriă Israel quând
-ardică Moys& mâinile în. sus; iar quând le

din mân'a lui Pharaon.
10. Si disse Iothor : Binecuvântat Dom=

nul quă mântui popolul seu din mân'a Egyp
tenilor şi din mân'a lui Pharaon,

|

41. Acum cunoscuiu quă mare & Domnul,
mai presus de toţi deii, însuşi pentru

42. Ans6 -mâinile lui Moys& îngreuiân.

duse, luară o pâtră și o pusseră sub dânsul;
şi slă pe dânsă; iar Aaron şi Or sustineă
mâinile lui, d'o parte unul şi de alta altul ;
şi fură mâinile lui Moys& susţinule pînă la
appusul sorelui.

15. Si înfrânse lisus pe Amalec şi tot
popolul lui în uceidere cu sabia,
14. Si disse Domnul către Moyse : Scrie
aqueast'a spre commemoralit într'o carte,
şi di-o în urechile lui lisus, qusci cu stin-

gere voiu stinge memoria lui Amalec în
quelle de subt ceru.
15. Si edifico Moyse altar şi supranumi
numele lui : Domnul refugiul meu.
16. Qusci cu mână occultă vă combatle

Domnul assupra lui Amalec din generaţii în
genereraţii,

CAPU XVIII.

1. Audi attunci lothor, socrul lui Moysb,

preotul din Madiam 16te quâte făcusse Domnul cu Israel popolul seu pentru qud a fost
exdus Domnul pe Israel din Eoyptu.

2. Lud dar lothor socrul lui Moyse pe
Sephor”a femeca lui Moyse după que o las-

sasse pe dânsa;

„5. Si pe quei doi filii ai ei, numele unuia
Ghersam, pentru quă (issesse : peregrin am
„fost în pământ străin;
A. Si numele quellui "alt Eliezer pentru
qui (a fost dis) Dumnedeul tatălui meu ajutorul meu, şi me salvă de sabia lui Pharaon,

9. Si veni lothor socrul lui Moysă și filii

aquestuiași femeea către Moys& în desert

acolo unde se castramentasse pe muntele lui
Dumnedeu.

6. Spusseră lui Moyst, dicând : Rect 10thor

socrul teu vine la tine, și femeea ta și

amendoi fiii lei din preună cu dânsul.
+ Eşi dar Moyse spre întempinarea so-

XVIII,

Domnul a fost făcut lui Pharaon şi Egyp
tenilor din caus'a lui Israel, şi tote nevoi
le
quâte li s'au fost întâmplat în calle, şi quă
Domnul îi salvă din mân'a lui Pharaon
și

i, şi eşind punne-te înaintea lui Amalec mâine..ar eu &cc&-me qud si stătuiu
pe

lăssă în jos, se intăriă Amalec,

CAP,

crului Seu şi se închină lui şi îl inbraceisd
se salutară între sine, şi îi întrudusse şi
în
tabernacol.
_8. Si narro Moysă socrului seu ste quâl
e

„aqueasta, pentru quă “i a împilat în Orgoliul lor.

12. Si lud Iothor socrul lui Moyse holocautome şi sacrificie (â le offeri) Domnului ;
veni apoi și Aaron şi toţi quei mai vechi
lui Israel spre ă mâncă pâine din preunăai
cu socrul lui Moyse înaintea lui Dumnedeu.
13. Si a fost după a doa di, quă Moys
slelie spre a judică popolul. Stă de facă tot
popolul inaintea lui Moyse de dimineața
pînă sera,
14. Si v&dând Iothoe tote quăte. făcea

popolului, dice: Que este aqueast'a que
tu
faci popolului ? Pentru que tu singur ședi,

iar lot popolul stă inaintea ta de dimineața
pînă ser'a,
15. Iar Moyst dice socrului seu: Este,
qu5 popolul vine la mine spre ă querre
judicată dela Dumnedeu ;
16. Qusci guând

li se

întâmplă

neinvoire, şi vim” la mine, eu dejudicuvre peo
fiă-quare și învoiesu pe denșii după preceptele lui Dumnedeu și după legea lui.
17. Disse attunci socrul lui Moyse către
dânsul: tu nu faci bine aqueast'a que dici.
Nu se pâte nici imagină quât de
vupt vei căde și tu şi tot popolul quare este

cu line, Greu forte este lucrul aquest'a, nu']

vei pute facce tu singur,
19. Acum dar ascultă de mine Şi îti voiu

dă consiliu, şi vă fi Dumnedeu cu tine.
Fii,

tu

popolului teu

quelle

către Dumne-

deu, spre ă referi vorbele lor câtre Dum.
nedeu, .
20, Si vei mărturiși lor preceplele lui

Dumnedeu şi legea lui, și vei însemnă lor
căile pe quare au să âmble şi lucrările que
să facă,

21. Cată ânst și “i allegge din tot po-

polul bărbaţi capabili, temetori de Dumne-

|

GAP, XIX,

EXODU,
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deu, bărbaţi justi que urvâseu saperbia/ şi „eu veni-voiu la tine în cblonnă de nor, qua
vei constitui pe dânşii mai mari peste mie să me audă popolul vorbind către tine, și

şi peste sută, şi peste cinci-deci, şi peste:

dece, și întroductori de rapporturi, şi. vor
judică popolul în ori-que oră;
Ma
22. Ori-que. questiune mare o vor adducce a tine, iar quelle scurte cause le vor
judică ei, şi te vor uşură, şi vor purtă sarcin'a din preună cu tine,
„25. De vei facce aqueast'a, şi Dumnedeu

„ (altunci) te vă întări şi te vei pute ţinne,
şi tot popolul aquest'a se vă ducce la locul
seu cu pace.
|
“94. Ascultă Moyst de cuvântul socrului
seu şi făcu tote quâte îi disse,

25. Si allesse Moys8 bărbaţi capabili, din

tot popolul Israsl, și îi făcu peste popol,
mai mari peste mie, şi peste sută, si peste

cinci deci, şi peste dece și întroducători de

rapporturi.

26. Si (aquestia) judică popolul în tâtă
or'a : iar causelele quelle mari se rapportau

la Moysă, şi ori-que causă mică o judieau

aqueştia.

27. Demisse apoi Moysă pe socrul seu
quare se returno în ţera sa.

“A.

CAPU XIX. Tar în lum'a a treia dela eşirea fliiior

lui Israel din pământul Egyptului, în dioa
aqueasta (ânsuşi) venir$ în desertul Sină ;
2. Si sculânduse dela Raphidin veniră în
desertul Sină, şi se castrament6 acolo Israel în aintea muntelui.
3. Moysese sui în muntele lui Dumnedeu; şi îl chiemă Dumnedeu din munte dicând : aquestea vei dicce casei lui Jacob,

şi vei aunuţiă filiilor lui Israel :
4. Enşi-ve “ați vedut quâte amu făcut
Egyplenilor, quă ve luaiu că peste arripe de aquile, şi ve addusseiu către mine.
5. Si acum daqua cu audul veţi ascultă

de vocea mea și veți custodi testamentul meu

veţi fi altunci mie popol alles dintre tote

naţiile ; quăci al meu estetot pământul,

6. Iar voi veţi fi mie sacerdotiu regal şi
naţiă sântă ; aqueste cuvinte vei dicce fliilor
|
lui Israel,

"7. Veni dar Moys€ şi chiemo pe quei mai

vechi ai popolului, şi depusse lor tote cu-

vintele aquestea que Dumnedeu constitui
lor.
8. Si respunse tot popolul unanimamente, şi disserd : tote quâte disse Dumnedeu
facce-vommu și ne vommu suppune. Referi
dar Moys& cuvintele popolului către Dum:
nedeu.
9. lar Domnul disse câtre Moyse + cecă

să te credă în seculi. Attunci spusse Moyse
vorbele popolui către Domnul.
:

10. Iar Domnul disse către Moysă ; des-

cindend mărlurisesce

popolului, şi curățe-

sce pe dânşii astâdi şi mâine, și să 'şi spele
(toți) vestmintele lor,
|

14. Si să fiă preparaţi pentru dioa a Lreia;
quăci (poimâine) în dioa a treia vă descinde

Domnul pe muntele Sină înainte a tot popolului.

12, Si vei aşștdă popolul mărginindu'l

în pregiur dicând : luaţi â minte vot să nu
quare cum vă să vă suiţi în munte sau să vă
attingeți de quevă d'alle lui. — Tot quel

que se vă attinge de munte cu mârle vă
muri,

15. Să nu se attingă de dânsul mână;
quăci cu petre se vă lapidă şi cu săgeată se

vă săgelă; fiă vilă, Gă omu, nu vă mai trăi,
Quând vocile (tunetelc) și trombele şi norul
vor trecce dela munte (allunci),aqueia suiă-se
,

.

pe munte,

14. Descindu attunci Moys& din munte

către popol, şi sanctifică pe densii, şi îşi

spălată vestminiele lor.

|

15. Si disse popolului : preparaţi-ve trei

dille, nu ve appropiaţi de femee.
|
16. Se întemplă dară în a treia di quând
eră spre diori, qui se făcură tunete şi fulgere şi nori caliginoşi peste muntele Sină :
vocea trombei sună (și resună) forte; şi

se consternd oi popolul que eră în campament.

17. Si exdusse Moys& popolul din campament spre întâmpinarea lui Dumnedeu,
şi ștetteră înainte sub munte.

18. Iar muntele Sină fumegă peste tot,
pentru qud descindea Dumnedeu în focu assupra lui : se suiă fumul că fumegarea

unui cuptor, și se uimi de terrore popolul
forte.
19. Deveniau vocile trombei, cu quât
"naintă, (din tari) mai tari forte. Moyst vorbiă, iar Dumnedeu vespundea lui prin voce
3
(înaltă).
20. Descindă attunci Domnul assupra
muntelui Sină, assupra creștetului muntelui ; şi chiemă Domnul pe Moys& pe cre»
ștetul muntelui, şi se sui Moys&.
21, Disse attunci Dumnedeu către Moysc
dicend : descindând mărturisesce popopo=

lului, să nu cumvă

Dumnedeu
dintr'Enşii
22. lar
de Domnul

să se appropriă către

spre ă cunâsce; qudci vă cădă
multitudine, .
sacerdoții que se vor appropiă
Dumnedeu să se sanclifice (mai

80
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nainte) qua nu cumvă să 'se schimbe dela

dânşii Domnul.

|

23. Si disse Moyst către Dumnedeu ; nu
vă pule popolul se sui către muntele Sină :
quăci tu ai altestat not dicând : demarcă
(mărginind) muntele și sanctilică”].
24. Mai disse către dânsul Domnul :

passă, descinde şi ascinde tu, şi Aaron

"line,
pingă
vă să
25.

cu

iar sacerdoţii şi popolul să nu se îmă se sui către Dumnedeu, qua nu cum
perdă dintre dânşii Domnul.
Descindu dar Moyse către popol şi

vorbi lor. --

CAPU XX.

4. Vorbi apoi Domnul către Moyst tote

cuvintele aquestea, dicând :

2. Eu sun! Domnul Dumnedeul teu, quel

que te exdusse din pământul Egyptului, din

cas'a serviludinii.

3. Să nu aibi alți dei afară de mine.
A. Să nu faci ţie-usuţi idol, nici assee
imenarea vre unui lucru. din quâte sunt în
ceru sus, şi din quâtepe pământ jos, și din
quâte în ape sub pământ.
9. Să nu teînchini
tor nici să adduci cult
aquestor'a; quăci eu sunt Domnul Dumnedeul teu, Dumnedeu zelot (gelos) que redă
păcatele părinților peste filii pînă la atreia
“şi a pata generatid qucllor que mă urescu,
6. Si quel que face misericordiă la mii
(de generaţii) quellor que me dilegu şi linu
preceptele melie.
7. Să nu ici numele Domnului Dumnedeului teu în deșert; quăci nu vă curăli
Domnul pe quel que ia numele lui în deşert,
8. Addu'ţi a minte de dioa sâmbetelor,

spreă sanctifică pe dons'a :

9. Sese dille vei travalliă și vei facce tote
operele talle;

10. Jar în dioa a şeptea, sâmbetele Dom„nului Dumnedeului teu (sunt). Să nu faci

în aquea (di) nici o faptă (nici) tu, nici fi-

liul teu, nici filia ta, nici, domesticul leu,

„nici domestic'a ta, nici boul teu. nici subjusalul

teu,

nici

ori-que

vilă a ta,

nici

proselytul (străin) que locuesce la liue.
11. Quăci în șese dille făcu Dumnedeu
cerulși pămentul și marea şi tote quelle din
aquestea, și încet în dioa a şeplea; pentru

aqueast'a binecuvântă Domnul dioa a şeplea
şi o sanclilico pe dâns'a.
„42. Onoră pe tatăl ţeu şi pe mamă la
qua șa fiă ție bine,și qua să aibi viată lungă
pe pământul que! bun que Domnul Dumne-

deu delte ie.
15. Să nu uccidi.

14. Să nu prâcurvesci.

CAP. Xăt.
45. Să nu furi,
16. Să nu mărturisesei strâmb assupra
apprâpelui
teu mărturiă mincinosă.

17. Să nu poftesci mulierea appropelui
teu, să nu poftesci cas'a apprăpelui teu,

nici t&rrin'a lui, ci feciorul lui (domesticu)
nici feta lui (domestică), nici din boii lui,

nici din subjugalii lui, nici din ori-que vite

alle lui, nici quâte sunt alle appropelui teu.

18. Si tot popolul vedeă vocea și luminele (tunetele şi fulgerele), şi vocea trombei,
si muntele fumegând. Spiimentânduse dar
tot popolul stetteră în deparle..
"49. Si disseră către Moysă : vorbesce tu
no&, şi să nu mai vorbescă către noi Dom-

nul qua nu cumvă să murim.

20. Dice și Moys& către dânşii, înbărbatati-v&; quăci, qua să vă încerce se appropio Dumnedeu către voi, qua să fiă tema
de densul întru voi spre a nu ptcătui.
„21. Se ţinneă dar popolul în departe ; iar.
Moyse într în negur'a unde eră Dumnedeu.

22. Disse atunci Domnul către Moyse :

aquestea vei dicce casei lui Iacob, şi vei an-

nunțiă filiilor lui Israel : voi ati v&dut qud
din ceru am vorbit către voi.
|
29. Să nu vă faceţi vot dei de argint, și

dei de aur să nit ve faceţi voă ânşivă.

24. Altar de pământsă faceţi mieși sacrificaţi pe dânsul holocaulomele vâsire şi
salutariele vostre, oile şi viţellii vostri.
25. lar de vei facce mie altar de petre,

nu le vei edifică tăiate (sau sculpite) ; pentru quă pus'ai dalta ta assupra lui, şi pro-

fanatu s'a.
206. Să nu te sui în gradatid (prin trepte)
la altarul meu, qua să nu descoperi turpitu-

dinea ta assupra lui.

CAPU XXI.
1. Aquestea sunt âncă drepturile que tu

vei expunne înaintea lor :
2. De vei cumpără fecior (domesticu) hebreu, șese anni vă servi ție; iar în al Ştptelea annu îl vei liberă gratis.
3. lar de vă intră ellu singur (desine la

tine), singur (iarăși de sine) vă pute 6şi:
iar daqua vreo femee se vă impreună cu
dânsul, şi femeea vă eşi din preună cu
densul.
4. lar daqua domnul îi vă dă femee,
quare îi vă nasce filii sau filie, femeea și
copii vor [i ai domnului ei, şi ellu: vă eși'

singur.
|
5, Iar daqua respundând vă dicee fecio-

rul (domesticu) : diles'am pe domnul meu,
pe femeea şi pe copii mei, şi nu mă pot depărtă liber;

CAP. XXII,

EXODU,

6. IL vă adducce domnul seu la tribuna:

lul lui Dumnedeu, și attunci îl vă adducce

la -ușă assupra pragului, și îi vă pătrunde

domnul seu urechiea cu sul'a, și îi vă servi

pentru tot d'aun'a.

7. De “și vă vinde quine-vă filia drept

domestică, nu vă pul6 eşi după cum eșu

sclavele.
8. Ci de nu vă plăce domnului seu, que
nu s'a declarat ei, o pâte liberă ; ânsă la
naţid străină nu este domnu de a o vinde

pentru quă s'a lepădat de dreptul que aveă

3

(culpabilul); după quât vă impune bărbatul

femeii o vă dă după querere,
25. lar de vă fi (copilul)
sufilet pentru sufilei;
24. Ochiu pentru ochiu,
dinte, mână pentru mână,
picior ;
25. Arsură pentru arsură,
tru vulnere, înflătură pentru

şi judicată.
format, vă dă
dinte pentru
picior pentru
vulnere pen-'
înflătură,-

26. De vă lovi quinevă ochiul domesti=

cului seu, sau ochiul servantei

salle,

şi

assupra ei.
9. Iar de o vă destină pentru filiul seu,
după dreptul filielor vă facce cu dens'a.

ii
vă orbi, liberi (attunci) si demită pe
denşii în locul ochiului lor.
,
27. Iar de vă rumpe dintele domesticul
ui

necessarie şi de vestmintele și de conversaţia ei nu o vă pute lipsi.
14. Si daqua aqueste trei (articole) nu le

pelre se vă lapidă

10. Iar de'și vă luă sie'şi ala, de quelle

vă facce ei, vă pul€ eși (dela deusul) gratis,

nedând nici un argint.
12. De vă bate ore-quare

pre quinevă

sau dintele servildrei, liberi (assemenca)
îi
vă demitte pe dânşii în locul dintelui
lor.
28. De vă împunge cu cornele taur vre
un bărbat sau vre o femee, şi vor muri,
cu

taurul și nu se
mâncă cărnile lui ; iar domnul taurului vor
innocent vă fi,
29. lar daqua taurul eră împugălor
de

şi (aquesta) vă muri, cu morte să se ommore;
13. lar denu o vă fi făcut cu voie (sau cu

tânduse domnului lui, aquesta nu “] vă
în.

pelui seu spre a'l uccide prin dolu (viclenie)

rul cu petre să fiă uccis, și domnul
lui să
m6ră și ellu.
30. lar de i se vă împunne rescumpărare,
vă dă rescumpărarea sufitetului scu,
după
tOte quâte se vor impunne lui.

precugetare), ci Dumnedeu "| a dat în mâinile lui, dă-voiu (eu) attunci ție locu unde
vă fugi uceidătorul.
14. lat daqua quinevă- precugelii appr6-

şi se vă refugiă (apoi); din altarul meu (&nsuși) îl vei luă și îl vei uccide.
45. Quel que Date pe tatăl seu sau pe
mamă sa cu morte să se ommore.
16 Quel que vorbesce reu de tatăl seu sau
de mamă sa cu mârte vă peri.
17. Quel que vă fură pe vre uuul din fi:
“Jii lui Israel şi cu forta îl vă vinde, şi se
vă
află întru aqueastă (faptă), cu morte să
se

ommore.

18. De se vor certă doi 6meni, și vă
lovi vre unul pe appropele seu cu pelr'a sau
cu pumnul, și nemurind vă cade la palu;
19. Sau daqua, sculânduse omul, vă

âmblă

afară

in baculul

seu,

fi lovilorul; vă solvă ânsă a
(dela travaliu), cum şi
tele.

innoceht vă

lui încetare
medicamen-

20. Dagua quinevă vă baue pe feciorul
seu

(domesticu) sau pe f&ta sa (din casă)
cu
verg a şi vă muri sub mâinile lui; cu
judi:
cală se vă facce resbunare.

mai "nainte, de ieri și de al altă ieri,
şi protes-

chide şi vă uccide hiirbat sau femce
,

31. De vă împunge

tau-

filiu sau filiă tot

după aqueastă lege se vă facce lui judicată,
32. lar de vă împunge taurul fecior
sau

fetă (din casă) vă dă domnului lor argin
t

trei deci didrahme, şi taurul se vă

uccide

cu petre,

„53.De vă deschide quinevă gropă,

sau
vă SEpa aropă, și nu o vă accoperi,
şi vă
căde acolo vitellu sau asin;
|
54. Domnul grâpei vă dă satisfactii
:
sint vă dă domnului lor; iar vita morlă ab
a

lui vă fi.

35. De vă împunge taurul cui-vă pe

laurul
vecinului seu, şi vă muri (quel impun
s),

vinde-vor taurul que! viu Şi vor împărţi
gintul, şi vor împărți (asemenea) și pe artaurul mort.
30. Iar de se vă
pungător de ieri şi
stându-se Domnului
închis,vă satisfacce

cunâsce taurul ud eră
de alaltă-ieri, şi prolelui, aquesta nu ] vă fi
cu taur pentru taur,

21. Iar daqua vă mai trăi (după bătai
e)
o di sau dot, nu se vă pedepsi; qusci

remâind quel mort al lui.

22. De se luptă doi bărbaţi şi vor lovi
mee având în pântece, şi vi eşi copillul fe-ei

1. De vă fură quine-vă vitellu sau die și
le vă înjughiă sau vinde, cinci viței vă dă
înapoi în locul viţellului şi patru oi în
locul diei.

ginlul lui este.

ar:

ne format (âncâ), cu amendă se vă amendă

CAPU

XXII.

6
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EXODU.

2. Daqua se vă află fuvul s&pând (sau
spărgând) şi bătut vă muri, nu vă fi lui că

CAP, XXIII.

nu i se vă dă niimicu; iar de vă fi vila în-

uccidere.

kyriată, se vă dă lui numai kyria,
16. De vă amăzi quinevă vergine nepro-

(faptă), culpabil este (quel uccidător cu Dă:
taiea) şi pentru morte cu mărte vă muri.
— lar quând furul nu are cu que rescumpără
să se vândă spre restituirea quellor furate.

dotă sieşi de femee,
E
17. Daqua ânst ferind se vă feri şi nii vă
voi tatăl ei ă o dă lui de femee, argint vă

3. lar de vă resări sârele peste aqueastă

A. lar de vă fi prins furul și se vă află în

mân'a lui quelle furate, dela vitellu și asin

pînă la die, îndoit vă dă înapoi.
__5. De vă păstori quinevă în ţerrină sau
în viiă, şi vă lăssă viVa sa ă pasce țerrina altuia, vă întârce din ţerrin'a sa
fructul ei ; iar de vă pasce 161ă
quelle mai bune din ţâarin'a
quelle mai bune din viia sa vă

propriă după
țârrin'a, cu
sa sau cu
întoree în-

apoi.

|

|

6. Daqua, eşind focu, vă află spini, şi vă
ârdre vre o arrie sau spice sau câmpie,
quel que a apprins focul vă facce quâtese
queru de ajuns.

„7. Deva dă quine-vă apprâpelui seu ar-

gini sau vase spre cuslodire,şi (aquestea) se
vor fură din cas'a omului, de se vă află fu-

rul, vă dă înapoi îndoit.
9. lar de nu

se vă află farul, vă veni

domnul casei în aintea lui Dumnedeu şi vă
jură quă nu a abusat cu depositul appropelui.

-

_9. După totă nedreptatea que i se împu-

tă, şi despre vitellu şi despre asin, si despre
vestment, şi despre ori-que perdere de
quare este accusal,

ori-que

vă fi, înaintea

lui Dumnedeu vă veni judicata amândurova, şi quel prins prin Dumnedeu vă dă
îndoit appropelui seu.

"10. De vă dă quinevă apprâpelui subjugal, sau die, sau vitellu, sau ori-que vită
spre custodire şi vă muri sau se vă strică,
sau vă căde captivă, și nimeni nu cundsce;
44. Jurământ al lui Dumnedeu vă fi între amândoi, daqua ellu nu a abusat assu-

pra depositului întregu al apprâpelui, şi
ast fel, domnul (depositului) vă (ave de
ajuns cu jurământul) și (que! al alt) nu vă
întorce nimicu înapoi.
42. lar de se vă fură dela dânsul, vă ren-

torce domnului vitei.
15, De se vă

|

|

mursecă ânsă de fâră, îl

misă, şi se vă-culcă cu dânsa, cu dole o vă

dă spre rescumptrare, după quât este dotea
verginilor.

18. Pe fermecători

intre voi.

19. Tot (monstru) que se culcă cu vre o
vită să se ommore.
20. Quel que sacrifică la alţi dei, afară

de Domnul (Dumnedeu) să se stingă.
24, Proselyt (străin) nu suppărati nici să

amăriţi pe densul; quăci și voi aţi fost
străini în pimentul Egyptului.
22. Nici o veduvă, nici un orphan să nu
amăriţi.
23. lar daqua cu r&utate veţi amări pe

denşii, şi strigând se vor-plânge către mine,

cu doru exaudi-voiu vocea lor;
24. Si mă voiu apprinde de urgie, și vă
voiu uccide cu sabia, şi vor fi mulierile
vostre văduve şi copii vostri orphani.

25. De vei împrumută argint fratelui,

scăpălalului que este pe lingă tine, nu fii
urgente către dânsul , nu îi împune usură.
26. De vei luă pimnu spre assigurare
"(zălogu) vestmentul apprâpelui, mai nainte

de appunerea sorelui să i'l dai înapoi.

27. Qubci aquesta este accoperementul
lui, numai aquesta & vestmântul nudităţii

lui, în que se vă culcă? Si de vă strigă că
tre mine, îl voiu exaudi, qudci misericurdios sunt eu.
„28. Divinitatea nu vei insultă, şi pe
principele popolului teu nu vei vorbi der&u.

29. Primiţiele arriei şi alle linului nu vei
întărdiă ă le dă; primogenitele îiliilor tei
vei dă mie.
|
30. Aşă vei facce şi cu vitellul teu, cu

diea ta, cu subjugalul teu. Septe dille vă fi
sub mama sa, iar în dioa

mie.

.

”

14. De vă querre quinevă dela appropele

seu

(vre o vilă în prumul) și aqueasta se vă

strică sau vă muri, sau vă cădE captivă, şi
domnul vitei nu va fi cu dânsa, împrumuia-

ful vă restitui (dreptul),

15. De vi fi ânsă domnul vitei cu dânsa,

a opta

îl vei dă

31. Si (ast fel) bărbati sânţi veti fi mie.
— Si carnea mursicatei de fere în câmp nu
o veți mâucă, ci o veli aruncă câinelui,

CAPU XXIII.

vă adducce la ușa (domnului seu) şi nu vă
dă nimicu.

nw'i lăssaţi ă trăi

4. Să nu sulieri audire deșeriă ; să nu te
unesci cu quel nedrept spre a deveni mar-

lur nedrept.

2. Să nu fii cu quei mai mulți intru tu.
tate; să nu te adaogi cii multitudinea spre
a le iriclină cu quei mai

clini judicată,

mulți cum

să în-

EXODU.

CAP. XXII.

5. Si cum de quel scăpătat să nu aibi mi-

83

deului teu.. Să nu ferbi "gnellu în laptele

sericordiă în judicată, |
N
4. De vei întempină boul inemicului leu;
sau subjugalul lui rătăcinduse, întorcândul
dăil înapoi.
5, De vei vede subjugalul inemicului teu

mamei salle.
|
|
20. Si cet eu trimitu angelul nieu înainitea fecei (alle spre a te cuistodi în calle qua
să te întruducă în pământul que preparaiu
ție.

ci să o ardici din preună cu dânsul,
6. Să nu perverți dreptatea scăpătatului
în judicaV'a lui,
7. De ori que cuvânt nedrept feresce-te ;
innocent şi justu să nu uccidi, şi să nu
justilici pe impiu pentru daruri.
8. Nu vei luă daruri, quăei darurile or-

şi te suppune lui; quăci nu se vă lăsă clu

cădut sub sarcin'a lui, să nu treci înainte,

bescu cu totul ochii quellor vădători, şi

restornă cuvintele juste.
9. Proselyt (străin) nu veţi suppără nici
veli amări; qudci voi cunâsceți sufletul
quellui străin, pentru qud aţi fost şi voi 6nșivă străini în pământul Egyptului.
10. Sese anni vei semină pământul teu,
şi vei adună fructele lui;
11. lar în al șejitelea annu îi vei dă repaos, şi îl vei iertă, şi vor mâncă quei neavuți ai naţiunii talle, iar quelle remase pe
densul să le mănânce ftrele câmpului.
Așă vei acce şi cu olivetul teu.
42. In şese dille vei facce operele talle;
iar În dioa a s6plea, vei ave repaos, spre ă
resulflă boul teu şi subjugalul eu, şi spre
d se mai recori filiul domesticei talle şi quel

alăturat pe lângă tine.

15. Tote quâle am vorbit către voi le
veli ținnc; şi nume de dei străini nu veţi
rememoră, nici se vă audi din guu”a vâstră.
14. În trei timpi ai annului veţi serbători mie.

15. Serbătorea azymelot

o veti jinne;

şepte dille veţi mâncă azyme, după cum *i
am commanda! in timpul lunci quellor Nuoe

(spice) : quăci în aqueea ai eşit din Egyptu.

Nu te vei arătă înaintea mea deşert,
16. Si serhătorea seceratului primilive-

21. la â minte ţie şi ascultă de dânsul,

după ține, pentru quă numele meu este as-

Supra lui.

_

22. Dagua cu audiţid vei audi de vocea

mea și vei facce tote quâte commandu ţie,
şi veţi ținne testamentul meu, veți Îi mie
popol alles dintre tote gintile; quăci al
meu vă fi tot pământul ; iar voi veţi fi mie
regal sacerdoțiu, şi natiă sântă. Aqueste cuvinte să le dici filiilor lui Israel : Daqua cu
audiţiă vei audi de vocea mea, şi vei facce
(9te quăte voiu dicce ţie, inemicu voiu fi
inimicilor

lei.

23.

tei, şi

adversariu

Quăci angelul meu

adversariilor

se vă punne

pe

calle conducendu-te şi te vă intruducce că-

tre Amorrheu, şi Chetteu, şi Pherezeu,
Şi
Chananeu, și Gergeseu, şi Eveu, şi lebusc
u,

şi voiu extermină pe dânşii.
|
24. Să nu te închini la deii aquestor”a,

nici

Să le adduci

cullu;

să nu

faci după

faptele lor, ci destrugend îi vei distruge şi
Sfărmând vei sfărmă statuele lor.
25. Si vei adducee cult Domnului Dumnedeului teu, şi voiu binecuvântă pâinea la
şi vinul teu și ap'a ta, și voiu abatte ori-que
infirmitate dela voi.

26. Nu vă fi nenăscătore nici slerpă pe

pământul teu; numărul dillelor talle voiu
împlini.
27. Si terrorea mea voiu trimilte i te
precede (in calle) şi voiu uimi iste siutile
la quaui lu vei ajunge, şi voiu dă pe toți
adversarii lei fugilivi.

29. Si voiu trimite vespile înaintea ta

şi voiu allungă pe Amorrlci, şi pe Evei, şi

lor fructe a mâinilor talle vei facce din

pe Chananei, şi pe Chettei dela tine.
„29. Nu'i voiu allungă dela faca ta întrun

consummaţiunii la eşirea annului, quând
aduni lucrurile din ţerrin'a ta.

sert și să se immulţiască assupra ta fârele
pămentului,
|

quăte vei semănăîn ţerrină ta, şi s&rhătorea
17. In trei timpi ai annului se vă atătă

ori-que mascule înaintea Dormiului Dumne-

deului teu.

|

18: Quând voiu rempinge gialile dela

fac'a ta, și voiu lăţi coulinii

falle, să nu

theme peste fermântat sânge din sacriliciul

meu, nici să dormă gressimea solemnităţii
|
„melle pind dimineaț'a.
49. Primiţiele primitiveloi: pământului
leu vei adducce în cas'a Domnului Dumne-

singur aunu, qua să nu deviiă pământul de-

„30. Pugin quăte pucin îi voiu alluingă

dela line, pînă quând vei cresce şi vei mo-

steni țerea,

a

3. Si voiit punne confinile talle dela
Marea Roșie şi pină la marea Philistiimului,
și dela desert pînă la rîul quel mare al Eu.

phratelui, şi voiu predă în mâinile vostre pe

locuitorii ţărrei, şi îi voiu alungă dela tine.

52. Să nu închici cu dânşi nici cu deii

19; nici-o alliantă;

SE

8

EXODU.

35. Si să nu locuiască în ţeria ta qua să
nu te facă a păcătui către mine; quăci de
vei servi deilor lor, aquestia vor fi ție cursă,

CAPU XAĂIV.
4. Mai disse lui Moyse : ascinde către
Domnul tu şi Aaron şi Nadab, şi Abiud și

şepte-deci dintre quei mai vechi ai lui ]srael, şi să se închine de departe Domnului.
2. Si să se appropiă numai Moyse singur

către Domnul, ei să nu se appropit; iar
popolul să nu se suiă din preună cu dânsii.
3. Intră Moyst şi spusse popolului tote
cuvintele lui Dumnedeu

și drepturile; iar

CAP. XXV,

(remânu) cu voi; de se vă întâmplă cuivă

judicală, să se ducă la dânsii,
15. Si ascindu Moyse pe munte, şi accoperi norul muntele;
16. Si descindu gloria Domnului pe
muntele Sină, şi il accoperi norul şese dille,
şi chiemd Domnul pe Moyse in dioa a ştplea
din midlocul norului.
17. lar spegia gloriei Domnului că focu
flăcărator

assupra

mu facce şi le vommu ascultă.

4. Si scrisse Moyse 16te cuvintele Dom-

nului. Sculânduse apoi Moyse fârte de dimineaţă, edifico altar sub munte, cum și
do&-spredece petre pentru quelle doă-spre-

dece semenţii allc lui Israel.

muntelui,

18. Si intro Moyse în midlocul norului,

şi se sui pe munte şi stette acolo patrudeci
de dille şi patru-deci de nopţi.

popul respunse cu o singură voce, dicând:

16te cuvintele quâte a dis Doninul le vom-

crestelului

înaintea filiilor lui Israel.

CAPU XXV.

4, Si vorbi Dumnedeu către Moyse di-

când :

2. Spunne filiilor lui Isral : luaţi mie
primilii dela toți, dela quâţi cu inimă voidsă
li se va pare, veți luă primiţiile mellc.
5. Si aqueasta vă fi primiția que veţi

5. Si brimisse Moyse pe toti junii filiilor

luă : aur și argint și aramă.
4. Si hyacinth, şi porphyră, şi roşu în-

ficară sacriliciu de mântuire lui Dumnedeu,
vitelli.
,

doit, şi byson tors, și peri de capră;
5- Si pelli de arieti rubricate (roșite), şi
pelli hyacinthine, şi lemne neputribili. |

lui Israel, şi addusseră holocaulome, şi sacri:
„6.

Luând attunei Moys& jumătate

din

sânge îl turnd în cratere; iar jumătate din

sânge îl revărso peste altar.

7. Si luând cartea Testamentului, citi în

urechile popolui, quare disse : tote quâte
vorbi Domnul vommu facce și vommu
ascultă.
8. Luând apoi Moyst sângele resperse

(stropi) assupra popolului,

și disse cect

sângele Testamentului quc inchied Domnul

cu voi despre 16te cuvintele aquestea.
9. Si ascindu Moyse şi Aaron și Nadab,
şi Abiud, şi scptedeci din quei mai vechi
ai lui Israel;
10. Si vădură locul unde slăttusse Dumnedeul lui Israel, şi quelle de sub picidrele

lui că o construcţiă de cărămidă de saphir.
şi quari semenă cu firmamentul cerului la
seninătate.
44. Si dintre alleşii lui Israel nu se dis-

sond (desbind) nici unul, ci (Loţi) se aratară
în locullui Dumnedeu, şi mâncară şi băură.
43. Si disse Domnul către Moysă : As-

6. Si oliu spre luminare, ihymiame (pro-

fume) spre oliul ungerii, şi spre

rea thymiamei ;

compuuc-

|

7. Si petre de sardiu, și pelre pentru
“sculptură (și) pentru superumeral (ephod)
şi pentru manţă.
8, Si vei facce mie sancluarin şi me voiu
arătă întru voi;

9. Si vei facce mie după tote quâte eu

iti arăt în munte, modelul tabernacolului,
şi modelul tutulor vaselor lui, și aşă le vei
facce.

10. Si vei facce arc'a mărturiei din lemne

neputribili de doi coţi şi jumătate lungul
şi de un cotu şi jumătate latul ei, şi de
un colu și jumătate "năltimea ei.
11.

Si o vei înaură pesle tot eu aur curat,

pe din întru şi pe din afară o vei înaură, şi

ii vei facce undine auree de giur în pregiur.

42. Si vei fabrică ei patru torte de aur,

şi le vei punne pe quelle patru colţuri alle
ei, doă torte pe o lature şi doă torte pe la-

cinde către mine pe munte și slăi acolo, şi

turea a doa.

ceptele que am scris spre legiuire lor.

neputribili si le vei înaură peste tot cu aur.
44. Si vei întruducce purlătoriele în t0rtele de pe colurțile arcei spre a se purlă
arc'a pe densele.
45. In tortele arcei testamentului vor fi
purtătoriele nemişcate.

voiu dă ţie tablele de peiră, Legea, și pre13. Si sculânduse Moyse şi lisus ajutorul lui, ascindură pe muntele lui Dumnedeu.
„44. lar qauellor mai .vechi (ai lui Israel)
disse : aşteptaţi în pace aqui, pînă ne vom-

mu relurnă la voi; ccc&

qud Aaron și Or

13. Vei facce iară purtătorie

de lemne

EXODU.

CAP. XEVI.

16. Si vei punne în arcă mărturiele que
voiu dă ţie.

47. Si vei facce propiţiatoriu accopere-

83

.(aşă la quâte şese calamischii que esu din
candelabru ; şi din candelabru patru cra-

leri) ; şi (alţi) Lrei crateri făcuţi în formă de

ment de aur curat, de doi coţi şi jumătate
lungimea şi de un coltu și jumătate lăţimea
lui.
19. Si vei facce doi Cherubimi de aur

nucă într'altu calamiscu : o spherulă şi un
crin; aşă la quâte șâse calamischi que esu

turnaţi, şi îi vei punne de amândot laturile

în formă de nucă, spherulele și crinii lui.

propitiatoriului.
19. Se vor facce Cherub unul din laturea
aqueasta, şi Cherub unul din laturea a doa
â propiliatoriului, şi vei facee aniândoi Cherubimii peste amândo& laturele.
20. Vor fi Cherubimii cu arripele întinse
pe V'assupra umbrind în arripele lor assupra prepitiatoriului, şi fecele lor una către
alla, călre propiţiatoriu vor fi fecele Cheruhimilor.
21. Si vei punne propiţiatoriul pe arcă

pe W'assupra, şi în arcă vei punne mărturiele que voiu dă ţie.
22.

Si me voiu cunosce cu line de acolo,

şi voiu vorbi ţie de d'assupra propitiatoriului din midlocul quelior doi Cherubimi
que stau pe arc'a mărturiei, şi despre tele
voiu ordonă tie pentru filii lui Israel,
25. Si vei facce masă de aur curat : de
doi coţi lungimea şi de un cot lăţimea, și
de un cotu și jumătate 'mălţimea,
24, Si îi vei facce o undină întorsă de
aur de giur înpregiur; quării îi vei face
corână de un pumnu în pregiur;
.
25. Si vei facce undin'a întorsă aureă înpregiurul coronei.
26. Ii vei mai facce patru târle aurce, şi
vei punne quelle patru torte pe quelle
patru părți alle picidrelor ei sub corână ;
21. Si vor fi torlele că nisce petrecătorie la purtătătorie cum să se porte masa
cu densele.

28. lar purlăloriele le vei facee de lemne
neputribili, şi le vei inaură peste tot cu aur
curat, și se vă purtă cu dânsele mas'a.
29. Si vei facce vasele

ei, thuribulele

(cățiele) și libatoriele, şi cyathii în quare
vei libă, de aur pur le vei facce.

din candelabru.
54. Si în candelabru patru crateri făcuţi
55. O spherulă sub quei doi calamischi

dintr'Eusul, și (altă) spherulă sub alţi doi
calamischi dintr'ensul, şi (altă) spherulă suh
cuci doi calamischi dintr'ânsul; așă la quâte ştse calamischii que esu din candelabru.

56. Spherulele și calamishii dinu”'ânsul

să liă; cu totul tornatil dintr”un singur aur

pur.
57, Si vei facee lucernele (lampele) lui
Ş &pte, și vei suprapunne lucernele lui cum
$ ă luminede numai dinti”o facă a lui;

59. Si desmucoriul lui și suppositoriele

lui din aur pur (să fă).
39. Un talant de aur pur vei facce tote
vasele aquestea.

40. Vedi să le faci după iypul arătatelor

ție pe munte.

CAPU XXVI.

4. Iar în quât pentru tebernacul, vei facce

dece aulee de bysson tors şi de hyacinth și
de purpură, şi de roșu tors; Cherubimi în
lucrul tessătorului să le faci aquestea.
2. Lungul unei aulee de dot deci și optu

de coţi, şi latul de patru coți să fiă o aulei; măsura vă fi tot aqueea la tote auleele.
5. lar cinci aulee vor fi ţinute una de
alla, şi quelle latte cinci aulee vor fi (asse-

menea) tinute una de alia.
A. Si vei facce lor chiotori hyacinthine pe
marginea unei auleg, de o parte la combinare ; și assemenea vei facce (și) pe marginea de din afară a auleei la combinarea a
doa.
5. Cinci-deci de chiotori vei facce la o

auleă, şi cinci deci de chiotori vei facce din

pâini pre-

partea auleei în combinarea quellei de a
doilea, facă în facă cădând între sine una
cu alla.

ramurele (calamischii) și craterii şi spherulele şi crinii dintrânsul să fiă.

ce de aur și vei conjunge auleele una cu
alta prin copce; şi vă fi tabernaculul unul;
7. Si vei facce vele de piru, accopere-

30. Si vei

punne

pe masă

senti Înaintea mea pentru tot d'aun'a,
51. Si vei facce candelabru de aur puru,
tornatil vei facce candelabru; tulpin'a lui şi
32. Sese ramure (calamischi) eşind din la.

tuvele (lui): trei calamischi ai candelabrului
dinte”o lalure, şi trei calamischi ai candela-

brului din adoilea lature,
35, Si trei crateri făcuţi în form'a nucei

într” un calamiscu, o spherulă

și un crin;

6. Vei facce assemenea cinci-deci de cop-

ment peste tabernacol; unspre dece vele
vei face aruestea.
9. Lungul unei vele vă fi de trei deci

de coți, şi latul patru coți a unei vele;

mesur'a tot aqueea să fiă la quâte unspre-

dece vele.
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9. Si vei adună cinci velela un locu, şi
şese vele (iar) la un locu, și vei îndoi vel'a a

şselea în faca tahernacolului.
10.

-

Si vei facce cinci-deci de chiotori pe

marginea unei vele que vă [i la midlocul
combinării; şi cinci-deci de chiotori vei

facce pe marginea

velei

que se unesce cu

quea d'a doilea.
11. Si vei facee copee aramă cinci deci,

şi vei uni copeele de chiotori, şi unind velele

vorfi (ast fel) una.

12. Si vei punne

|

de de-subt queea que

vă [i mai mult în velele tabernacolului, (adi-

că) jumătatea velei quc a remas o vei ascunde în (queea que este mai mult din vetele tabernacului, o vei accoperi) din dăreptul tabernacului,

"15. Un cotu de o parte, şi un cotu dealt'a

din queea que (rece din lungimea velelor
tabernacului; vă fi accoperind laturele tabernacului din quoi şi dincolo qua să ac-

copere.

14. Vei face apoi accoperemânt tabernacului pelli de arieți rubricate (roșie) și

mai pe d'assupra (iar) accopereminte de pelli
hyacinthine.
15. Vei mai facce colonne tabernacului

de lemne neputribili ;
16.

De dece coti o colânna, şi de un coltu

şi jumălale lăţimea unei colânne.
17. Quâte doi angonischi (gardine) la o

colânnă, cădând unul în faca altuia : assemenea vej facce la tdte colânnele labernacului,
18. Iar colonele que vei facce taberna-

culului (vor fi) do deci de colânne din laturea despre miada nspte (aquillone).
19.

Si patru deci de basi de avgini

vei

facce la quelle doădeci de colnne, quâte

do& bași la fiă-quare
părțile ei;

colonnă la amândoă

20. lar de latureă adoa,

quea despre

miada di, doideci de colânne (assemenca);
21,

Si patrudeci de hasi alle lor de ar-

gint : quâte dot basi de fiă-qrare colânnă la

amândoă părțile ei, şi do basi unei colonne

la mendot părţile ei.
22, Și din d&r&ptul

labernaculului

CAP. XXVII.

colânnă şi quâte dot basi de altă colânnă la

amendoă părțile ej.

26, Vei facce apoi eulmi de lemne neputribili, cinci la o colonnată dintr'o lature

a Labernaculului.

27, Si cinci culmi la colonnaV'a laturii a
| doa a labernaculului; și cinci culmi Ja co-

lonnat'a laturii din apoi a tabernaculului la
quca de către mare.

28, Iar culmea din midlocu să se petrtcă prin midlocul colânnelor dela o lature
pînă la altă lature.
“
29. Colonnele le vei inaură peste tot cu
aur, și tortele prin quari vei petrecce culmile le vei facce de aur, și culmile le vei

inaură (assemenca),
30. Si vei erige tabernaculul duiă spe-

cia (modelul) que s'a arătat ţie în munte.
51. Si vei facce catapetasmă de hyacinthu şi de purpură și de roșu tors şi de byse
son retors; faptă țessută vei facee aqueastă
(catapetasmă cu figuri de) Cherubini.
32. Si o vei punne peste patru. colânne

neputribili înaurate cu aur, alle (uăror ca-

pitelle (să fiă) de aur, şi alle quăror basi patru (să (iă) de argint.
|
|
53. Si vei punne catapetasma pe colân-

ne, şi acolo mai

în

întru de catapetasmă,

vei înducce arc'a mărturiei ; și calapelasm'a

vă despărți

vot dintre sanctuariu și dintre

sânlul sântelor.
34. Si vei accoperi (ascunde) cu catapelasna arc'a mărturiei în sântal sântelor.
35. Si mas'a o vei punne din afară de
catapetasmă, și candelabrul din aintea mesei în partea tabernaculului quea de către

miadă di; iar mas'a o vei punne în partea
tabernacului quea de către miad'a nopte.

36. Si la ușa tabernaculului vei face
adductoriu de hyacinthu și de puvpură şi de
roșu tors şi de bysson tors, faptăde variator.

-

|

57. Vei facce infine (aquestei) catapetasme cinci colânne neputribili şi le vei înau-.
ră cu auru, şi capitellele lor (să fiă) de aur,
şi vei conilă (turnă) pentru densele cinci basi
de aramă.

în

CAPU XAVII.

partea de către mare yei facce şese colonue,

23. Vei mai facce dp colânne în unghiurile țaheprnaculului quelle din fand.
24, Si vorfi egali (in jos, şi unde se îm-

preună vor fi egali din capitelțele unde se înhbină întuna, la impreunare ; assemenea

vei facee, și cu. quelle dog din amhele un.
ghiuri, egali vor fi,

25. Vor fi dară opt colânne și basile lor
de arginl şesespredece, quâte dot basi de o

4. Vei facce apoi altar de lemne nepu:

tribili; lungul

de ciuci coti si de cinci cuți

latul (pătrat vă fi altarul) și de trei coți
năltimea lui.

2. Si vei, facce cornele în qnâţe patru

unghiuri ; dint'€nsul să [iă cornele, şi le
vei accoperi cu aramă,
5, Și vei faece corână altarului, si cope:

râmentul lui şi phialele lui, și furchinele lui

:
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și căminul lui; şi tote vasele lui de aramă
vergini, curat, limpedit spre lumină, qua
Je vei farce.
Ă
|
să ardă candelă neincetat,
4. Si vei facce grălarul lui de aramă
21. În tabernaculul mărturiei de din
impletit că plasa; iar grătarului vei facce
afară de catapelasm'a quea de peste testapatru târte de aramă de quâte patru laturi.
ment, arde'l-va Aaron şi filii lui de s&wa pină
5. Si le vei punne sub grătarul altarului
dimineața înaintea Domnului : legiuire
de de subt; vă fi grătarul pin la jumătatea
eternă în generaţiile vostre (observaţă) de
altarului.
|
|
filii lui Ispael.
6. Vei facce apoi altarului gestatorie
CAP, XXVIII.

CAPU XXVIIL.

(purtătorie) de lenane nepulribili, și le vei

ferrică cu aramă.
|
7. Si vei jietrecce gestatoriele prin lârle,
cum să fiă gestatoriele de amândoe câstele
altarului quând îl pârtă.
8. Concavu

tabulat

îl vei facce;

după

quel arătat ție în munte îl vei facce,
„9. Vei facce apoi atriu (curte) tabernaculului ; în laturea de către miad'a di curtine
(păretare) atriului de bysson tors, lungul
de una sulă coți la o lature.
|
10. Si colonnele lor doideci, și basile

“lor do&-deci de aramă, și copcele lor şi arcele lor de argint.
44, Assemenea şi în laturea quea de către
miaa nopte, curtine de una sută coţi lungul;

și colânnele lor dot deci, si basile lor

doi-deci de aramă, și copcele lor şi arcele
colonnelor și basile înargintale cu argint.
12.

Iar

latul

atriului

quellui

despre

mare (în) curline de cincideci de colti; colonnele lor dece, şi hasile lor dece.
45. Si lăţimea atriului quea de către

resăriluri (în) corline de cinci deci de coţi;
colânnele lor dece şi basile lor dece.

44. Si de cinci spre dece coți 'mălţimea

curtinelov la o lature ; colânnele lor trei, şi

basile lor trei.
15. Si laturea adoa de cinci spre dece

coți *năltimea curtinelor, colânnele lor trei

şi basile lor lrei,

16. Si la porta atriului accoperemânt,
de do&-deci de coți 'năltimea, de hyacinthu
şi de purpură şi de roşu tors, şi de bysson

tors cu varielatea acupiclorului; colonnele
lor patru, şi Dasile lor patru,
47. Tote colânnele atriului inpregiur fer-

1. Si tu addu la line dintre fiii lui [srael atât pe Aaron fratele (eu, quât şi pe
filii lui spre a preoți mic, pe Aaron și Nadab,
şi Abiud, şi Bleazar. și Ithamar, filii lui
Aaron,
2. Si vei facce stolă sântă lui Aaron fra»
tele eu în ondre şi gloriă,
3. Si tu vorbesce tutulor quellor înțellepţi cu mintea, pe quare “iam împlut de
spiritul simțirii, qua să facă stol'a quea
sântă a lui Aaron în sanctuariu în quare vă

preoţi mie.
|
4. Si aquestea sun! stolele que vor facce:

peptoralul, şi superumeralul (ephodul) şi
mant'a, şi tunică cosymbotă, şi cidară (mi-

tra) şi zonă (cintură) şi vor facee stole sânte

lui Aaron şi filiilor lui spre a preoți mie.
5. Si aguestia vor luă aur și hyacinth și
purpură și roşu, și bysson;
6. Si vor faoce superumeralul de
aur şi de hyacinth şi de purpură şi de
roşu tors şi de bysson retors, faptă țessulă

de variator.
i
7. Dot umeralie vor fi lui (ephodului)
ţinenduse unul de altul, de amândot părțile
annexale.

8. Si țessetura umeralielor que sunt pe
superumeral

vă fi, după cum este făcut şi

ellu, de auru, şi de hyatinth, şi de purpură, şi de roşu lors şi de bysson retors.

9. Si vei luă quelle do& petre, petre de
smaragdu, şi vei gravă într'ânsele numele
filiilor lui Israel;
10. Sâse nume pe o petră şi quelle "latte

şese nume

pe a doa pâtră după ordinea

generaţiilor lor.

ricale cu argint, și capitellele lor de argint,
Şi basile lor de aramă.
|
18. lar lungul atriului de una sută d'o

14. Faplă de artă lapidariă, sculptură de
sigiliu vei înscrie în ambele petre numele

lature şi de una sută de ala; şi lătimea de
țimea de cinci coţi, de bysson tors, și basile
lor de aramă.
19. Si 1614 căpuirea tabernaculului, și
tâte instrumentele şi parii atriului (vor fi)

giur cu aue le vei facce.
|
„42. Si vei punne amândot petrele pe
umerii ephodului (petre de memorial sunt
aquestea filiilor lui Israel); și vă purtă Aaron numele filiilor lui Israel în aintea Domnului pe umerii sei, memorial înaintea Domnului pentru dânşii.

lui Israel qua să "ti adducă oliu de olive

aur puru.

quâte cindeci de amândos laturele, si "năl-

de aramă.
E
20. Si tu constitue (commandă) filiilor

filiilor lui Israel; legate şi ferricate în pre-

13. Si vei facee scuțulețe (păftăluțe) de

E
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14. Vei mai facce dot catenule de auru

pur mestecate în flori faptă împletită, şi vei
punne calenulele împletite (prindendu-le)

de scutulețe, după paromidele (umevariele)

lor de din ainte.
15. Si vei facce raţionalul judecătelor,
faplă de variator după modul Ssuperumera-

lului îl vei facce de aur şi de hyacinth
şi de

purpură și de roşu tors şi de Dysson tors.
16. IL vei facce pătrat și vă fi îndoit, de
o palmă lungimea lui și de o palmă lăţimea.
17. Si vei întesse întânsul fesselură

lapidară (de petră) în patru rânduri, rândul

pelrelor vă îi : sardiu, topaz, şi smaragdu,
rendul ânttiu;
18. Si rândul al doilea : anthrace, şi saphir și iaps;
19. Si rândul al treilea : liguriu, şi achate
şi amelhyslu;

20. Si rendul al patrulea chrysolithu, şi
Derylliu şi onychin ; ferrecate cu aur şi le-

gate în aur să fiă după rendul lor.
21. Si petrele fiă după numele fliilor lui
Israel doă spredece, după (ordinea) genera.

țiilor lor, după numele lor; sculpture de
sigiliu fiă-quărui după nume la quelle dot
spredece semenţii.
22. Si vei facce peste rational catenule

împletite, faptă catenată de aur puru,.

25. Vei mai facce peste raţional dos
torte auree, și vei punne ambele torte auree,

pe ambele capete alle rationalului.
24. Si vei pune catenulele şi catenatele
de aur peste quelle doă torte de amendos
Jaturele raţionalului,

25. Si do capete alle quellor do cate:
nule puindule peste quelle doi complicaţii,

le vei punne peste umerii
lui înbinânduse în facă.

26

superumerălu-

Si vei facce dot torte aurce, si le vei

punne la quelle do& arripe alle vationalului

în marginea superumerălului din apoi, din

Întru,
27. Vei mai facee do târle auree și le
vei punne pe amândoi umerii supetrumera-

lului, din josul lui în facă la locul înbină-

rii, din susul contexturei superumeralului
..

CAp. XXVII,

şi amândot

scutuleţele - le vei punne

amândoi umeri superumeralului în facă.
30.

Si vei punne

legându-le cu hyacinthu, cum să se uniască

29.. Si vă purtă Aaron numele filiilor lui
Israel pe rationalul judicătii assupra pep.
tului quând vă intră în sanetuariu, memorial

înaintea lui Dumnedeu și vei punne pe ra-:
ționalul judicăţei catenulele; catenatele pe

amendot laturele raţionalului le vei punne;

raţionalul jude-

cătei Demonstratia şi Veritatea, și vă fi
pe peptu

l (inima) lui Aaron. quând întră în

sanctuariu înaintea Domnului ; şi pe pept
vă ducce Aaron judecăţele filiilor lui Israel
înaintea Domnului pentru tot dauna.

51. Si vei facee tunică (hypodilă) pînă

la călcâie, totă hyacinthină

;

52, Si vă fi perislomiul (gura mantei)

dintr'ânsa în midlocu, având refecu înpre-

giurul peristomiului, faptă de tessător, îm-

binarea contessulă
se rumpă,
55. Si vei facce
giur în pregiur câ
rodidre de hyacinih

dintânsul

qua să nu

pe marginile tunicei de
alle unni. rodia înflorit
și de purpară și de ro.

su tors, şi de bysson

retors

pe

marginea

tunicei inpregiur ; după aqueeași spegiă ro-

didre auree şi tintinabule auree (clopotei)
în midlocul aquestora în pregiur.

54. Pe lingă fiă-quare rodioră quâte un
tintinabul, şi ftoritură pe marginea tunie
ei

înpregiur.

35. Si vă fi lui Aaron, quând administră

că preot, ascultată vocea lui, quând intră

în sanctuariu înaintea Domnului
ese, qua să nu moră.

si quând
”

56. Si vei facce lamină aureă pură și vei
întypări într'Ensa întypărire de sigiliu,

sanelilicaţiă Domnului.
37. Si o vei pune pe hyacinthu tors qua-

re va [i (că o diademă) peste mitră, în fac'a

mitrei să fiă.

58. Incinge-va (ast fel) fruntea lui Aaron,
şiși văvă purtă Aaron pecalele (dintre) quelle

sânte quâle vor consacră filii lui Israel din
totă offranda «uellor consacrate

de

denșii ;

şi vă fi pe fruntea lui Aaron în tot dauna că

solilore pentru dânşii înaintea Domnului.
39. Si nodurile tunicelor de bhysson, şi
vei facce cidarăă de Dysson, cum și zonă
(cingătore) faptă de vatiator.
40. Vei facce apoi filiilor lui Aaron tu-

nice şi zone şi cidare, în ondre şi glorii vei

facce lor.
29. Si vei stringe raţionalul dela teriele
_
41. Si vei revesti
quesunt pe dânsul la toriele superumeralului

cu ţessătur'a superumeralului, quă să nu se
misce raționalul dela superumeral.

peste

pe

cu dânsele pe Aaron

fratele teu și pe filii lui cu dânsul, şi îi vei
unge si vei împle mâinile lor Şi vei sancti-

fică pe dânşii spreă preoți mie,
" 42, Si vei facee lor femoralie de in spre
a accoperi urvieiunea(turpitudinea) corpului

lor;

dela midlocu pină la copse vor fi.

43. Si vă ave Aaron aquestea și fiii lui,
quând intră în tabernaculul mărturiei,

şi quând

se ducu

altarul santităţii,

spre

nu

a ministră

către

vor adducce peste

CAP. XXIX.
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sinele ptcatul qua să nu moră : lege eternă ([iă aqueast'a) lui şi posterității lui după

densul,

CAPU XXIX.
„A. Si quelle urmăldre sunt quăte vei facce
lor, santificăndu”i qua să potă ei preoți mie:
vei luă vitellu dintre boi (nemaculat) unul,
şi arieti nemaculați doi.
2. Si pâini azyme frământate în oliu;
si lurle azyme unse în oliu; din flore de

făină (semigdale) de grân vei facce aquestea.

5. Si le vei punne pe un canistru (paner),
şi le vei adducce pe canistru, precum și vitelul si quei doi aricți.
4. lar pe Aaron şi pe filii lui vei adducce
în uş'a tabernaculului mărturiei şi îi vei
spelă în apă.

5, Si luând stolele vei revesti (cu den.

sele) pe Aaron fratele leu, și cu tunic'a
mant'a de d'assupra, şi cu superumeralul,
și cu raţionalul, şi îi vei impreună raliona:
lul cu superumeralul.
6. Si vei punne mita pe capul lui, şi vei
suprapunne lamin'a, sanctiliațiă
peste
mitră,

7. Si vei luă din oliul ungerii si vei vebsă

peste capul lui și '] vei unge pe densul.
8. Assemenea pe [ilii lui vei adducce şi'i
vei revesti -cu tunice.

9. Si "i vei încinge cu zone si vei punne

pe capul lor cidare și vor fi lor Sacevdoţiu

mie în eternu; si vei consummă mâinile Îui

Aaron şi mâinile filiilor lui.
10. Si vei adducce vitellul la ușele tabernaculului mărturiei, şi vor punne Aaron şi
filii lui mâinile lor pe capul vitellului;
44. Si vei înjunghiă vitiellul înaintea

Domnului în uşele tabernaculului mărtu-

rii,
|
12. Si vei luă din sângele vitellului, şi
vei punne pe cornele altarului cu dezitul
ieu; iar remasul şânge îl vei vărsă lingă
Dasea altarului.
15. Si vei luă LOLă grăssimea quea de pe

pântice

şi învălitur'a ficatului, și amândoi

89

17, Si arietele îl vei dissecă după membre,

şi veispălă intestinele luişi picidrele cu apă,

şi le vei punne peste părlile tăiate cu capul

lui din preună.
!
18. Si vei ofteri arielele întregu assupra
altarului holocaulomă Domnului în odăre
de suavitate, profum Domnului este.
19. Si vei luă arietele al doilea, şi vă
punne Aaron, şi filii lui mâinile lor pe capul arietelui.
20. Si'l vei înjunghiă, și vei luă din sân-

gele lui si vei punne pe millele

urechii

drepte lui Aaron, şi pe sommilalea mâinii
drepte, și pe mâllele urechilor drepte alle
filiilor lui și pe sommitătile piciorelor lor
qucilor drepte.
24. Si vei luă din sângele que & pe allar
și din oliul ungerii,-şi vei asperge (stropi)
peste Aaron, şi peste stoa Lui și peste filii
lui şi peste stolele filiilor lui din preună cu
dânsul ; și se vă sanctifică ellu și stoP'a lui,
şi filii lui şi stolele filiilor lui din preună cu
deusul; iar sângele arielelui îl vei reversă
assupra altarului în pregiur ;

22. Si vei luă din ariete grăssimea lui, și

grăssimea que aceopere pântecele, și accoperitur'a ficatului, și amândoi

rânichii,

şi

grăsimea de pe densii şi bracul quel drept,
(quăci aqueasta este cosummaţiă).

25. Si pâine una din quelle de oliu și o

turtă: din canistrul azymelor quellor puse
înaintea Domnului,

24, Si le vei punne (dle pe mâinile lui

Aaron, și pe mâinile filiilor lui, și le vei separă ofterire înaintea Domnului.
25. Si le vei luă din mâinile lor și le vei
oferi pe altarul holocautosii în miros de
profum plăcut înaintea Domnului. Carpomă (oblaţid) este Domnului.
26. Si vei luă peptusculul arietelui con summațiunii, quare este pentru Aaron, și îl

vei separă că o separatiă în aintea Domnului, și vă fi ție drept parte.
27, Si vei sanctifică peptusculul în se-

paratid și bracul demptiunii que s'a separat și
s'a luat dela avietele consummaţiiunii atât

pentru Aaron quât şi pentru filii lui.
28. Si vă fi lui Aaron și filiilor lui dreptu

renichii, şi grăssimea de pe densii şi le vei
punne pe altar.
44. ar cărnile vitellului și pellea, şi
balega lui le vei arde în focu afară din cas(re ; qudci (aquestea sacrificiu) pentru păcat

legitimu eternu între filii lui Israel; quăci
separaţid este aqueasta, și oblaţiă vă îi de
călee [ilii lui Israel din sacrificiele salutarielor filiilor lui Israel, oblaţiă Domnului.

15. Iar din arieti vei luă pe unul; și vă

Aaron vă fi filiilor lui după dâusul spre a se

sunt.

punne Aaron și filii lui-mâinile lor pe capul

arietelui.

16. Si vei înjunghiă arietele,și luând sângele, îl vei veversă către altar împregiur.

29. Si stol'a sântităţii quare este a lui

unge ei întwânsa,
mâinile lor.

şi spre a 'şi consummă

30. Stpte dille se vă revesti cu dânsele

preotul que”i vă luă locul dintre filii lui,

90
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quare vă intră în tabernaculul mărturiei
spre a ministră în quelle sânte.
31.

Si arietele consummaţiunii, îl vei luă

şi vei ferbe cărnile în locu sânt;

32. Si vor mâncă Aaron și filii lui căr-

CAP. XXI.
CAPU XXX.
4. Si vei facee altar de profumare (thămi-

iere) din lemne neputribili ;
2.

Ilvei faece de uncot de lungu, și de un

col de latu (palrat vă fi) şi de doi coti de

nile arietelui, şi pâinile din canistru lângă
us'a labernacului mărturiei.

nalt dint”'ânsul vor fi cârnele |ui.

53. Le vor mâucă quei prin quari s'au
sanctificat înu” âuşii spre a se consummă

lui lui şi păreţii

mâinile lor, şi ă se sanctifică ei; iar străinul

nu vă mâncă dintr” nsele; quăci
54. lar de vă mai remânt din
crificiulai consummaţiunii şi din
dimineța, să ardi quelle remase

sânte sunt,
cărnile sapâini pînd
în focu ; să

nu se mănânce, quăci sanetificaţid sunt.
35. Si vei facce lui Aaron și filiilor lui

așă după tâte quâle "i am commandat : în
şepte dille vei consummă mâinile lor.

3. Siil vei înaură cu aur puru, grătarels
lui împregiur, și eornele

lui; şi îi vei facce cordnă tortile de aur în
pregiur;
4. Si dot torte de aur puru vei facce lui
sub corân'a lui tortile; de amândos laturele
lui vei facce (tortele) la amândo& câstele
aquestea vor [i drept arce purtătorielor prin
quari îl vor purtă.

5. lar purtătoriele le vei facce de lemne
neputribili, şi le vei înaură cu aur.

36. Si vitellul (pentru iertarea) păcatului

6. Si vei punne aquestea din aintea cata:
pelasmei que este în aintea arcei mărturielor, în fac'a propiţiatoriului quare este ase

37. Septe dille vei curăţi altarul, şi îl vei

cunoscut ție acolo,

îl vei facce în dioa curăţirii, și vei curătţi
altarul quând vei sanetifică tu assupra lui,
și îl vei unge spre a se sanctifică ellu.
sanclifică, și vă fi altarul sântul sanlității ;

tot quel que se vă altinge de altar sanctifi-

că-se-va.

38. Si quelle următâre

sunt quâle vei

facce assupra altarului ; 'gnelli de quâte un
anu nemaculaţi quâte doi pe totă dioa (septe
dille assupraaltarului) în perpetuu, carpomă
de continuaţi.

39. Pe un "gnellu îl vei facce (sacrifică)

dimincț'a şi pe al doilea "gnellu îl vei facce
s6v'a.

40. Si decimă de semigdale (Ilore de fă-

vină) fr&mântată în oliu limpedit de o a patra parte din (măsura numită) hin, și liba-

tid de vin a pala parte de hin la un 'gnellu.
41. Iar gnellulal doilea îl vei facce sera
după (cum s'a făcut) sacrificiul dimenetei,
şi după libaţia lui; vei facce spre odâre de

suavitale carpomă Domnului ;
A2. Sacrificiu de continuaţiă în genera.

țiile vostre, la ușele tabernacului mărturiei

înaintea Domnului în quari cunoscut

me

voiu facce ție de acolo, spre ă vorbi ţie.
45. Si voiu dă acolo preceptele melle filiilor lui Israel, şi mă voiu sanelifică în glo-

supra mărturielor în quare me voiu facce
7. Si vă thămiiă Aaron assupra Iui th&

miie compusă subtire, dimineța dimineaţă;

quând prepară lampele vă th&miiă assupra.

lui.
8. Si

quâud

appriide

Aaron

lampele

de conlinuatiă (pentru tot d'auna)
Domnului în generaţiile lor.

înaintea

sera vă th&miiă (iarâși) assupra lui ; thămâie
9. Si nu veţi oferi assupra lui thămiie
străină, carpomă, sacrificiu; şi libaţiă nu
veți versă assupra lui.

10. Si se vă depropiţiă (spre curățire)

Aaron (assupra lui punând) peste cornele lui

o data în anuu din sângele curătirii p&cătelor, (iertării), o dată în annu vă curaţi
altarul în generaţiile lor : sânt al sântelor

este Domnului (aqueast'a).
14. Si vorbi Domnul către Moyse dicând:
12. De vei denumeră pe filii lui Israel în

cercetarea lor, fiă-quare să dea rescumparea

suffletului seu la Domnul qua să nu fiă intre dânsii ruinăîn cercetarea lor.
13. Si aqueasta este queea que au să dea
quâti vor irecce prin denumerare; jumătate
din didrahmă, quare este după didrahmva

ria mea;
44, Si voiu sanctifică tabernaculul mărinriei, si altarul, și pe Aaron și pe filii lui

quea sântă, dot deci de oboli didrahm'a: ian
jumătatea didrahmei obtaţiă Domnului (este).

voiu sanctifică spre ă preoți mie.

doă deci de anni în sus să dea oblatiă Domnu-

45, Si me voiu invocă între filii lui Is-

rael, şi voiufi lor Dumnedeu;
46. Si vor cundsce (ud eu sunt Domnul
Dumnedeul lor quare”i a exdus din pămân-

tul Egyptului spre a. fi invocat de dânșii și
a fi al lor Dumnedeu.
|

44. Tot quare trece spre denumerare dela

lui.

15. Avutul nu vă adaogi, și scăptlatul nu
va împucină din jumătatea didrahmei quând
se «lă oblația Domnului spre rescumpararea
suffletor vostre,

16. Si vei luă argintul oblațiunii
dela filii

EXODU.
n
odoriferă, și liban diaphan, egale cu egal

CAP. XXX,

lui Israel și îl vei dă spre faccerea taberna»
calui mărturiei, şi vă fi filiilor lui Israel memorial în aintea Domnului spre rescupărarea sufiletelor vâstre.
47.

când.
19.

Si

vorbi Domnul

|

Fă spălătoriu

către Moyst,

d'aramă

şi basca

dilui

de aramă spre a [i de spălare ; și îl vei punne
între tabernaculul mărturiei şi între altar,
şi vei vărsă într'ensul apă.
19. Si “şi vă spălă Aaron și filii sei mâinile într'ânsul şi picidrele lor cu apă;

20. Quând întră în tabernaculul mărtu-

viei să se spele cu apă, qua să nu moră; Lă

săfiă;
|
|
35. Si să se facă din aquestea profum
myrosilor, faptă de profumălor; (amestecată) în compositid, faptă pură, sântă;
56. Si vei pissă din aquestea mânunt, şi
vei punne înaintea mărturielor în tabernaculul mărturiei de unde me voiu facce cunoscul ţie : sânt al sântelor vă fi voă.
37. Peofumu după compositia aqueast'a
nu ve veţi mai facce vo Enşivă : Sanclifica-

țio vă fi vo Domnului.

38; Ori-quine vă mai facce assemenea,

sau quând vor 'nainţă către altar spre a mi:

qua să 'și mirdse într'ânsul exiermină-se-vă
din popolul seu.

cu apă (quând întră în tabernaeulul mărtu-

1. Si vorbi Domnul către Moyst dicând:

nisiră şi a offeri holocaulomele Domnului,
21. Să şi spele mâinile și picidrele lor

viei să se spele cu apă) qua să nu moră; şi
vă fi lor lege eternă, lui și generaţiilor lor
după dânşii.

GAPU
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2. Eccă qui am chiemal ă nume pe Beiseleel al lui Uri, filiul lui Or din sementia

Iudei,

fl6re de smyrnă

5. Si îl împluia cu spirit divin de sapiență, şi de intelligință şi de sciintă în
ori-que operă,

dot sute cinci deci, şi de calamy odoriferu,

aurul şi argintul, şi purpur'a, și roșul tors,
şi Îyssonul retors.

22.

când :
29.

Mai vorbi

Domnul

lar tn ia aromate,

către Moyse

di-

allesă (pentru) cinci sute de sicli și de cinnamomu odoriferu pe jumătate aquestui,
do& sute cinci deci,

A

24. Si de iris cinci sute sieli d'ai sange

tuariului, și oliu din olive un hin,
[Pa
.
25. Si vei facce din aqueslea oliu, ungere

sântă, myru adorifer după arta profu mălo-

rului; oliy ungere sântă vă fi,
26. Și vei unge dintr'ânsul (abernaculul
mărturiei și are'u mărturiei,
27. Si tâte vasele |ui, şi candelabru, și
(Lte) vasele lui, și altarul profamării.
28. Si altarul holocantomelorşi tâte vasele
lui, şi mas'a și (6tg vasele ei, și sptlătoriul,
şi Dasea lui,
-

29, Si le vei sanetifică, și vor fi sântele

săntelor : ori-quine se vă altinge de dânsele

se vă sanclifică.

i

30. Si pe Aaron şi pe filii lui vei unge şi
vei sanctifică pe dânşii spre ă preoţi mie.

31. Iarfiliilor lui Israel vei vorbi dicând.:
oliu linițiă de ungere, sânt vă fi aqucesta mie
în generaţiile vestre.
52, Pe carne de omu șă nu se ungă, și
după composiția aqueasta să nu vă mai fa-

ceţi vot assemenea ; sânt este şi sanctifieațiă vă fi vot,
55. Ori-quine vă mai faece assemenea,
și ori-quine vă dă din aquesta la străin (alienigen) extermină-se yă din popolul seu. .
54. Mai disse Domnul căţre Moyse. a

ție aromate staele şi onyche, și galbană

4, Spre a cugelă, architectonă şi operă

9. Si la quelle lapidarie în Inerul (lor),
şi la tectonicele lemnelor, spre a lucră în

tot felul de fapte.
i
6. Iar eu daruit'am pe dânsul'și pe Aliab
al lui Achisamach din semenţia lui Dan;
şi ori-quărui ințelleptu cu inim'a dal-am în-

țellepciune, qua să pâlă facee tote quâte

commandaiu je:

7. Tabernaeulul mărturiei, şi are“ măr-

turiei, și propiţiatoriul de d'assupra ei, şi

țdte necessaviele tabernaculului,

8. Si altarele, şi mas'a, şi bâta vasele ei,

şi candelabru pur şi Lâte vasele lui,

9, Si spălatoriul şi vasele lui,
10. Si stolaleministralariealle lui Aaron,
și stolele filiilor aquestuia spre a preoti

mie,

|

14, Si oliul ungerii şi profumul composițitunii sanciuariului şi tote quâte eu com:
mandaiu ţie vor facce,

12. Vorbi apoi Domnul către Moyst di-

când;

15. Vedeti, si sâmbetele melle țiueti-le ;

quăci vă fi semnu dela mine şi între voi în
generaţiile vostre, qua să cunâsceti quă eu

sunt Domnul qucl que ve santifică.
14. Si veţi custodi sâmbăta mea; quă

sântă este voă;

que] que

o vă

profană cu

morte vă muri; ori-quine vă facce înti'ânsa

vre un lucru, extermină-se-va
aquelt'a în popolul seu.

sufletul

ge -

|
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- 45. Sese qilte veţi facee operele (vâstre),
jar dioa a şeptea, sâmbete, repaos sânt Dom-

nului; tot quel que vă facce vre o faptă in
dioa sâmbetei cu morte vă muri.
16. Si vor custodi filii lui Israel sâmbe-

tele, spre a le facce (sărbători) în generatiile lor;
17. Testament eternu (alianţă) între mine

Raphae!,

quici în șâse dille cred Domnul și cerul
și terra, și în dioa ă şeptea îşi încetă și
înce!

„48. Si dette lui Moyse quână încelă de â
vorbi către dânsul în muntele Sină, quelle
doi table alle mirturiei, table de petă,
scrise cu degitul lui Dumnedeu.

Moysă starma tablele legii,

CAPU XXXII.
4. Si vilend popolul quă a întârdiat

Moyst a descinde din munte, se adun po-

polul la Aaron şi dicea către densul :.sed-

lă-te şi fă no& dei, quari să precedă înaintea ndstră ; qubci Moyst, omul aquest'a que

ne exdusse din pământul Egyplului
scim que'i s'a întemplat.

nu

CAP. XXXII,

şi între filii lui Israel, semnu eternu este ;

Bocourt.

9. lar Aaron le disse : luati cerceii de aur

din urechile femeilor și filielor vostre și ad-

duceli'i la mine.
3. Si luară lot popolul cerceii de aur din
urechile femeilor lor si îi addusseră la
Aaron.

4. Si luându'i din mâinile lor, îi plasmă

în sculptură din quare făcă (să 6să) un vi-

CAP. XKXUI,

EXODU.

țellu vărsat. [ar ei disseră: aquestiasunt deii

mântuire și se pusse popolul pe mâncare şi
bere şi se sculară spre jucare.
7. Si vorbi Domnul către Moyse dicend,
passă și descinde mai currend Vaqui quăci

tei, Israele, quari te exdusseră din pămene

tul Egyptului.
5. Vedând attunei Aaron, edifică altar
înaintea (vițellutui) și publică Aaron dicend: sărbătore a Domnului (este) mâine.
6. Si sculânduse de dimineaţă adoa di,
înălțe

holocaulome,

iți |
Sl NO
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nelegiui popolul teu pe quare?l ai exdus din

Egyptu.

9. Forte currend se abatură din callea

și offeri sacrificiu de

que ai prescris lor

: îşi făcură un viţellu,

NU
NI
|N

E

ITI

i

e

IT

=

] N MA) d
i

Metais.

Moys& sfarma vitellul de aur,

inchinatu-S'-au şi au sacrificat lui, dicend :
aqueștia (sunt) deii tei, Israele, quari te ex-

dusseră din pâmântul Egyptului.

9. Mai disse Domnul către Moys& vădut-

am popolul aquesta, și eceă”l: popopol cerbicos este.

|

(e minii cu
"1 ai exdus
mare si cu
12. Qua

Rouget.

urgie spre popolul teu pe quare
din pamental Egyptului cu fortă
Dracu înalt?
nu cum-vă să dică Eeyptenii,

strigând : cu r&utate îi scosse pe dânsi din

cu urgie assupra lor, perde-voiu pe dânsii,
şi te voiu facce pe tine în naţiă mare :

terra Egyptului spre a'i uccide în munti,
şi a'i extermină de pe pâment : incettdă
dela urgia miniei tale şi îmblândesce-te
assupra r&ulății populului teu.

Dummedeu şi disse : pentru que, Domne,

și de Isaac, şi de Iacob, servitorii tei quăror

10. Acum dar, lassă, quăci miniândume

"44. Si se rugo Moyst înaintea Domnului

15. Adducendu "ţi ă minte de Abraham,

9
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jurași pe line ânsulti, şi vorbişi către dtnsii,
dicând; îmmulti-voiu posteritatea vostri că

stellele cerului în multitudine; și lot pâmântul aquesta que ai dis ă'] dă posterităţii
lor, îl vor ținne în eternu.

14. Si se îmblândi Domnul despre rtul

que dissesse ă facce popolului seu,
15. Si returnânduse Moysă descindă din
munte; și quelle do& table alle mirturiei în

mâinile lui, țable de pelră, serise

pe amân-

dot părţile lor, și de o parle şi de alta eră
scrise.
o

16. Si tablele faptă a lui Diimnedeu eri,

şi scriptur”a scriptură a lui Dumnedeu este

înserisă în iable,
17. Si audind lisus vocea popolului stii:

gând, dice către Moysă : voce de resbel în

campameni |

18. Dice şi (Moys6);

|

nu este voce de

predomnitori după tărie, nici voce de predomnitori în fiigă, ci voce de predonnilori

în beţiă audi cii;

19. Iar quând se approprid de campăment, vede vițellul şi danţurile; şi apprindenduse de urgie Moysă, aruncă din mâinile salle quelle doă table, si le sfirmo sub

munte.

|

20. Si luând viţellul que ău fost făcut, îl
arse în focu (ealtinându'!) şi îl măcind mă&nunt, şi îl presără (că pulberea) în apă, și

adăpo cu adheasta pe filii lui Israel,
21. Disse apoi Moyst către Aaron : que

iti făcti popolul aquesia quă addussesi peste
dânsul păcat imare?
|
j
-

22. lar Aron disse câtre Moysă, dicând:

nu te miniă, domne,

qudci lit cunosei inte

petuositatea popolului aquest'a ;

25. Veniib și "mi disserb : fă not Din
nedei, quăti să precedă în âintea nostri,

qudci Moys& otritil aquesta quare ne exdusse

CAP. XXXIII.

28. Si făcurb fiilui Levi după cum le
vorhisse Moysă; şi cădură din popol în
dioa aqueca a trei mii de Dărbati..

29. Disse attunei Moysă : împlurăţi mâinile vestre astădi Domnului, fiă-quare
în fi-

liul seu și în fratele seu, spre a se dă peste

voi binecuvântare.

.

30. Si a fost după adoadi quă Moyse dis:

se câtre popol: voi păcătuirăţi păcat mare ;

aşă acum ascinde-voiu către-Domnedeu spre
ă me rugă pentru păcatul vostru.

31. Se returnd dar Moyse către Domnul

și disse : rogu-me Domiie, ptcătuiCa popo-

ul aquiestă păul mare; qubci își făcu dei de

aur.
52, Si acum, de igiesei ă temiue păcatul lor, reniitie; iarde iiii, stârge-me şi pe
mine din eatieă tă iic âi seris'o Lu.
33. at Domnul disse către Moysă : De a -

păcătuil quine-vă înuiutea mea, sterge
voiu din cariea mei,
|

94. lar atu passă, şi condi popolul
a ditestala locul que am dis ţie: cec angelul îneu vă precede în aintoa fecei talle, și
în dioa în quare voii cereoiă, adduce-voiu
assupră lor păcatul lor,

55. Si (în adevăr) pedepsi Dotimul popolul pentru guă a fost făcut vitellul quc făc-

cesse Aaron.

-

CAPU

XXIII,

1; Si disse Donul câire Moyse; passă,
aseinde C'aqul, tu şi poţiolul teu que exdus.
seşi din piimentul Egyptului, la pămentul
(ie juvait lui Abeahar şi Îsuuc și lacor,
dicând : posterităţii costre îi voiu dă.
2, Si în ptounti voiuteimitie angelul meu
in aintea lă, si vă alungă

afară pe Chana-

fieui, și pe Artiorrheu, şi pe Chetteu, şi pe

Plierezeu; și pa Gergesuti, și pe Eveu, și pe

din Egyptu, tu scim que îs “a intemplat,

lebuseii.

jele) de aur, adunaţi.le, Si mi le dettero; şi

(je revârsă nilere și lapte; quâci eu nu me
foiti sui (pe câlle) din preună cu tine, pen-

24. Le disseiu dară: ori quâţi aveți (ol.

eu le aruncaiu în focu, şi eși vițellul âquie=
sta.

29. Vedend într” aquestea Moyst popolul

qud se dissipasse (quăci “ia fost dissipat
Aaron spre dejucare adversariilor lor) ;
20. Steite Moys& la porta castrelor, şi
disse; quine este câtre Domnul, viiă către
mine. Se adunară dar la densul toţi filii lui
ă
Levi.

27. Attunici ellu le disse : aquestea dice

Domnul Domnedeul lui Israel, puneti-ve fiă
quare sabia sa la copsă, şi strabateţi

şi ve

rentorceți din portă pînă în portă prin mid-

locul compamentului și uccedeți fiă-quare

pe duel mai de apprope al seu.

7]

5. Bi 16 vă întrudticee pe tine în pămeni

tru quă popol tare în cerbice fiind tu, să nu
le consummu în calle.
4. Si audind popolul cuventul aquesta

rău, lugiră (cu toţii) accoperinduse de do-

Jiu ; nici un bărbat nu“şi pusse ornamentul
pe sine.

5: Mai disse Doinnul către Moysă : di către

filii lui Israel : voi popol cerbicos, vedeţi să
nu mai adducu assupra vâstră vre o altă

plagă și să ve consumnu ; acum dată depu-

neți de pe voi vestmintele glorielor vostre

şi adornamentul, şi voiu arată ţie quâte am
a facce lie,

6. Si 'si depusseri filii lui Israel ador-

Cap.
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namentul
Choreb.

lor şi peristoPa dela muntele
|
E

_7. Si luându “si Moys6 tabernaculul îl în-

linse afară din castre de parte de campa-

ment, şi se chiemo labernaculul Mărturiei;
şi a fost quă ori-quine căută pe Domnul

eșiă către tahernacul Mărturiei que eră afară.
din casire,

|

8. lar quând Moysc se ducea la iabernacul, stă tot popolul uitânduse fiă-quare dela

uş'a lindei salle, și căută cum

se ducei

Moys&, pînă que ajungea la tabernacul.

9. Atunci, cum intră Moyst în tabernacul, descindea colonnă de nor şi stă la în-

trarea labernaculului, și vorbiă lui Moysă.

10. Si vedea tot popolul colânn'a de nor
stând la uşele tabernaculului ; şi tot popolul întregu se înclină fiă-quare dela ușa

lindei salle (de unde căută cum se ducea
AMoys6).
“
i
11. Si vorbiă Domnul către Moyst facă
în fagă precum quine-vă ar” vorbi cu ami-

cul seu; după aqueasta se returnă în castre; iar ajulorul seu, lisus filiul lui Navi,
june, nu se depărtă dela tabernacul.

12, Si disse Moyse către Domnul : ccc&

tu îmi dici : Du în sus popolul aquesta, iar
tu nu "mi ai arătat pe quel quare vei tri:
mille din preună cu mine, cu tote aquestea

"mi ai dis: sciu-te mai mult de quât pe toţi
şi grațiă ai lingă mine.
”
15, Daqua dar am aflat graţiă în ainlea

ia, arată-te pe sinăți mie învederat, qua să

9%

20. Mai disse âncă : nu vei pute

vede

fac'a mea ; quăci nu vă vedt omu faca mea

şi să liă viu,
cc
„24. Si adaosse : €ceă locu lingă mine
ŞI vei stă assupra pelrei.
99.

Si quând

vă trecce gloria

mea,

te

voiu punne în cavitatea petrei, și voiu accoperi cu mân'a mea peste tine, pînă que
voiu irecce.

23. Si voiu retrâgge mân'a, și attunci vei

vede dosul meu ; iar fac'a mea nu se vă arălă
tie,

CAPU XXXIV.

A. Si disse Domnul călte Moyse : prepată”ți

dos table de petră că quelle d'âniţin şi ascinde la munte către mine, şi voiu scrie assupra tablelor cuvintele que fură pe tablele
dânteiu.
2, Si fii preparat pe mâine qua să te sui
de dimin6ţă la muntele Sina, şi vei stă înainlea mea acolo pe somilatea munielui.

5. Si-nimeni să nu se (mai) suiă cu line,

şi nimeni să nu se arate în tot muntele, şi
oile şi boii să nu pască apprâpe pe muntele aquel'a.
A. Si prepară doă table de petră că quelle

dâniiu, şi mânecănd Moys de dimineață,

ascindu la muntele Sină, după cuni îi commandasse Domnul şi luo Moys& cu sine

quelle dot table de petră.

te vădu, în quât aflând graţiă în aintea la
să cunoscu quă popolul teu (este) naţia

9. Si descindi Domnul în nor, şi astette
în aintea lui acolo, și chiemo în numele
Domnului.

aquella
15.
nu vei
mă mai

deul clement şi compătimitor, lunganim
(târdiu la minie) şi mult-misericordios şi
adevărat;
|
7. Si dreptate conservând, şi miseri-

aqueasta (mare).
44, Si îi disse : precede-voiu eu tot

în ainte'ţi, şi îţi voiu dă repaos.
lar (Moys6) disse către dânsul: de
veni tu €nsu'ţi în preună cu noi, nu
mișcă în sus de aqui.

106. Si cum în adevâr va fi cunoscut qud
am aflat graţiă lingă line şi eu şi popolul
teu, de quât (numai) de vei căllători din
preună cu noi, şi ne vommu glorifică şi eu

şi popolul teu mai pre sus de naţiile que
sunt pe pământ?
47. Disse attunci Domnul către Moyse :
şi cuvântul aquesta que disseşi voiu facce;

qudci aflatai giaţiă înaintea mea, şi te sciu
pe line mai mult de quât pe toţi.
,
48. Dice dar (Moysâ) : arată *mi gloria
(a.

19. | se respunse;: ir&cce-voiu eu înaintea

ia cu gloria mea, şi voiu chiemă în numele

Domnului în aintea ta; şi gratiă-voiu E

quine voiu gratiă, şi avevoiu misericordiă

de quine misericordiă voii ave.

6. Si trecă Domnul pe dinaintea fecei
lui, şi chiemo Domnul : Domnul Dumne-

cordiă făcând la mii, ştergend fără. de-legi si

nedreptăţi şi păcate, şi pe culpabil în curățire nu curățesce, adducend păcatele părintilor peste filii şi peste filii filiilor pinăla
a treia și a patra generaţid.

8. Si fârd întârdiere Moysc, plecânduse
la pământ, adord,
Ş

9. Si disse : de aflaiu graţiă înaintea ta,
vilă în preună cu noi Domnul meu; quăci

forte cerbicos este populul, şi vei ardică tu

păcatele nostre şi fară-de-legile nostre, şi
vommu fi ai tei.
|
|

10. Disse atunci Domnul către Moyse :
6ccă eu puiu legătură înaintea tot popolu-

lui teu; facce-voiu gloriose que nu s'au mai
făcut în tot pământul, și nici inti”o naţid, şi

vă vede tot popolul în quare esci tu, faptele

9%

EXODU,

Domnului qui minunate sunt quâte cu voiu

facce ţie.

41. laă minte tu tote quâte cu commandu fie; &ccă eu allungă-voiu afară din

aintea
naneu,
Eveu,
12.

fecei talle pe Amorrheu, si pe Chaşi pe Chetieu, şi pe Pherezeu, şi pe
şi pe Gergeseu, şi pe lebuseu.
Iaă minte ţie să nu cum-vă să faci

vre un pact culocuitorii pământuluiîn quare
intri, qua nu cumvă să se întemple pedică

Întru voi.
13. Alarele lor veţi distruge, statuele
lor veți sfărmă și dumbrăvele lor veți tăiă,
şi sculpturele deilor lor veţi arde în focu.
14. Qudei nu vă veţi înclină la deu străin;
pentru qud Domnul Dumnedeu, gelos & nu-

mele lui, Dumnedeu gelos este;

15. Sănu cum-va să faci vre un paclu cu
locuitorii târrei, qudci se vor fornică din
dosul deilor lor, şi vor sacrifică deilor' lor,
şi te vor chiemă să mănânci din sacrificie.
le lor;
16. Sau să ici din filiele lor filiilor lei, şi

dintre filiele talle să dai filiilor lor, şi să se

forniec filiele talle din dosul deilor lor, şi
să
se lornice filii tei din dosul deilor lor.
47. Si dei turuaţi să nu faci lictţi,

19. Si serhătorea azymelor

să o ţii :

Septe dille vei mâncă azyme după cum “i
am prescris, la timpu în lun'aNuoelor(spice);
quăci în luna quellor Nuoe ai cșit din
Egyptu.
19. Totu masculele que deschide matricea, al meu (să fiă), primogenitul junicei și
primogenilul diei.
.
20. Jar primogenitul asinei vei rescum=
peră, vei dă pretul lui: Tot primogenilul
dintre fiii tei vei rescumperă; să nu
te
arăţi inaintea mea deșert.
24. Sese dille vei operă, iar în dioaa scptea vei încetă spre repaos; în timpul sem&nalului (Ensuşi) și al culesului vei incetă;
22, Si serhătorea septămânelor vei facce
mie inceput la seceratul grânelor; şi serhătorea culesului la miedul annului.

25. In trei timpi ai annului se vă arătă
tot maseulele teu înaintea Domnului Domnedeului lui Israel.
24.

Qusei,

quând

voiu

allungă

afară

pămentul

icu,

gintile dela fac'a ta, şi voiu delăți confinile

talle, nimeni

nu

vă polti

CAP. XXXV,

26. Primiţiele

ducce,

în

cas'a

tevrinei

Domnului

tale vei

teu. Nu vei ferbe 'gnellu în laptele mamei
salle.
27. Si adaosse Domnul către Moyse
scrie "ți vorbele aquestea; qusei pe aqueste:

cuvinte pus-am ţie testament şi lui Israel.
28. Si fi acolo Moyst înaintea Domnului
patru deci de dille și patru deci de nopti;

pâinenu mânco și apă nu bâu; şi scrissepe
amendot tablele vorbele aquestea alle allian-

tei, quelle dece cuvinte.

29. Cum descindea Moys& din muntele

Sină şi cu quelle do& table în mâinile lui,
în descinderea sa din munte nici nu
sciă
quă s'a fost glorilicat vederea pellei
fecei
salle in quând ellu vorbiă cu dânsul.
30. Vedură ânsă Aaron și filii lui Israel

pe Moyse, și qud eră glorificată vederea

pellei fecei lui; și şe temură d'a se appro
piă de dânsul.

3. Si îi chiem6 Moyse și se întâr
către densul Aaron și toti quei mai mariseră
ai
synagogei ; și vorbi Moys către dânşii.
52. Si după aqueasia se appropiară către
densul toţi fiii lui Israel, şi (ellu) le com:
mando

tote quâte vorbisse Domnul

călre
densul în muntele Sină.
33. Si după que încel6 Moyst de île
vorbi,

îşi pusse un velu peste fac'a sa.
34. lar quând intră Moyse inaintea
Domnului spre a vorbi lui, işi ardică vălul
pînă
que esiă; şi eşind vorhiă tutulor filiil
or lui
Israel quâte îi commandă Domnul.
55. Si vedeau filii lui Israel fag'a
lui

Moyse quă se glorifică; și își puncă Moyse
vălul pe facă, (şi îl tincă) pină se ducea
a
convorbi cu densul,
CAPU XXXV.
Î. Si adună Moysă tâta Ssynagog'a . lui
Israel, și disse către dânsii: aquestea (sunt
cuvintele que a dis Domnul să faceți voi. )
2, Sese dille îţi vei facce operele talle

în dioa a șeptea, încetare, sântă & sâmbăta, ;

repaos Domnului; ori-quine vă facce
într?

ensa guevă, să moră.

3. Să nu apprindeți focu în totă locui

vostră în dioa sâmbetelor : eu Domnul! nț'a
4. Mai disse Moyse către t6ta Synagog'a

quând te vei sui spre a te arătă inaintea
Domnului Dumnedeului leu în trei timpi ai

filiilor lui Israel, dicând: aquesta
€ cuvân-

25. Să nu înjunghi peste fermântat sânge
de sacrificiul meu, și nu vă dormi pînă dimineața sacriliciul serbătorii pascelor
melle.

Domnului; tot quel voios cu inim'a
sa vă
adduce primiţii Domnului
aur, argint,
aramă,

annului.

ad-

Dumnedeului

tul que command6 Domnul dicând: 9. Luati dela sine-ve (şi adducetți) oblaliă
6. Hyacinih, purpură, roşu îndoit
tors,

şi bysson relors, și peri de capră;

CAP, XXXVI.

EXODU,

7. Si pelli de arieţi rubricate

(toşite)

şi pelli hyacinthine, și lemne neputribili ;

8. Si oliu spre luminare, şi aromate spre

oliulungerii, şi spre compunerea incensului ;
9. Si petre de sardiu, și petre spre sculptură la superumeral şi la mantă.
10. Si tot quel înțelleptu cu cugetul între
voi, venind să opere tâte quâte command
Domnul:
11. Tabernaculul şi dependenţele lui, şi
accoperemintele, şi tindătoriele, şi parii,
şi culmile și colânele și basile;
12. Si ara mărturiei, şi purtătoriele
ei, şi propițiatoriul ei, şi catapelasm'a (şi ve-

lele atriului, și colânele aquestuia, și petrele smaragdului și profumele, şi oliul un-

gerii;)
15.

Si masa,

și purtăloriele

ei, şi (te

vasele ei, și pâinele punerii înainte; (şi altarul și tote vasele lui),

14, Si candelabrul luminei, și tote vasele

lui, si lucernele lui, și oliul lumiuei ;

15. Si altarul profumului, şi purtătoriele lui, şi oliul ungerii, şi profumul com-

punerii, şi corlin'a usei tabernaculului ;

46. Si altarul holocautomei, și grătarul

lui de aramă, şi purtătoriele lui, și tâte vasele lui ; şi spălătoriul, și basea lui;
17. Și velele atriului, şi colonnele lui,

şi cortin'a ușei atriului;
18. Si parii tabernaculului,și parii atriu-

lui, şi funiele lor.

19. Si stelele sânte alle lui Aaron preo-

tului, şi
tuariu şi
preoțiă,
punerii).

stolele în quare ministră în sanctunicele filiilor lui Aaron quelle de
(şi oliul ungerii şiprofumul com.
„-

20. Si eși tâtă synagog'a filiilor lui Israel dela Moyst;

97

la torsul

mâinilor,

adducea târse hyacin-

thul și purpur”a şi roșul şi byssonul;

26. Si tote femeile quăror le-a părunt
cu mintea lor. în -sapienţă tOrseră peri de
capră.
27. Si principii addusers petrele smaragdului și petrele împlinirii la superumeral şi la raţional;
28, Si composiţiile, şi oliul ungerii, și
composiția profumului.
29. Si ori-que bărbat sau femee din
quâle îi tragea cugetul, întrând â facce operele quâte commandasse Domnul prin Moyse

a facce, adduceau

Domnului.

filii lui Israel dempţi

„30. Disse attunci Moys& filiilor lui Is-

vael : eccă chiemat-au Dumnedeu ă nume
pe Betseleel al lui Uri filiul lui Or din semenţia lui uda, .

51. Si”l a împlut cu spirit divin de sa-

pienţă şi de inteligenţă si de şciinţă despre

idte;

32. Spre a architectonă după tâte ope-

vele architectonice,

ă facce aurul şi argin-

„tul şi arama,
35. Si sculpi pâtra, şiă operă lemnele
şi ă termină în ori-que faptă de sapieuţă ;
34. Si spre a deprinde (și pe alţii) mai

delte (Domnul talentul) atât înaintea lui

quât şi a lui
semenţia lui
35. Si îi
minţii spre a

Eliab şi a lui Achisamach din
Dan.
împli pe dânșii de sapienț'a
pricepe ă facce Lte alle sane-

tuariului, quelle țessute şi quelle variat
e, a

țesse la roșul şi la purpură şi la Dbysson, a

facce ori-que
riată,

operă de architeciură

va-

CAPU XXXVI,

21. Si addusseră fiă-quare din quăte îl
irăgeă inim'a şi quâte se părea suffletelui

1. Si făcu Betseleel şi Eliab şi ori-quare
sciitor cu mintea, quărui “i a fost dat
sapiență şi sciinţă d'a pricepe să facă
tâte

stolele sanctuariului.

după tote quăte commandasse Domnul.
2. Si chiemo Moyst pe Betseleel și
pe
Eliab şi pe toţi principii în sapientă,
(pe

colane, bracare şi ori-que vas de aur;
25. Si toți cu toti addusseră dempţiă de

inimă, şi pe toți que

lor, addusseră demţid Domnului spre tote
operele tabernacului mărturiei, şi la tote

22. Si adducea bărbaţii (luând) dela femeile lor, fiă-quare que i se părea cu mintea : addusseră sigiliuri, cercei, innelle,
aur Domnului, și ori-quine la quare se află

hyacinthu, şi purpură, şi roşu, şi bysson, şi

pelli byacinthine, și pellide arieti rubricate,
„(şi pelli sânte) le adduceă.
24. Tot quel que adduceă drept dempţiă
argint,şi aramă, adducea demptiunile Domnului, şi la quari se află lemne neputribili,
la tote alle construcțiunii le adducea,

25. Si ori-que femee sapiente cu mintea

operele quelle după quelle sânte cuvenite,

tot) quărui
a fost dat Dumnedeu

sciință în

de sine voiră a se

ducce la opere spre a e termină.
3. Si luară dela Moysă tote demptiunile
que au fost addus filii lui Israel pentru tote

alle sanctuariului, qua să facă aquestea ; și
aquestia mai luă âncă quelle que se adducea de către ofleritori în tote dimine.
tele.
A. Si venind toţi sapienţii que făceau

tote operele sanctuariului, fiă-quare dela

oper'a sa que nsuși operă,

7

9

EXODU.

5. Disserb către Moys& quă
duce cu mult mai mult de quât
a commandat Domnul ă facce.
6. Si commandd Moysă spre
în campament dicând : bărbat

popolul ad:
operele que
a se publică
şi femee să

„nu mai adopere la premiţiele sanctuariului;

şi încete popolul de a mai offeri. -

7. Si operele eră lor de ajuns la fabricaţiă spre a le facce, și mai remânea
âncă.
8. Si făcură tot sapientul cu mintea,

între

fabricatori,

stolele

quellor

sânte :

quare sunt alle lui Aaron sacerdotele ; după

cum commandasse lui Moyst Domnul.— Si

făcură superumeralul din aur şi hyacinth şi
purpură și roșu torsu, și bysson retors ; —
şi fură tăiate laminele de aur în fire qua să
se țessă în preună cu hyacinthul și cu purpur'a, şi cu roșul tors şi cu byssonul retors,
faptă tessulă. — Ii făcură superumeralie
conținute de ambele părţi, faptă ţessută,
între densele completită de sine ; — din
aqueasta (le) făcură : din aur, şi din hyacin"thu, şi din purpură și roșu torsu, şi bysson
retors,

după cum

commandasse lui Moyse

Domnul. —Si făcură amândo& petrele sma-

ragdului constricte și închise în. aur, scul-

pile și înscrise cu inscripţiă de sigiliu după
numele filiilor lui Israel. — Si le pusse pe
umerii superumeralului, petre de memorial

filiilor lui Israel, după cum commandasse lui

Moys& Domnul. — Si făcii raționalul, fapță
ţessută de varietate, după cum eră făcut supe-

rumeralul, din aur, şi hyacinthu,și purpură,

şi roșu torsu

şi hysson retors;

— Pătrat

indoit făcură raționalul, de o palmă lungul
lui și de o palmă latul lui îndoit. — Si se
contessi înt”'Ensul ţessătură

patru rânduri : (Ecc&)

de petre în

rândul petrelor:

sardiu, și topazu, şi smaragd, un rend; —
şi al doilea rând : anthrace, şi saphiru, şi

iaspis ;—şi al treilea rând : liguriu, şi acha-

te, şi amethystu;

—

şi al patrulea rând::

chrysolithu, şi berşiliu, și onychin, încungiurate cu aur, şi collegate în aur.— Si pe-

trele eră,

după numele

seu în quelle dot

spre dece semenţii. — Si făcură assupra
raţionalului catenule completite, făptă de

împletitor, de aur puru. — Si făcură do&

scutulețe auree, și dot târte auree,

şi pus-

seră quelle do& torte auree, la mândo& capetele raționalului, — și suprapusseră împleiturele de aur peste quelle dot târte de

CAB. XXXVII.

facă. — Mai făcură dot torte auree şi le
pusseră peste quelle dot. arripe pe summi-

tatea raționalului, pe summitalea (părţii)
din dos a superumeralului din întru. —

Făcură

âncă dos torte auree și le pusseră

pe amendoi umerii

josul lui în facă,

superumeralului din

la îmbinare

d'assupra

țessălurei superumeralului ; — şi (se) constrînse raţionalul dela târtele de pe densul

-la

tortele

superumeralului,

conţinânduse

prin hyacinthu, completite în țessâtur'a su-

perumeralului, qua să nu se desfacă raţionanul de superumeral, după cum commandasse
lui Moysă Domnul. —Mai făcură tunic'a subt

superumeral, faptă ţessută 16tă hyâcinthină;

— lar peristomiul (gura) tunicei în midlocu

țessută complicată, refecu având în pregiur
peristomiul nedesfăcut. — Si făcură pe
marginea tunicei din jos că alle unui înflorit rodiu rodidre de hyacinthuşi de purpură

si de roşu tors, şi de bysson retors. —

tinnabul de aur, şi o rudidră (unul după

alta) pe marginea tunicei în pregiur spre a
ministră după cum commandasse lui Moyse

Domnul.

— Mai

făcură

tunice

de bysson,

faptă țessută, lui Aaron şi filiilor lui;—cum

şi cidarele de bysson, și mita de bysson,
şi feminaliele de bysson tors ; — şi zonele

lor de bysson, şi de hyacinthu, și de purpură și de roşu tors, faptă de variator, după
modul que commands lui Moyst Domnul.—

Mai făcură şi lamin'a aureă, separaţid (conSacrată) santităţii de aur puru; şi scrisseră
pe densa litere întypărite că sigiliu, sanc-

tificaţi Dumuului; — şi pusseră pe dânsa,
margine hyacinthină, cum să stea d'assu-

pra pe milră din sus, după modul eum com:

mandasse lui Moys&. Dumnul.

CAPU XXXVII.
4. Sifăcuro tabernaculului dece aulee (1),
de do& deci şi opt de coți lungul unei
aulee (assemenca eră tâte) si de patru colti
latul fii-quăria. — Mai făcură catapetasma de hyacinthu şi de purpură, şi de

roșu tors, şi de bysson retors, faptă ţessulă

cherubimi (pe densa), — şi o pusseră pe

patru colonne neputribili, şi înaurate peste

tot cu aur, şi capitellele lor auree şi basile

“amândot părţile raţionalului — şi la amân-

lor patru de argint. — Si făcură catapetasma ușei tabernaculului mărturiei de hya-

pe quare
scululețe,

bysson retors, faptă tessută cherubimi (iar

do

combinările
le
şi

quelle do& impletiture,

pusseră peste quelle doă
le pusseră peste umerii

superumeralului unul. în contra altuia în

Si

făcură tintinnabule (clopoței) de aur, şi pusseră tintinnabulele pe marginea tunicei în
pregiur, în midlocul rodidrelor; — un tin-

cinthu şi de purpură şi de rogu tors. și de
(1) Tapete sau covâre,

GAP. XXXVI,

EXODU,

cherubimii cinci), —= Si colonnele ei cinci,

şi tortele lor, și capetele lor, şi arcele: lor,
le înaurară peste tot cu aur, iar basile lor

cinci (le făcură) de aramă. — Făcură âncă

atriul, către miadă di, tindătoriele (velele)

atriului de bysson retors quâte una sută şi

una sulă; — și colânnele lor doă deci, şi
basile lor doă deci de aramă; — si laturea
quea către miadă nopte quâte una sută:
și una

sută, și colânnele

lor dat deci,

și

basile lor dot deci de aramă — și (la) laturea quea despre mare aulee cinci deci;
colânnele lor dece, și basile lor dece ; — şi
laturea quea despre resărituri de cinci deci
de coţi, tindătorie de cinci spre dece coți,
quea din apoi, și colânnele lor trei, şi
hasile lor trei. — Si în dosul al doilea d'o
parle și de alta că şi la porta atriului, aulee
” de cincisprece coţi, și colânnele lor trei, şi
hasile lor trei. — 'Tote porțile atriului de
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— un cherub pe o summitate a propiţiatoriului, şi alt cherub pe sommitatea a doa a
propitiatoriului, umbrind cu aripele lor în
fag'a lor -propiţiatoriul. — Făci âucă şi
mas'a quea propusă din aur pur;—şi turn
pentru dens'a patru târie auree : dos torte
pe o lature şi: dos târte pe laturea adoa,
încăpătore purtătorielor spre a fi purlată
pe densele. — Iar purtătoriele arcei şi mesei facendu-le, le înaurd peste tot cu aur

puru. — Mai făcu vasele mesei, tryhliele şi

thtmiietoriele şi eyathii,

şi libatoriele în

quari să se facă libaţiile, de aur. — Si făcu
candelabru que lumin6dă de aur massiv,
tulpin'a şi calamischii (ramurele) de amân-

do părțile lui. — Din calamischii lui vlăs-

bysson tors; — și basile colonnelor de ara-

tarele eşind afară trei de o parte, trei de
alta, egali între sine.— Si lampele lor, que
sunt pe summitătile lor că nisce nuce dinir'ensele ; şi enthemiele lor qua să fiă lucernele din'tnsele ; şi enthemiul al seplele

porții artiului,

este pe creştel d'assupra, solid cu totul de
aur; — şi şepte lucerne alle lui pe dânsul
auree, şi forfecele lui auree, și desmucăto-

mă, şi măuuşele lor de argint, și capitellele
lor înargintate cu argint, şi colânnele (assemenea) înargintate cu argint, cum şi tote
colânnele atriului; — și accoperementul
faptă

de variator,

de hya-

cinthu, și de purpură, şi de rosu tors, şi de
bysson relors; de doă deci de coţi lungul,

iar "maltul şi. latul de cinci coți, că și

lindătoriele. atriului. —. Si colânnele Jor
patru, şi basile lor patru de aramă,si mănuşele lor de argint, şi capitellele lor inargintate cu argint. — Si toți parii atriului înpregiur de aramă (și aquestia înargintaţi cu
argint). — Aqueasta dar (fu) constructia
tarbernaculului

mărturiei,

commandasse lui Moyst, qua
fiă al Leviţilor prin Ihamar
sacerdotele. — Si Betseleel
semenţia lui Iuda ficu după

după

cum

se

ministeriul să
filiul lui Aaron
al lui Uri din
cum commau-

dasse lui Moyse Domnul. — Iar Eliab al lui
Achisamach, din semenţia lui Dan (fa) quel

que a architectonat

(desemnal),

spre a se

țesse cu roșu şi cu bysson, quelle țessute,
şi cussule, și quelle variate,

CAPU XXXVIIL,
A. Si făcu Belseleel arc'a de doi coţi şi

jumătate lungul ei, și de un cot şi jumă-

tate latul ei, şi de un cot și jumătate ?naltul ei. — Si o înaură peste tot cu aur
pur pe din întru şi pe din afară. — Siii

făcu undină aureă în pregiur; — şi turnd
pentru dâns'a palru tărte auree, dot pe o
lature, şi do& pe laturea adoa, incăpătore

la gestatorie spre a fi purtată pe dânsele.—
Mai facă propițialoriul pe d'assupra artei
din aur pur, şi făcu și dvi cherubimi de aur;

quare este pe summitatea lampadiului que

riele lui auree. — Aquest'a (Betseleel) înarginto colonnele, şi turnă colânnelor târte

auree, şi inaurd culmile cu aur; şi înaur
peste tot colânnele catapetasmei cu aur: și
făcu chiotorle de aur. Aquesta făci colonnele tabernaculului de aur, şi copcele alriu-

lui, şi copce spre a întinde de sus accopere-

mântul de aramă. Aquest'a turno capitellele
de argint la colânne, şi capitellele de aramă
alle ușei tabernaculului, şi la porta atriului;
şi chiotori mai făcă de argint assupra colânnelor ; aquest'a le înargint. — Aquestă
făcă parii tabernaculului și parii atriului

de aramă. — Aquesa făci altarul de aramă
din căminele

de aramă que eră la hărbatii

que s' au revoltat din preună cu Synagog'a

lui Cor&. — Aquestă făcii tâte vasele altarului, și basea lui, şi căminul lui, şi phialele,
şi furchinele de aramă. — Aquest'a făcu
altarului adaos, faptă impletită că plas'a,

din josul căminului sub densul pină la ju-

jumetatea lui ;-—şi pusse peste dânsul patru
torte din patru părti alle adaosului altaru-

lui, de aramă încăpătere purtătorielor, în
quâtsăse portealtarul pe dânsele. —Aquesta

făcă oliul ungerii quel sâut, şi composi-

ţia proflumului, faptă pură de aromator. —
Aquestă făcu spelătoriul quel de aramă şi.
basea lui de aramă din specolii (oglindele)
ajunătGrelor (femei) que ajunară lingă uşe=
lele tabernaculului mărturiei în dioa în
quare îl infipse. — Si făcă spălătoriul spre
a'și spălă înu”ensul Moysă și Aaron şi filii
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EXODU,

aquestuia mâinile şi picisrele lor, quând

întră
în tabernaculul mărturiei „ sau
quând naintedă către altar spre a miniștră,
se sptlă într'ânsul, după cum comran-

dasse lui Moys& Domnul.

CAPU XXXIX.

CAP. XL,

instrumentele lui; — şi difterele pelli de

arieți rubricate,

quei que

septe sule îrei deci de sicli, după siclu

menea

dot deci și no& de talante și

sanctuariului.— Si dempţia argintului dela
bărbaţii visitaţi (trecuţi prin calagraphiă)

pelli

minte; — şi parii, și tâte instrumentele la
alle tabernaculului mărturiei. — Quâte a
fost commandat lui Moys& Domnul, assemenea le făcură filii lui Israel, tot appa-

Tot aurul. que s'a elaborat în opere în
16tă execuţia quellor sânte, se făcu din au:

rul primiţiei

şi accoperemintele,

hyacinthine, și alle quellorlalte accopere-

ralul.

—

Si vădu

commandasse

Moyst,

Moyse

le făcusseră,

lui Moys&

le făcusseră;

tote operele,

după

modul

Domnul,

şi

que

asse-

și îi bine cuvânt

ai synagogei una sută talanie şi una mie

CAPU XL.
4. Si vorbi Domnul către Moyss dicând.

de siclu, după siclu quel sânt. — Tot
quel que îrecea prin visitalid, dela dot

vei (întinde şi) statuă tahernaculul mărtu-

şeple sule septe deci și cinci sicli. —
Quâle o drachmă de capu sau o jumătate

deci de anni şi însus la ști deci de myriade
şi trei niii cinci sute cinci-deci. — Si fară

quelle una sută talante de argint la turnarea

capitellelor' tabernaculului și la capitellele

calapetasmei : una sută de capitelle la una

sulă talante, quâte un talant de capiiellu. —
Iar aquei una mie șepte sute şeple deci şi cinci
sicli fură făcuţi la chiotorele colânnelor şi la

înaurarea capitellelor lor, și la adornamen-

tul lor. — Iar aram'a dempțiunii patru sute
şepte deci talante şi dot mii și palru sute

sicli. — Si făcu dinirânsa basile ușei ta-

bernaculului mărturiei, şi basile tabernacului înpregiur; — și basile porlei atriului,
şi parii tabernaculului, şi parii atriului înpregiur, și adaosul de aramă în pregiurul
altarului,

şi tole

vasele altarului,

și tote

instrumentele tabernaculului mărturiei, —
Si făcură filii lui Israel, după cum a fost
commandat lui Moys& Domnul, aşă făcur
d,
— lar remasul aur al demptiunii îl făcur
ă

vase spre a minisiră într'ânscle în ainte
Domnului. — Si remasul (din) hyacinthu ași

purpură şi roşu şi bysson se făcură stole
ministratorie lui Aaron spre ă ministră intr'Ensele în sanctuariu. — Si adduseră stolele la Moysă, și tabernaculul, şi vasel
e
aquestuia, şi culmile, şi colonnele şi basil
e
lui;— și arca mărturiei, şi purlătorie
le ei;
- — și altarul şi tote vasele lui; şi oliul
un-

gerii, şi profamul compunerii,

— Şi can-

delabrul quel puru, și lucernele lui, lucer
ne
de ardere, și oliul luminei; — şi
mâsa

propunnerii, și tote alle ei vase, şi pâinele
propunerii, și stolelesanctuariului que sunt.
alle lui Aaron; — şi stolele filiilor aques
tuia spre preoție; — și tindătoriele (velele)»
atriului, şi colonnele şi basile lui, Şi calapetasma ușei tabernaculului și a porte
atriului, și 10te vasele tabernaculului i
şi

2, In dioa lunei ântâiea, în lună nucă
”

riei;

3. Si vei punne acolo arc'a mărturiei,

şi

punne pe dânsa quelle de pus înainte;

și

vei întinde din aintea arcei calapetasm'a ;
4. Si vei adducce în întru mas'a si vei

vei impunne. lucernele lui ;
5. Si vei punne altarul de aur spre th&miiere înaintea arcei mărturiei; și vei
punne accoperemeniul catapetasmei peste
uş'a labernaculului mărturiei.

6. Si altarul carpomelor (arderilor:) vei

punne lingă ușa tabernaculului măturiei.

Si vei punne spălătoriul între tabernaculul mărturiei și între altar; şi vei dă

acolo apă;

8. Si vei circumpunne atriul împregiurul (tabernaculului), şi vei dă cortin'a portei
atriului.

9. Si vei luă oliul ungerii şi vei unge

(abernaculul, și tote quelje dinti"Ensul, şi
Îl
vei sanclifică cum şi lOte vasele lui, și
vor fi sânte;

10. Si vei unge altarul carpomelor, și

tote vasele lui, și vei sanctifică altarul,

şi

vă fi altarul sântul sântelor ;
14. Si vei unge spălatoriul şi basea lui şi

îl vei sanctifică.

a

12. Si vei adducce pe Aaron şi pe filii

lui la uşele tabernaculului mărturiei, și vei
spelă pe dânsii cu apă;

15.
sâute,
preoți
14.
revesli

Si vei revesti pe Aaron cu stolele
şi il vei unge, şi îl vei santifică şi vă
mie;
Si pe filii lui îi vei adducee, şi îi vei
cu tunice;

15. Si îi vei unge cum ai uns și pe tatăl

lor, şi vor preoţi mie; şi vă fi cum să
lor ungere de preoție în eternu în generafiă
:

ţiile lor.

„16. Si făcu Moyse intru tote, după cum
îi prescr
isse Domnul assemenca făcu.

CAP. IL.

EXODU,

17. Si a fost quă în luna ântâiea, în al
doilea annu dela eșirea lor din Egyptu, în

lună nucă (numenie) se inlisse şi se aşşedo
tabernacul;
E
48. Sistatui Moysă tabernaculul şi pusse

basile lui, și suprapusse capitellele lui, și
petreci culmele lui, şi înfipse colânnele
lui;
19. Si întinse auleele peste tabernacul,
și suprapusse aceoperemântul tabernacu-

lului peste dânsul

d'assupra, după cum

Domnul commandasse lui Moysă.

20. Si luând mărturiele

-

le pusse în

arcă; şi suprapusse purtătoriele peste arcă;
şi pusse propițiatoriul peste arcă d'assupra;
„24. Si întrudusse arc'a în tabernacul, și
pusse înainte alot-coperitura catapetasmei,
şi avelo arc'a mărturiei după cum Domnul
commandasse lui Moys&.
22, Si aşstdo mas'a în tabernaculul mărturiei, în lalurea tabernaculului

mărturiei
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punerii, după cum Domnul commandasse
lui Moyse,

20. Si pusse povliera uşei fabernaculului,

|

|

29. Si altarul carpomelor îl pusse la
uşele tabernaculului accoperemântului măr
turiei, și addusse assupra.-lui arderea de tot şi sacrificiul, după cum

Domnul

com-

ministră, se spălă, dintr'ânsul, după
Domnul commandasse lui Moysă.

cum

mandasse lui Moyse.
30. Si făcu spălatoriul între tabernaculul mărturiei şi intre altar, şi îi dette apă:
31. Qua să'și spelle dintr'Ensul Moyse
şi Aaron și filii aquestuia mâinile şi picidrele,
32. Quând intră în tabernaculul mătuviei, sau quând "naintă către altar spre a
33. Si statui atriul în pregiurul tabernaculului, şi pusse portiera atriului; şi termind Moyse tote operele.
54. Si accoperi norul tabernaculul mărtariei, şi de gloria Domnului se împliu (a-

despre miada ndple, afară de catapelasm'a
tabernaculului.
25. Si pusse peste densa pâinile propun:
nerii, înaintea Domnului după cum Dom-

Dbernaculul.
55. Si nu putu Moyse întră în taberna-

24. Si pusse candelabru în tabernaculul
mărturiei înaintea mesei în laturea taber-

Dbernaculul.
36. Asfel quând

nul commandasse lui Moysă.

naculului quea despre miada di ;
25. Si suprapusse lucernele

culul mărturiei, qudci umbriă assupra

lui

norul, şi de gloria Dumnului se împlii tase ardică norul

dela

tabernacul, înjugă filii lui Israel cu sarci-

nele lor ;

pe dânsul

37, lar de nu se ardică norul nu înjugă
pînd în dioa în quare se ardică norul.

26. Si pusse altarul de aur în tabernaculul mărturiei înaintea catapetasmei,

tabernaculului dioa și focu eră peste dânsul
n6ptea înaintea lui Israel întregu, în tste
cărrăturele lor.

înaintea Domnului după cum commandasse
lui Moyse Domnul.

27. Si th&mâid pe dânsul profumul com-

39. Qusci nor al Dumnului eră assupra

A TREIA CARTE A LUI MOVSE,
LEVITICU.,.
CAPU 1.
1. Si mai chiemâ Domnul pe Moyse şi îi. vor 15. lar quelle din pântece și piciorele le
spăla în apă; şi vă oferi sacerdotele
vorbi din
tabernaculul

mărturiei,

dicând ;

2. Vorbesce filiilor Lui Israel, şi vei dicce
către denşii. Omu dintre voi, de vă adducce
Domnului daruri dintre vitele vostre, dintre
boi şi dintre oi veți adduce darurile veste.
3. De vă fi holocautomă darul seu dintre
Doi, mascule nemaculat să ?] adducă; la

uş'a tabernaculului mărturiei să ?1 adducă
de bună voie înaintea Domnului.

A. Si 'şi vă punne mân'a peste capu car-

pomei salle,
veni propiţiă
5. Si vor
nului, şi vor

din tâtă inima sa, spre a deîn favorea lui.
sacrifică viţellul înaintea Domofteri filii iui Aaron, sacerdoţii

sângele şi vor revirsă sângele în pregiur
peste altarul que este la uşele tahernaculului mărturiei,

6. Si despellind holocautom;a, o vor despărţi după membrele salle.

7. Si punne-vor filii lui Aaron, sacerdoţii,
focu peste altar şi vor assedă lemne peste
focu.
8. Si vor suprapunne filii lui Aaron sa-

cerdoţii (peste) membrele despărțite capul

şi gressimea assupra lemnelor quellor de
pe focu que sunt assupra altarului.

9. Iar quelle din pântecele (victimei) şi

picidrele spălă-le vor cu apă; şi le vă punne
saceridotele i6te assupra altarului; carpomă

este, sacriliciu odâre de suavitate

nului.

Dom-

10. Iar de vă fi dintre oi darul lui (inaintea) Domnului atât din “gnelli quăl şi din
iedi spre holocautomă maseule nemaculat
să ollcră şi să puiă mân'a peste capul lui.
11. Si îl vor junghiă în laturea altaru-

lui quea despre miadă nâpte înaintea Dom.
nului şi vor revărsă filii lui Aaron, sacerdoţii
sângele lui assupra altarului în pregiur;
12. Si îl vor despărți după membrele lui,

cum

și capul şi gressimea lui, și le vor

așședă sacerdoţii peste lemnele de pe focu

que sunt assupra altarului;

pe tote, şi le vă suprapunne peste altaru
;
carpomă este, sacrificiu odâre de suavilale
Domnului.
14. lar de vă adducce carpomă dintre

passeri dar Domnului, din tuvturelle sau
din
columbe să “şi offâră darul seu;

15. Sil vă adducce sacerdotele assupra

allarului, şi îi vă rumpe capul, și vă
punne

(sacerdotele) peste altar, şi “i vă scurge sângele către basea altarului.

16. Siii vă trage guș'a dinpreună cu penele lui și o vă lepădă, lângă altar spre

resarituri la locul cenuşei.
17. Il vă frânge din arripe, şi nu ?1 vă
despărţi şi îl vă punne sacerdotele assupra
altarului peste lemnele quelle de pe focu
:
carpomă este, sacrificiu odâre de suavitate

Domnului,
1.

Iar suflet

CAPU II.
(simplu) de

vă

oferi

dar spre sacrificiu Domnului, semidale
(More de făină) vă fi darul seu, şi vă revărsă
peste dânsa oliu și vă Suprapunne peste

densa libanu : (sacrificiu este).
2. Si vă adducce aquestea la filii lui

Aaron, sacerdoții, şi luând dinte'ensa mâna
plină din aqueastă semidale cu oliul ei,

cum si tot libanul ei, vă punne sacerdotele

memorialul ei assupra altarului ; sacrificiu
odore de suavitate Domnului.

3. Si remasul din sacrificiu (vă (i) lui
Aaron și filiilor lui : sânt al sântelor (este)
din sacrificiurile Domnului.
A. lar de adducci

spre

dar

sacrificiu

coptu în cuptor (oflerire Domnului), din
semidale (să fiă) pâiui azyme frimentate
În oliu, și turle fără aluat perunse în oliu.
5. lar daqua sacrificiu din sarlagine
(ligaiă vă fi) darul teu semidale frământată
În oliu azyme să Gă.
6, Si vei sfărmă în bucăţi şi vei revârsă
peste deusele oliu; sacrificiu Domnului
este.

LEVITICU.

CAP. EI.
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7. av daqua sacrificiu de pe grălar (vă
fi) darul teu, semidale în oliu să se facă.
8. Si vă adduce sacrificiul que se vă facce

memorialul seu, și vă punne (sacerdotele)
peste altar : carpomă odore de suavitale
Domnului.

din aquestea Domnului, şi se vă adducce
ciitre sacerdote, şi appropiândase de altar,

şi filiilor lui (vă fi) : sântele sântelor din

10.

9. Vă despărti sacerdotele din sacrificiu

Michel-Angel.

carpomele Domnului.

din ori-que

aluătură şi din ori-que

miere nu veţi facce spre a se arde carpose
Domnului.

a

12. Că dar de premiţie le puteti oferi
“Domnului, iar assupra altarului nu se vor
depunne

nului.

Rd. Frere.

Movyst,

44. 'Tot sacrificiul que aţi offeri Domnului, nu ?] veţi facee fermântat (cu aluat);
quăci

lar remasul din sacrificiu, lui Aaron

spre odire

de

suavilate

Dom-

|

43. Și ori-que dar a] sacrificiului vostru

cu sare se.vă sără ; anu veți încelă sarea les-

tamentului Domnului din sacrificiele vâstre;
peste tot darul vostru veti adducce (Domnu:

lui Domnedeului vostru) sare.

44. Tar de adduci sacrificiu din primele

fructe Domnului (mile) nuoe (verdi âncă)
spicele

câple

(la focu) frecate (în maini

înaintea) Domnului, ofteri-vei săcrificiu din

i
primele talle grâne,
şi
oliu,
lui
45. Si vei reversă assupra
vei punne peste dânsul liban : sacrificiu
esle.
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LEVITICU.

16. Si (prin ardere) vă offeri sacerdot
ele
memorialul sacrificiului din grân
şi totu libanul sacrificiului : carele cu oliu
pomă este
Domnului.

CAPU III,
4. lar de (vă fi) sacrificiu de
offrand'a lui (addusă) Domnului, salutariu
de o vă
adduece dintre
hoi, fiă mascule fiă

femine,
nemaculală s* o adducă înai
ntea Domnului.
2. Sivă punne mâinile sall
e pe capul
oitrandei sale, şi o vă jungiă
la uşele abernaculului mărturiei; şi vor
revărsă filii

CAP. IV.

carpomă Domnului, gressimea que
accopere
pântecel

e,
pântece,

și totă

4.

salulariu.
gressimea
gressimea

Si amândoi rEnichii, şi gre

ssimea de
pe dânşii, quea de pe c6pse,
şi
quea de pe ficat din preună cu învălitur'a
rânichii se
vă luă afară,

5. Si le vor offeri filii lui
doţii) peste altar, d'assupra holAaron (sacerocautomelor
que sunt peste lemnele de pe focu
pe altar); ardere odore de suav l (quel de
itate Dom:
nului.
6. lar de (vă fi) dintre oi a sa
offrandă

sacrificiu de salutariu Domnul
ui, mascule
sau femine, nemaculat s*o addu
ciă
7. De vă olteri “gnellu, drep Înainte,
tu dar al
seu, adducce'
l-va înaintea Domnul

8. Si "şi vă punne mâinile ui,
peste capul
oifrandei sall

e, și o vă junghiă la ușele
ta.
bernacului mărturiei, și vor
revărsă filii lui
Aaron, sacerdoţii sângele lui
peste altar
înpregiur.

9. Si vă oferi din sacrificiul

ardere lui Domnedeu gressime salutariului
a,
maculată din preună cu Spinarea şi câd'a ne.
se vă lragge
afară, cum și gressimea que
accopere pântecele, şi t6ia gressimea de pe
pântece,
0. Si amendoi vănichii, şi gre
ssimea de

pe denşii, quea de pe copse, și
învălitur'a de

pe licat, din preună

cu r&nichii
41. Le vă adducce sacerdot i, luândale,
altarului, odore de Suavitate, ele assupra
carpomă Dom.
nului.

12. lar de (vă fi) dintre capr

lui, o vă adducce înaintea Domnule oflrand'a
ui,

15. Si “și vă punne mâinile
şi 0 vor junghiă înaintea Dom pe capul ei,
nului lângă

uşele aliarului mărturiei; și
vor revărsă filii
lui

Aaron,

sacerdoții,

peste altar în pregiur.

sângele (victimei)

4. Si vă olteri dint'ens'a dar
al seu,

quea

de pe

15. Si amândoi rănichii, şi gres

simea de
pe densii quea de pe copse (adi
că), și înv&litur'a ficatului dinpreună cu r&ni
chii vă luă,
16. Sile vă ofteri sacerdotele
pe altar,

că nutriment (artos) carpomă de
odâre de
t6tă gressimea, Dom.
nului (este).
suavilate Domnului;
17

Lege în seculi, în generaţi

ile vostre,
în (6tă locuința vostra; seul
şi sângele nu
veţi mâncă.

lui Aaron, sacerdoţii, sângele pest
e altarul

holocautomelor Înpregiur,
3. Si vor offeri din sacrificiul
lui carpomă (ardere) Domnul
ui
(ue accopere pântecele, și
101ă
quea de pe pântece,

gressimea

CAPU

1. Si

vorbi

Domnul

IV.

către

Moy

st dicând;
2. Vorbesce filiilor lui Israel
vă păcătui vre un sufflet înaintea dicând : de
Domnului
fărd de voie din lote preceptele
Domnului,
din quare nu se cuvine facce,
și vă facce

vre un que dintr'ensele;
De vă păcătui archiereul quel uns,
în
(ucea que păcă

luesce popolul, vă adducce
pentru pecatul seu în quare a
păcătuit, vi.

tellu dintre boi nemaculat Domnul
ui pentru
păcatul (seu).
4. Si vă adducce viţellul Ja uşa
taber.
nacului mărt

uriei înaintea Dom
'si vă pune mân'a pe capul vițe nului, şi
llul
tea Domnului, și vă junghiă vițe ui înainllul înaintea
Domnului.
5. Si sacerdotele quel uns quel
împlinit

după mâinile salle, luând din sâng

lului, adduece ”! vă în tabernac ele vitel.
ulul mărtu-

riei,

6. Si şi vă

linge sacerdotele degitul în
sânge şi vă asperge din sâng
e
înaintea Domnului către catapetade Şeple ori
sn'a quea
sântă.

7. Si vă punne sacerdotele din
composiţiuni quellui din aintea Dom
lui, quare este în tabernaculul mărt nuşi tot sângele viţellului îl vă revărsă uriei ;
lângă
basea aliarului holocautomelor,
quar
este lingă ușele tabernaculului mărt ele
uriei,
sângele
vițellului peste cârnele altarulu
i profumului

8. Si L6tă gressimea vitellului
al păcatului, o vă luă dela dens que este
ul, gressi.

mea que accopere intestinele, și

tOță gressimea quea de pe intestine,
9. Si amândoi r&nichii » Și
gressimea
de

pe dânşii, quea de pe cops
vălitura quea de pe ficat din e și înpreună cu
r&nichii le vă luă,
10. După cum se ia dela viţellul
sacrificiului salulei, şi le vă ofleri sace
rdot
ele
assupra altarului arderii (carposei).

o
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44. lar pellea vitellului și 16lă carnea
lui din preună cu capul şi cu extremităţile
lui şi cu pântecele, şi cu fimul (baleg'a);
42. Cu un cuvînt vitellul întregu îl vor
ducce afiară din castre în locu curat, unde
se reversă cenuș'a și îl vor arde de tot peste
lemne în focu ; peste reversărea cenușei se
vă arde.

13. lar de vă innoră (păcălui fară de
voie) (6lă synagog'a lui Israel, şi se vă ascunde fapta din ochii synagogei;

de vor

facce (adicd) vre unul din 16te preceptele

Domnului que nu se cuvine a se facce, și
vor păcătui,
44. Si se vă învederă (apoi) păcatul în
quare au păcătuit, attunci, pentru păcat
synagog'a vă offeri dintre Doi vitellu nema.
culat, şi "l vă adduce la uşele tabernaculului mărturiei.

15. Si vor punne quei mai vechi ai synagogei

mâinele

înaintea Domnului,

lor pe

capul

vițellului

şi vor junghiă viţellul

înaintea Domnului.
|
16. Si vă ducce sacerdotele quel uns din
sângele vitellului în tabernaculul mărturiei.
„47. Sivă'tinge sacerdotele degitul seu
în sângele vițellului şi vă asperge de septe

ori inaintea Domnului în faq'a calapetasmei
sanciuariului.

18. Si din sânge vă punne sacerdotele
peste cornele altarului profumelor compositiunii, quarele este înaintea Domnului, și
quare este în tabernaculul mărturiei, și tot

sângele îl vă revărsă spre basea altarului

avderilor quellui dela uş'a tabernaculului
mărturiei.
19. Si totă gressimea lui o vă luă dela
densul, şi o vă adducce assupra altarului.
20. Si vă facce vitellul după modul cu
quare a făcut și vițellul quel pentru păcat,
assemenea se vă facce cu dânsul; și se vă

rugă pentru dânşii sacerdotele, şi se vă iertă
lor păcatul.

21. Si vor ducce viţellal totu afară din
castre şi vor arde

de tot vitellul după cum

au ars şi pe quel d'ânttiu vitellu; (pentru)
„păcatul synagogei este.

22. lar de vă pecătui principele şi vă

facce fără de voie în contra vre unuia din
t6te preceptele Domnului Dumnedeului seu,

quare nu se cuvine ă facce, (şi vă p&cătui)
şi vă deveni culpabil,
23. Si i se vă cunosce ptcatul în quare
a pecătuit, îşi va adducce dreptu offrandă
un iedu dintre capre mascule nemaculat.

24. Si şi vă punne man'a pe capul iedu-

lui, şi îl vor junghiă în locul unde se jun-

ghiă holocautomele

inaintea

Domnului;
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(pentru) păcalu este (aquest sacrificiu).
25. Si vă punne sacerdotele din sângele
victimei păcatului cu degitul seu, şi vă dă pe
cornele altarului holocautomelor, și tot sân

gele lui îl vă vărsă la basea altarului holo-

cautomelor,
26. Si totă gressimea o vă offeri pe altar
că şi gressimea sacrificiului de salutariu;
şi se vă rugă pentru dânsul sacerdotele
despre păcatul lui quare se vă ierlă lui.

27. lar de vă pecătui fără de voie vre un

sulflet unul din popolul ţărrei, făcând

vre

un păcat (încontra) tutulor preceptelor Dom:

nului que nu se cuvine a se facce, şi vă de-

veni culpabil,
28. Sii se vă cunosce păcatul în quare a
păcătuit,vă adducee de offrandă o icdă dintre
capre, femină nemaculată o vă adduece

pentru păcatul seu în quare a păcăluit.
29. Si şi vă punne mân'a pe capul ptcătuirii salle, și vor junghiă ied'a păcatului,
în locul in quare se junghiă holocautomele.
50. Si vă luă sacerdotele din sângele ei
cu degitul seu, şi vă punne pe cârnele alta-

vului holocautomelor, şi tot sângele ei îl vă
vărsă la basea altarului.

31. Si tâlă gressimea o vă luă după cum

ia şi gressimea dela sacrificiul de salutariu;

şi o vă offeri sacerdotele pe altar spre odâre

de suavitate Domnului. Si se vă rugă sacerdolele pentru dânsul, şi i se vă iertă.
52, lar de'şi vă adduece die drept offran
dă pentru păcat, femină
adducă;

nemaculală

să o

35. Si 'și vă punne mân'a pe capul victi- “
mei păcatului, şi o vor junghiă pentru păca-

tul (lui) în locul unde se junghiă holocau-

tomele.
34. Si luând sacerdotele din sîngele
quellei pentru păcat
cu degitul seu, punne=

va pe cornele aliarului holocautosii (arderii
de lol) şi tot sângele ei îl vă versă la basea
allarului holocautosii.

35. Si totă gressimea victimei o vă luă,
după cum se ia şi gressimea diei saetificiu-

lui de salutariu, şi o vă punne sacerdotele

pe altar peste hotocautomele Domnului ; şi
se vă rugă pentru dânsul sacerdotele, pen-

tru păcatul lui în quare a pecătuit,şi se vă
ierta lui.
CAPU V.
1. Iar de vă păcătui sufflet audind voce
de jurământ și fiind martur sau a audit sau
a sciut, de nu vă dă de scire, vă luă păcatul
„assupra "și.
2. Suifletul que s'ar' întâmplă a se attin-

ge de ori-que lucru necurat, sau de morlă-
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cină sau de mursicat de fre necurate, sau

de mortăcinelsau
e de abominaţiile quellor

necurate, sau de morlăcinele vitelor (domestice) necurate, şi se, vă trecce cu vede-

rea de dânsul, culpabil vă fi;
5. Sau de se vă atlinge de immundiţiă
(necurătiă) de omu sau de ori-que immun-

ditiă a sa, de quare altingânduse se vi

spurcă, şi scăpându'i din vedere, a cunoscut'o apoi, culpabil vă fi.

4. Soffletul que vă jură proferind eu hu-

zele sprea facce r&u sau bine, după cum
pronunță omul cu jurământ, şi”i vă trecce

rea,

CAP; Vi

şi vă

păcatui

fără devoie

din

quelle

sânte alle Domnului, vă adducce pentru
culpabilițatea sa Domnului un berbece
nemaculat dintre oi, de prețul unui argint
dintre sicli, după siclul quellor sânate pentru
queea que a păcăluit;
46. Si que a păcătuit din quelle sânte, o

vă redă, şi vă adăogi a cincia parte.pe dassupra, și o vă dă sacerdotelui; şi sacerdo-

tele se vă rugă pentru dânsul în berbecele
culpabilității, şi se vă ierlă lui,

17. Si vre un sufflet de vă păcătui și vă

facce încont
din vederea (ochilor) și vă cunâsce (apoi) Domnului quera vre unuia din preceptele
nu se cuvine a facce, şi wa
qud a păcătuit în vre una din aquestea;
sciut, și vă fi culpabil şi vă ave păcatul seu;
5. Si vă fi quă vă deveni culpabil în vre |
18. Adducce-vă berbece nemaculat dinuna din aquestea, vă marturisi păcatul destre oi de preţul unui argint pentru culpapre quare a pecătuit assupra lui;
hilitate către sacerdote, şi se vă rugă
6. Si vă adducce despre quâte este cul pentru.dânsul sacerd
otele despre nesciinț'a
pabil Domnului, pentru

păcatul în quare a
păcătuit, femină dintre oi o "gnellă sau o

iedă dintre capre, şi se vă rugă pentru dânsul sacerdotele pentru păcatul lui în -quare
a pecăluit; şi se vă iertă lui păcatul.
„7. lar de nu vă pute mân'a lui în de

ajuns spre o die, vă adduece, pentru păcatul

seu în quare a păcătuit, dot turturelle sau

doi pui de columbe Domnului, unul pentru

păcat şi altul spre holocautomă;

8. Si vă adducce aquestea la sacerdote;
şi vă ofleri sacerdotele pe quel peniru păcat

mai âni6iu, si”i vă. rumpe

sacerdotele capul

dela vertebră, şi nu ?] vă despărţi.
9. Sivă asperge din sângele quellui penîru păcat pe păretele altărului, iar remasul

din sânge, îl vă scurge pe basea altarului;
quăci al păcatului este,
10. Si pe quel d'al doilea îl vă facce ho-

locautomă după cum se cuvine; şi se vă rugă
pentru dânsul sacerdotele pentru păcatul
seu în quare a p&cătuit şi se vă iertă lui.
41. lar de nu vă află mân'a lui perechiă

de turturelle sau doi pui de columbe, vă
adducee offrand'a sa pentru queea que a
ptcătuit, o a decea parte dintr'o ephă (o me-

sură) de semidale pentru păcat; nu vă
versă peste dânsa oliu, nici vă punne peste

dens'a liban, quăci pentru păcat este,
12. Sio vă adducce la sacerdoie, şi împumnând sacerdotele plină mâna sa, o vă

punne,că memorial, pe altar peste holocautome Domnului; (qu5) pentru păcat este.
15. Si se vă rugă pentru dânsul sacerdotele pentru păcatul lui în quare a p&cătuit din
” aquestea, şi se vă iertă lui; iar remasul vă
fi al sacerdotelui, că sacrificiu al semidalii .

14. Si vorbi Domnul către Moysă dicând:

15: Suflet que uitând vă trecce cu vede.

lui în quare a “innorat şi nu a sciut, şi se

vă iertă lui,

|

19. Qutci a călcat prin delict, în quelle
păcătuite în aintea Domnului.

|

CAPU VI.
4. Si vorbi Domnul către Moysă dicând :
2. Sulflet de vă păcătui, și trecând cu
vederea, vă trecee peste preceptele Domnu:
lui, şi vă minţi quelle către apprâpele

seu în

deposit

sau

despre societate,

sau

despre răpire, sau quă a nedreptăţit în
quevă pe apprâpele seu,
5. Sau qus a aflat vre un objet perdul şi vă

minţi despre dânsul, şi vă jură strâmb des-

pre vre una din t6te quâte ar” facce omul,

în quât să păcătuiască în aquestea;

A. Si vă fi quând vă pcătui şi vă de-

veni culpabil quă vă întârce inapoi răpirea
que a răpitu sau nedreptatea que a nedreptațit, sau depositul que s'a depus lui, sau
objelul perdut que a fost aflat;
5. Despre tot lucru despre quare a jurat
strâmb, vă restitui objetul întregu și a cincia parte dinir'6nsul vă adăogi pe d'assu-

pra; a cui este i se vă restitui în dioa în
quare se vă învederă.
6. Si despre delictul seu vă oferi Dom-

nului un berbece dintre oi nemaculat, de
prețul după queea în quare a nelegiuil,

(ducându ']) la sacerdote.

7. Si se vă rugă pentru dânsul sacerdotele
În aintea Domnului, și se vă iertă lui des-

pre una din tote din quâte a făcul și a neleiuit,

s 8. Mai vorbi Domnul către Moysă dicând:
9. Precipe lui Aaron şi filiilor Sei dicând :
aqueasla (este) legea holocautosii (arderiide
tot) aqueasta este holocautosea peste arderea

LEVITICU.

CAP. Vi.

ei assupra altarului tota n6ptea pînă dimi-

neata, şi focul altarului vă arde pe dânsul
pînă se vă stinge.

ă

|
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25, Vorbesce lui Aaron și filiilor lui dicând : Aqueasta (este) legea păcatului : în
locul în quare

se

junghiă holocautom'a,

"40. Si vă revesti sacerdotele tunică de

(acolo) se înjunghiă şi quelle pentru păcat

inu, şi feminal de inu vă punne înpregiurul
corpului seu şi vă luă catacarposea que o vă

înaintea Domnului : sânte din sânte sunt.
26. Sacerdatele que offere aquest (sacri-

consommă focul, (adic) holocautosea de
pe altar, şi o vă depunne lingă altar.
44, Si se vă desbrăcă de stola sa şi vă
resvesti altă stolă, și vă ducce arderea de

tot afară din castre la locu curat;
12. Si focu pe altar vă arde assupra lui
şi nu se vă stinge şi vă arde sacerdotele pe
dânsul lemne,dimineața dimineaţă, şi vă aş:

ședă peste dânsul holocautosea, şi vă punne
peste dânsul gressimea de salutariu.
43.

Si focu în tot d'auna vă arde pe altar;

şi nu se vă stinge.
44. Aqueasta (este) legea sacrificiului,

que îl vor adducce filii lui Aaron înaintea
Domnului în fac'a altarului.

15. Si vă luă (sacerdotele) cu pumnul
din semidalea sacrificiului din preună

cu

oliul

ei,

şi cu

tot libanul

ei,

quelle

que sunt peste sacrificiu, şi vă adducce pe
altar ardere odore de suavitate, memoriulul
ei Domnului.
46. lav remasul dintr'ens'a vă mâncă
Aaron şi [iii lui : azyme (0) vor mâncă în
locu sânt, în atriul tabernaculului

mărtu-

viei 0 vor mâncă.

17. Nu se vă cocce fermentat (dospit);

parlea aqueasta dideiu lor din

carpomele

Domnului; sânte din sânte sunt, că și quea
pentru păcat, că şi quea pentru delict.
49. "Tot masculele din sacerdoti vă mâncă aqueasta; (dreptu) legitimu în generațiile lor din carpomele Domnului. Tot quel
que se vă atlinge de aquestea santifică-se-va.

19. Si vorbi Domnul către Moyse dicând:
20. Aquesta (este) darul lui Aaron şi al

filiilor lui que vor adducce Domnului în
dioa în quare vei unge pe dânsul : a decea

parte dintro ephă de semidale sacrificiu
de tot dauna, jumătate dintr'ânsul dimi-

neat'a,"şi jumătate dintr'6ns'a ser'a.
24. Pe sartagine în oliu se vă facce câ
pismet o vă adducce şi pisală mă&nunt, sacrificiu în fărimăture, sacrificiu în odâre de

suavilate Domnului.
22. Si sacerdotele quel uns (que vă succede) în locul aquestuia dintre filii lui vă

facce (și ellu) aqueasta : lege eternă Domnu:

lui, cu totul se-vă consummă.
23. Si tot sacriliciul sacerdotelui holocanst (ars de tot) vă (i, şi nu se vă mâncă. 24, Si vorbi Domnul către Moysă dicând:

ficiu) îl vă mâncă; în locu sânt se vă mâncă,

în atriul tabernaculului mărturiei.
27. Tot quel que se altinge de cărnile
aquestei (victime) sanctifică-se-va, şi quărui
vestmânt se vă asperge din sângele ei, orique se vă asperge, dintr'Ensul, se vă spălă
în locu sânt.

28. Si vasul ostrachin (de lut) în quare se

vă ferbe, sparge-se-va, iar de se vă ferbe în
vas de aramă, să se frece vasul şi să se

spele cu apă.
29, Tot masculele între sacerdoți vă
mâncă aquestea : sânte din sânte sunt Domnului.

30. Si tote quelle pentru păcat din al
quăror'a sânge se vă adducce în tabernaculul mărturiei spre a se facce rugă în sanctuariu, nu se vor mâncă, (ci) în focu se vor
arde.
CAPU VII.

4, Si aqueasta (este) legea berbecelui
quellui pentru delict : sânte din sânte sunt.
2. În locul unde se junghiă holocautom'a
(acolo) se junghiă (şi) berbecele delictului
inaintea Domnului, şi sângele lui se vă re-

vărsă la basea altarului in pregiur.

5, Si Lotă gressimea lui o vă offeri din(rEnsul, şi cod'a şi totă gressimea que aceopere intestinele, si 161ă gressimea de pe
intestine,

4, Si amândoi rănichii, şi gressimea. de
pe dânşii, quea de pe câpse şi învăliuwa quea de pe ficat din preună cu rănichii le vă luă.
5. Si le vă offeri sacerdotele pe altar ar-

dere Domnului ; (qu5) pentru delict este.

6. Tot masculele dintre sacerdoţi le vă
mâncă, în locu sânt le vor mâncă, sânte între sânte sunt,

7. Precum oblaţia pentru păcat, asse-

menea şi quea pentru delictu, legea lor una

este : sacerdotelului quellui que se rogă
într'6nsă a lui să fiă victima.

8. Si sacerdotele que offere holocautom'a
vre unui: omu, pellea holocautosii que

ellu offere a lui să fiă.
9. Si tot sacrificiul que se vă coccee în
cuptor, şi tot (sacrifleiul) que se vă facce pe

grătar sau pe sartagine, al sacerdotelui que
îl offere, al lui să fiă,

|

10. Si tot sacrificiul refăcut în oliu sau
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nerefăcut, tutulor filiilor lui Aaron să fiă,
unuia că și altuia egal.
:

11. Aqueast'a (este) legea sacrificialui de
saluiariu que vor offeri Domnului.
12. De o vor adduece pentru laudă (de

CAP.

VIII.

vitele din quare vă oferi carpomă Domnu-

lui, vă peri sufiletul aquella din popolul
seu.

recunoscință),să adducă pe sacrificiul laudei

26. Sânge nici de cum să nu mâncaţi în
nici înt”o locuință a vâstră, atât dela passeri quât și dela vite.

în oliu.

peri suffletul aquel!a din popolul seu.

pâini de semidale refăcute -în oliu, şi
turte
azyme unse în oliu, şi semidale frământată

15, Pe pâini fermentale cu aluat îşi
vă adducce offrand'a sa peste sacrificiul

laudei de salutariu al seu.
14. Si vă adducce dintr'ânsul una din
tOte offrandele salle dempţiă Domnului; sa-

cerdolelui que reversă sângele salutariului a
lui să fiă,
15. Si cărnile sacrificiului laudei de sa-

lutariu alle lui să fiă, şi în dioa în quare
se

vă ofleri darul se vor mâncă; să nu se
lasse dintr'ensele pe a doa di.
16. Si daqua este vre o urare sau (daua) de bună voie sacrifică darul seu, sau

loga dioa adducce sacrificiul seu,

se vă

mâncă (attunci) şi pe a doa di, și remasul
dintensul 'se vă mâncă.

17. lar remasul din cărnile sacrificiului
pină în dioa a treiz în focu se vă arde.

„48. lar daqua

mâncând vă mâncă din

cărnile sacrificiului salutarielor salle pe
a

treia di, nu se vă acceptă quellui que adduce

aqueast'a, nu se vă consideră lui; (qu6) spur-

căciune este, și sufitetul que ar'-mâncă
din.

t”'ensul, păcatul vă luă (assupră'şi).

9. Si cărnile quâte s'ar allinge de
(que este) necurat nu se vor mâncă (ei) tot
în
focu
se vor arde şi cărnile; tot quel curat
vă mâncă cărni.
20. Iar suffletul que ar mâncă din căr-

nile sacrificiului de mântuire, quare este
Domnului, și (vă av) necurăţia lui pe den-al
sul, vă peri sufiletul aquella din popolul
seu.
que

24. Si sulfletul que star allinge de orilucru necurat sau de necurăția omu-

lui, sau de palrupedele necurate sau
de ori.
que abominaţiă necurală, şi vă mâncă
din

cărnile sacrificiului de mântuire,

que este

al Domnului, vă peri sufiletul aquell'a din
popolul seu.
22. Si vorbi Domnul către Moyse di-

.
când:
25. Vorbesce filiilor lui Israel : nici
o
gressime de boi, şi de oi şi de capre nu
veți

mâncă.
24. Si gressime de mortăcine şi de mursicat de fre; (nu) se vă lucră la nici
lucru, şi spre mâncare nu se vă mâncă. un
25. Tot quel que mănâncă gtessime
din

27. Tot sufiletul que ar” mâncă sânge vă
28. Mai vorbi Dumnedeu către Moyse

dicând :
29. Iar filiilor lui Israel vei vorbi dicând :
quel que offere sacrificiu de mântuire Domnului, vă adducce offrand'a sa Domnului (și)
din sacrificiul seu de mântuire;
30. Mâinile lui vor offeri carpomele Domnului; gressimea quea de pe peptuscul, și

învălitara ficatului le vă offeri spre a le
punne daru înaintea Domnului.
31. Si vă ofleri sacerdotele gressimea pe

altar, și vă fi peptusculul lui Aaron şi filiilor lui;
52. Iar bracul quel dreptu veţi dă demp(id sacerdotelui din sacrificiurile vostre
de
mântuire.
55. Quellui que offere sângele mântuirii

şi3 su gressimea (quea) dela filii -Aaron al lui

să fiă în parte bracul quel dreptu.
34. Qu5 peptusculul Suprapunerii şi bra.
cul dempliunii luatu-le-am dela fiii lui Is-

răel din sacrificiurile vâstre de mântuire,
şi

le am dat lui Aaron sacerdolelui şi filliilor

sei (drepi) legitimu eternu dela filii lui Is35. Aqueasta (este) ungerea lui Aaron,
şi ungerea filiilor lui din carpomele Domnului, în dioa în quare îi addusse pe dânsii
spre a preoti Domnului;
36. După cum ordonă Domnul & se di
lor în dioa în quare unse pe dânsii, dela
filii lui Israel; (drept) legitimu în genera.
țiile lor.
37. Aqueasta (este) legea holocautomerael.

lor şi sacrificiului mântuirii
38. In modul în quare ordonă Domnul
lui Moyse în muntele Sină, în dioa în quare
ordond filiilor lui Israel a adducce oftrandele lor în aintea Domnului, în deser
tul

Sină.

CAPU VIII.

1. Si vorbi Domnul către Moysă dicând :
stolele lui, şi oliul ungerii, şi vițellul quel
pentru păcat, și amândoi Derbecii, şi canis(ru cu azyme,
3. Si adună (6tă synagog'a la uş'a Tabernacului mărturiei,
4. Si facă Moyse după cum “ia ordonat
2. Ia pe Aaron şi pe filii lui cu dânsul şi
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CAP. FIN.

Domnul și convoco synagogia la uşa tabernaculului mărturiei.

24. Ia» pântecele şi piciorele le spălo cu
apă, şi offeri Moysă berbecele întregu as-

5. Si disse Moyse către synagogă : Aques-

supra altarului : holocautomă (quare) este

ia este cuvântul (aqueasta este) queea que
commando Domnul de a facce.

în odâre

nului după cum a commandat lui Moyse

de suavitate, carpomă este Dom-

6. Si addusse Moysă pe Aaron şi pe filii

Domnul.

7. Si revesti pe dânsul (pe Aaron) cu

lea, berbecele consummaţiunii şi pusse
Aaron și filii lui mâinile lor peste capul berbecelui ;
23. Si "1 junghid, şi lu Moysă din sângele lui, şi pusse peste mollele urechiei
quellei drepte a lui Aaron, şi pe summitatea mâinii lui quellei drepte, și pe sumita-

aquestuia şi îi spălo cu apă.

tunic'a, şi îl înciuse cu zon'a şi "1 revesti cu

manta, și pusse assuprăi superumeralul
(ephodul), şi "1 precinse după făptur'a superumeralului şi îl constrînse într'Ensa.

8. Si pusse assupra lui raționalul, și
suprapusse peste rațional, Manifestaţia și
Adeverul.

|

9. Si pusse mitr'a peste capul lui, şi suprapusse peste mitră de către fac'a lui lamina auree quare s'a fost sanctificat sântă,
după cum ordonasse lui Mays& Domnul.
10. Si lud Moysă din oliul ungerii, și
unse tabernaculul și tote alle lui, şi] sanctilico;

41, Si asperse dintrânsul de șepte ori

peste altar, şi unse altarul şi '] sanctific şi

16te vasele lui,și spălătoriul și Dasea aquestuia și le sanelifică (şi unse tabernaculul şi

22, Si addusse Moyse berbecele al doi-

tea piciorului lui quellui dreptu.
24. Si addusse Moyse pe filii lui Aaron,

şi pusse Moyse din sânge pe mollele urechilor lor quellor drepte, şi pe summilățile
mâinilorlor quellor drepte şi pe summitățile
piciorelor lor quellor drepte; şi reverso
Moys& sângele pe altar în pregiur.
25. Si lud gressimea şi coda şi Lolă
gressimea quea de pe pântece, şi învălitur'a
ficatului, și amândoi r&nichii, şi gressimea

quea de pe dânsii, si bracul dreptu,

26. Si din canistru consummaţiunii que

t6te quelle dintrânsul și îl sanctificâ).

eră înaintea Domnului lud o pâine azymă,
şi pâine de oliu uua, și turtă una, ȘI Su-

vii peste capul lui Aaron şi '] unse pe den-

prapusse peste gressime
quel dreptu;

49. Si supravtrsd Moyse din oliul unge-

sul și 7] sanctilico.

13. Si addusse Moyse pe filii lui Aaron
si i revesti cu tunice, şi încinse pe dânșii
cu zone,

și circumpusse lor cidare după

cum ordonasse Domnul lui Moyse.

44. Si addusse Moys& viţellul quel pentru păcat, şi suprapusse Aaron și filii sei
mâinile lor peste capul vitellului quellui
o
pentru păcat.
sânge
din
Moysă
lud
şi
45. Si”l junghid,

şi pusse peste cornele altarului în pregiur

cu degitul seu şi curăti altarul; și sv&rso

sângele peste basea altarului,

și îl sancti-

ficico, spre a se rugă assupra lui.
16. Si lu Moys€ L6tă gressimea, quea
de pe intestine, și învălitur'a quea de pe ficat, şi amândoi r&nichii, şi gressimea de pe
dânsii, şi le offeri Moys& assupra altarului.

41. lar vitellul şi cărnile lui şi pellea lui

şi fimul lui le arse în focu afară din castre

şi peste

bracul

27. Si le pusse tote pe mâinile lui Aaron și pe mâinile filiilor aquestuia și le oferi
demptiă înaintea Domnului.

29. Si lu Moyst din mâinile lor și le

offeri assupra altarului, peste holocautom'a
consummaţiuni, quare este odore

de sua-

„vitale ; carpomă Domnului este.

29. Si luând Moyse peptuscululiîl ardico

spre punnere înaintea Domnului, dela berbecele consummaţiunii şi s'a făcut lui Moys&

drept parte, după cum ordonasse Domnul
lui Moys€.

50. Si lud Moyse din oliul ungerii şi din
sângele quel de pe altar, şi aspevse peste
Aaron şi peste stolele lui şi peste ilii lui

(cu dânsul) şi peste stolele filiilor lui cu
dânsul, și sanclifico pe Aaron şi stolele lui
şi pe filii lui, şi stolele filiilor lui din preună

cu dânsul.

după cum ordonasse lui Moys& Dumnul.

51. Si disse Moyse către Aaron şi către
filii aquestuia : ferbeţi căenileîn atriui taber-

holocautomă ; și pusse Aaron și filii lui
mâinile lor peste capul berbecelui.
49. Si junghid Moyst berbecele și revers
Moys& sângele peste altar în pregiur;
30. Si berbecele îl tăid în bucăţi după
membrele lui, şi ofleri (spre ardere) Moyse
capul, membrele și gressimea;

naculului mărturiei, în locu sânt, şi acolo le

19. Si addusse Moys8 berbecele quel spre

veţi mâncă, și pâinile quelle din canistru
consummatiunii după cum mi s'a ordonat

dicând : Aaron şi filii lui vor mâncă aquestea.

32, Si remasul din cărni și din pâini în
focu se vor arde;
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„33. “Si din uşa tabernaculului mărt
uriei
nu

34. După cum se făcu în dioa aque
ast'a
(în quare) ordons Domnul deâ
se
facc
e
spre
a se facce rugă

.
35. Si la uș'a
stde şepte dilie,
todi custoditele

pentru voi.
tabernacului mărturiei veţi
dille şi nopţi, şi veţi cusDomnului, qua să nu mu-

riți, qudci așă “ini a ordonat Dom
nul (Dumnedeu).
36. Si făcu Aaron și filii lui âte
cuvintele

que ordonasse lui Moyse Domnul
.

CAPU IX.

1. Si a fost qus în dioa a opta chie
mă
Moysă

pe Aaron și pe filii aquestuia și
senadrinul filiilor lui Israel.

2. Si disse Moysă către Aaron : ia

ție vitellu dintre boi pentru păcat,
şi berbece
spre holocautomă nemaculaţi şi
addu-”i înaint
ea Domnului,

3. Si senadrinului lui Israel
vorbesce,
dicend : Luaţi un iedu dintre
capre pentru

păcal, şi un vitellu şi un 'gnellu
spre holo4. Si un vitellu şi un berbece
liciul mântuirii în aintea Domn spre sacrimidale frământată în oliu; qud ului, şi seastădi se vă
arătă Domnul întru voi.
5. Si luară după cum ordons Moys
e (și
addusser6)
carpose de un an nemaculaţi.

în fac'a tabernacului
şi se appropid tâtă Synagog'a şi mărturiei,
stelteră înaintea Domnului.

6. Si disse Moysă : aquest
dis Domnul făceti!]; şi se văcuvânt que a
arătă între
voi gloria Domnului.
|
7. Si disse Moyst către Aaron appr
opiă-

ie către allar, şi fă (sacrificiul)
pent
tul teu şi holocautom'a la, şi rogă ru pica-te pentru

sine'ţi, şi pentru cas”a ta, şi exec
ută offrandele popolului, şi rogă-le pent
ru dânsii
după cum ordonă Domnul (lei Moys
e).

_8. Si se appropid Aaron câtr
e altar, şi
sacrifico vițellul quel pentru
pâcatul seu;
9. Si addusseră flii lui Aaro
n sângele la
deusul,

şi îşi tinse degetul în sânge, şi
pusse
peste cornele aliarului, şi sâng
ele îl svărsd
peste basta altarului,
10.

Si gressimea şi r&nichii,

pa ficatului quellui pentru păca şi învăliLu=
(spre ardere) assupra altarulu t le ofleri
ordonase lui Moys& Domnul. i după. cum
14. Si cărnile și pellea le arse
cu focu
afară din castre..
12. Si junghi holocautom'a
; şi addus-

SCAP. X,

seră filii -lui Aaron sângele la
dânsul, şi reverso assupra altarului în preg
iur ;

Veţi eși şepte dille pină se vă plini
dioa,
dioa consacratiunii votre, qusc
i în şepte
dille se vor deplini mâinile vâst
re.

15. Si holocautom'a o addu ă
la dânsul după membrele ei, cu capusser
l,
şi
le
pusse
(spre ardere) assupra altarului.

14. Si sp&ld pânteceleşi picidrel
si le suprapusse peste holocauto e cu apă,
mă
15. Si addusse offrand'a popo pe altar,
lului, și
lud iedul quel pentru păcatul
popolului, şi

l junghiară, şi ?] curățiră câ şi mai
'nainte.
16. Si

addusse holocautom:a şi o
făcu
după cum se cuvine,
17. Si addusse sacrificiul
mâinile dintr'ânsul şi ”] pusse şi'şi împlu
pe altar, afară

de holocautomPa matutină (de dimi
nenţă),
18.

ficiului

Si junghio vitellul şi berbecele
sacrimânt
uirii

populului, şi

addusseră
filii lui Aaron sângelela dânsul
(și "1 revers
spre altar în pregiur).

19. Si gressimea dela viţellu şi dela

ber.
bece, cod'a, și gressimea que acco
pere
pânlecele, şi amendoi renichii, şi
gressimea de
pe

denşii și învălitur”a quea de pe
.
0. Si pusse gressimile peste peptficat
uscu
li,
şi olferi gressimile (spre ardere) pe
altar. "24. Si peptusculul şi bracul
que] dreptu
le lu Aaron spre demptiă înaintea
lui,după cum ordonasse lui Moyst DomnuDomnul.
22. Si ardi

cându 'și Aaron mâinile assupra popolului, îl binecuvânto;
şi descindu
după que făcu (sacrificiul) pent
ru păcat şi
holocautomele, (cum) şi quelle
alle mântui.

rii,

25. Si intro Moyst şi Aaron în
labe

rnaculul mărlurici, şi eşind,
binecuvântară lot

popolul; și se arăt
popolul.

gloria Domnului la tot

24. Si eşi focu dela Domnul

şi devorb
quelle de pe altar, atât holoca
utomele quât
și gressimile ; şi vedu tot popo
lul, şi cădură
(cu
toţii) pe faca lor.

CAPU X,
1. Si luând fiii lui Aaron, Nad
ab și
Abiud, fiă-quar

e incensoriul seu, pusseră
într'ensul focu , şi pesle dâns
ul pusseră
ihymiame , și ofleriră înai
ntea Domnului

fusu străin quare nu le a fost
ordonat Dom:
nul.
2. Si eşi focu dela Domnul
(uare ii deYOrd și muriră înaintea Dom
nului,
3. Si disse Moysă către Aaron
: aqueast'a
este queea que a dis Domnul
dicâ
nd
: între
quei que se appropiă de
mă-voiu şi în LOLă Synagog'amine sanctificăme voiu glorifică; şi se resignă în tăce
re Aaron.
4. Si chiemă Moysă pe: Mis
saphan, filii lui Oziel, filii adaişi pe Eli.
fratelui. tatălui

U1

LEVITICU.

CAP..5I.

ardicați pe fraţii vostri dela fac'a quellor

şi să v& rugaţi pentru dânşii aintea Doranului.
Sa

5. Si veniră şi îi ardicoră în tunicele lor

în sanctuariu (în facă) în întru; îl veti mân-

lui. Aaron, şi disse către

dânşii, veniti şi.

sânte (şi duceti'i) afard din castre;

afară din castre, după cum a dis Moys&.

6. Mai disse Moys& către Aaron şi Elea-

zar şi Ithamar filii aquestuia que”i remassesseră : de pe capul vostru nu vă luaţi cidavele, şi vestmintele vâstre nu le runpeţi
qua să nu muriţi şi qua să nu fiă urgiă peste

t6lă synagog'a; iar fraţii vostri; 16tă cas'a

lui Israel să plângă incendiul de quare se
încinserd dela Domnul.
7. Si din uşa tabernaculului mărturiei
să nu eşiti qua să nu muriti; qusti oliul

'voi (este).
ungerii, quel dela Domnul,peste

Si făcur după cuvântul lui Moysă.
9. Si vorbi Domnul către Aaron dicând :
9. Vinu și sikeră să nu beţi tu și filii
ăi din preună cu tine quând intraţi în tabernaculul mărturiei, sau quând 'paintati
către altar, qua să nu muriţi : lege eternă
(să fiă) în generaţiile vostre;

10, Spre a se distinge între quei sânţi

și profani şi între quei necurati și curați; 44, Si spre a învătă pe filii lui Israel tote
quelle legitime quăte a vorbit Domnul către
denşii prin mân'a lui Moyse.

42. Disse apoi Moyst către Aaron şi călre

Eleazar şi Ihamar, lilii lui Aaron que îi remăssesseră : luaţi sacrificiul remas din car-

pomele Domnului, şi mâncati "1 azyme lungă altar; (qu5) sânte din quelle sânte sunt.

15. Si mâncali sacrificiul în locu sânt,
quăci (parte) legitimă ie este, şi (parte) legilimă filiilor tei aqueasta din carpomele
Domnului; qusci aşă mi s'a ordonat.
14. Si peptusculul segregatiunii (despăr-

tirii) şi bracul dempţiunii mâncă-vetiîn locu

sânt, iu, şi filii tei, şi cas'a la cu line ; qudci
(parte) legitimă ţie, şi (parte) legitimă filiilor tei s'a dat din sacrificiurile de mântuire
alle filiilor lui Israel.
15. Bragul dempţiunii şi peptusculul segregaliunii peste carpomele gressimelor le
vor adducce, spre a se olferi drept parte în-

aintea Domnului ; şi vă fi ţie şi filiilor tei şi
filielor talte cu tine (parte) legitimă, după
cum a ordonat lui Moys& Domnul.
46. lar iedul quel pentru păcat, cercând
îl căuto Moysă, şi aquest'a eră ars, Si se
mîni6 Moyse pe Eleazar şi pe Ihamar (sacerdotii), filii lui Aaron que “i remăssesserd,
Şi
dicând :

“47. Pentru que vali mâncat sacrificiul

pentru păcat în locu sânt? gubci sânte din
quelle sânte sunt, aqueasta s'a dat vo& spre
mâncare, qua să ardicati păcatul synagogei,

48. Qusci nu s'a addus din sângele lui

că în

locu

sânt,

după

Domnul.

19. Sivorbi Aaron

cum.

"mi ordonat

-

către Moyst, (dicend):

astădi addusseră quelle pentru păcatul lor,
şi holocautomele lor înaintea Domnului;
iar mie se întâmplară aqueste (supăprări)

de voiu mâncă (dar) quelle pentru păcat aslăgi, plăcut ore vă [i Domnului?
20. Si audi Moys€ şi placu lui.
CAPU XI.

4, Si vorbi Domnul către Moysă şi Aaron dicând către dânsii :

2. Vorbiti filiilor lui Israel, dicend

:

aquestea sunt vitele que veţi mâncă din tote
vitele quelle de pe pământ:

5. Tot animalul

cu copita despicală

având dot unghii, şi quare,rumegă între
vite, aquestea veţi mâncă.
4. Nu veţi mâncă ânsă din quelle que
rumegă, şi au copitele despicate şi unghiile
despărțite, camil'a: quăci de şi rumegă,r'are

ânse copit'a despicată, şi necurată aqueasta
între voi (este).

5. Nici dasypodul, que rumegă şi copit'a
mare despicală, qud necurat vot (esle);

6. Nici cherogryilu que rumegă și copia
mo are

despicală,

quă necurată vos (este),

7. Si porcul, que având unghiă despicată şi despărtind unghiile copitei, nu rumegă, şi necurat voă este.
8. Din cărnile aquestor'a nu veţi mâncă

şi de mortăcinele lor nu ve veţi atinge,
(qud) necurate aquestea (sunt) vo&,
9. Si aquestea (sunt) quâte veţi mâncă
din tote quelle din ape : tote quâte au aripidre şi soldi în ape și în mări şi în torrente

aquestea veţi mâncă.
10. Si idte quâte nu au aripiore nici soldi
în apă (sau) în mări şi în torrente, din tote
quâte scotu

apele,

şi din tot suffletul viu

' que este în apă abominaţiă este.
44. Si abominaţii vor fi între voi; din
cărnile lor nu veţi mâncă şi de mărtacinele

lor horrore (schirbă) aveti.
"49. Si tote quâte nu au loruşi aripidre şi
soldi în apă, abominaţio este una câ
aqueast'a vot.

13. lar dintre quelle svolătore aquestea

veți ave în horrore şi nu se mănâncă, (qu5)
abominaţio este: aquila și grypul şi halietul

(vulturul de mare).
14, Si gypul, şi vulturul,

lor,

şi: semenile
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15. Si ori-que

corbu şi semeni aque-

stuia, și struţul, şi buha, şi larul (passere de

mare) şi semenii aquestuia.

47. Si nyeticoracele, şi mergulu (here-"
tele) şi ibis,

18. Si porphyonul, şi pelecanul şi lebăda
(şi glauca).
19. Si erodiul, şi charadriul și semenii
aquestor'a, şi upupa (pupăza) şi nycterida
(liliacul).
20. Si tote reptitiele din quelle svolătore, que se miscă pe palru (picidre, că li-

liecii) abominatii sunt vo&.
"21. Si aquestea veţi mâncă din tote rep-

tiliele svolătore que âmblă pe patru (pici6-

re), que au craci din susul picidrelor lor
spre a saltă înu”ânşii pe păment; aquestea

veţi mâncă dintr'ensele :
22. Bruchul şi semenii lui, şi attacul și
semenii lui, şi acrida (o speşiă de locuslă)
şi semenile aqueslia; şi opheomachul şi
semenii lui.
25. Tot reptiliiul din quelle svolălore

que îşi au patru pitidre, abominaţii sunt
„voă,
vt veţi spurcă;

ori-

quine se altinge de mostăciuele lor, necurat

vă fi pînd ser'a.

25. Si tot quel que ardică din mortăcinele lor, să 'și spăle vestmintele

vă fi pind ser'a.

și necurat

26. Si între tote vitele, queea que este
cu copit'a despicală şi cu unghiele despărțile,

şi quare

nu

rumegă,

necurate

vorfi

vog; tot quel que se allinge (de mortăcinele) lor necurat vă fi (pind sâr'a).
27. Si tot que âmblă pe mâinile salle

între LOte ferele que se mişcă pe patru, necurate sunt vot; lot quel que se altinge de
morlăcinele lor necurat vă fi pînă seră.
29. Si quel que ardică din mortăcinele
lor, îşi vă spălă vestmintele, şi necurat vă
fi pînă stra : necurate sunt aquestea voi,
29. Aquestea iar mai sunt vo& necurate
dintre reptiliele que se tivrăscu pe pămtut:
mustela (nevăstuica) şi sârecele, şi crocodilul

de uscat, şi semenii aquestuia.
30. Si chițoranul (mygalea) şi chame-

leon, şi chalabotul,

şi șopirla (saura),şi

talpa (sobolul).
31. Aquestea necurate sunt vot din tdte

quâle se tirrescu pe pământ;

tot quel que

se allinge de dânsele morte, necurat vă
pină ser'a,

ori que vas în quare se facce quevă, în
apă să se îmmoiă şi necurat vă fi pină sera,

şi (apoi) curat vă fi.

46. Si curuiul şi semenii lui;

24. Si în aquestea

Cab. XI.
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32. Si tot peste quare ar' cade din mor-

tăcinele lor necurat vă fi din ori-que vase
de lemnu, sau vestment sau pelle, sau sacu;

35. Si ori que vaxu ostrachin (de lutu) în
quare ar” căde din aqueste (spurcăciuni) în
întru, quâte sunt înu”'ânsul necurate
vor fi,
şi vasul îl veţi sparge.

54. Si tot nutrimentul (cibul) que mâncați,

peste

quare

ar”

veni

apă,

necurat,

vă fi. Si ori-que băutură que se bea în tot
vasul necurat vă fi;
55. Tot (cu un cuvânt) peste quare vă
căde din mortăcinele aquestor'a necurat vă
fi, şi necurate (aqueslea) vor fi voă.
36. Afară ânst de sorginţi de ape, și de
lacuri, şi de adunări de ape, (aquestea)

cu-

rate vor fi. lar quel que se atlinge de mortăcinele lop necurat vă fi.
37. la de vă căde din mortăcinele lor
peste orţ-que semânța que se semtnă,
(aqueea) burată este.
|
58. lar de se vă vărsă apă peste ori-que

stmânță şi Vă cădt (apoi) din mortăcinele
aquestor'a pe densa, necurată vă fi vot.
*39. lar de vă muri dintre vitele que sunt
vo& spre mâncare, quel que se atlinge

de

mortăcinele lor necurat yă fi pînă ser'a,

40. Si quel que vă mâncă din morlăcinele lor își vă spălă vestmintele (și se vă
înbăiă cu apă) şi necurat vă fi pînă sera; iar
quel que vă ardică din mortăcinele lor îşi
vă spălă vestmintele (şisevă îmhbăiă cu apă),
şi necurat vă fi pin ser'a,
41. Si ori-que reptil que se tirresce pe
pământ, abominatid este vot: nu se mănâncă.
|

42. Si tot que âmblă pe pântece, și tot
que âmblă pe patru în tot dauna, (tot) quei

cu multe picidre intre tote reptiliele que se
tirrescu. pe pâmânt, nu veţi mâncă, quă
abominaţid vo& este.
43. Si să nu vă faceti abominabili suf.
fletele v6stre cu nici unele din repiiliele
que se lîrră pe pământ, şi să nu deveniți
necuraţi într'6nsele.
44. Qud cu sunt Domnul Dumnedeul
vostru, și vă veţi sanclifică şi sânti veu fi,
qudci sânt eu Domnul Dumnedeul vostru
sunt, şi să nu spurcaţi sufletele vâstre în

nici unele din reptiliele que se miscă pe
pământ.
43. Qub eu sunt Domnul quel que v am
dus în sus din pământul Egyptului spre a fi
Domnedeul vostru, şi sânţi șă fiţi, quă sânt

eu (Domnul) sunt,

”

46. Aqueasta (este) legea pentru vite și
passeri, şi pentru ori-que suflet viu que
se mișcă în apă și pentru ori-que sulflet que

LEVITICU,
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se lirră pe pământ, sprea distinge dintre
quelle necurate și dintre quelle curate, şi
intre viețuitâre que se pot mâncă și între
viețuitâre que nu se pot mâncă.

4. Si vorbi Domnul către Moys& dicend.
2. Vorbesce filiilor lui Israel și vei dicce
către denşii ; malierea quare se vă fecundă
şi vă nasce mascule, impură vă fi şepte dille;
în dillcle separaţiuinii lehusiei ei impură
vă îi;
5. Si în dioa a opta vă circonlăiă carnea
acrobystiei lui.
4. Şi trei deci şi trei de dille vă stă în
sângele curat al seu; de nimicu sânt să nu
-se allingă, şi în sancluariu să nu intre pînă

se

vor

împlini

dillele

curăţirii

salle.
5. lar de vă nasce femine, impură vă fi

de dot ori şepte dillc, după (dillele) Iehu-

siei salle; şi ştideci şi șese de dille vă stă
în sângele curat al seu.

6. Si quând se vor împlini dillele curățirii salle peutru filiu sau pentru filiă, vă
offeri un "gnellu de un annu nemaculat în
holocautomă, și un puiu de columbă sau o
turturrellă pentru păcat la uş'a tabernaculului mărturiei către sacerdote,
7. Si îlvă offeri înaintea Domnului,

și

se vă rugă pentru densa sacerdolele, şi o vă
curăţi de scurgerea sângelui ei. Aqueasta

(este) legea quellei
Îiliă.
9. lar de nu vă
un 'gnellu, vă luă
de columbe, una
pentru ptcat, şi

que nasce filiu

sau

află mâna ei putinţă la
dos turturelle şau doi pui
spre holocautomă și alta
se vă rugă pentru dânsă

sacerdotele, şi se vă curăţi.

peru albu, ci este tot negru, alluuci vă se-

pară sacerdolele pe (quel cu) plag'a şâpte
dille;
5. Vă vede apoi sacerdotele plag'a în a

şeptea di, şi daqua plag'a € tot aqui în aiutea lui, şi nu s'a mai întins în pellea lui, îl

CAPU XUI.
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CAPU XIII.
1. Si vorbi Domnul către Moyst şi Aaron
dicând :
2. Omului quărui i s'ar” facce în pellea

vă mai separă şepte dille de a doa dră.

6. Si”l vă mai vede sacerdotele a șeptea

di de adoa 6ră, şi daqua plag”a este obscură,
(și) nu s'a mai întins în pelle, attunci îl vă
curăli sacerdotele, (quăci) numai semnătură

este, și spălându'şi vestmintele curat vă i.

7. lar daqua prefăcânduse se vă intinde
semnătura în pelle, după que] a vădut sacerdotele spre a] curăli, allunci se vă
arătă de adoilea la sacerdote;
o
9. Si videndu'l sacerdotele, și &ccă qu5

semnătura s'a întins în pelle, attunci îl vă

declară de necurat sacerdotele (quăci) iepră

este,

9. Si symptomă de lepră de se arătă în
omu şi se vă ducce la sacerdote;
10. II vă vede sacerdotele, și daqua cica:
icea € albă în pelle, şi aqueasta vă fi
schimbat părul în albu, si (se vede) carne
sănătosă vie în cicalrice ;

11, Lepră înveterată este în pellea ctu-

nii lui, şi îl vă declară de necurat sacerdoele, și nu 7] vă mai separă, (spre sciintă)
duci necural este.
12. Iar daqua înflorind vă înflori lepr'a

în totă pellea cu plagă dela capu pînă la
piciorele lui, în tolă vederea sacerdotelui;
15. Siv&dend sacerdotele, eccă quă lepră
a fost accoperit totă pellea cărnii lui, îl vă
declară de curat preotul despre plagă ; da-

qua totă s'a prefăcul în albu, curată este.

AA. Si în quare di se vă arătă pe dânsul
carne vie, necurat vă îi.
15. Si vedend sacerdotele carnea quea

sănătosă, îl vă declară de. necurat; (quăci)

carnea sănelosă (viă) necurată
esle;

este,

lepră

16. Iar daqua se vă restitui carnea quca

semnu sau lucitură, și

sânătosă și se vă prefacee în albă, vă veni
(omul) la sacerdote;

lepră, se vă adducee către Aaron sacerdotele sau către unul din fiii lui sacerdoții.

s'a prefăcut plag?a în -albu, attunci vă 'declară sacerdotele plaga de cusrală, și curat

cărnii cicatice

sau

se vă facee în pellea cărnii symptomă de

3. Si vă vede sacerdotele syplom'a în
pellea cărnii lui, şi (daqua) părul din plagă
se vă prefacee în albu, şi fac'a plagei (vă Îi)
mai ailundă de quât pellea cărnii lui, (attunci) plagă de lepră (este), vădându '] sacerdotele, îl vă declarăde necurat.

4. lar de vă fi lucitur'a albă în pellea
cărnii lui, şi nu vă fi mai aMundă faca ei de

quât pellea, şi părul lui nu s'a prefăcut în

17. Si vedendu”l sacerdotele, âccă quă

vă fi (omul),

49. Si carnea de se vă facce în pellea lui
ulcer, şi se vă însănttoşă;

19. Si se vă facce în locul ulcerelui cica-

trice albă, sau lucitură alburindă sau roșitore, să se arate la sacerdotele ;

20. Si cercetând sacerdoiele, daqua vede

fac'a mai affundă de quât pellea, şi părul ei

prefăcut în albu, attunci îl vă declară de ne8
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lepră este, înflo-

sul, şi faq'a fragmentului (mâncăturei) nu

vită în ulcer.
|
21. Iar daqua vedenă sacerdotele, cecă

este cufundată în pelle;
53. Attunci rade-se-va pellea, iar frag-

curat sacerdotele ; quici

quă nu este pe dânsul ptr albu, şi nu 8 (nimicu) mai aitund de quât pellea cărnii, şi

qud ea este obscură, îl vă separă sacerdotele
şepte dille.
22. Iar daqua întindenduse se vă revărsă
în pelle, de necuratil vă declară sacerdolele;
plasă de lepră este, (que) a înflorit în ulceri.
25. lar daqua

în coprinsul seu la locu

vemăne lucitur'a, şi nu-se mai întinde, cica-

trice de ulcer este, şi îl vă declară de curat
sacerdotele.
|
24. Si carnea de se vă facce în pellea
lui înilamatiă de focu, şi de se vă facce în
pellea lui însănatoşată de aquea inflamaţid
claru (un que) lucid albu quam roşu sau
albicios;

.

|

25. Si cercelând sacerdotele, vede părul
prefăcut în albu assupra semnului arătat,
si faca lui e mai aflundă de quat pellea,

(atunci) lepr'a este în inflamatiă înflorită
şi îl vă declară, de necurat sacerdotele;
pentru quă symplomă de lepră este.

26. lar de vă vede sacerdotele, şi cec
qud este pe semnul arătat păru albu, şi cufundătură nu este în pelle, şi quă plaga
este obscură (închisă), îl vă separă altunci
sacerdotele şepte dille;
97, Si vedendu'l sacerdotele a șeptea di,

daqua întindenduse se vă revărsă în pelle,
îl vă declară attunci de necurat sacerdotele;

quăci plagă de lepră este înflorită în ulcer.

29. lar de vă remâne în coprinsul seu
(la locu) semnul arătat, şi nu se vă fi revărsat

în pelle, şi plag'a vă fi obscură (inchisă),

atlunci este cicatrice de înflamaţiă, şi sacer-

dotele îl vă declară de curat; quăci charac-

ter al înflamațiunii este.
99, Si la bărbat sau lemee de se vâ facce
plagă de lepră pe capu sau pe bărhiă.
30. Si cercetând sacerdotele plag'a, vede
faga ei mai cufundată de quât pellea; şi
înu”'Ensa păr gălbuiu subțire, să "1 declare
de necurat sacerdotele; qusci fragment
(chielie) este, lepră (este) a capului, lepră

a bărbiei.
51. Side vă vede sacerdotele plag”a fragmentului (chieliei) şi de nu vă fi faca ei mai

cufundată de quăt pellea, şi părul nu vă fi
gălbuiu într'ens'a, vă separă sacerdotele
(pe quel cu) plag'a fragmentului şepte
dille ;
52. Si cercetând sacerdotele în dioa a
s&plea, (daqua) vede qui nu s'a rovăesal
fragmentul, şi păiu gălhuiu nu este într'en-

mentul (mancălura) nu se vă rade; şi vă
separă sacerdotele (pe quel cu) fragmentul
şepte dille de a doilea;
34. Si cercetând sacerdotele fragmentul

în dioa a şeptea, daqua vede quă s'a revărsat
mâncătur'a în pelle, după que o a fost ras,
şi quă faca mâncăturei nu este cufundată
in pelle, îl vă declară attunci de curat sa-

cerdotele, şi spălându “şi vestmintele, curat

vă fi,

|

35. Iar daqua întindânduse se vă rev&rsă mâncătur'a în pelle, după que?l a fost
declarat de curat, -.
,
|
de

36. Il vă cercetă attunci sacerdotele, şi
vede quă s'a revărsat măncătur'a în

pelle,

să nu

mai cerce sacerdotele despre

părul gălbuiu ; (qu5) necurat este.
37. lar daqua înaintea lui remâne mân-

cătur'a în cuprinsul seu (la locu) şi păru negru resare într'ânsa, (altunci) s'a însănotoşat mâncătur'a, curat este, şi de curat îl vă
declară sacerdotele.
38. Si bărbatului sau femeii, de i se facu
pe pelle semne arătându-se albe lucide inflorite;
39. Cercetându'l

vede

în pellea

sacerdotele,

cărnii lui semne

daqua

lucide

albinflorite , impetigine este (curat este);

40. lar daqua cui-vă se vă despără (desfulgi) capul, calvu (pleşuvu) în adevăr este,
ânst de curat se consideră.

41. Si dagua (din ainte) despre facăi se
vă despără capul, recalvu se consideră (âns6)
curat, este,

42, lar de se vă facce în calviţia (pleşu-

via) lui sau în recalviția lui, vre o plagă
albă sau roşindă, lepră este înflorind în
calviţia sau în vecalviția lui.
43. Cercetănduil sacerdotele, daqua vede

(qu5) fac'a plagei (este) albă sau roșindă în
calviţia sau în recalviţia lui, că o spegiă de
lepră în pellea cărnii lui ;
44. Omu lepros este (atiunci), necurat
este ; cu necurăliă de necurat îl vă declară

sacerdotele, (quici) în capul lui plaga lui
este.

|

45, Si leprosul în quare este plag'a ave-vă
vestmintele desfăcute și capul lui vă fi descoperit, şi în pregiurul gurei să se învălea-

scă, şi necurat se vă chiemă ;
46. In tote dillele quâte vă fi pe densul
plag'a, necurat fiind, necurat este; separat

vă şedă, afară din castre vă fi petrecerea
lui,

A7. Si în vestumbnt în quare s” ar” lacce

A
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(continge) plagă de lepră (fă) vestnântde
păru, fiă vestmânt de tort gros;

48. Piă în bătstură sau urdirtură (sau)

în fire deiuu, sau do peri, fiă în pelli sau în

ori-que lucrat din pelle;
49. Si se vă facce contagia quam verde
or quam roşie-pe pelle sau pe vesment, sau
în bătăturăor urditură, sau în ori-que lucru
lucrat din pelle, contagid-de lepră este; şi

vă arătă sacerdotelui;
50.

Si vedând

o

sacerdotele

contagia, vă

separă (objetul cu) contagia septe dille ;
51. Si vă vede saterdotele contagia în

dioa a ştptea ; si daqua se întinde
pe vestmânt sau pe Dătâtură or pe
sau pe pelle, în i6te quâte se facu
inoperatid, lepră permanente este

necurat este (aquel objet).

contagia
urditură
din pelie
contagia,

52. Arde-se-vă de tot vesmântul, sau bătătur'a, sau urditur'a, fiăde peri fiă de inuri,
cum şi ori-que objet de pelle pe quare sar”
facce contagia; quăci lepră permanente
esto și în focu cală se arde de tot.
53. Iar daqua vădond sacerdotele, (cunosce
qud) nu se întinde contagia in vestmânt sau
în bătătură sau în urdilură sau în ori-que
objet de pelle pe quare se arată contagia ;
94. Atunci vă ordonă sacerdotele și se

vă sptlă objetul peste quare vă fi fost contagia, şi vă separă sacerdotele (objetul cu)
toulagia ştpte dille de adoilea.
55. Si cercetândsacerdotele după que s* a
spălat contagia (lui), vede (qu5) wa schimbat faca contagia, (de) şi nu s” a întins contagia, necurat este, (şi) în focu se'vă arde;
(qusci) în fiptus'a în vestmânt, sau în băt&-

tură, sau în urditură.

|

56. Si de vă vede sacerdotele quă obscură

vă deveni contagia după que s* a spălat,
altunci o vă disrumpe dela vesitmânt sau
dela pelle sau dela bătătură, sau dela urdi-

tură.

57. Iar de
ment sau pe
ori-que ohje
rindă este, în

se vă mai
bătătură
de pelle,
focu se vă

pe quăre este contagia.

arătă âncă pe vestor urditură sau pe
(atlunci) lepră floarde de tot (obyetul)

53, Si vestmântul sau bătătura sau urditu”a sau ori-que lucru de pelle, quare se
vă spălă și vă pori de pe dânsul conlagia,
spălă-se-va de adoilea, şi curat vă fi.
59. Aqueasta este legea contagiunii de
lepr'a vestmentului de peri sau de tort gros
de inu, sau de bătătură şi de urditură, sau
de ori-que objet de pejle, spre a pule se
declară aquesla de curat sau de necurat

(contagios).
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“CAPU XIV.
1. Si vorbi Domnul către Moyst dicând:
2. Aqueasta este legea leprosului, în

dioa în quare se vă curăţi +
3.

Să

se

adducă

către

sacerdole,

şi

vă eși sacerdotele afară din
cercelând sacerdotele, de vă

castre Şi
vede qu5

4. Vă commandă sacerdotele
luă pentru: quel que se curăţesce

şi se vor
doă pas-

plag'a leprei este vindecată de pe lepros,

sercile vii curate, și lemnu de cedru, și un

firu roşu, şi hyssopu ;
5. Si vă commandă sacerdotele ȘI Vor
jungiă o păsserellă într” un vasu ostrachin

(de lutu) peste apă viă. :
6. lar passerea quea viă ovă luă (cum)şi

lemnul de cedru, şi firul roşu, şi hyssopul
şi vă linge aquestea și păsserelPa viă în sângele passerellei junghiate peste apă viă.
7. Si vă asperge assupra quellui curatit

de lepră de șeple ori, și curat vă fi; şi vă

liberă passarell'a viă în câmpu.
8. Si "și vă spălă quel curaţit vestmintele
şi "şi vă rade ori-que păru, şi se vă scăldă
în apă, şi curat vă fi; şi după aquestea vă

intră în castre şi vă mânt afară din casa sa
şepte dille.

|

9. Si vă fi qud în dioa a șcptea își vă rade

ori-que păru, capul și barb'a şisprâncenele,

şi ori-que păru îsi vă rade, și “şi vă spilă
vestmintele, şi i vă îmbăiă corpul în apă,

şi curat vă fi,

10. Si în dioa a opt'a vă luă doi *gnelli

de quâte un annu nemaculaţi, și o die de un
annu nemaculată, şi trei decime de semidale spre sacriliciu frământată în oliu şi o
cotylă de oliu.
41. Si vă punne sacerdotele que cură-

jesce pe omul que se curățesce (cum) şi
aqueste (objete) înaintea Domnului la uşa
tabernaculului mărturiei.

12. Si vă luă sacerdotele unul din "gnelli,
şi 71 vă adduce (sacrificiu) pentru deliciu,

(cum) şi colyl'a de oliu și le vă separă separaţid înaintea Domnului.

15. Si vor junghiă *gnellul în locul în
quare junghiă holocautomele, şi quelle pentru păcat în locu sânt; quăci quel pentru
păcat că şi quel pentru delict sacerdotelui

sunt : sânte din sânte sunt.

14. Si vă luă sacerdotele din sângele sa=

criliciului pentru delict şi vă punne sacer.

dotele, pe penwa urechiei quellei drepte a
quellui que se curăță şi pe summitatea mâi-

nii lui quellei drepte, şi pe summilatea piciorului quellui dreptu.

15, Si luând sacerdotele din colyba de
>
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oliu, vă vărsă în mâna stângă a sacerdotelui.
16. Si vă tinge sacerdotele degitul seu

que! dreptu din oliul que este în mân'a sa
quea stângă, şi vă asperge sacerdotele din

oliu cu degitul de şeple ori în aintea Dom-

nului.

17. Iar (din) remasul oliu quel din mâna

sa, vă punne sacerdotele pe per'a urechiei
drepte a quellui que se curălesce și pe summitatea mâinii quellei drepte, şi pe summilatea piciorului quellui dreptu, pe locul
sângelui quel pentru delictu. - .
18. lar remasul oliu quel din mân'a sa-

CAP. XIV.

sacerdotelui îl vă punne pe capul quellui
que se curăţesce, şi se vă rugă pentru dânsul sacerdotele înaintea Domnului.

30. Si vă facce (sacrificiu) una din tur-

turelle sau (unul) din pui de columbe, după
quăt ?i a dat mân'a :
31. Una pentru păcat şi ala inholocautomă din preună cu sacrificiul; şi se vă rugă
sacerdotele pentru quel que se curaţesce înaintea Domnului.

32. Aqueast'a (este) legea în quare este

plaga leprei, şi a aquelluia quărui nu'i dă

cerdotelui, îl vă punne sacerdotele pe capul

mân'a ia (queile pentru) curățirea să.
59. Si vorbi Domnul către Moyse

quellui curățit, şi se vă rugă penlru dânsul
sacerdotele în aiutea Domnului.

către Aaron, dicând :
34. Quând veţi întră în terră Chananei-

quel pentru păcat, şi se vă rugă sacerdotele
pentru (quel necurat) que se curăţesce de
păcatul seu; şi după aqueasta vă junghiă
sacerdotele holocautom'a.
20, Si vă adducce sacerdotele holocaulon'a și sacrificiul pe altar înaintea Domnului,
şi se vă rugă pentru dânsul sacerdotele şi se
vă curăţi.
24. lar de vă fi neavut şi măn'a lui nu

plag'a de lepră în casele ţărrei possedule

19. Vă facce apoi sacerdotele (sacrificiul)

află, vă luă (numai) un "gnellu în oblaţiă

spre queea în quare a commis delictul, qua
să se roge pentru dânsul, şi o decimă din semidale frământată în oliu spre sacrificiu,

şi o colylă de oliu;
22,
lumbe
păcat
23.

Si do& turturelle sau doi pui de coquât îi dă 'mân'a; şi vă fi una pentru
şi queea lallă spre holocautomă.
Si vă adducce aquestea în dioa a opta

spre curatirea sa la sacerdote la uş'a tabernaculului mărturiei in ainlea Domnului.

94. Si luând sacerdolele 'gnellul pentru
delict, şi cotya de oliu vă punne aquestea
punnere înaintea Domnului.
25. Si vă junghiă “gnellul delictului, şi

vă luă sacerdotele din sângele sacrificiului
pentru delictu, şi vă punne pe pen'a ure-

chiei drepte a quellui que se curăţesce, şi

pe summitatea mâinii lui quellei drepte, şi
pe summitatea piciorului drept al lui.

26. Si din oliu vă vârsă sacerdolele în
mâw'a sacerdotelui quea stângă.
27. Si vă asperge

sacerdotele cu degi-

tul seu quel dreptu din oliul din mân'a sa

şi

lor, que eu dau voă în possessid, şi voiu dă

vot;

35. Atlunci veni-vă quel
a quăruia este
cas'a, şi vă annunţiă sacerdolelui, dicând :
că plagă (6re-quare) se arălo mie îu casă.
56. lar sacerdotele vă ordonă de a deşertă casa de vasele ei, mai "nainte d'a întră

sacerdotele spre a vede plag'a, qua nu cum:

vă să fiă necurate quâte se află în casă, şi
după aqueasta vă întră sacerdotele spre a

cercetă și cunosce cas'a.
37. Si căutând spre a ved€ conlagia,
daqua o vede în păreţii casei, (că) nisce cavilăţi verdue şi quam roşii şi faq'a lor e mai
affundă de quât păreţii;
38. Allunci secerdotele eşind din casă la

uş'a casei, vă (inchide şi) vă mărgini sacer-

dotele cas'a şepte dille.
59. Si vă veni iară sacerdotele în dioa a
seplea, şi cercetând casa, daqua vede qus

(nu) s'a întins contagia în păreţii casei;

40. Attunci vă commandă sacerdotele și

vor tragge afară petrele în quare se află
contagia, şi le vă aruncă affară din cetate în
locu necurat;

41. Vor rade apoi cas'a pe din Întru în

pregiur și
ras, afară
42. Vor
„punne în

vor aruncă tăvrân'a que au lost
din celate în locu necurat.
luă apoi alte petre rase, şi le vor
locul petrelor (aruncate) şi altă

humă vor luă, şi vor lini (spoi) cas'a.
43. lar de vă mai veni iară conlagiă, și

stângă de şepte ori înaintea Domnului.

vă resări în casă, după aruncarea afară a
petelor, după raderea casei, şi după linirea ei;

quellui que se curățesce, şi pe summitatea
mâinii lui quellei drepte şi pe summitatea pi-

vede; de s'a înlins contagia în casă, lepră

29. Si vă punne sacerdotele din oliul
quel din mâna sa pe p6w'a urechiei drepte

ciorului drept al lui, pe locul sângelui quellui pentru delict;

29. lar remasul din oliu quel din mân'a

44. Atunci, întră-va sacerdotele și vă

permanente este în casă, (și) necurală este,
45, Si vor dă jos cas'a; și lemnele ei, şi

petrele ei şi l6ta hum'a

casei le vor scolile

alară din cetate în locu necurat.
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46. lar quel que întrăîn casă în t6te dillele

quare vă fi ştdut gonorrhuele, îşi vă spălă

în quare este mărginită, necurat este pînă
stra.

vestmintele și se vă îmbăiă în apă, și necu-

47. Si quel que vă dormi în casă îşi vă

spălă vestmintele, şi necurat vă fi pină sera;
şi: quel que vă mâncă în casă îşi vă spăla
vesimintele, şi necurat vă fi pină sera.
48. Iar daqua venind întră sacerdotele şi
vede, şi altunci eccă quă nici de cum nu s'a
întins contagia în casă după linirea casei,
allunci vă declară de curată casa, quăci
spre sănătate despărut "a conlagia.

49. Si vă luă sprea curăţi cas'a do& păs-

serelle vii curate, şi lemnu de cedru, şi fir
roşu, şi byssopu;
50. Si vă junghiă una din păsserelle întun vas ostrachin (de lut) peste apă viă.
„51.

Si vă luă lemnul

de cedru, şi firul

roşu,şi hyssopul, și păsserella viă, şi le vă
înlinge în sângele păsserellei (junghiate)
peste ap'a viă, şi vă asperge în pregiur cu
densele cas'a de şepte ori.

„rat vă fi pînă ser'a.

7. Si quel que se allinge de carnea gonorrhuelui, îsi vă spălă vestmintele şi se vă
imbăiă în apă, şi necurat vă Îi pind sera.
8. Iar de vă scuipă gonorrhuele assupra

quellui curat, (aquesta) îşi vă spălă vest-

mintele, şi se vă imbăiăîn apă, şi necurat vă
fi pînd sera.

9. Si ori-que slamine (samar) de asin,

peste quare vă şăde gonorrhuele,

vă [i pină sâra.

necurat

40. Si tot quel que se atlinge de quâle
sunt sub dânsul necurat vă fi pînă seva; şi
quel que le ardică îşi vă spălă vestmintele
şi se vă îmbăiă în apă, şi necurat vă [i pind
sâr'a.
41. Si de quâţi se vă allinge gonorrhuele, fară să “şi fi spălat aquestă mâinile
cu apă, îşi vă spălă (quel attins) vestmintele
şi "și vă imbăiă corpul în apă, şi necural vă

„52. Si vă curăti cas'a în sângele păssărellei, şi în ap'a quea viă, şi în păsserell'a

fi pină sera.

viă, şi în lemnul de cedru și în hyssopu, şi
în firul roşu.
55. Si vă dă drumul păsserellei quellei
vie afară din cetate în câmpu ; şi se vă rugă
sacerdotele pentru casă, şi curală vă fi.

se vă altinge gonorrhuele, se vă sparge; şi

54. Aqueasta (este) legea despre 161ă pla-

g'a de lepră şi de ulcer,
55. Sia leprei de vestmânt și de casă,
56. Si de cicatrice, şi de semnătură, şi
de lucitură,
57. Sia explicării în quare di este necurat şi în quare se vă curăţi; aqueasta este
legea leprei.
CAPU XV.

4. Si vorbi Domnul către Moysă și către
Aaron dicând :
2. Vorbesce filiilor lui Israel şi vei dicce
lor : Bărbatului bărbatului quărui i se facce
scurgere din corpul seu, necurat este,
3. Si aqueasta (este) legea necurăţiei lui:

scurgend genitură din corpul stu din scurgere, sau (de) s'a închis corpul lui la fluxul

(regular), aqueasta este necurătia lui înt&nsul. În tâte dillele fluxiunii corpului

lui (şi în dioa) în quare s'a închis corpul lui
la fluxiune, necurăţia lui este.
4. Tot patul pe quare ar' dormi gonor-

rhuele necurat este, şi tot mobilul pe quare

ar” şede gonorrhuele necural este.
5. Si omul quare s* ar” altinge de patul
lui, își vă spălă vestmintele şi se vă îmbăiă

în apă, și necurat vă fi pînă sera,
6. Si quel que a ștdut pe mobilul pe

”

12, Si vasu ostrachin (de lulu) de quare

vasu de lemnu se vă spălă în apă si curat
va fi (apoi).

15. lar daqua se vă curăți gonorehuele
de scurgerea sa, i se vă enumera şepte dille
- la curatirea lui, îşi vă spălă apoi vestmin-

tele, şi *şi vă imbăiă corpul în apă, şi curat
vă fi.
|
|

14. Si în dioa a opta luă *şi-vă do& tur-

turelle sau doi pui decolumbe şi le vă ducee
înaintea Domnului la uşa tabernaculului
mărturiei, şi le vă dă sacerdote lui.

45. Si le vă facce sacerdotele una, pen-

tru păcat şi alta în holocautomă;, şi se vă
rugă pentru dânsul sacerdotele in aintea
Domnului pentru scurgerea lui.
16. Si omu, cum vor eşi dintrânsul
alle patului conjugal, îşi vă îmbăiă în apă
tot corpul, și necurat vă fi pind sâr'a.

17. Si tot vestmântul sau 16tă pellea pe

quare ar” fi aşternut de spermă, se vă spălă
cu apă, si necurat vă fi pind ser'a.

18.
densa
imbăiă
19.

Si
în
în
Si

femee, de se vă culcă bărbat cu
patu conjugal, (amândoi) se vor
apă, si necuraţi vor fi pînă sera.
femee que s'ar” află în scurgere

de sânge, și vă fi scurgerea ei în corpul ei,
şepte dille să fă în puvgatia ei; tot quel

que se allinge de densa necurat vă fi pînă
stra.
20. Si tot pe quare se culcă (ea) în timpul purgaţiuniisalle necurat vă i, și tot peste
quare ar şăde necurat este.

24, Si Lot quarele s” ar” allinge de patul
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ei, își vă spălă vestmintele, şi 'şi vă înbăiă corpul în apă, si necurat vă fi pînă

str'a.
22. Si tot quare

se altinge de vre un

mobil pe quare ea ar” şăde, îşi vă spălă vest.

mintele şi se vă îmbăiă în apă și necurat vă

fi pînă sâ&ră,.
25. Iar daqua quând ea se află în patul

său, sau pe mobilul

pe quare șede,

se al-

linge ellu (omul) de dâns'a, necurat vă fi

pînă stra.
24. lav de se vă culcă quine vă cu dânsa
în patu, necurăţia ei vă fi pe dânsul, si

necurat vă fi ș&pte dille, şi ori-que patu
pe quare se vă culcă (ellu) necurat vă fi.
25,

Si femee, daqua îi curge

în curgere

de sânge mai multe dille, nu în timpul regulelor

ei, în t6te dillele curgerii necură-

ției ei, că și în dillele regulelor ei, necurată
vă fi,

26. Si tot patul pe quare s* ar culcă în

tăte dillele curgerii gi, că şi patul din tim-

pul regulelor ci vă fi ei, și tot niobilul pe

quare ar” side, necuraţ vă fi, că și de necuvația regulelor ei.
27. Tot quarele seattinge de dâns'a, necurat vă fi, și 'şi vă spălă vestmintele, și “şi

vă îmbăiă corpul în apă, şi necurat vă fi pînă
s&r'a.
|

29. Iar de se vă curăţi de scurgerea ei,
se vor enumără ei șepte dille, şi după aqueasta curată vă fi.
29. Si în dioa a opta îşi vă luă doă turturelle sau doi pui de collumbe, şi le vă
ducce la sacerdote la uşa tabernaculului
mărturiei,

30. Si vă facce sacerdotele pe una pen-

tru păcatşi pe queealaltă spre holocautomă,
şi se vă rugă pentru ea sacerdotele înaintea:
Domnului despre scurgerea neeurăliei ei.

31. Si tembtori veţi face pe filii lui Is-

rael de necurăţiele lor,

necurăția

și nu

vor muri

de

CAP.

XVI.

vorbesce lui Aaroh îvatele teu qua să nu

intre pe (6ta or”a în sanctuariu mai în întru
de catapetasmă în faqa propiţiatorialui
cuare este peste arc'a mărturiei, qua să nu
moră; qudci în nor me voiu arătă assupra
propitiatoriului.
3. Aşă să între Aaron în sanctuariu : cu
vițellu dela vacce pentru păcat și hrerbece
spre holocautomă.
4. Si tunică de inu sanctificată vă revesti
și femoral de inu peste pellea lui, şi cidară
În pregiurul gâtului lui, şi zonă de inu se vă

încinge, (sanetificaliă este), și 'şi vă spilă

cu apă tot corpul, și le vă revesti aquestea.
5. Si dela synagog'a filiilor lui Israel vă
luă doi țapi dintre capre pentru păcat, şi un

berbece spre holocautomă,
6. Si vă offeri Aaron vițellul quel pentru
păcat que (este) al lui, şi se vă rugă pentru

sine și pentru cas'a sa.
7. Si vă luă quei doi ţapi şi i vă punne
înaintea Domnului la uş'a iabernaculului

mărturiei,

8, Si vă punne Aaron peste quei doi țapi
sorții : osorie Domnului şi% o altă sorte(tapu- lui) quellui solitor.
9. Si vă offeri (junghiând) tapul pe quare
a cădut sârtea Domnului, şi 7] vă adducce
peniru păcat.
10. Iar țapul peste quare a cădut sortea
quellui solitor, il vă punne viu în aintea
Domnului, de a se rugă assupra lui spre a'l

trimitte în solia (sa) în desert.
41. Si vă adducce Aaron

viţellul quel

penteu păcat, pe al lui (şi al casei lui nu-

mai) şi se vă rugă pentru sine şi penlru cas'a sa; şi vă junghiă vițellul quel pentru
pecăt pe al său (vitellu).
12. Si vă luă incensoriul plinu de cărbu-

ni de focu de pe altarul quel din aintea
Domnului şi “şi vă împl6 mâinile de Lhtmiiea

lor spurcând tabernaculul meu

composiliunii subţire, şi o vă ducce în întru
de catapetasmă.

şi daqua cui vă îi ese patu de spermă, spre

aintea Domnului, şi vă coperi profumul
thămbiei propiţiatoriul quel d'assupra măr-

quare este întru dânșii.
32. Aqueasta (este) legea gonorrhuelui,

a se spurcă într'ânsul, și (legea) quellei cu

scurgere de sânge, în purgaţia sa,şi gonor«
rhuele în scurgerea sa, fiă mascule fiă fe-

mine, şi. bărbatului que s” av” culcă cu o
menstruată.
CAPU XVI.
4. Si vorbi Domnul către Moys& după
que murisseră quci doi filii ai lui Aaron

quând au fost oflerit focu străin în aintea
Domnul și au marit.

2. Si disse Domnul către Moysă (dictnd) :

13. Si vă punne thămiiea peste focu în

turialor, qua să nu moră.

14. Si vă luă din sângele vițellului, și vă

asperge cu. degitul lui peste propitiatoriu

spre

resărituri;

în fac'a

propiţiatoriului

vă asperge de şepte ori din sânge cu degitul,
|
15. Si vă junghiă tapul quel pentru păcat, quel pentru popol în aintea Domnului,

şi vă ducce din sângele lui în întru cata-

petasmei, și vă facce (cu) sângele aquestuia

cum a făcut şi (cu) sângele vitellului; și vă

LEVITICU,
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asperge sângele aquestuia assupra propi:
tiatoriului în faca propitialoriului,
15. Si vă exoră sanctuariul de necurățiele filiilor lui Israel și de iniquitățile lor
despre tote păcatele lor; şi assemenca vă
facce (şi) tahernaculului mărturiei que s'a.
fondat intru dânsii, în midlocul necurăției
lor.
17. Si nici un omu nu se vă află în ta-

hernaculul mărturiei

quând vă intră ellu

spre a se rugă în sanctuariu pind que vă
eşi; şi se vă rugă pentru sine, petru cas'a sa
şi pentru totă synagog'a (filiilor) lui Israel.
18. Si vă eşi spre altarul quel de din aintea Domnului, şi se vă rugă assupra lui; şi
vă luă din sângele vițellului şi din sângele
tapului, şi vă punne peste cornele altarului în pregiur;

19. Si vă asperge peste dânsul din sânge

cu degilul seu de şepte ori, și '] vă curăţi,

şi "1 vă sanetilică despre necurăţiele filiilor
lui Israel.
20. Si vă îndeplini exorând sanctuariul
şi tabernaculul mărturiei şi altarul, şi despte sacerdoți vă curăți, şi vă adducee (Aaron)
(npul quel viu.

24. Si vă punne Aaron ambele

salle
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28. lar quel que vă arde aquestea îşi vă
spăla vestmintele şi "şi vă scăldă corpul în

apă, şi după aqueasta vă intră în campament.

29. Si vă fi aqueasta vos lege eternă : în

lun?a a septea, în a decea a lunii umiliti
sufletele vâstre, şi nici o faptă să nu faceţi
nici pământeanul indigen; nici proselytul
quare se allătură pe lingă voi.
„30. Qusci în dioa aqueasta se face rugă
pentru voi, spre a vă curăti de tote pâcalele
vostre înaintea Domnului, şi vă veti cu-.
răți :

51. Sâmbătele sâmbitelor (repaosul
aquesta) vă fi voă; şi veţi umili sufiletele
vostre, lege eternă.
m
3
y
3
32. Rugă-se-vă
sacerdotele pe quarel
vor unge şi alle quăruia mâini le vor con-

summă spre a preoți dupd tatăl seu; şi
vă revesti sto'a de inu, stol'a quea sântă.
33.

Si vă exoră sântul sântului, şi taber=

naculul mărturiei şi altarul vă exoră, și
pentru sacerdoți şi pentru tota synagog'a vă
Iacce urări;
-

54, Si vă fi aqueasta vot lege eternă d'a

facce urări pentru filii lui Israel despre ptcatele lor; o. dată pe annu se vă facce

mâini peste capul ţapului quellui viu, şi vă
mărturisi peste dânsul tote nelegiuirile filiilor lui Israel și tote iniquitătile lor, şi
iote păcatele lor, şi le vă punne peste capul
tapului quellui viu, şi 'lvă emiite, prin mână de omu preparat, in desert.

(aqueasta) după cum command lui Moyse
Domnul.
”
CAPU XVII.

lor (ducendu-le) în păment necălcat; şi vă
emilte țapul în desert.
25. Vă intră apoi Aaron în tabernacu-

dânșii : aquesta (este) cuvântul que a com-

22. Si vă luă ţapul pe sine nedreptătile

cul mărturiei, şi se vh desvesti de stoPa

de inu cu quare se revestisse quând a fost

intrat în sanctuariu,
- acolo,

şi o vă

depune

24. Si sivă spălă corpul în apă în locu
sânt, se vă revesti apoi cu stola sa; şi eşind
vă facce holocarpom'a sa şi holocarponva

4. Si vorbi Domnul către Moys€, dicând:
2. Vorbesce către Aaron şi către filii lui,

şi către toţi filii lui Israel, şi vei dicce călre
mandat Domnul dicând :

3. Omu omu dintre filii lui Israel (sau

dintre proselyţii sau dintre allăturaţii între
voi) quare ar” junghiă viţellu, sau die, sau
capră în campament, sau şi quarear' junghiă

afară din campament;

4. Si la uş'a tabernaculului mărturiei nu

(le) vă adducce spre a le facce holocautomă or salutariu Domnului acceput, în
popolului, şi se vă rugă pentru sine, pentru
odore de suavitate; şi quare ar junghiă şi
cas'a sa şi pentru popol (cum şi pentru sa. | nu vă addnece aquestea la uş'a tabernacucerdoţi),
.
lului mărturiei, spre a (nu) se ofleri dar
25. Si gressimea quea pentru păcate o Domnului înaintea tabernaculului Domnuvă olferi assupra altarului.
lui; se vă impută omului aquelluia (că) sân|
26. Si quel que vă emitte țapul quel prege; (qusci) sânge a vărsat, (şi) disperde-sesemnat pentru iertare, îşi vă spăla vestmin- vă suffletul aquelPa din popolul seu;
tele şi "și vă scăldă corpul în apă, şi după
5. Qua să adducă filii lui Israel sacrifiadqueasta vă intră în castre.
ciurile lor ori-quâte ar” junghiă ei în câm27. ar vitellul quel pentru păcat şi ta- puri, să le adducă Domnului la ușele tapul quel pentru păcat al quărora sânge s'a bernaculului mărturiei către sacerdote, și
addus spreexorare în sanctuariu,îi vă ducce
să le sacrifice saczificiu de mântuire Domafară din castre şi "i vor arde de tot în focu, nului,
|
cum și pellile lor, şi cărnile lor şi fimul lor.
6. Şi vă reversă sacerdotele sângele pes-
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te altar în pregiur înaintea Domnului la

CAP. XVIII.

gressimea în odâre de suavitate Domnului.

tele melle veti custodi âmblând înte'ânsele :
eu Domnul Dumnedeul vostru.
5. Si veți custodi tote preceptele melle
şi LOte judecățele melle, şi le veți facce;

dosul lor; lege eternă vă fi între voi în ge-

eu Domnul Dumnedeul vostru.

ușele tabernaculului mărturiei ; și vă ofleri

7, Si nu vor sacrifică sacrificiurile lor
qucllor vani cu quari ei se exfornică în

nerațiile vostre.
8. Si vei dicce către dânşii : Omu, omu

dintre filii lui Israel şi dintre (Ali) prosely-

tilor allăturați între voi, quare ar” facce holocautomă sau sacrificiu,
9. Si nu (0) vă adducece la ușa tehernaculului mărturiei spre a o facee Domnului,

disperde-se-va omul aquelVa din popolul

stu.
|
10. Si omu omu din filii lui Israel sau
din proselyții allăturaţi între voi que ar
mâncă din vre un sânge, voiu punne fac'a

mea peste sufiletul mâncător de sânge și îl
voiu perde din popolul stu.

11. Qusci sufiletul ori-quărui corpu sângele lui este, şi eu "lam datu-vo peste altar

spre a facce urări pentru suffletelete vâstre;
quăci sângele aquest'a în locul suffletalui vă

fi solitor.
12. Pentru aqueasta disam către filji
lui Israel : nici un sufilet dintre voi nu vă
mâncă sânge, şi proselytul quel allăturat

între voi nu vă mâncă sânge.

15. Si omu omu din filii lui Israel şi din
proselytii allăturaţi între voi, quare ar” venă
vânat f€ră sau passere quare se mănâncă,
să sverse sângele ei şi să'] accopere cu pământ;
a

quare facându-le omul, viiu vă fi întânsele;

6. Omu omu (nimeni) către nici un fa-

milliar (apprâpe) al sângelui său să nu se appropiă spre a desvăli turpitudine : eu Dom.
nul.
7. Turpitudinea tatălui teu, şi turpitudinea mamei talle nu vei desveli ; qubci mama la este (şi) nu vei desvâli iurpitudi.
nea ei.
8. Turpitudinea mulierii tatălui teu nu

vei desvăli; (quă) turpitudinea tatălui teu
este.

9. Turpitudinea surorii talle despre ia-

lă teu sau despre mamă ta, născută în întru
sau născuta alară (din casă), nu vei desvăli
turpiludinea lor.

-

10. Turpitudinea filiei filiului teu, sau
filiei filiei talle, nu vei desvăli turpitudinea
lor, quăci turpitudinea ta este.

14. Turpitudinea filiei mulierii tatălui
teu nu vei desvăli ; suror din aquella'și tată

ţi este; nu vei desvăli turpitudinea ei.
42. Turpitudinea

surorii tatălui teu nu

vei desveli, quăci din aqueeași (casă) familJiă este tatălui teu.

13. Turpiludinea surorii mamei talle nu
vei desvăli; quăci din aqueeasi casă mamei
talle este.

14. Turpitudinea fratelui tatălui leu nu

14. Qudei sulfletul ori-quăruia corpu
sângele lui este. Si am dis filiilor lui Israel ;

vei desvtii, şi la mulierea lui să nu intri;
quăci a ta connata este.

19. Si ori-que suflet quave vă mâncă

văli, quăci mulierea filiului teu este (și) nu
vei desvăli turpitudinea ei.
16. Turpitudinea mulierii fratelui teu nu

sângele nici unui corpu să nu mâncaţi, quă
sufiletul ori-quărui corpu sângele lui este.
Tot quei que îl mănâncă exlermină-se-va.

morlăcină sau mursical de fere dintre pămeânteni sau dintre proselyti, îşi vă spălă
vestmintele şi se vă scăldă în apă, și necu-

rat vă fi pînă ser'a, și curat (apoi) vă fi.

16. Iar de nu'și vă spălă vestmintele, și

corpul nu 'și "1 vă scăldă în apă, (assupra şi)
vă luă nelegiuirea sa.
CAPU XVIII.

1. Si disse Domnul către Moysă, dicând:
2. Vorbesce filiilor lui Israel şi vei dicce

către dânşii :

3. Eu Domnul Dumnedeul vostru; după
datinele tărrei Egyptului în quare ati locuit
să nu faceti, şi după datinele ţărrei Chanaan

în quare vă inducu pe voi, să nu faceti, și
în legitimele lor să nu âmblaţi.
4, Judecătele melle veți facce şi precep-

15. Turpitudinea nurorii tale nu vei des-

vei desvâli, quăci turpitudinea fratelui ten

esle.

17. Turpitudinea (v”unei) femei și a [iliiei

ei nu vei desvăli : pe filia filiuluiei şi pe filia filiei ei să nu iei spre a desveli turpitudinea lor; qudci familliare sunt ție şi impietate este.
19. Femee peste suror'a ei să nu iei ri-

vale spre a desveli turpitudinea aquelleia

d'allăturea aquestia pînă
trăiesce.

quând aqueasta

19. Si către muliere în separatia necura-

ției ci să unu le appropii spre a desveli
tuepitudinca ei.
20. Si la malierea appropelui teu să nu

dai patu de sămânța la întinându-le

dânsa.

cu

24. Si din posteritatea ta să nu dai spre

Cp.

XIX.

LEVIȚICU.

a se închină vre unui principe, quă să nu
profani numele quel sânt; eu Domnul.
22. Si cu mascule să nu te culci patu de

femee ; quăci abominaţiă este.
29. Si la nici un palrupedu

să

nu

dai patul teu întru seminaţid întinându-te cu
densul, și femee să nu stea la nici un patrupedu spre a o ascinde; quăci horribil este.
24. Nu vă 'ntinaţi în nici una din aquestea; qudci în aquestea tote se întinară na-

liile que eu le allungu dela fac'a vâstră.

25. Si s'a întinat terra şi am dat înapoi
iniquitatea ei pentru dânsa; înfioratu-s'a
pămentul întru quei que locuescu pe dânsul.
26. Si veti ținne tote legile melle şi preceptele melle şi nu veţi facce din tote ahominaţiile aquestea (nici) pământeanul nici
proselytul venit între voi.
27. Qusei tote abominaţiile aquestea le
făcură 6menii ţărrei (aquesteia) que fură în

aintea vosiră, şi s'a înlinat pământul.
28. Si quă să nu se înfidre de voi pămentul
quând îl veţi întină, şi să vă dea afară după

cum a rempins gintele que furi mai nainte
de voi.

29. Qu5 toti quâţi vor facce din abhominațiile aquestea, extermină-se-vor din popolul lor sufiletele que facu (aquestea).
50. Si veți ținne precepete melle cum să
nu faceţi nici un'a dinlegile abominate, quâle se făcură în aintea, şi să nu ve înţinati

înt'ensele : eu Domnul Dumnedeul vostru.
CAPU XIX.

1. Si vorbi Domnul către Moysă, dicând:
2. Vorbesce synagogei întrege a filiilor
lui Israel şi vei dicce câtre dânși : sâuți
veţi fi, qud sânt eu Domnul Dumnedeul
vostru sunt.

3. Fiă-quare de tatăl seu şi de mamă sa
să se temă, şi sâmbelele melle să le lineţi ;
eu Domnul Dumnedeul vostru.
4. Să nu urmati idolilor şi dei turnaţi nu
vă faceţi voă; eu Domnul Dumnedeul vostru.
5. Si de veți sacrifică sacrificiu de mântuire Domnului, cu bună voie sacrificați.
6. În quare di veţi sacrifică, să se mă-

nânce, (cum) şi pe adoa di; iar de vă remâne pină alreia di, în focu să se ardă de
lot,

7. lar de se vă mâncă cu mâncare pe a

treia di, nesacrificahil este (și) nu se vă
accepe.
9. lav quel que vă mâncă aqueasta,

vă

luă păcatul, qudci a profanat sântele Dom-

nului, şi sulfletele que vor mâncă se vor dis-

perde din popolul lor.
9. Si quând seceraţi voi seceratul pămân-

1=

tului vostru, să nu terminati secerilu”a
vostră secerând pină în capăt ţârrin'a ta

şi quelle que cadu dela secerea ta să nu
le aduni.

.

10. Si viia ta să nu te întorci a o mai

culegge, nici bobele viței ialle să le aduni;
neavutului şi proselytului (străin) să le laşi;
eu (sunt) Domnul Dumnedeul vostru.
11. Să nu furaţi, să nu minţiţi, nici să
calumniă quinevă pe apprâpele.
12. Si să nu juvaţi în numele meu pe nedrept, să nu profanaţi numele Dumnedeului
vostru; eu sunt Domnul Dumnedeul vostru.

15. Să nu nedreptățesci

pe appropele

teu, şi să nu răpesci; şi să nu dârmă sala-

riul mercenariului pe lingă tine pînă adoa
i,
14. Să nu vorbesci de râu pe surdu, şi
înaintea orbului să nu pui scandal (pedecă);
şi teme-te de (Domnul) Dumnedeul teu ; eu
sunt Domnul Dumnedeul vostru.
15. Să nu faceţi nedreptate în judecată;
să nu. iei (ardici) faca quellui neavul, nici să

admiri fac'a quellui potent : în dreptate să

judici pe apprâpele teu.

-16. Nu âmblă cu dolu (vicleniă) în naţia

ta, şi să nu te întăresci pe sângele apprope-

lui teu; eu (sunt) Domnul Dumnedeul vos-

tru.

47. Să nu urresci pe fratele teu, în cugetul

leu; cu mustrare vei mustră pe apprâpele
leu, și nu vei luă pentru dânsul păcat.
18. Si nu'şi vă resbună mâna ta, și nu vei

ține minie assupra filiilor popolului teu, şi
vei amă pe apprâpele leu că pe tine ânsuli;
eu (sunt) Domnul.
49. Legea mea veţi tinne; vitele talle
să nu le împerechedi cu de alt-jugu, și viia
la să nu o semeni

variu,

și vestmânt

din

dot țesseture amestecat nu vei punne pe
line,
|
|

20. Si daqua- quine-vă se vă culcă cu o

femee patu de semântă, şi aqueasta (vă fi)

domestică (fetă a casei) reservată (promisă)

vre unui omu, şi nu s'a rescumpărat cu rescumpăr, sau nu i s'a dat libertatea, cercetare

să li se facă; (ânst) nu vor muri, quici (ca)
nu a fost liberală.

21. Ci (ellu) vă adducce Domnului pen-

tru delictul seu, la uş'a tabernaculului măr»

luriei, berbece pentru delictu.

22, Si se vă rugă pentru dânsul sacer-

dotele în berbecele delictului, pentru păca-

tul lui în quâre a păcătuit si se vă remitte
lui păcatul que a păcătuit,
25. lar quând veti întră în țâer'a que
Domnul Dumnedeul vostru dă vot și veţi
plantă ori-que arbure spre mâncare, veii

1%

- LEVITICU.

curăţi în pregiur necurătia lui, fruetul lui,
(quăci) trei anni vă fi voi necurat, (și) nu se
vă mânca,

'

24. Si în annul al patrulea vă fi tot feuc-

tul lui sânt laudabil Domnului.
25. lar în annul al cincilea veţi mâncă

fructul lui. adaos (venit vă fi) vot fructele

lui; cu sunt Domnul Dumnedeul vostru.
26. Să nu mâncaţi pe munţi, şi nu vă auguraţi nici să vă cătaţi (la sorte) prin pase

seri,
27. Să nu vă faceti sisoe din coma capului vostru, nici să vă stricați fac'a barhei

vosfre;

28, Si tăieture despre vre un sufflet să
nu faceți pe corpul vostru, şi litere împunse
nu veţi facce întru voi; eu Domnul Dumnedeul vostru.

29, Nu profană pe filia ta, (dându-o) a se
proslituă, şi (ast fel) să se întindă corrupţia

în (evră, împlenduse de nelegiuire.
50. Sâmbătele melle veţi tinne, şi
qucile .sânte alle melle să vă temaţi;
(sunt) Domnul.
51. Nu vă duceți după veautrilochi, şi
lingă încântători nu vă allăturaţi spre a

CAP. AX.

pe, (aquella) cu morte să se ommâre; natia

que se allă în îerră îl vă lapidă cu petre.
- d. Sieu punne-voiu faq a mea peste omul

aquella şi îl. voiu perde din popolul seu,

quici din semânța lui a dat la principe,

qua să înline quelle sânte alle melle şi să
profane numele quellor sanelificate mie,
A. lar de vor trecce cu vederea pamân.

tenii ţerrei, (intorcendu ?și) occhii lor dela

omul aquelPa, quând dă eilu din posteritatea sa la principe, și nu] vă uccide;
9. Punne-voiu aitunci faca mea peste
omul aquella şi peste famillia lui, şi voiu
perde din popolul lor pe dânsul și pe ioti

quei într” un cuget cu densul de a se pro-

stituă la principi.

6. Si suflet quare că urmă după ventrilochi sau încântători, spre ă se fornică după
densii, punne-voiu fac'a mea peste sufiletul
aquella și'l voiu perde din popolul seu.
7. Si vă veti sanetifică și veţi

fi sânţi,

de
eu

suut ;

pe
v&

veţi-facce pe dânsele; eu Domnul (Dumne-

52. Inaintea quellui cărunt să te scoli, şi

9. Omu omu quare vă vorbi de râu de
latăl seu și de mamă sa, cu mârie să se

întină întru ei; eu (sunt) Domnul Dumnedeul vostru.

vei onoră faţa quellui bătrânu, si teme-le

de Dumnedeu; eu (sunt) Domnul Durane-

deul vostru,
55. lar de vă veni quinevă proselyt
(străin) întru voi în ţerra vosiră, să nu *]
amăriti ;
34. Ca un pămentean între voi să fiă
străinul que aleargă spre voi, şi îl vei ama
că pe tine Ensuși; quăci străini ati fost în

pămentul

Egyptului;

eu

(sunt) Domnul

Dumnedeul vostru.
35. Să nu facceţi nedreptate în judicată,
în măsure, în ponderi (Lrăsure sau greulăli)

şi în cumpene.

36. Cumpene drepte, și ponderi drepte,
“si măsure drepte, şi petre drepte să fiă între

voi; eu

(sunt)

Domnul

Dumnedeul

vostru

auel que vă exdusseiu din pământul Egyptuui.

37, Si veți custodi tota legea mea și tâle

preceplele melle, şi le veti facce; eu (sun!)
Domnul Dumnedoul vostru.

CAPU XX.
1. Si vorbi Domnul către Moysă, dicâna :

2. Iar filiilor lui Israel vei dicce : De (vă
îi) quinevă dintre filii lui Isvael sau dintre
quei allăturaţi proselyți în Isracl, quarele vă

quă sânt eu Domnul Dumnedeul

vostru

8. Si veţi custodi preceptele melle şi le

deul vostru) quel que vă santificu.

ommore; (quăci) de tatăl seu şi de mamă

sa a vorbit reu (şi) culpabil este,
10. Si omu quare vă precurvi cu femee

cu bărbat, sau quare vă precurvi cu femeea

apprâpelui seu, cu mârte să se ommore.

11. Si daqua quine-vă se vă culcă cu femeea tatălui seu, turpitudinea tatălui seu
a desvălit (şi) cu mârte să se ommâre
amândoi,

12. Si daqua quine:vă se vă culcă cu nus

roru sa, cu morte să se ommâre

qudci impietate au commis,
sunt.

amendoi,

(şi) culpabili
.

15. Si quare se vă culcă cu mascule palu de femee, ahominaţiă au commis amândoi, şi cu morte să se ommore, (quăci) culpabili sunt,

14, Si quare vă luă femee și pe mama

ei (din preună), nelegiuire este;în focu vor

arde

pe aquesta şi pe dânsele şi nu

(apoi) nelegiuire întru voi.

vă fi

15. Si quare vă dă culearea sa cu patrupedu, cu morte să se ommâre, și palrupedul îl veţi uccide.
|
16. Si femeca quare se vi ducea la vre
un animal spre a se lăssă a fi sărită de densul, să uccideti şi pe-femce și pe animal ;

cu morile să se ommâre
dă din posteritatea Sa la. vre un princi* sunt,

(qutei) culpabili

CAP, XI;

LEVITICU,

147. Quare vă luă pe suroru sa despre
tată sau despre mamă, şi vă vede turpitudi-:
nea ei, şi ca vă vede turpitudinea lui, opprobiu (ncomeniă) este, și să se extermine
înaintea filiilor popolului lor (guăci) turpi-:
tudinea surori salle a desvelit, şi păcatul
vor purtă,
|
18. Si bărbat quare se vă culcă cu femee
înlunată, şi vă desvăli turpitudinea ei, sorgintea ei a desvălit, și ea a desvelil curgerea sângelui seu, şi amândâi să se extermine

din popolul lor.

49, Si tuepitudinea surorii tatălui teu şi

surorii mamei talle nu vei desvtli, qusci

consanguinitate se desvelesce şi păcatul vor
ave,
20, Si omu quare se vă culcă cu connăscuta sa, turpitudinea familliei salle a desvy&-

lit, (şi) păcatul lor vor ave, fără filii vor
muri.

21. Si omu que vă luă pe femeea frate-

lui seu, necurațiă esle, turpitudinea fratelui
seu a desvălit, fară filii vor muri.
22, Si veți custodi tote preceptele melle
şi tole judecătele melle, spre a le facce, qua
să nu vă rempingă pământul în quare eu vă

ducu spre a locui acolo pe dânsul.
25. Si să nu âmblaţi în legile naţiilor
que le voiu allungă dela voi, quăci ei aquestea ldte le-au făcut, (şi de acueea) “iam
urrit,
24, Si-am dis vos + voi veţi moșteni pămentul lo, şi eu vi ?] voiu dă in possessid,

pământ que revarsă lapte şi miere; eu Dom-

nul Domnedeul vostru quare vam distins
dintre tote naţiile.
25. Si distingeti vot Enşive dintre vitele
quelle curale şi dintre passerile necurate şi

quelle curate ; şi nu ve spurcaţi suffletele
în vile şi în tote reptitiele pămenlului que

eu vi] am distins spre necuraţiă,

26. Si veţi fi mie sânţi, quă cu sânt,
(sunt) Domnul Dumnedeut vostru, quare v'
atm distins dintre toțe naţiile qua să fiţi ai
me).
27. Si bărbat sau femee ori-quarg dintre
ei s ar facce ventrilochu sau încântălor, cu morte să se ommore amândoi, cu

petre să'i lapidaţi : culpabili sunt.

familiei, (precum) tată, mamă şi filii.şi filie, frale,

3. Si suror vergine que îi este
apprâpe, quare nu s'a altins

mai de

de bărbat, la

aquestia se vă pute întină (sacerdotele).
4. (lar la alții) să ia ă minte să nu se intine în popolul seu spre profanaţia sa.
5. Sispre pleşuviă să nu “şi radă capul
assupra unui: mort, şi faca barhbei să nu'și
radă, și pe-carnea lor să nu laiă (ăielure.
6. Sâuţi vor fi Dumnedeului lor, şi nu
vor profană numele Dumnedeului lor quăci
sacrificiurile Domnului, daruri Dumnedelui
lor ei offeru, şi vor fi sânti.
7. Muliere meretrice şi profanată să nu
ia,şi muliere lăssată de Dărbatul seu să
nw'şi ia, qubei sânt este (sacerdotele) Dom-

nului Duimnedeului seu:

8. Si ţi?

vei sanetifică : darurile Dom-

nului Dumnedeului

vostru -aquesta ofere,

sânt vă fi, qud sânt eu Domnul
sanetificu pe dânşii.

quel que
|

9. Si filia omului sacerdote de se vă pro-

fană spre fornicare, numele tătalui ei profa-

nă ; pe focu să se ardă,
”
10. Si sacerdotele quel mare, quărui dintre frații sei i s'a vărsat pe capu din oliul

christului (unsului)şi alle quăruia mâiui s' au
implinit spre a revesti vestmintele, capul să
nu "şi '] descopere de cidară şi vestmintele
să nu 'şi le rumpă,
41, Si lanici un sufflet stins să nu intre;

cu tălă seu (însusi) şi cu mamă sa sânu se
întine.

49, Si din quelle sânte nu vă eşi şi nu vă

profană quea que este sanetificat Dumnedeului seu, quăci oliul quel sântal ungerii lui
Dumnedeu este peste dânsul; eu Domnul.
15. Aquesta, muliere vorgine din natia

sa își vă luă;
|
14. lar veduvă şi lăssală de bărbat,
profanată, şi merelrice, (de) aquestea nu
luă, ci vergine din natia sa îşi vă luă
muliere ;
45, Si nu “şi vă profană posteritatea

a
şi
vă
de
sa

în popolul seu; eu Domnul quel que sanctificu pe dânsul.
Moyse
46. Mai vorbi Domnul către
dicând :

17. Spunne lui Aaron : omu din natia ta

CAPU XXI,
4. Si vorbi Domnul către Moysă dictnd :
vorbesce sacerdoţilor, filiilor lui Aaron

123

și

în generaţiile vostre, inlru quare ar” fi ma:

culă, nu se vă appropiă spre a oferi darurile
Dumnedeului seu ;
18. Qud tot omul intru quare ar” fi ma.

vei dicce călre dânșii : în sufilete (la întâm-

culă nu se pâte appropiă : omu schiopu sau

natia lor.

cu nasul mutilatu sau cu urechia tăiată;
49. Sau omu întru quare este frântură

plare de morie) să nu se inline (spuree) în
2, Qi numai la quel rai de apprâpe al

de mână sau frântură de picior.

124

-

LEVITICU,

- 20. Sau ghiebos, sau urduros, sau cu albetă în ochi, sau omu întru quare este riiă
selbatică, sau peligine sau cu un singur tes.
ticul;
21. Tot întru quare estemaculă din posteritatea lui Aaron sacerdotele, nu se vă appropiă spre a offeri sacrificiele I)umnedeului seu, quă maculă (este) într&nsul; darurile lui Dumnedeu nu 'se vă appropiă spre a
ofleri.
22, Darurile Dumnedeului seu, sântele
sântelor, şi din quelle sânte vă mânecă.
23. Anst spre catapelasmă nu se vă appropiă, şi de altar ni se vă allinge, qud
maculă are, şi nu vă profană sanctuariul lui

Dumnedeu, quă eu (sunt) Domnul quel que

sanctilicu pe dânșii,

24. Si vorbi

Domnul

călre Moyst și

Aaron, şi filii lui şi către toţi filii lui Israel,

CAPU XXII.
1. Si vorbi Domnul către Moyst dicând :

CAP.

XXII.

mâncă din quelle sânte; veneticul (6spe) al

vrunui sacerdole, sau mercenariu nu vă
mâncă din quelle sâute;
14. ar daqua vre un sacerdote vă pos-

sede vre un sufflet (individ) cumpărat cu ar- -

şint, aquest'a vă mâncă din pâinile lui,
(precum) și quei niiscuti în cas'a lui, şi atjue-

stia vor mâncă pâinile lui.
12. Si filia omului

mărită cu bărbat

sacerdote, de se vi

alienigen,

ea nu

mâncă din primiţiele quellor sânte.
13.

vă

Si filia unui sacerdote, de vă deveni

văduvă sau (vă fi) lăsată (de bărbat) şi semânţă n'a fost întwânsa, şi se vă returriă în
cas'a tatălui seu că în fetia ei, din pâinile

tatălui

seu vă mâncă; ânsă nici un alieni

gen nu vă mâncă diniwensele.
14. Si omu quare ar' mâncă din quelle

sânte din nesciință, vă adaoge

a cincia

parte din aqueea peste aqueasta, și vă dă
sacerdotelui pe quea sântă.
|

_ 415. Si nu vor profană quelle sânte alle

- 2. Di lui Aaron și filiilor lui să ia ă minte
de quelle sânte alle filiilor lui Israel şi să nu

filiilor lui Israel, quare ei offeru Domnului ;

que sanelifică ei mie; eu Domnul.

de delict, mâncând ei sântele lor; quă eu
Domuul quel que sanctificu pe dânșii.

profane numele quel sântial meu (în) quelle
"5. Spunne lor : în generatiile vostre,
tot omul quarele din tlă posteritatea vos-

tră s'a appropiă călre quelle sânte que ar
sanclifică filii lui Israel Domnului, şi necurăția lui (vă fi) pe dânsul, se vă extermină
sulfletul aguell'a dela mine; eu Domnul

(Dumnedeul) vostru.

4. Si omu (6re-quare) din
lui Aaron sacerdotele quare vă
gonorrhue, din quelle sânte să
pînă que nu se vâcurăti; și quel

posteritatea
[i lepros sau
nu mănânce
que seatlin-

ge ori de que necurățiă de sufilet, sau (de)
omu din quare ar” eşi patu de semântă;

„9. Sau quare sar atlinge de ori-que
reptil necurat quare îl vă spurcă, sau de
omu quare îl vă spurcă prin ttă necurăţia
lui;
|

6. Sufiletul que se vă attinge de aques-

tea, necural vă fi pină sera; nu

vă mâncă

din quelle sânte, de nu “și vă îmbăiă corpul
în apă, şi vă appunne srele, şi curat vă fi.
7. Atunci dar vă pute mâncă din quelle
sânte, quă pâinea lui este.
8. Mortăcină şi mursicat de fere nu vă
mâncă spre a se spurcă intmânsele; eu

Domnul.
9. Si vor custodi custodiele melle, qua

să nu ia pentru aânsele păcat şi să moră

pentru aqueasta, de le vor profană ; eu Domnul (Domnedeul) quel que sanctificu pe
ânsii;

10. Si nici un alienigen (străin) nu vă

16

Si să adducă assupră le fart-de lege

17. Si vorbi Domnul către Moysă dicând:

18. Vorbesce lui Aaron și filiilor aqueStora și la IG1ă synagog'a filiilor lui Israel,şi
vei dicce către dânşii : Om om dintre flii
lui Israel sau dintre (flii) proselyţilor allăturați pe lingă dânşii în Israel, quarele'şi
adduce darurile după tota confesiunea lor,
ori-quâte ar” adducce Domnului spre holo-

cautomă;

19, Accepute (fii) vot nemaculate

ma-

scule dintre vace şi dintre oi, şi dintre ca-

pre :
20. Ori-que vă ave maculă înt'ânsa nu
vor adducce Domnului, quă nu vă fi acceput

vog,

24. Si omu quare ar” adduece sacrificiu

de mântuire Domnului distingend (olfrand'a
sa) după urare sau din bună voie în săbă-

torile vostre, (fiă) din armente (cirede) fiă

dintre oi, neinaculal să fiă bine plăcut ; nici

o maculă să nu fiă într'ensul.
22. Orbu sau schilavu, sau cu limb'a
tăiată, sau furniculos, sau râios sau având

impeligini nu vor adducce (de) aquestea Dom-

nului, şi în carpose (ardere) nu veti dă din

aqueste pe altarul Domnului.

23. Si vitellu sau die cu urechile tăiate

sau cu coda tăiată de junghiat le vei tinne
pentru sineţi, iar spre urarea la nu vor [i

accepule.

24. Pamen,

sau

cu testiculele strivite,

sau tăiate sau smulse nu veti offeri Dom-

nului, şi pe pământul vostou să nu faceți.
25. Si din mâna filiului alienigenului
nu
veți adducce darurile Dumnedeului vostru
din tote aquestea, quă siricăciune este îninsele, maculă într'ensele; nu vor fi
aquestea accepule voă.

26. Si vorbi Domnul către Moyse dicend:

97. Viţellu sau die sau capră quare se vă
nasce,
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vă fi şepte dille sub mana lui, iar

în dioa a opta şi înainte se pote

accepe

în daruri, carpomă Domnului.

29. Si vitellu, sau die, pe densa sau pe

chiul înaintea Domnului, acceput voă, a doa
di după quea Wântâiu il vă ofleri sacerdotele.
12. Si veţi facce în dioa în quare veţi
adducee-mănuchiul, o die nemaculată
un annu în holocautomă Domnului ;

13. Si sacrificiul lui doă decime
midale, prefăcute în oliu (sacrificiu
nului, odâre de suavitate Domnului)
ţia ei, vin o a patra parte de măsur'a

de

de seDomşi libahin.

14. Si pâine şi spice nuot frecale nu

veţi mâncă

în

aqueastă di

veţi adducce

voi

Ensăși

pînă

29. Iar de vei sacrifică sacrificiu de recunoscință Domnului, cu voie bună sacrificați "1.
50. În aqueeaşi di se vă mâncă, nu veţi

Dumnedeului vosiru, în generaliile vâsire,
lege eternă in totă locuirea vostră.
- 45. Si veţi numără vo& de adoa di asâmbetelor, din dioa în quare adduceţi mnuchiul superpositiunii, şepte săptemâne în-

lăssă din cărnile lui pe diminaţa; eu (sunt)

quând

pin

puii ei să nu'i junghi în aqueași di,

darurile

Domnul.

trege,
16, Pind în a doa di a ultimei quellei da

le veți facce; eu Domnul.
32. Si nu veţi profană numele meu quel
sânt, şi me voiu sanelifică în midlocul filiilor lui Israel; cu Domnul que vt sanctilicu
pe voi.
35. Quare vă exdusseiu din ţârr'a Egyptului spre a fi Dumnedeul vostru; eu Dom-"

s6plelea veţi numără cinci deci de dillc, şi
veți oferi sacrificiu nuou Domnului.
» 47. Din locuinţa vâstră veti offeri pâini

54. Si veţi custodi preceptele melle şi

nul,
CAPU

XXIII.

1, Si disse Domnul către Moysă, dicend:

9. Vorbesce filiilor lui Israel şi vei dicce
către densii : s&rbătorile Domnului que le
veți chiemă vocate sânle, aquestea sunt
strbătorile melle.
5. Sese dille vei fucee opere și in dioa a
septea sâmbete, repaos, vocală sâută Domnului,

4. Aqueste (sunt) sărbătorile Domnului

-vocate sânte, que le veți chiemă în timpii
lor.
5. In prima lună, în a patru-spre-decea

dis a lunii, între sere pascele Domnului;
6. Si în a cinci spre decea di a lunei

aquesteia, serbătore Domnului a azymelor ;

şăpte dille azyme veţi mâncă.

7. Si dioa ântâia vocală sântă vă fi vos;
nici o operă nu veţi facce.
8. Si veti adducce holocautome Domnu:
lui şepte dille, şi a septea di, vocată vă i
"voă, nici o faptă nu veţi-facce.

9. Si vorbi Domnul către Moyse dicend :

40. Spunne filiilor lui Israel şi vei dicce
către dânsii; quând veţi intră în terr'a que
eu dau

vo&,

şi veti seceră seceratul ei, să.

adduceţi mănuchiele primiţiă seceratului
vostru către sacerdote,
41. Si (aquesta) vă offeri în sus. mănu-

supepositiă, doă pâini; din dot decime de

semidale vor fi, fermentale se vor câcce
din primele producte Domnului.
18, Si veti adducce din preună cu pâinile
șepte "gnelli nemaculati de quâte un annu,
şi viţellu unul din armentele vacelor, și doi
arieți nemaculați ; vor [i holocautomă Dom-

nului, și sacriliciele lor şi libaţiile lor sa-

crificiu odore de suavitate Domnului.
19, Si veţi facce (sacrificiu) un iedu dintre capre pentru păcat și doi 'gnelli de
quâte un annu în sacrificiu de mântuire din
preună cu pâinile protogennemei (primelor
producte),
20. Sivă punne aquestea sacerdotele cu
pâinele protogennemei superposițiă înaintea Domnului din preună cu quei doi 'gnelli;

sânte

vor fi Domnului, (şi) sacerdotelui

(ue offere aquestea, alle lui să fiă.
24. Si veți chiemă dioa aqueasta, vocată

sânlă vot; nici o faplă servile nu veţi facce

întrânsa ; lege eternă în generaţiile vâstre
în î6tă locuinţa vostră.

22. Si quând seceraţi seceratul pămân-

tului vostru, nu consummati remasul (ca„petul) seceriturei terrinei talle, quând tu
seceri, și quelle cădute din secerca ta nu le

vei culege : neavulului şi străinului vor re.

măn aquestea ; eu Domnul
vostru,

Domnedeul
.

25. Si vorbi Domnul către Moyse dicând:
24. Vorbesce filiilor lui Israel dicând :

în lua a şsptea, în una a lunii, repaos vă
fi vo& memorial de trombette, vocată sântă
vă fi vot.
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25. Nici o faptă servile nu veti facea şi
veţi adducee holocaulomă Domnului.

„26. Si vorbi Domnul

către Moysâ di-

câiid:

27. Si ina deca a lunii aquesteia a: ş6p-

tea di& de propiţiaţiă vocală sântă vă fi
vot; şi veţi umili sufiletele văstre şi veti
adducce holocautome Domnului.
„28. Nici o faplă nu veţi facee în dioa
aqueasta; qudci vă fi diă de propiţiaţib
vot aqueasta, spre a se facce rusă pentru
voi inaintea Domnului Dumnedeului vostru,

29. Quăci tot sufletul quare nu se vă

umili în dioa aqueasta nsăşi, se vă exter-

mină din popolul seu.
50. Si tot suffletul que vă facce vre o

faptă în aqueastă di ânsăși, disperde -se-va

sufiletul aquella din popolul seu: nici o
faptă să nu faceţi.
31. Lege eternă în generaţiile vâstre în

tote locuinţele vâstre.

32. Sâmbătele sâmbitelor vor fi vos, şi
veţi umili suffletele vostre, din a noa (di) a
lunii de ser'a pină (în queealattă) seră veţi
sâmbători sâmbătele vâstre.

35. Mai vorbi Domnul către Moysă di-

cond :

54. Vorbesce

filiilor lui Israel dicend :

în a cinci-spre-decea -a lunii aquesteia a
şeplea, serbălorea tabernaculelor şepte dille

Domnului;

35. Si dioa

ântâiea

vocală sântă ; niei

o faptă servile nu veţi facce.
56, Scpte dille vețiadducee holocautome

Domnului, și dioa a opta vocală sâută vă fi

vot, şi veți adducce holocautome Domnului:

exodiu este, nici o faptă servile nu veți
facee.
,
37. Aquestea strhatorile Domnului pe

quare le veţi chiemă vocate sânte, spre a se
oferi carpome Domnului, holocautome şi
sacrificiele lor, și libaţiile lor din di în di,
39. Afară de sâmhătele Domnului şi
afară de darurile vosire, şi afară de tote

urările vostre, şi alard de tote quelle de
bună voie alle vostre-quăte veti dă Domnu-

lui.
39. Si în a cinci-spre-decea di a lunii
aquesteia a şâplea, quând veţi -adună fruc-

tele pământului, serbaţi

Domnului

septe

dille : în prima di repaos şi în a opla di re

paos.
40. Si vă veţi luă în prima di fruct spe-

tios de lemnu şi spatulă de phoenici, și ramure de lemne dese, şi saloii și ramure

de agnu dela torrent, spre a v& bucură

CAP, XXIV,

înaințea Domnului Dumnedenlui

septe dille.
.
41. Si veţi sărbă aqueastă

vostru
strhătore

Domnului septe dille alle annului; lege
eternă în generaţiile vostre în lun'a așeptea

0 veti serhă.
42. În tabernacule veţi locui şeple dille:

toi, pamenteanul (indigen) în Israel vă locui

în tabernacule,
45. Qua să scie generaliile vostre quă în
tabernacule am pus a locui pe filii lui Israel, quând eu "iam exdus din terra Egyptului ; cu Domnul Dumnedeul vostru.

44. Ast

fel spusse

Moysă

Domnului Aliilor lui Israel,
CAPU

XXIV.

4. Si vorbi Domnul

când :

sărbătorile

către

Moyse

di-

2, Precipe filiilor Iui Israel să %i adducă

oliu de olive curat limpedit spre lumină, de arderea candelei nencetat,
3. De din afară de catapetasmă în tabernaculul mărturiei, și îl vor arde Aaron şi
filii aquestuiade ser'a pin dimineața înain-

tea Domnului fără încetare, lege eternă în

generaţiile vostre,
4. Pe candelabru quel curat veți arde
lucernele înaintea Domnului pînd dimineață.

5. Si veţi luă semidale și o veţi facce
do& spredece pâini, de quăte doă decime vă

fi o pâine.
6. Si le veti punne doă punneri, quâte
şese pâini o punnere pe mas'a cuea curată
înaintea Domnului.

7. Si “veţi punne peste punnere liban
((hămâie) curată și sare, și vorfi la pâini

spre rememoraţiă propuse Domnului,
8. In dioa sâmbătelor se vă punne înain»
tea Domnului pentru tot dauna înaintea
filiilor lui Israel, testament eternu,
9. Si vor îi lui Aaron şi filiilor lui, si le
vor mâncă. în locu sânt quăci vorfi sânte

alle sântelor agqueasta pentru dânsul din
quăte se sacrifică Domnului, lege eternă.
10. Si eși filiul unei mulieri Isralite (şi
aquesta eră filiu de Egyplean

între fiii lui

Israel) şi se cerlavă în campament quel (eșit)

din Iraelitide şi omul Israelit.
11. Si supranumind filiul mulierii Istae“litide numele, blestem, şi îl dugseră la

Moysă; şi numele mamei lui (eră) Salomith
a lui Dabri din semenţia lui Dan.
12. Bi1l depusserăsub custodiă, spre a'l
dejudecă prin preceptul Domnului.
15. Si vorbi Domnul căire Moyst di-

când :

LEVIŢICU
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14. Du pe quel que a blesfemat afară
din castre, şi să şi puiă toți quâti au audit
mâinile pe capul lui, şi sa ' uccidă cu pelre
lOta synagog'a.

15. Si filiilor lui Israel vorhesce, şi vei

dicce către denşii : om, om quare vă bleste-

mă pe Dumnedeul seu, pbcatul seu vă luă.
16. Numind ânst numele Domnului, cu
morte să se ommâre

cu petre să ?] uecidă

totă synagog'a(lui Israel), fiă proselyt (străin)

fiă pămentean (indigen). quând vă numi numele Domnnlui să moră.
17. Si omu de vă batte sufilet de om, și

(aquesta) vă muri, cu morte să se ommâre.

18, Si quare vă batte vilă (şi vă muri) să
o rescumpere, suflet pentru sufilet (capu de

vită pentru capu de vilă).

19. Si daqua quinevă vă facce maculă
(semnu) appropelui seu, după cum a făcut
lui assemenca să i se facă înapoi.
20. Ruptură pentru ruptură, ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte, după cum a
făcut macul omului, assemenca

să se facă

lui.
24. Si quel que bate vită să o rescumpere; quel que bate omu şi (aquesta) vă muri,
cu morte să se ommdre.

22. Dreptatea una vă fi vot (şi) prosely-

tului (străin)

şi pămenteanului;

(sunt) Domnul Dumnedeul vostru.
23.

Si vorbi Moyse filiilor

quă eu

lui Israel, si

scosseră pe blăsfemător afară din castre

şi

îl ucciseră cu petre; şi filii lui Israel făcură
după cum commandasse Domnul lui Moysc.
CAPU XXV.

4, Si vorbi Domnul ciitre Moyst

pămentul teu vă [i tot productul lui în demâncare.
8. Si

vei

numără

ţie

şepte

repaose

de anni, de şeple ori ștpte anni; şi vor fi
ție dille seple stplămâne de anni, patru
deci şi noă de anni;
9. Si veţi annuntiă prin vocea trombei
în L6tă ter” a vostră : în luma a şcplea, în
a decea a lunei, în dioa propitiaţiunii, veţi
annutiă peste tot prin trombă în LOtă terra
vostră, |

10. Si veti sanetifică annul al cindeci:
lea aunu, şi veţi acclamă

libertate în ţârră

tutulor que locuescu pe dânsa; annu de
liberave,
semnal vă fi aqueasta vot;
qua să vă relurnați unul (și) fiă-quare la
possessia sa, şi-fiă-quare la famillia să vă
returnati.
14. Semnal de liberare vă fi aqueasta,
aunul cinci decilea jubileu vă fi.vos;
să nu semânati nici să secerați quâle de
sine crescu lui, şi să nu culegeţi quelle
sanclilicate alle lui.
2. Qud semnal de liberare este, sânt vă
fi să, din câmpuri veţi mâncă productele
lui;
15. In annul liberării l& semnalul
aquesta ve veți veturnă fiă quare la posses=

sia sa.

14. Iar de vei vinde vândare appropelui
teu, şi de vei „possede (cumpără) dela ap-

prăpele teu, să nu amărască omul pe apprâpele seu.
15. După numărul annilor dela semna=
lul (jubileului) vei cumpără dela appropele

teu, după numărul annilor productelor vă
în mun-

tele Sină dicând:
2. Vorbesce filiilor lui Israel și vei dicce
către dânșii. De veţi întră în ţerr'a que eu
dau voă, se vă repaosă pământul que eu dau
voă sâmbălele Domnului.
5. Sese anni vei semână ţerrim'a ta, şi
şese anni vei tăiă viia ta şi vei culege fructul ei,

4. lar în annul al şeptelea sâmbăte repaos vă fi pământului, sâmbăle Domnului ;
terrin'a ta nu vei semână
dăiă.
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şi viia ta nu vei

5. Si quelle que de sine crescu terrinei

talle să nu le seceri şi strugurele sanclificatiunii talle nul vei culege : annu de re+
paos-vă fi pământului.

6. Si vor fi sâmbătele plimântului vob
+

demâncare, lie și (domesticului) teu fecior

și folă, și mertenariului leu, şi străinului
alăturat pe lingă line,
7, Si vitelor talle, şi lerelor quellor din

vinde ție,
46. După mai multul annilor îmmulţi-vă

(pretul) cumpărătorei

salle, şi după mai

pucinul annilor vă împucină cumpăratârea,
qudci ( mumai ) quantitatea
productelor

(salle) pate vinde quine: vă.
17. Să nu amărască omu pe apprâpele
seu, şi să se temă de (Domnul) Dumnedeul
seu; qub eu (sunt) Domnul Dumnedeul vostru.
19. Si veţi facce tote drepturile melle și

tâte judicătele melle, şi făcând şi implinind
aquestea, veţi locui pe pământ în bună
pace;
19. Si "şi vă dă pământul productele
salle, şi veți

mâncă

saturându-ve,

locui cu încredere assupra lui.

20. Iar de diceți : que vommu

Si veţi

mancă: în

annul (aquesta) al septelea de nu vommi
semână şi de nu vommu
nostre?

24, Trimitte-voiu

cullege-fruetele

binecuvântarea

mea
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vo& în annul al șeselea, şi vă dă productele

salle că pe trei anni;
22. Si veţi semănă în annul al optulea şi
veţi mâncă din productele vechie pînă la annul al noulea; pînă que vă veni fractul lui
veți mâncă vechie din quelle vechie.

23. Și pământul nu se vă putt vinde în

confirmaliă (de tot) ; quăci al meu este pământui, pentru qui proselyţi şi nisce coloni
așședaţi sunteţi voi înaintea mea.
24. Si după tot pămentul quăt veti cuprinde, veți dă rescumpărare pentru pământ.
25. lar dea scapttat fratele teu quel cu-

tine, şi vă vinde din coprinsele

salle, pole

veni moștenitorul seu quel mai de apprâpe

şi vă rescump&ră vândarea fratelui seu.

26. lar daqua n” are quine-vă moştenitor

Cap,

XXV.

sustina1 că pe un proselytu și străin, şi vă
trăi fatele teu cu tine.
36.

Nu “ţi luă

dela

dânsul

usură,

nici

mai mult de quât "iai dal; temele de Dumnedeu : eu Domnul; și vă trăi fratele leu
pelingă tine.
37. Argintul teu să nu i] dai cu usură, și
pe interes de adaos să nui dai bucatele talle.
38. Eu Domnul Dumnedeul vostru quel

que v' am exdus din pămentul

Egyptului

qua să vă dau țârra Chonaan spre a [i al
vostru Dumnedeu.
39. lar de se vă umili fratele teu pe
lângă tine, şi se vă vinde ție, să nu "ţi serve
servilule de domesticu;

40. Ci că mercenariu sau că ospe străin,
pin în annul liberării vă argăţi pe lingă

quărui să i dea mân'a, şi i se vă află (apoi)

tine.

turnă ast fel la coprinsul seu.
28. Iar de nu'şi vă află man'asa deajuns
spre a dă înapoi aquestuia, atunci objetul

din preună cu dânsul, se vă ducce la famillia sa, la coprinsul părintescu al scu se vă
returnă.
42. Qusci omeni ai casei melle sunt
aquestia pe quari "iam exdus din țerv'a
Egyptului; nu se potu vinde cu vendare

lui de ajuns spre rescumpârarea sa,
27. Vă pute compută annii vândării salle
şi vă redă queea que se mai cuvine omului
quărui i s' a fost venduL lucru şi se vă re-

vendut vă fi la quel que 1 a cumpărat

pînă

în (al şeselea) annu al liberării (jubileului);
şi (unul)ese în annul libertăţii, şi (altul) in-

iră în coprinsul seu,
29. De vă vinde quinevă casă locuită în
celate congiurată cu muri, rescumpărarea
ci pâte fi pînă se vă împlini (termenul) :
un annu de dille este (terminul) rescumpt-

rarii salle.

30. Iar de nu se vă rescumpără pînă se vă

împlini annul întregu, se vă confirmă cas'a

que este

în cetate congiurată cu muri în

adevăr quellui que a cumptrato în genera-

țiile lui și nu vă eşi în annul libertății.
31. lar casele de prin communele

41. Si vă eşi în liberare cum şi filii lui

da omu al casei (vâstre);
43. Nu 71 vei întinde

44. Iar feciorul şi fa ta (din casă) oriquâți vei ave dela gintile que sunt în pregiurul teu, din aquesţiavă veți pult possede

servu şi servă.

45. Si din filii străinilor que sunt inure
voi, dela toți vă puteţi cumpără, şi din familiele lor, quâţi se vor nasce în pământul
vostru, fiă vot în possessid,
46. Si”i veţi împărți fliilor vostri dups

voi, şi vor fi voă possihbili de ati possede în

elernu

que

n” au muri în pregiur, că și errin'a de pa-

ment să se compule;; rescumpărabili în tot
dauna vor fi aquestea ; și în jubileu vor
pute eşi.
32. Si cetătile Leviţilor, casele cetăților

coprinsului lor rescumpărabili pentru tot

dauna vor fi Levitilor.
35. Si (pentru) quel quare ar” rescum-

peră dela Leviţi, în aunul jubileului vă eşi

vândarea caselor cetăţii coprinsului lor,
quăci, (quât pentru) casele cetăților Levitilor, atâta este coprinsul lor în midlocul

filiilor lui Israel,
54. Si terrinele hotărite pentru păsciunea cetăților lor nu se vor vinde, quici
coprins eternu aquestea sunt lor.
55. Jar daqua a scăpitat fratele teu, și
nu mai pote cu mânile lui pe lingă tine,

cu laborea, şi te

vei teme de (Domnul) Dumnedeul teu.

pe aquestia

asserviţi : iar

dintre

frații vostri, din filil lui Israel, nimeni pe

fratele seu să nu întindă în lahori.

47. lar de vă dă mâna

proselytului sau

slrăinului que este pe lingă line, şiscăpătând

fratele teu cu dânsul, se vă vinde prosely-

inlui sau străinului que este pe lingă line
sau quellui din nascere proselyt,

49. După que se vă vinde lui, i se vă

pute facce rescumpârare : unul din

lui îl vă pule rescumpără.

49. Frate al tatălui seu,

fratii

”

sau filiu al fra-

lelui tatălui seu îl vă rescumpără, sau din

consângii după carne ai lui din sementia
lui îl pote rescumperă ; iar de “i vă dă măn'a, se vă rescumpără singur.

30. Si vă compută cu qucl que] a fost

cumpărat din annul în quare s'a vândut pe
sine lui pînă în annul jubileului (al liberţătii), şi vă fi argintul vândării lui că merce:

e
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nariului : din aunu în annu vă fi cu den:

sul.

54. lar de vă fi (la quine-vă) mai mulţi
anni, după (numsrul) aquestor'a vă redă
rescumperarea lui din argintul vendării

lui.

Ă

52. lar de vă remânc

pucin

din anni
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11. Si voiu punne alianța mea întru
voi, şi nu vă vă abomină suffletul meu;

„12. Si voiu âmblă întru voi, şi toiu fi al

vostru Durânedeu,

şi voi veţi fi popolul

meu.
15. Eu (sunt) Domnul Dumnedeul vostru,

aqueste (moduri), vă eși in annul jubileu-

quel que v am exdus din țerra Egyptului,
quând eraţi servi : rupt'am legătur'a jugului vostru, și v: am addus cu frunte înaltă.
14, Iar de nu veţi ascultă de mine, nici
veți facce preceptele melle aquestea,
15. Ci veţi ivecce peste densele, şi Ia
judicățile melle se vă îngreuia sufiletul
vostru cum să nu faceţi lte preceptele

55. Qusci omeni ai casei melle sunt filii
lui Israel, feciori ai mei sunt auestia, pe

(cu voi);
16. Facce-voiu şi eu assemenea

pînă la jubileu, se vă compută lui după
annii lui, şi vă redă rescumpărarea lui că
mercenariu :

55. Din annu în annu vă fi cu ellu:

"1 vei întinde cu laborea înaintea a.

54. lar de nu se vă rescumpără

nu
după

lui ellu şi copii lui cu dânsul;

quari "iam exdus din țerra Egyptului; eu

Domnul Dumnedeul vostru.

CAPU XXVI.
1. Nu vă faceţi vot (&nși-vă) fapte de

mână, nici scuptilie, nici

colânne vă înăl-

dați vos, nici pâtră (dreptu semnu să puneti

în pământul vostru spre ă vă prosternă la
dânsa; cu (sunt) Domnul Dumnedeul vos-

tru.

2. Sâmbătele melle ţineți; şi de sânlele

melle temeţi-vă; eu (sunt) Domnul.

3. De veți âmblă în preceptele melle, şi
commandele melle veți ţinne și le veti

facce ;
|
,
4. Da-voiu ploia vos la timpul seu, şi
pământul îşi vă dă productele salle, și

lemnele câmpurilor îşi vor dă fructul lor.
5. Si vă ajunge treieratul vostru (piu6)

la culesul viilor; și cullesul vă ajunge
(pînd) la semnătură; şi veți mâncă pâinea

vostră săturându-vă,

şi veți locui cu secu-

ritate pe pământul vosiru (şi resbellu nu vă
străbatte prin pămentul vostru).

6. Si voiu dă pace în pământul vostru,
şi veți dormi şi nu vă fi quine să vă spăi-

mente, şi voiu extermină fere relle din pă-

mentul vostru.
7. Si resbellu nu vă străbalte prin pă-

mântul vostru, şi veți alungă pe innemicii

vostri, și vor căsle inaintea vostră uccişi,

8. Si 'și vor alungă dintre voi cinci pe
o sută, şi o sulă dintre voi îşi vor allungă
deci de mii, și vor căde inemicii înaintea
voşiră de sabiă.
Ă
9. Si voiu căută assupra vostră, cresce-.
ve-voiu şi vE voiu îmmulţi, şi voiu stabili

alianța mea cu voi.

10. Si veți mâncă vechie şi vechiele vechielor, și quelle vechie -dinaintea quellor
nuot veți lepădă.
,
Paris.—lmp, Preve et Ch,

melle, și (cum) să desfaceti legătura mea

vot, şi

voiu adducce peste voi, lips'a, riia şi gălbi-

narea consummând ochii vostri şi sufitetul
vostru topitu ; şi veţi semănă în deşări semintele vostre, și le vor mâncă adversarii
vostri,
17. Punne-voiu fac'a mea assupra vosiră,
şi veţi căde înaintea inemicilor vostri, şi vă
vor allungă quei que vă urrăscu, şi veţi fugi
neurmărindu-vă nimeni.
18. Si dagqua pină la aqueasta nu veţi

ascultă de mine, adaoge-voiu şi eu a vă

pedepsi de șepte ori după pecatele vostre.
19. Si voiu frânge pertinant'a orgoliului
vostru, și voiu punne vo& cerul că de ferru

(peste voi) şi pământul

mă ;

vostru că de ara-

20. Si văfi în deștri fortitudinea vostră,
şi nu "şi vă dă pământul vostru semân Vasa,
şi lemnul târrinei vostre nu “și vă dă fructul

seu.

21. Si daqua după

aqueste veţi âmblă

(tot) în laturi şi nu veți voi a ascultă de
mine,
adaoge-voiu

păcatele vostre;

vo

plage septe după

22. Si voiu trimilte peste voi fârele (sel-

Datice) alle pământului şi v& vor mâncă
pe
voi, şi consummă vitele vostre, şi văvor
îm:
pucină, şi deserte vor remâne
căllile

vostre,

|

25. Si peste aquestea, de nu vă veţi
în-

dreptă, ci veți âmblă către mine

în laturi;

24. Amblă-voiu şi eu cu voi în minie
oblică, şi vă voiu haite şi eu de şepte ori
pentru păcatele vosire.
25. Si voiu supradducce peste. voi gladiu resbunândvindicta aliantei, şi veţi fugi

cu toţii în cetăţile vostre; şi voiu irimitte

morte întru voi, şi ve veti predă în mâinele

inemicilor ; (atunci)

26. Quând veţi fi amăriţi cu lips'a pâini-

lor, vor câcce dece mulieri pâivile vostre
9
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înt”un

singur

cuptor, şi vă vor redă pâi-

nile cu cumpen'a,

şi veţi mâncă,

şi nu v&

veli pute sătură.
27. Si,daqua cu aquestea nu veți ascultă:

de mine, şi veţi âmblă către mine (tot) în

laturi ;

28. Si eu voiu âmblă cu voi în miniă
obiică, şi vă voiu pedepsi eu de şeple ori

după păcatele vostre.
29.

Si veţi mâncă câărnile filiilor vostri,

şi cărnile filielor vosire veţi mâncă,
50. Si voiu devastă colonnele vostre, și
voiu disperde quelle de lemnu făcute de
mâinele vostre,şi voiu punne osămintele vostre peste sfărmăturele idolilor vostri, şi horvore vă ave sufiletul meu dela voi.
31, Pacce-voiu deserle celăţile vostre,
şi voiu devastă quelle sânte alle vâsire, şi
nu voiu mai resuiilă mirosul sacrificelor
voslre,
|
32, Si voiu devastă eu pământul vostru,

şi se. vor miră assupra lui inemicii vostri

que locuescu într'ânsul.

CAP,

quea

necircontăiată,

şi atlunci

bine păcatele lor.

XXVII,

vor simţi.

-

49, Si "mi voiu adducee ă minte de al-

lianța mea cu Iacob, şi de alianța mea cu
Isaac, şi de allianța mea cu Abraham imi
voiu adducce âminte; şi de ţerră îmi voiu
adducce ăminte assemenea. *
:
43. Si vă fi abandonată tărwa de dânşii;

altunei îsi vă ave pământul sâmbătele salle,
quând se vă devastă din causa lor. Si ei vor

ave fără de legile lor, pentru qud au trecut
cu vederea judicățile melle, şi preceptele:
melle le-au rempins cu suffletul lor.
4%. Sică şi cum w ar fi fost eiîn (era.
inemicilor lor nu iam trecut cu vederea,
nici "iam rempius spre ai perde de a desfacce alianța mea qua către denşii, qud eu

(sunt) Domnul Dumnedeul lor.
45. Si "mi voiu adducce ăminte de al-

lianța lor quea d'ânteiu, quând ii exdusseiu
din ţerr”a Egyptului, din cas'a servituții
înaintea ginţilor de a fi Dumnedeul
lor; -eu
sunt Domuul.
|

33. Si vă voiu dissemină între ginţi, şi

46. Aqueste (sunt) judicăţile (melle) şi

vă vă consummă urmărindu-vă gladiul, și vă

preceptele (melle) şi legea que dette Domnul între sine și între filii lui Israel în mun-

fi pământul vostru desert şi cetătile vostre
deserte vor îi.
34. Atiunci se va bucură pământul mul-

tele Sina în mâna lui Moysă.

CAPU XXVII. |

tumit în sâmbătele (repaosele) salle; (şi)

în tote dillele devastațiunii salle, qutci voi
veţi fi în ţerra inemicilor vostri; altunci

(în adevăr) vă sâmbători pămentul și se vă

bucură de sâmbătele salle.
- 35. In tote dillele desolatiunii salle vă
sâmbători quâte .n'a sâmbătorit în sâmbătele vostre pe quând locuiaţi într'ânsul.
36. Si quellor remaşi dintre voi âdducce-voiu frică în înim'a lor în țerra inemicilor
lor, şi "i vă allungă (Ensuşi) fremătul frundei svolătore, şi vor fug! că fugttorii de

resbellu, şi vor căde ne-allungândui

ni-

meni.

37. Si vă trecce cu vederea fratepe fra:

tele seu că în resbel,

nimeni

perseculând;

4. Si vorbi

Domnul

să fiă prețul suffletului (stu) Domnului.
5. Va fi pretul lui (fiind) mascule dela
do&-deci de anni pînă la şti-deci de anni,
vă fi pretul lui de cinci-deci de didrahme de

argint cu cumpăn'a quea sântă.
4. Iar feminei vă fi prețuirea de trei-deci
de didrahme.

5. lar de vă fi de cinci anni pînă la dot-

deci, fiă prețul masculelui do&-deci de didrahme, şi feminei dece didrahme.
6. Iar dela quel d” o lună pînă la quel de

şi nu veţi pute resisiă inemicilor vostri,

cinci anni, vă fi preţul

că pămâniul inemicilor vostri.
39. Si quei remași dintre voi, corrumpe-

drahme
didrahme
7. lar
de vă fi

39. Si veţi peri între ginţi şi v& vă mân-

se-vor pentru păcatele lor, în pământul inemicilor lor; şi pentru

păcatele părinţilor

către Moyse di-

când :
|
9. Vorbesce filiilor lui Israel şi vei dicce
către denșii : omu quare vă facce urare qua

masculelui cinci di-

de argint, iar.prețul feminei lirei
de argint.
dela sti-deci de anni şi în sus,
mascule, preţul vă fi cinci-spre

dece didrahme de argint; iar de vă fi femină,

lor din preună cu dânșii se vor topi.

dece didrahme.

tele părinţilor lor, pentru quă au călcat ei

8. Lar de vă fi scăpttat la pr&ţul lui, stă.
va Înaintea sacerdotelui, și *] vă pretui

qud au âmblat înaintea mea (tot) în laturi;
41, Si eu am âmblat cu dânsii în minie

que a făcut urare, îl vă preţui sacerdotele;
9. Lar devă fi dintre vitele que se adducu

40. Si vor mărturisi păcatele lor și păca-

(legea) și m” au trecculcu vederea; şi pentru

sacerdotele ; după cum pote mâna quellui

oblică, şi perde-voiu pe dânsiiîn terr'a ine-

dintre dânsele dar Domnului, quarele vă dă

micilor lor; rușină-se-va allunei inima

din aqucștea Domnului, sântă vă îi;

e

loi:

CAP. XXVII.

LEVITICU,

10. Nuo vă schimbă si nu se vă contra:

dicce, bun răului, şi reu bunului;

iar da-

qua schimbând vă schimbă vită penteu vită,
fiă (attunei) şi una și schimbul seu sânt.
41.

lar de vă fi vre o vită necurată

din

quâte nu se offeru dreptu dar Domnului,
vă punne vit'a înaintea sacerdotelui.
12. Si o vă prețui sacerdotele de este
bună sau rea, şi după cum 'şi o vă pretui
sacerdatele aşă vă remâne.
13. lar daqua rescumperând o vă rescumpără, vă mai dă şi a cincia partepe
lingă preţul ei.
14.

Si omu quarele îşi vă consacră casa

sa (de) sântă Domnului, "si o vă preţui sa-

cerdotele de este bună sau de este rea;cum..

"şi o vă preţui sacerdotele aşă vă remânt.

„45. lar daqua quel que a consacrat?o “işi

vă rescumperă a sa casă, vă mai adaoge peste
aqueasta a cincia parte din argintul pre-

țalui, şi vă fia lui.
16. lar daqua din țerrin'a coprinsului

scu vă consacră

omul

Domnului, prețul să

fiă după semenț'a ţrrinei, (adică) pentru un
coru (mesură) de ordu cinci-deci de didrahde argint.

.

47. lar daqua din annul libertăţii vă con-

sacră țerriw'a sa, vă remâne după preţul ei.

19. Iar daqua în urmă după annul liber-

tăţii îşi vă sanctifică ţerrin'a, îi vă compulă
sacerdolele argintul după annii que mai

remân pînă la annul libertăţii, şi se vă scă-

de din prețuirea ei,
|
19. Iar daqua rescumpărând rescumptră
țerrin'a quel que a sanctificat?o, (altunci)

vă adaoge a cincia parte a argintului pe

lingă prețul ei. şi vă fi a lui,
|
20. lar daqua nu "și rescumpără ţerrin'a,

şi se vinde (apoi). terrina la altu omu, at-

tunci nu se mai pote rescumpără.
21. Ci vă fi terrin'a, după quevă trecce
jubileul, sântă Domnului, că şi pământul

separat sacerdotelui vă fi coprinderea aqueslei (țerrine),
22, lar daqua vă consacră Domnului din

434

terrin'a que a cumpărat, quare nu este din

țerrina coprinsului seu;
23. Vă compulă lui sacerdotele summa
pretului dela annul libertăţii, şi vă redă
preţul în dioa aqueca drept sânt Domnului.
24. Si în annul libertăţii se va redă târvin'a la omul dela quare o a fost cumpărat, .

(şi) quăraia eră coprinsul (seu) de pământ.

25. Si ori-que prețu vă fi după ponderile
sânte : dot-deci de oboli vă fi o didrahmă.
26. Si ori-que primogenit que s'ar”nasce
între vitele taile, să fiă Domnului, şi nul

vă pule consacră nimeni; fiă vitellu, fă
die, Domnului este.
|
27. ar de vă fi dintre patrupedele necu-

rate, îl vă schimbă după pretul lui, și vă
adaoge peste dânsa a cincia parle, şi vă fi
a lui; iar de nu se rescumptră să se vîndă
după prețuirea lui.
28. lar tâlă consacraţia que Omul a»
consacră Domnului din tote quâte sunt alle

salle, dela omu pină la vilă, și dela coprins

al țârrinei salle, nu se pâle nici vinde nici
rescumpără : ori-que objet consacratsânt din

quelle sânte vă fi Domnului.
29. Si ori-que consacraţiă que Sar” con-

sacră dintre 6meni, nu se pote rescumpără,
ci cu mârle să se ommsre.
50. 'TOtă decim'a pământului atât din semența pământului quât şi din fructul lem-

nului, Domnului este; sânt Domnului,

31. Iar de rescumpără cu rescumptrare

omul decim'a sa, a cincia parte din aquea-

sla vă adaoge peste dânsa, şi vă fia lui.
32, Si ori-que decimă dintre vace
tre oi, şi tot que vine la număr sub
decimă, vă fi consacrat Domnului.
33. Nu se vă cercetă între bun
nu vei schimbă bun cu vreu; iar
schimbând vei schimbă aqueasta, şi

şi dinbacul
şi râu,
daqua
schim-

bul aquestuia vă fi sânt; nu se pote rescumperă,
|
34. Aquestea sunt commandele que commando lui Moyse Domnul către filii lui [srael în muntele Sină.

A PATRA CARTE A LUI MOYSE.

NUMERII.
CAPU 1.
1. Si vorbi Domnul către Moyst în deser.
tul Sină, în tabernaculul mărturiei în prima a lunei a doa, annului al doilea de quând
eşisseră ei din ţerra Egyptului, dicând :
2. Luaţi dintr”un capăt (în altul denuratrând) tă synagog'a filiilor lui Israel, după
connaţiile lor, după casele patriadelor (famillielor) lor, după numărul numelui lor,
după capu (de omu) al fiă-quăruia.
3. Tot masculele dela doe-deci de anni şi

în sus, tot quel que pote eşi (la Oste) cu pu:

terea lui Israel cercetaţi (numărându"i) în

puterea (sau ceat'a lor) tu şi Aaron cerce-

taţii.
A. Si cu voi fiă quâle unul unul din fiă

quare semenţiă, quâte unul din principi,

după casele patriadelor vor fi.
5. Si aquestea sunt numele

Dărbaţilor

que vor assistă cu vai : dintre ai lui Ruben,

Elisur filiul lui Sediur;

6. Dintre ai lui Symeon, Salamiel Aliul

lui Sarisadai ;
7. Dintre ai lui Iuda, Naason filiul lui
Aminadab ;
8. Dintre ai lui Issachar, Nathanael fi-

liul lui Sogar;

9. Dintre ai lui Zabulon, Eliab filiul

lui
Chelon ; dintre filii lui Ioseph, ai lui Ephraim,

Elisamă filiul lui Amind;

10. Dintre ai lui Manass6, Gamaliel fliul
lui Phadassur;

11. Dintre ai lui Beniamin, Abidan filiul
lui Gadeoni.

12. Dintre ai lui Dan, Achiezer filiul lui

Amisadai.

13. Dintre ai lui Aser, Phagaiel filiul

lui Echran;

14. Dintre ai lui Gad, Elisaph iul
Raguel;

lui

15. Dintre ai lui Nephihali, Achirt filiut

lui ZEnan,

16. Aqtiestia sunt quei evocaţi ai syna-

gogei, principi ai semenţielor după palria-

dele lor, chiliarchi (peste mii) în Israel

sunt.

.

17. Si lu Moyse şi Aaron pe bărbaţii

aguestia evocati după nume.

18. Si adunară totă synagog'a în prima

a lunei annului al doilea, și denumărară
după nascerile lor, după patriadele
lor, după
numărul numelor, dela do&-deci de anni şi
în sus, tot masculele după capul lor;

19. După cum commandasse lui Moyse

Domnul, şi furt denumeraţi ei în desertul

ina.
20. Si fură filii lui Ruben primogenilul
lui Israel, după connatiele lor, după popolii lor, după casele palriadelor lor, după nu
mărul numelor lor, după capul fiă-quăruia,

toţi masculii dela do&-deci de anni ŞI în sus,
tot. quel que putea eși (la Oste), cu pulerea.

21. Denumeraţia lor din semenţia lui
Ruben patru-deci și șese de mii şi cinci

sule.

22. Filiilor lui Symeon, după connaţiile
lor, după popolii lor, după casele patria-

delor lor, cercetarea lor după capul fiă-quă-

ruia toţi masculii dela doă-deci de anni şi
în sus, tot quel que cse (la 6ste) cu puterea,
(23). Denumsraţia lor din semenția lui

Symon, cinci-deci și no& de mii şi trei sule.
26. Filiilor lui Iuda, după connaţiile
lor, după popolii lor, după casele patriade-

lor lor, după numerul numelor lor, după
capul fiă-quăraia, toţi masculii dela dot

deci de anni şi în sus, tot quel que ese (la
dste) cu pulerea.
27, Denumiraţia lor din sementia ludei,

CAP, ].
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septe-deci şi patru de mii și șâse sute.

28. Filiilor lui Issachar după connaţiile
lor, după popolii lor, după casele patriadelor lor, după capul fiă-quăruia, toti masculii dela dot deci de anni şi în sus, tot

“quel que ese (la 6sle) cu puterea;

29. Denumăraţia lor din semenţia lui Issachar, cinci-deci şi patru de mii şi patru

sule.

30. Filiilor lui Zabolon după connaţiile

lor, după popolii lor, după nums&rul nume-

lor lor, după capul fiă-quăruia, toţi masculii dela do& deci de anni şi în sus, tot quel
que ese (la oste) cu puterea,
31, Denumăraţia lor din semenţia

lui

Zabulon, cinci deci şi sâpte de mii şi patru
sute.

52. Filiilor lui Ioseph, filiilor lui Ephraim
după connaţiile lor, după popolii lor, după

casele patriadelor lor,

melor lor, după capul
culii dela dos deci de
quel que ese (la 6ste)
55. Denumăraţia

după

numărul

nu-

fiă-quăruia, toți masanni şi în sus, tot quel
cu puterea,
lor din semenţia lui

Ephraim, patru-deci de mii şi cinci sute.

34. Fihilor lui Manasst, după connaţiile
or; după popolii lor, după casele patriade-

lor lor, după numărul numelor lor, după

capul fiă-quăraia, toţi masculii dela dot deci

de anni și în sus, tot quel que ese (la 6ste)
"cu pulerea,

.

35. Denumăraţia lor din sementia lui
Manassă, trei-deci şi do de mii și dot sute.

56. Filiilor lui Beniamin după connaţiile
lor, după popolii lor, după casele patriadelor, după numărul numelor lor, după capul
fiă-quăruia, toţi masculii dela dot deci de

anni şi în sus, lot quel que ese (la 6ste) cu
puterea,
37. Denumăraţia lor din semenţia lui

Beniamin, irei-deci și cinci de mii și trei
.
sule.

(24). Filiilor lui Gad după connaţiile lor,
după popolii lor, după casele patriadelor lor,

după numărul numelor lor, după capul fiăquăruia, toţi masculii dela do deci de anni

şi în sus, tot quel que ese (la 6ste) cu puterea,
(25). Denumăraţia lor din semenţia lui

Gad, patru-deci şi cinci de mii și şese sute
și cinci deci.

58. Fiilor lui Dan după connaţiile lor,

după popolii lor, după casele patriadelor
lor, după numerul numelor lor, după capul
fiă-quăruia, toţi masculii dela do& deci de

anni și în sus, tot quel que ese (la 6ste) cu

puterea,

59, Denumăraţia lor din sementia lui
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Dan,
40.

șeideci și dot de mii și septe sute.

Filiilor lui Aser, după connaţiile lor,

după pupolii lor, după casele patriadelor lor,
după numărul numelor lor, după capul fii
quăruia, toţi masculii dela dot deci de anni
şi în sus, tot quel que ese (la ste) cu pute-

rea.

41, Denumtraţia lor din semenţia lui
Aser, patru-deci şi uva de mii şi cinci sute.
42. Filiilor lui Nephthali după connaţiile
lor, după popolii lor, după casele patriadelor lor, după

capul

numărul

fii-quăruia,

numelor lor,

toţi masculii dela

după

dot

deci de anni şi în sus, tot quel que ese (la
dste) cu puterea,
43. Denumăraţia lor, din semenţia lui
Nephthali, cinci deci şi trei de mii și patru
sule.

44, Aqueasta este denumărația que făcu
Moyse şi Aaron şi principii lui Israel, doi
spre dece bărbati, quâte un bărbat de fiăquare semențţiă, după semenţiă în (fiă-quare) casa patriadei lor eră.
45, Si fu 16tă denumăraţia filiilor lui Is-

rael cu puterea lor dela do&-deci de anni și
în sus, tot quel que ese spre a se numeră

în oştire în Israel;
46. Si fură toţi quci denumirati şese
sute de mii şi trei mii şi cinci sute și cinci.
deci.

47. lar Leviţii din semenţia patriadei

lor nu fură connumeraţi întru filii lui Israel.

48. Si vorbi Domnul către Moysă

di-

când :
49. Vedi, semenţia lui Levi să nu o denumeri, şi numărul lor să nul ici în mid-

locul (fraţilor lor) filiilor lui Israel.
50. Ci tu prestitue pe Leviţi peste taber-

naculul mărturiei, şi peste tote vasele lui,
şi peste tote quâte sunt într'ânsul : ei vor
ardică tabernaculul și tote vasele lui, şi ei

vor ministră într'&usul, și în pregiurui tabernaculului se vor castramenlă.

54. Sila ardicarea tabernaculului, îl vor
desfacce Leviţii, și la collocarea tabernaculului îl vor înălță (iarsşi) Leviţii, şi străinul

(allienigen') que se vă appropiă să se ommore.
52. Si se vor castramentă filii lui Israel,
(Gă-quare) bărbat în ord'a sa, și (fă-quare)

bărbat după diregătoria de quare ascultă,
cu puterea lor.

55, Iar Leviţii să se castramente apptrători în pregiurul tabernaculului mărtuviei, qua să nu viă păcal (urgiă) peste synagogă întru filii lui Israel, şi vor custodi

Leviţii &nsiși custodia tabernaculului mărturiei,
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54. Si făcură

fiii lui Israel după tote

quâte commandasse

Domnul lui Moysă şi

Aaron, assemenea făcură.

dicând :

2. Omu (fiă-quare) ţiinduse de ord'a sa,
după slindardele, după casele patriadelor

lor, să se castramente fiii lui Israel Înaintea

domnului; în pregiurul tabernaculului măr

turiei se vor castramentă filii lui Israel.

5. Si quei castramentaţi mai ânlciu spre

resărituri (vor fi) ord'a de castrament a lui
„Iuda cu puterea lor, şi principele (nassi)
filiilor lui Iuda, Naasson filiul lui Amina:

dab :

lui, quei denumăraţi ai lor

şepte-deci şi patru de mii şi şese sute.
5.

Si quei

castramenlaţi

unul după

18. Ora

către mare

CAPU II.
4. Si vorbi Domnul către Moysă şi Aaron

4. Puterea

CAP. III,

țiinduse

ţiinduse

de

aquestia (vor fi) semenţia lui Issachar, și
principele filiilor lui Issachar, Nathanael fi-

liul lui Sogar.
6. Puterea lui, quei denumraţi ai lui,
cinci-deci şi palru de mii şi patru sute,
7. Si quei castramentaţi que urmeadă,

(vor fi) semenţia lui Zabulon, (principele lor)

Eliab filiul lui Chelon.
8. Puterea lui, quei denumăraţi ai lui,
cinci-deci şi şepte de miiși patru sute.
9. Toţi quei denumeraţi din castrele lui
Iuda una sută opt-deci și șese de mii şi patru
sute, cu puterea lor quei mai ânteiu să în-

juge (la drum),

„40. Ora castrelor lui Ruben către amiadă di cu puterea lor, și principele filiilor lui
Ruben, Elisur filiul lui Sediur.
44. Puterea lui, quei denumtraţi ai lai,
patru-deci şi șâse de mii și cinci sute.
12. Si quei castramentaţi que urmeadă

după aquesia, sementia lui Symeon, Sala-

miel filiul lui Surisadai.
13. Puterea lui quei denumărați ai lor,
cinci-(eci şi noă de mii și trei sute.
14. Si quei castramentaţi que urnedă
după aquesta, semenţia lui Gad, şi prinei-

“pele filiilor lui Gad, Elisar filiul lui Haguel,

45. Puterea lui quei denumăraţi ai lor,

patru-deci şi cinci de mii şi ștse sute cinci

deci.

16. Toţi quei denumerați ai campamen-

tului lui Ruben una sută cinci-deci şi una

de mii şi patru sute cinci-deci, cu puterea
„or, și ai doilea să înjuge (la drum).
17. Si se vă ardică tabernaculul mărtuviei, şi campamentul Levitilor în midlocul
campamentelor, după cum se vor castra-

mentă așă vor și înjugă (la drum), fiă-quare

altul după

ord'a sa.

de campament
a lui Ephraim

cu puterea

lor, şi principele

filiilor lui Ephraim, Elisamă filiullui Emiud.

19. Puterea lui, quei denumăraţi ai lor,
patru-deci de mii şi cinci sute.
20. Si quei castramentaţi que urmeadă

după aquestia semenţia lui Manass6, şi
principele filiilor lui Manass6, Gamalie! fi-

liul lui Phadassur. |
21. Puterea lui quei denumăraţi ai lor,
trei-deci şi dot de mii şi doă sute.
22. Si quei castramentaţi que (mai) vin,

semenţia lui Beniamin, şi principele filiilor
lui Beniamin, Abidan filiul lui Gadeoni.

23, Puterea lui, quei denumăraţi ai lor,

trei-deei şi cinci de mii şi patru sute,
24. Toţi quei denumăraţi ai campamentului lui Ephraim, una suta şi oplu mii şi

una sută cu puterea lor, și ai treilea să înjuge (la drum).
25, Ord'a de campament a lui Dan către
miadă nâpte cu puterea lor, şi principele
filiilor lui Dan, Achiezer filiul lui Amisadai.
26.

Puterea lui, quei denumăraţi ai lor, -

ști-deci și dot de mii şi şepte sute.
27. Si quei castramentati que urmeadă

aquestuia, semenţia lui Aser, şi principele
filiilor lui Aser, Phagaiel fiul lui Echran,.
28. Puterea lui, quei denumărati ai lor,
palru-deci și una de mii și cinci sute.

29. Si quei castramentaţi que (mai) ur-

meadă, semenţia lui Nephthalim, și princi-

pele filiilor lui Nephthalim Achiră liul lui

AEnan.

30. Puterea lui, quei denumăraţi ai lor,
cinci-deci și trei de mii şi patru sute.

31. Toţi denumăraţii castrelor lui Dan,
una sulă cinci-deci și sâpte de mii şi şese

sute (cu puterea lor) ultimi să înjuge (la
drum) după a lor ordă.
SI
32. Aqueasta (este) denumăratia fiilor
lui Israel după casele patriadelor lor, tâtă
denumăraţia campamentelor cu puterile lov

şese sute trei mii, și cinci sule cinci-deci.
33, Iar Leviţii nu s'au denumirat cu
denşii, după cum comnmandasse Domnul
lui
|
Moys&;

34. Si făcură filii lui Israel după quâte

commandase Donmul lui Moys€ : aşă se
castramentă după a lor ordă, şi aşă se pro-

mișcă fiă-quare tiinduse de populii sei, după
casele patriadelor lor.
CAPU III.
4, Si aquestea (sunt) generațiile lui Aa-

ron și Moyst în dioa în (uare vorbi Domnul

lui Moysă în muntele Sin,
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CAP, II.

2. Si aquestea sunt numele filiilor lui

20.

Si (aquestia) filii lui Mevari după po-

Aaron : primogenit Nadab, şi Abiud, și polii lor : Mooli şi Musi aquestia sunt popolii Levitilor după casele patriadelor lor.
.
Fleazar, şi Ithamar.
24. Lui Gedson, popolul lui Lobeni şi
- 3. Aquestea sunt numele filiilor lui Aalui Semei, aquestia formau popolul
popolul
ron, sacerdoţii (și) quei unşi, pe quari “ia
lui
Gedson.
preoţi.
a
spre
lor
împlinit după mâinile
29. Denumăraţia lor după numte al fiă
4. Si au fost murit Nadab şi Abiud înainfocu
ei
quăruia mascule dela de oluna în sus nutea Domnului în quând ofleriau
Sină;
mărul lor şepte mii şi cinci sute.
desertul
în
Domnului
străin înaintea
23. Si popolii aquestia ai lui Gedson din
şi copilli nu remasserb dela dânşii; şi preopreună
din
dosul tabernaculului mărturiei castramențiră (numai) Eleazar şi Ithamar
_tă-se=vor către mare.
cu Aaron tatăl lor.
5. Si vorbi Domnul câtre Moysă dicând:
24. Si principele (nassi) casei patriadei
6. la semenţia lui Levi, şi vei punne pe popolului lui Gedson, Elisaph filiul lui Lael.
dânşii în aintea lui Aaron sacerdotele şi vor
25. Si custodia filiilor lui Gedson în taministră lui;
hernaculul mărturiei, tabernaculul, şi ac7. Si vor custodi custodiele lui şi cus- coperemântul și învălitur'a lui, şi portiera
ușei fabernacului mărturiei.
todiele tutulor filiilor lui Israel înaintea taDernaculului mărturiei spre a operă ope26. Si tindătoriele alriului, şi catapetesrele tabernaculului :
m'a porței atriului que eră înpregiurul ta8. Si vor custodi tote vasele tabernacubernaculului si altarului, şi quelle lalte alle
lui.
lului mărturiei și custodiele filiilor lui ]slui (necesarie) tutulor serviţiurilor
rael după tote operele tabernaculului;
927. Lui Caath popolul Amrameu, şi po"9. Si vei dă pe Leviţi lui Aaron (fratele polul Issaareu, şi popolul Chebroneu, și po'teu) şi filiilor aquestuia sacerdoţilor; daru

sunt daţi aquestia mie dintre filii lui Israel.

"40.

Si pe Aaron şi pe filii lui vei stabili

“peste tabernaculul mărturiei, şi.vor custodi
sacerdoţiul lor şi tote quelle alle altarului,

şi quelle din întru de catapetasmă ; şi allienigenu que se altinge (de densele) să moră.

44. Si vorbi Domnul către Moys& dicând :
19. Si eu eccă qud luaiu pe Leviţi din

midlocul filiilor lui Israel în locu de ori-que
primogenit que deschide vulva dela filii lui
Israel ; rescumpărare lor vor fi, şi vor îi mie
A
Leviti.

15. Qu5 al meu este tot primogenilul;

din dioa

în

quare

băluiu

ori-que

pri-

mogenit în pământul Egyptului am sancti-

ficat mie pe tot primogenitul în Israel. Dela

omu pînă la vită ai mei vor fi; eu Domnul.
14. Si vorbi Domnul către Moyst în desertul Sină dicend :
45. Denumără pe filii lui Levi după casele
patriadelor lor, după popolii lor, după connaţiile lor; tot masculele dela quel do lună
şi în sus num&ră»se vor între dânşii.

16. Si îi num&rd Moyse

şi Aaron prin

vocea Domnului după cum commandă Dom:
nul,
47. Si aquestia fură filii lui Levi după
numele lor : Gedson, Caath și Merari.
18. Si aquestea numele filiilor lui Gedson după popolii lor, Lobeni și Semei.
49. Si filii lui Caath după popolii
Amram şi Issaar, Chembron și Oziel;

lor:

polul Ozieleu;

aquestia sunt popolii lui

Caath.
28, După număr tot masculele dela de o
lună în sus, optu mii şi şesesute, custodind

custodiele quellor sânte.

29. Popolii filiilor lui Caath castramen-

tă-se=vor în laturile tabernaculului către
miad'ă di ;
350. Si principele casei patriadelor.popoilor lui Caath, Elisaphan filiul lui Oziel.

54. Si custodia lor arc'a, şi mesa, şi
candelabru, şi altarele, și vasele sanctuariului quâte servescu spre ministrare într'însele, şi aceoperemântul şi (dte necessariele

lor.
32, Si principele peste principii Leviţilor Eleazar filiul lui Aaron sacerdotele,

constituit spre a custodi custodiele quellor
sânte.

353. Lui Merari popolul lui Mooli, şi po-

polul lui Musi;
Merari,

aquestia sunt

popolii lui

54 Denumăraţia lor după număr, tot
masculele dela de o lună şi în sus, ştse mii
şi dot sute şi cinci-deci;
35 Si principele casei patriadelor po“polului lui Merari, Suriel filiul lui Abichail;
de laturile tabernacului castramentă-se-vor
către miab'a nopte.
36. Preveghierea custodiei filiilor lui
Merari capitellele tabernaculului, şi culmile
“lui, şi colânnele lui, şi basile lui, şi 16te
vasele lor, şi tOte necessariele lor:
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hasile lor, şi parii lor, şi funiele lor.
38. Si quei castramentaţi în faca
tabernaculului către r&sărituri Înaintea
culului mărturiei spre sdre-resare, taberna(fiă
şi Aaron și filii aquestuia, custodin ) Moysă
d custodiele sanctuariului la custodiele
filiilor lui
Israel ; şi alienigenul que se appr
opid să
mM6ră,
39. 'Totă denumăraţia Levitilor
numerd Moysă și Aaron prin voce que dea
lui, după popolii lor, tot masculel Domnue dela de
0 lună şi

în sus, dot-deci şi doă de mii.
40. Si disse Domnul către Moys€
dicând:
denumără

tot primogenitul mascule din filii
lui Israel dela de o lună în sus
şi ia num&-

rul lor după nume;
4. Si "i vei luă Leviţii pentru mine
(eu
Domnul) în

locul tutulor primogeniţilor filiilor lui Israel, și vitele Leviţilo
r în locul
tutulor primogenitelor întru vitel
e filiilor
lui Israel.

42. Si denumăro Moys&, după

mado lui Domnul, petoi primogen cum comitul întru
filii lui Israel,
43. Si fură toţi primogeniţii masc
uli după numărul numelor lor dela
de o lună şi
în sus din denumăraţia lor, doă
deci şi dot
de mii si dot sute şepte deci.

44. Si vorbi Domnul către Moysă
qicând:
45. a pe Leviţi în locul tutulor
primogeniţilor filiilor lui Israel, și vitel
e Leviţilor
în locul vitelor lor, şi vor fi ai
mei Leviţii;

eu Domnul.
46. Si rescumptrarea quellor do&
sute
şepte-de
ci și trei que Întrecu pest
din primogeniţii filiilor lui Işrae e Leviţi
l;

47. Vei luă quâte cinci sicli de
capu, după didrahma quea sântăfii-quare
vei luă
(dot-deci de oboli siclu),
48. Si vei dă argiutul lui Aaron
şi filiilor
aquestor

'a dela quei que sunt mai mulț
i

întru dânșii,

49. Si lud Moysd argintul, resc

CAP. Iv,

şi

1.
când:

CAPU IV.
Si vorbi Domnul către Moyse
.

2. Adună summ'a capetelor fili
ilor lui
Caath din midlocul filiilor lui
Lev
i,
după
popolii lor, după casele palriadel
or lor,

5. Dela do&-deci de anni și În sus
pind la
cinci-deci de anni tot quel que
intră spre a
ministră (şi) a facce (âte operele în
tabernaculul mărturiei.

4. Si aquestea (sunt) operele fili
ilor lui
filiilo: lui
popolii lor, după casele palriadelLevi, după
or lor, în
tabernaculul mărturiei, sântul
sântelor.
5. Si vor întră Aaron şi filii aqu
estuia
Caath din midlocul

quând

se promişcă

campamentul,

și vor
destinde învălitârea umbrit
âre, Și vor coperi
într'E
nsa arca mărturiei,

6.. Si vor saprapunne

peste dân

sa coperitură pelle hyacinthină şi vor
mai punne
peste dânsa vestiment cu totu
l hyacinthin
pe d'assupra, şi vor peirecce
în întru gestatoriele,
7. Si peste mesa pusă în ain
Vor peste dânsa vestimânt cu te punnetotu purpu-

Teu şi vor dă assupra ei trybliele
şi ihymiietoriele (cățiele) şi eyathi (tipsiele)
i şi libatoriele în

quare se libă, şi pâinile que
neîncetat vor fi pe dânsa.

9. Si vor mai punne peste dân

ment roşu different şi O vor cop sa vesti.
ritură pelliceă hyacinthină, și eri cu copevor petrecce
în întru portătoriele ei.
9. Si vor luă vestiment hya
thin şi vor
coperi candelabru quel luminăcin
tor
nele lui, şi fârfecele lui şi rec , și lucereptaculele lui,
şi tote vas

ele oliului lui, quâte îi sunt spr
e
10. Si vor punne candelabru şi tote
vasele lui în coperitură pelliceă hya
cin
thi
nă,
și "1 vor pun
servițiu,

ne peste purtătorie,
44. Si peste altarul de aur Înt
inde-vor

vestimânt hyacinihin, și ?| vor
coperi

peritură de pelle hyacinthină, şi vYo cu corpelrecee
în întru purtătoriele lui.
12. Si 'si vor luă (Ole vasele min
is(rato-

rie cu quâte se servescu înti'â
leîn quelle
sânte, și le vor punneîn vestimnse
ânt
thin, și le vor coperi cu coperitur hyacin:
hya
cinthină şi le vor punne pesăte de pelle
30. Dela primogeniţii filiilor lai
purtăIsrael | torie.
lud argintul,
umpărare
dela quei que eră mai mulți
înțru denșii
Spre rescumptrarea Leviţilor
;;

una raie trei sute
şi cinci de sicli, după siclu quel și şei-deci
sânt.
51. Si dette Moys& argintul,
(din) ves.
cum

părarea quellor que supereri, (dei
te)
lui Aaraon şi filiilor aquesluia, prin
vocea
Domnului după cum commandasse lui Moys
e
Domnul,

di-

13. Si vei punne coperitur
şi vor intinde peste dânsul ăvespeste altar,
timânt cu
totul purpureu.

14. Si vor punne peste dânsul
tăte vasele
cu quâte se servu pe dânsul înt
r”'Ensele, şi

şi furchinele, și phialele și
coperitoriul, şi (6te vasele altaru
lni ; și vor

incensoriele,

CAP. IV.

NUMERII,

punne peste dânsul coperemânt

pelliceu

yacinthin, şi vor petrecce purtătoriele lui;
si vor luă vestiment purpureu, şi vor accoperi înpreună spălatoriul şi basea lui, și
vor punne aquestea în coperemânt pelliceu hyacinthin, şi (le) vor punne pe purtătorie;

15. Si vor termină Aaron și filii aques-

tova, coperind sântele şi tote vasele sânte
quând se promişcă campamentul; şi după
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Gedson după tote ministeriele lor, şi după
tote quâte depindu de dânşi; și vor denumără (însărcinând) pe denşii a nume (cu)

tote quâte depindu de dânșii.
28. Aquesta (este) ministeriul popolului
filiilor lui Gedson în tabernaculul mărturiei
şi custodia lor în mân'a lui Ithamar filiul
lui Aaron sacerdotele.
|
29. Filii lui Merari după popolii lor,

aquestea vor intră filii lui Caath spre a (le)

după casele patriadelor lor, îi veţi denumără :

Aaron sacerdotele (peste), oliul luminei, şi

30. Dela dot-deci şi cinci de anni și în
sus pină la cinci-deci de anni îi veţi denumera tot quel que întră la puterea (ordinii .
salle) de a ministră operele tabernaculului
mărturiei,
”

ardică, și nu se vor altinge de quelle sânte,
qua să nu moră : aquestea, vor ardică filii.
lui Caath în tabernaculul mărturiei.
16. Superintendent Eleazar filiul lui

thymiam'a compunnerii, şi sacrificiul quel
de tote dillele, şi oliul ungerii, superinten-

denția peste tot tabernaculul și quâte sunt
într'Ensul în sanctuariu, şi în tote operele
lui.

17.

Si vorbi

Domnul

călre

Moysăși

Aaron dicând :
18. Nu perdeți popolul semenţiei lui
Caath din midlocul Levitilor.
A9. Aquestea faceti lor, și vor trăi și nu
vor muri quând se appropiă ei către sântele
sântelor, Aaron

şi filii

lui să

intre şi vor

așşedă pe dânşii pe fia-quare peste servițiul

seu după sarcin'a sa.

20. Si să nu intre spre a vede (descope-

ritu) de o dată sanctuariul și să mără
(apoi).
21. Si vorbi Domnul către Moysă, dicond :

„22. Ta (din) capăt pe filii lui Gedson, (nu-

merând) şi pe aquestia după casele patriadelor lor, după popolii lor;
25. Dela do&-deci şi cinei de anni și în

sus pină la cinci-deci de anni denumărați

pe dânşii, tot quel que intră spre ministrarea ministeriului şi spre a facce operele în
tabernaculul mărturiei.

24. Aquesta (este) ministeriul popolului

Gedson, în ministrare și ardicare.

25, Si vă ardică pellile tahernaculului,

si tabernaculul mărturiei, și coperemântul
lui şi coperemântul hyacinthin que este
peste dânsul Vassupra, şi coperemântul

ușei labernaculului mărturiei.
26. Si velele atriului şi portiera intrării
porței atriului quâte sunt peste tabernacu-

lul mărturiei, şi peste altar în pregiur, și
quelle superfiinde aquestora, şi tâte vasele

ministeatorie alle lor şi t6te (cu) quâte se
ministră într'Ensele vor facce.

27. După, vocea lui Aaron și a filiilor
aquestuia vă fi tot ministeriul filiilor lui

31. Si aquestea (sunt) sarcinele quellor
ardicate de dânşii, după Lâte operele lor în
tabernaculul mărturiei : capitellele taber-

naculului, şi culmile lui, și eolânnele lui,
şi basile lui, şi coper&ământul (tabernaculu-

lui) şi basile lor, şi colânnele lor, şi coperementul uşei tabernaculului,
”
32. Si colânnele atriului din pregiur, și
basile lor, şi colânnele catapetasmei porţei
atriului, şi basile lor, şi parii lor, şi funiele
lor, şi tote vasele lor, şi tote ministeriele
lor, după nume veţi denumră pe, dânșii şi
tote vasele custodiei quellor ardicate de

dânşii.

53. Aquesta (este) ministeriul popolului

filiilor lui Merari în tote operele lor în tabernaculul mărturiei în mâna lui Ithamar
filiul lui Aaron sacerdolele.
54. Si denumăro Moyst şi Aaron și principii lui Israel pe filii lui Caath după popolii
lor, după casele patriadelor lor,
55. Dela dot-deci şi cinci de anni şi in
sus, tot quel que intră spre ministrare şi
spre a facce operele în tabernaculul mărluriei,

36. Si fu denumărația lor după popolii
lor, do& mii, șepte sute cinci-deci.
37. Aqueasta (este) denumăratia popolului Caath, tot quel que ministră în tabernaculul mărtariei, după cum denumărd

Moysă şi Aaron prin vocea Domnului în mân'a lui Moys&.

38. Si se denumărară filii lui Gedson
după popolii lor după easele patriadelor lor,
39. Dela dot-deci şi cinci de anni şi în sus
tot quel que intră spre ministrare şi a facce
operele în tabernaculul mărturiei;

40, Si fu denumăraţia lor după popolii
lor, după

casele

patriadelor

lor, doă

mii

şese sute trei-deci.

41. Aqueasta (este) denumtrația popolului filiilor lui Gedson, tot quel que intră în
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tabernaculul mărturiei, pe quari 'ia denupeste dânsul, şi vă restitui quellui quărui a
in&rat Moys& şi Aaron prin vocea Domnului
commis delictul.
în mâna lui Moysă.
8. larde nuvi fiomu
42. Se denumtrară apoi popolul filiilor quărui să pola restitui consânge d'apprope
lui Merari după popolii lor, după casele pa- aquest. ohjet restituit objetul fără-de-legii,
Domnului, sacerdotelriadelor lor,
lui vă fi, pelângă arietele propitiatiunii,
43. Dela doă-deci şi cinci de anni şi în
prin quare se vă depropiţiă întw'ânsul pensus. pind la cinci-deci

de auni, tot quel que
intră spre ministrare către operele tabernaculului mărturiei;
44. Si îi denumeraţia (connaţiunii) lor
după popolii lor, după casele patriadelor
lor, îrei mii şi dot sute.
45. Aqueasta (este) denumăraţia popolu-

lui Merari,

pe quari denum&rd Moyst şi

Aaron prin vocea Domnului în mâna lui
Moyst.
"46. Toţi quei denumeraţi pe quari denu-.
mrd Moysă şi Aaron și principii (Gliilor) lui
Israel, pe Leviţi, după popolii lor după ca:
scle patriadelor lor,

„47. Dela dot-deei și cinci de annişi În
sus și pînă la cinci-deci de anni, tot quel
que intră către opera operelor, și objetele
([uesunt deardicatiîn tabernacmărturi
ulul
ei,

_ 48, Si fură quei denumăraţi ai lor oplu
mii cinci sute şi optu-deci.

|

49. Prin vocea Domnului

(pe (quari) “ia

denumărat prin mâna lui Moyst,bărbat quăte
un bărbat la operele lor, și la quâte ardică
ci ; şi fură ei denumăraţi după cum a fost
commandat lui Moys& Domnul.
:
„QAPU

4. Si
când :

V.

tru ellu.
9. Si totă primiţia

vorbi Domnul către Moys
-

di”

afară din campament sedteţi pe dânșii qua

Să nu întine campamentele lor în quare eu
residu întru dânșii.

Si făcură așă filii lui Israel, Şi scosseră

agquestia

afars

”
quelle

sanetificate întru filii lui Îsrael, ori-quâte
s' ar” offeri Domnului, sacerdotelui ensuşi
vor fi.

10. Si sanetificatele fiă-quăruia tot. alle
sacerdotelui vor fi, şi quâte dă quine-vă sacerdotelui, alle aquestuia vor fi.

11.

Si vorbi Domnul

către Moysă

qi-

când:
12. Vorbesce filiilor lui Israel, și vei dicce
către dânşii : bărbatului de se vă prevarică
mulierea lui, şi trecând îl vă -trecce cu
vederea,

15. Si se vă culcă quinevă cu dâns'a pat
de semântă, şi vă scăpă din vedere a băr-

Datului ei, și vă ascunde, iar ea vă fi înti-

nală, şi martur nu vă fi în contra ei, şi ea

nu vă fi prinsă;

14. Si vă supraveni lui spirit de gelosiă,

şi vă teme pe mulierea lui, iar ea Sa fost
întinat, sau vă supraveni lui. spirit de gelosiă, și vă teme pe mulierea lui, şi ea nu s' a

fost întinat,

15. Adduce-va omul

pe mulierea sa la

a decea parte unei ephe de făină de ordu;
nu vă v&rsă peste densa oliu, nici vă suprapunne peste dânsa lihan : qud este sacrifi-

ciu de
adduce
„tot gonorrhuele, şi pe tot quel spurcat pe
16.
vre un sulilet (cadaver).
punne
3. Dela mascule pînă la femine scoteţi, 17.

pe

tote

sacerdote, și vă offeri darul ei pentru dânsa

-

2, Commandă filiilor lui Israel qua să
scoță din campament pe tot leprosul şi pe-

4.

după

din campament;

după:

cum vorbi Domnul lui Moysă așă făcură fiii
lui Israel,
.
5. Si vorbi Domnul către Moysă dicend:
__6. Vorbesce filiilor lui Israel dicând :

gelosiă, sacrificiu de memorial que
ă minte păcatul.
Sio vă adducee sacerdotele și o vă
înaintea Domnului;
Si vă luă sacerdotele apă curată viă

În vas ostrachin, cum și din t&rrin'a que
este pe pavimenlul labernaculului mărlu-

riei, şi luând sacerdotele o vă punne în

apă;

18. Si vă puune sacerdotele pe muliere

înaintea Domnului, şi vă punne în mânile ei

sacrificiul gelosiei; iar în mân'a sacerdolelui

Dărbat sau femee quare a facce din tâte
păcatele 6menilor, şi trecând vă. lrecce cu

vă fi ap 'aimpultării (incriminării) que blestemă (fapta) aqueasta.
19. Siovă jură sacerdotele şi vă dicce
mulierii : de nu s'a culcat quinevă cu line,
și de nu le-ai abătut spre a te întină sub

capele şi a cincia parte a lui

împutării que blestemă (fapt'a) aqueasta ;
20. lar daqua te-ai abătut sub biirbat
fiind, sau te-ai întinat, şi a dat quine-vă
patul stu în line afard de bărbatul tu...

vederta în (aintea) Domnului, și vă commilte
delictul sufletul aquella,
7. Vă mărturisi păcatul seu que a făcut,
Și vă dă în apoi (objetul) fără-de-legii salle,
vă adaoge

bărbatul tău (fiind), innocentă să fii de ap'a

21. (Si vă jură sacerdotelepe muliere

în jurămintele bleștemului aquesta, şi vă

.
439
de vin, dela bobele pină la pelicula (stugu rului).

dicce sacerdotele mulierii) : Deă-te pe tine
“Domnul în blestemu şi în execraţiă în midlocul popululiii tău, dând Domnul a “ti căde

5. In tote dillele devotării curațirii salle
rădătoriu să nu trecă pe capul lui, pind se
vor împlini dillele que a consacrat Domnu-
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copsa și a “ţi se înflă pântecele;

lui ; sânt (neattins) vă fi lăssând a'i eresce

22. Si să intre apa aqueasta blestemată
în intestinele talle spre a "ţi înflă pântecele
şi a "ţi da jos câps'a; iar mulierea va dicce:

coma părului capului.
6. In tote dillele devotării salle la Dom-

nul la nici un sufflet stins să nu intre.

hă, fă
|
23. Si vă scrie sacerdotele blestemele
aquestea în carte şi le vă stinge în ap'a împulării blestemate;

7. La tatăl seu, şi la mamă sa și la fratele
stu,şi la surorusa, să nu se întine cu den-

Ă

24. Si vă adăpă pe muliere cu ap'a împutării blestemate, şi vă intră înti”ânşa ap'a
blestemată a impulării.
25. Si vă luă sacerdotele
lierii sacrificiul gelosiei, şi
ficiul înainţea Domnului,si
pr'a altarului.
26. Si vă luă în pumnu

din mân'a muvă punne sacri7] vă offeri assusacerdotele din

sacrificiu memorialul lui, şi 1 vă offeri pe
altar (spre ardere), şi după aqueast'a vă
-adăpă pe muliere cu ap'a;
27. Si adăpând'o

cu aquea apă, va îi

qu5 daqua a fost întinată şi daqua minţind

“a mințit pe bărbatul său, şi vă intră într'en-

sa ap'a blestemată a împutării, îi vă înftă
pântecele, şi îi vă căde cops'a, şi vă fi mu“lierea în blestem în popolul ei.
28. Iar de nu se vă fi înlinat mulierea şi
curată vă fi fost, altunci innocentă vă fi, şi

(pântecele ei) vă deveni fructifer.

29. Aqueasta este legea gelosiei, que

o:

ar câlcă femeea sub bărbat (măritată) fiind

“şi s ar” întină;
30.- Sau (despre) omu peste quare ar
veni spirit de gelosiă, şi ar” teme pe mulierea lui şi ar” punne pe mulierea lui inaintea

Domnului, şi “iar applică sacerdotele 16lă

legea aqueasta;

31. Si innocent vă fi omul de păcat, şi
mulierea aqueea îşi vă luă păcatul seu.
CAPU VI.
"4. Bi vorbi Domnul

către

Moysă

di-

“cend:
2. Vorbesce filiilor lui Israel, şi vei dicce
către denşii; bărbat sau muliere cum vă

facce urarea quea mare spre a se curâţi
prin castitate Domnului,
3. De vin şi de sikeră să se înfrâne; și

ocet de vin şi ocet de sikeră să nu bea, şi
quâte se facu din strugure prâspăt şi stafidă
să nu mănânce,
A. In tâte dillele devotării salle să nu

mănânce din nici unele quâte esu din vită:

şii la mortea lor; quă votul Domnului său
(este) peste ellu, peste capul lui.
8. În tote dillele devotării salle sânt
(consacrat) vă fi Domnului.
9. lar daqua quineva cu morte vă muri
de o dată lingă dânsul,

în aquellaşi mo-

ment se vă şi întină capul devotării salle,

şi şi vă rade capul în dioa în quare sevă curăţi ; în dioa a septea 'şi 7] vă rade.
„40. Iar în dioa a opta vă adducce doă
turturelle sau doi pui de columbe la 'sacerdote la uşele tabernaculului mărturiei.

44, Si vă facce sacerdotele una pentru

păcat şi allaîn holocautomă, şi se vă rugă
pentru dânsul sacerdotele despre quâte a
păcăluit din caus'a morlului, și vă sanctifică
capul lui în dioa aqueea,

19. In quarea sanctificat Domnului (L6te)

dillele devotării salle, și vă adducce “gnellu
de un annu spre delictu, şi dillele din ainte

nu i se vor numără, quă s'a

întinat capu al

devotării sale.

|

.

13. Si aqueasta(este) legea quellui devoe
tat : în quare di vă implini dillele devotării
salle, îl vă adducce la uşele tabernaculului
mărturiei,

14. Si vă oferi

'enellu

darul stu Domnului

de un annu anul nemaculat spre

holocautomă, și 'gnellă de un annu nemaculală una pentru păcat, și un ariete nemaculat spre salutariu,

15. Si un canistru de azyme de semida-

le, pâini prefăcute în oliu şi turte azyme

perunse în oliu, și sacrificiul lor, şi libaţia
lor.

16.

Si vă oferi

sacerdotele

înaintea

Domnului, şi vă facce (sacrificiul) quel pen-

tru păcatul lui cum şi holocautom'a lui.
47. Iar arielele îl vă facce sacriliciu de
salularia Domnului pe Lângă canistru cu
azyme, și vă facee sacerdotele sacrificiul
lui și libaţia lui,
18. Işi vă rade apoi devolatul

la uşele

tahernaculului mărturiei capul votului seu,

şi suprapuind perii capului devolării salle
îi vă punne peste. focul, quare este sub sacrificiul salutariului,
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19. Si *şi vă luă sacerdotele Dracul
fert
dela ariet

CAP.

10. Si addusseră principii la
dedicatia
altarului în dioa'în quare ”] au
uns, addus-

20. Le vă ofteri apoi sacerdotele
înain.
tea Domnului punnere în aintea Domn
ului :

sânt vă fi sacerdotelui (dreptu
lingă peptusculul punerii, şi pe al lui) pe
ling bracul dempțiunii ; după aquestea
devotatul
vă be vin.

21. Aqueasta (este) legea quel
devotat
que ar'inchină (Domnului) darul lui
stu
pentru
vatul seu, afară de quelle que
ar puit a'j
mai dă mân'a; după puterea urări
i salle,
que vă ură, așă vă facce după lege
a castități salle.

22. Si vorbi
când :

Domnul

către

Moysă

di-

23. Vorbesce
lui Aaron şi iliil
când : așă să binecuvântaţi pe or lui qifilii lui Îs.
rael dicând

lor :
24. Binecuvinte-te Domnul şi
să le cus.
todiă,

25. Illumine”şi Domnul fac'a pest
e line
şi [ă "ţi misericordios.
26. Ardice “și Domnul fac'a sa pest
e tine,
şi deă "ţi pace,
27. Si vor punne numele meu
lui Israel, şi eu Domnul voiubine peste filii
cuvântă pe
denșii,

CAPU VII.
4. Si a fost în dioa în quare Moys
e ter„min de

a erige tabernaculul qud unse
şi
sanctifică atât tabernaculul quât
şi (6te vasele lui, cum şi altarul şi Lote vase
le lui;
2. Si addusseră principii lui
Israel doispredece principi ai caselor
de patriade
(aquestia eră principi de seme
nţii, aquestia
assistasseră la denumăraţid).
3. Si addusseră darurile lor
Înaintea
Domnului şese: carre lampenic
e (adornate)
şi doi spredece boi, un. carru
dela fiă-quare
principe),și addusseră aquestea
înaintea tabernaculului.
4. Si disse Domnul către Moys
ă dicend :

. La-le dela dânşii şi fiă spre
operele
ministratori

e alle tabernacului mărturie
i ;
şi vei dă aquestea Leviţilo
r , fiă-quaruia
după ministeriul său.
6. Si Inând Moys& carrele
şi boii, le
detie Levitilor.

7. Doă carre şi patru hoi dett
Gedson după ministeriele lor ; e filiilor lui
Si patru carre și optu
“lui Merari după ministerieleboilordette filiilor
prin Ithamar filiul lui Aaron sacerdot
ele.
9. Si filiilor lui Caath nu
dette, qusci

VII

(aqueslia) au ministeriele sanctuariulu
i, (şi)
pe umeri îl ducu,

e și o pâine azymă din canistru,
şi o turlă azymă, şi le vă punne
pe
devotatului, după que își vă fi ras mâinile
capul;

seră principii darurile lor înaintea
altarului.
11. Si disse Domnul către Moysă
: un

principe pe fiă-quare di, un principe

quare di să 'şi adducă darurile la dedipe fiă.
caţia

altarului.
12. Si a fost quel que îşi addusse
darurile în prima di, Naasson filiul
lui Aminadab principe al sementției lui Iuda
;

15. Si işi addusse darul său irybliu
(patellă sau tipsiă) de argint unul de una
sută
trei deci (sicli) ponderea lui; şi o phia
lă de

argint de şepie deci sicli, după
sicl

sânt : amendot pline de semidale prefu quel
ăcută
cu oliu spre sacrificiu.
14. O themiieldre de dece auri plină
de

(hymiamă;
15. Un vițellu dela vace, un

arie

'gnellu de un annu spre holocauto te un
mă;
16. Si un iedu dela capre pentru
pâcat;

17. Si spre sacrificiu de salutari
ci
dos, arieţi cinci, țapi cinci, "gnelle ude juni
quât
e
un annu cinci : Aquest'a (fu) darul lui
Naas
.
son filiul

lui Abimadab.
18. In dioa adoa addusse Nathanae
l filiul lui Sogar, principele semenţie
i lui [s-

Sachar;
19. Si își addusse darul, îrybliu
de argint unul de una sută trei deci(patellă)
ponderea lui; o phială de argint de șept
e deci
sicli după siclu quel sânt: amândot
de semidale prefăcută în oliu spre sacrpline
ificiu ;
20, O themtietâre de dece auri plină de
thymiamă;
21. Vitellu unul dela vace, ariete unul
de uu annu spre holocautomă ;
22. Si iedu dela capre unul pentru pă.

cat;

23. Si spre sacrificiu de salutariu juni
dos, arieți cinci, țapi cinei, 'gnelle de quâtcie
un

annu cinci; aquest'a (fu) darul lui Nathanael filiul lui Sogar.

24. În dioa a treia principele
Zabulon, Eliab filiul lui Chelon : filiilor lui

25. Darul s&u trybliu de argint unul
,
una sulă irei deci ponderea lui, phia de
lă de
argi

nt una de șepte deci de sicli după
quel sânt: amândo& pline de semidale siclu
[refăcute cu oliu spre sacrificiu;
26. Thămiieldre una de dece auri, plin
ă
de ihymiamă;
27. Viţellu dela vace unul, ariete

unul,
"gnellu de un annu unul spre holocauto
mă;

CAP.
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28. Si iedu dela capre unul pentru păcat;
29.

lui Ephraira Elisamă filiul lui Emiud ;
Si spre

sacrificiu de salutariu, ju:

nici dos, arieţi cinci, ţapi cinci, *gnelle
de quâte un annu cinei : aquesta (fu)
darul lui Eliab filiul lui Chelon.
30. In dioa a patra, principe filiilor lui
Ruben, Elisur filiul lui Sediur;

31. Darul lui, trybliu de argint unul, de

una sulă şi irei-deci ponderea lui; phială
una de argini de şeptedeci sicli, după

siclu quel sânt : amândos pline de semidale
prefăculă cu oliu spre sacrificiu;
32. Thămiietore una de dece auri plină
de thymiamă;
35. Viţellu dela vace unul, ariete unul,
*snellu unul de un annu spre holocautomă;
54. Si iedu dela capre unul pentru ptcatu;

35, Si spre sacrificiu de salytariu junici

doă, arieţi cinci, țapi cinci, 'gnelle de quâte

un annu cinci : aqucsta (fu) darul lui Elisur
filiul lui Sediur.
36. In dioa a cincia principele filiilor lui

Symeon, Salamiel filiut lui Surisadai;

37. Darul lui, irybliu de argint unul, de

una sută trei-deci ponderea lui; phială de
argint una de șeple-deci sicli după siclu

quel sânt : amendot pline de semidale pre-

făculă cu oliu spre sacrificiu.

-

38. Themiielore una de dece auri, plină
de thymiamă ;
39.
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498. In dioa a şeplea principe al filiilor

Viţellu dela vace unul, ariete

unul,

"gnellu unul de un annu spre holocautomă;
40, Siiedu dela capre unul pentru p&
cal;

"44, Si spre sacrificiu de salutariu junici

dot, arieţi cinci, tapi cinci, "'gnelle de quâte
un annu cinci : Aquesta (fu) darul lui Sala-

miel filiul lui Surisadai.

42. In dioa a şesea principele filiilor lui

Gad, Elisaph filiul lui Haguel ;
43. Darul lui irybliu de argint unul, de
una sulă irei-deci ponderea lui,

phială una

de argint, de şepte-deci sicli după siclu
quel sânt : amândos pline de semidale prefăcută cu oliu spre sacrificiu;
,
44. Themsietore una de dece auri plină
do thymiamă;
i
45. Viţellu dela vace unul, ariete unul,

"gnellu unul

de un annu spre holocau-

tomă;

46. Si iedu dela capre unul pentru p&cat;
RR
47. Si spre sacrificiu de salutariu Junici
dos, arieţi cinci, tapi cinci, "gnelle de quâle
un annu cinci; aquesta
(fu) darul lui Elisaph

filiul lui Raguel.

49. Darul lui, trybliu de argint unul, de.

una sulă
de argint
que] sânt
făcută cu
50.

trei-deci ponderea lui; phială una
de scpte-deci de sicli după siclul
: amândot pline de semidale preoliu spre sacrificiu;

'Thămiietore una de dece auri, plină

de ihymiamă;

51. Viţellu unul dela vace, ariete unul,
"gnellu unul de un annu spre holocautomă;
52. Si iedu dela capre unul pentru păcat;
53.

Si spre sacrificiu de salutariu junici

dos, arieţi cinci, ţapi cinci, "gnelle de quâte

un annu cinci : aquesla (fu) darul lui Elisamă filiul lui Emiud.
54. In dioa a opta, principe filiilor

lui

Manasse, Gamaliel filiul iui Phadassur;
55. Darul lui, trybliu de argint unul, de

una sută irei-deci ponderea lui; phială una
de argint de şepte-deci sicli după siclul

quel sânt : amendoă pline de semidale pre-

făcută cu oliu spre sacrificiu;

56. Thămietore una de deceauri, plină
de ihymiamă.
57, Vitellu unul dela vace, ariete unul,

"gnellu unul de un annu spre holocautomă;
58. Si iedu dela capre unul pentru pt-

căt;

59. Si spre sacrificiu de salutariu junici

dos, arieţi cinci, (api cinci, "gnelle de quâle

un annu cinci : aquesta (fu) darul lui Ga-

malic! filiul lui Phadassur.

60. In dioa a noa, principele filiilor
lui Beniamin Abidan filiul lui Gedeoni.
61. Darul lui, trybliu de argint unul, de
una sută trei-deci ponderea lui; phială uua
de argint de șepte-deci de sicli după siclul
que! sânt : amendot pline de semidale pre-

facută în oliu spre sacrificiu;
62. 'Thămiietore una de dece auri, plină
de lhymiamă;
65. Viţellu unul dela vace, ariete unul,

"'gnellu unul de un annu spre holocautomă ;
„04 Si iedu dela capre unul pentru p&căt;
65. Si spre sacrificiu de salutariu, junici
dot, arieți cinci, țapi cinci, *gnelle de quâte

un annu cinci : aquesla (fu) darul lui Abidan filiul lui Gedeoni.

66. In dioa a decea principe filiilor lui

Dan, Achiezer filiui lui Amisadai.
67. Darul lui, trybliu de argint de una

sulă trei-deci ponderea lui, phială una de
argint de șepte-deci sicli după siclul quel

săut : amândot pline de semidale prefăcută
cu oliu spre sacrificiu;
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„68. Themiietâre una de dece auri, plină
de ihymiamă ;
69. Vitel
unul dela vace, ariete unul,
Hă lu
'gnellu de un annu unul (nemaculat) spre
holocautomă;
„70. Si iedu dela capre unul pentru ptcat;

,

74. Si spre sacrificiu de salulariu, junici

dot, arieţi cinci, tapi cinci, "gnelle de

quâte
un annu cinci: aquesta (fu) daru
lui Achie
lzer filiul lui Amisadai.
Sa

_72. In dioa a un-spre decea, princ
ipe
filiilor lui Aser, Phagheel filiul lui Echra
n.

73. Darul lui, teybliu de argiut unul, de

una sulă irei-deci ponderea lui ; phială
una
de argint de şeple-deci sicli după
siclu
quel sânt : amndoă pline de semidale
prefăcută cu oliu spre sacrificiu:

74. 'Thămiielâre una de dece auri,
plină
de thymiamă;
75. Vitellu unul dela vace, ariele

"'guellu de un annu unul spre holocautunul,
omă ;

76. Si iedu dela capre unul
călu;
j

pentru pt&”

- 77. Si spre sacriliciu de salutariu, junic
i

dos, 'arieti cinci, tapi cinci : aque
s'a
darul lui Phagheci filiul lui Echran.

(îu)

"78. In dioa a do&-spre-decea, princ
filiilor. lui Nephthali, Achire filiulipele
lui
nan;,
- -79. Darullui, teybliu de argint unul,
de

una sulă trei-deci ponderea lui; phial
ă

una
de argint de șepte-deci sicli, după sielu
quel sânt : amândo pline de semidale
prefăcută cu oliu spre sacrificiu.
80. Thămiielore una de dece auri plină
de thymiamă ;
|
81. Viţellu unul

dela vace ariet

e unul;
"gnellu unul de un-annu spre holocaut
__82. Si iedu dela capre unul omă;
pentru

păcat;

83. -Si spre sacrificiu de salulariu,
juuici
dos, arieţi cinci, țapi cinci, "gnel
le de quâte

un annu ciuci : aquest
(fu) 'a
darul lui Achirg
filiul lui Anan.

84. Aqueastă fa dedicaţia altarului,
în
quare di îl unse, dela principii
filiilor lui
Israel,

uryblie de argint doă-spre-dece, (h&mâietore de aur doă-spre-dece,
85. De una sută trei-deci sieli un
irybliu

de argint, şi de şepte-deci sicli o phial
ă; tot
argintul vaselor doi miiși patru sute
sicli în

siclu quel sânt,
86:

Thămiietore

de aur dot-spre-dece

CAP. VIII,

doi-spre-dece, arieti doi-spre-dece, 'gnelli de
quâte un annu doi-spre-dece, şi sacrificie
le.
lor şi -libaţiile lor; şi iedii dela capre doi
spre-idece pentru păcat,

8. Iar vitele spre sacrificiu de salul
a-.
riu, junici do&-deci şi patru, arieţi
şei- deci,
tapi șei-deci, *gnelle ști-deci de quâte un
annu nemaculate ; aqueasta (fu) dedicaţi
al.
a

tarului, după que împlini mâinele lui, după
89. Si quând intră Moysă în tabernacu- -

que fu uns.

lul mărturiei spre a vorbi lui, audi
vocea
Domnului vorbind către dânsul de d'assu :
pra propitiatoriului, quare este peste
arp'a

mărturiei între quei doi Cherubimi, şi vor:
biă către dânsul.
i
CAPU VIII.
1. Si vorbi Domnul către Moys& dicând
:

2. 'Vorbesce Ini Aaron si vei dice.căț
re
dânsul : quând vei punne lucernele,
din

partea din facă a candelabrului vor lumi
nă
5. Si aşă făcu Aaron: de o parle
candelabrului apprinse lucernele lui,în fac'a
după,
cum commandasse lui Moyst Domnul.
quelle şepte 'lucerne.

4. Si aqueasta (este) structura cande
la:
Drului : solidă de aur tulpina lui, şi
crinii
lui solidi cu totul; după modelul que
ară-

lasse lui Moysă Domnul, așă făci cande
la:
|
5. Si vorbi Domnul către Moyse dicnd:

hra.

6. Ia pe Leviţi din midlocul filiilor
Jui
Israel, și îi vei curăţi.
!
7. Si aşă vei facce curățirea lor
: asperge-vei pe dânșii cu apă de curăţire,
şi vă
trece

e rădătoriu peste tot corpul lor, şi își

vor spălă vestmintele lor, şi curaţi vor
fi...
8. Si îşi vor luă un viţellu dela vace
și

sacrificiul aquestuia semidale prefăcută
cu

oliu, vei mai luă un vitellu de un annu
dela
vace pentru păcatu;

„9. Si vei adducce pe Leviţi inaintea ta-

bernacului mărturiei, și vei adună (Otă
sy.
nagos'a filiilor lui Israel ;
10. Si vei adducce pe Leviţi inaintea
Domnului, şi voi punne îilii lui Israe
l mâi.
nele I6r peste Leviti,

11. Si vă despărți Aaron pe Levili
că un
dar înaintea Domnului din partea îiliil
Israel, şi vor fi spre a operă operele or.lui
Dom:
nului
.

„12. Jar Leviţii vor punne' mâinile ;
lor
peste, capelele vițellilor; și (se) vă facee

pline de thymiamă;, de quâte dece aurii (h&unul (sacrificiu) pentru pEcatu, şi unul
iniietârea în siclu quel sânt : tot aurul th&holocautomă Domnului, spre ase facce spre
miietdrelor de una sută dot-deci de
rugă
peutru dânşii.
97. Tote vitele spre holocautose auri,
: vitelli |
13. Si vei așștdă pe Loviţi înaintea
Dom.
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nului, şi înaintea lui Aaron: şi înaintea -fi-.

liilor aquestuia, şi vei redă pe ei dar Domnului.
|
14. Si vei distinge pe Leviţi din midlocul
filiilor lui Israel, şi vor fi ai mei.
15. Si după aqueasta vor intră Leviţii

spre a operă operele tabernaculului mărturiei, şi îi vei curăți şi vei redă pe dânşii în

aintea Domnului.
16. Qud dar sunt aquestia redaţi mie din

midlocul îiliilor lui Israel; în locul quellor
que deschidu totă vulv'a, tutulor primogeniţilor dintre fii lui Israel, -luatam
aquestia mie.
.

pe

17; Quă al meu este ori-que primogeni!
din filii lui Israel, dela omu pînă la vilă;
în dioa în quare băluiu ori-que primogenilu
în Egyptu, sanctilicat'am pe aquestia mie.
18. Si am luat pe Leviţi în locul ori-quărui primogenit întru filii lui Israel.

49. Si dideiupe Leviţi drept dar daţi lui
Aaron și filiilor aquestuia din midlocul filiilor lui Israel, spre a operă operele filiilor
lui Israel în tabernaculul mărturiei, şi a se

rugă pentru filii lui Israelș şi nu vă Îi întru
filii lui Israel plagă, quând se appropiă filii
lui Israel către quelle sânte.
20; Si făcu Moysă şi Aaron şi l0tă synagog'a filiilor lui Israel Leviţilor : după cum

a commandat lui Moysă Domuul despre Le-

viţi, aşă făcură lor filii lui Israel.
21. Si se curăţiră Leviţii şi îşi spălară
vestmintele lor, și-îi redette Aaron

dar

în-

aintea Domnului ; și se rugd pentru dânşii
Aaron-spre a'i curăţi.
22, Si după aqueasVa întrară Leviţii

spre a ministră ministeriul lor în tabernaculul mărturiei înaintea lui Aaron şi înain-.

tea filiilor aquestuia ; după cum commandasse lui Moys& Domnul despre Leviţi, aşă
făcură aquestor'a.
23.

Si vorbi Domnul

când :

către Moysă, di-

|

24. Aqueasta

este quea pentru Leviţi :

dela do&-deci şi cinci de anni şi în sus vor
intră spre a ministră ministeriul în opere
în tabernaculul mărturiei.
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-2, Di, şi facă filii lui Israel pascele în
timpul seu:

3. In apatru-spre-decea di a primei lune
către seră să ?1 facceti la timpul lui; după
legea lui şi după constituţia lui îl vei facce.
A. Si vorbi Moysă către fiii lui Israel
spre a facce pascele ;
5. Si făcură pasce începând în a patru
spre-decea (i a lunei către seră în desertul
Sină; după cum commandasse Domnul lui.
Moys&, aşă făcurd filii lui Israel.
|
6, Si veniro Dărbaţi que eră necuraţi de
pe lungă sufftet de omu, şi nu putea facce
pascele în dioa aqueea, și întrară înaintea
lui Moys& şi înaintea lui Aaron în aquea di.

7. Si disseră bărbaţii aqueia către dânşii:
noi necuraţi (suntem) de ling sufilet de.
omu; au doră vommu fi daţi

inapoi dela a.

olferi darul nostru Domnului la timpul stu

în midlocul filiilor lui Israel?.
8. Si disse către denşii Moysă : staţi aqui

şi voiu audi que commandă Domnul pentru
voi.

|

9. Si disse Domnul către Moys&, dicând:
10. Vorbesce filiilor lui Israel dicând :

omu omu quare ar” deveni necurat de pe
lingă suflet de omu, sau de vă fi în calle
departe întru voi, sau în generaţiile vâstre,
şi vă ave a facce pascele;
44. În luna a doa în a patru-spre-decea

di către seră îl vor facce, peste azyme şi picride îl vor mâncă.
o
12. Si nu vor lăssă dinti”6nsul pină adoa,
di, şi osu nu se vă sfărmă dintr'ânsul, după
totă legea pascelui îl vor facce.
15. Si omu quare vă fi curat, şi în calle

departe nu este, şi vă întărdiă de a facce"
pascele, extermină-se-vă sufiletul aquell'a
din popolul s&u, qud darul Domnului, nu”]

a addus la timpul său, păcatul său vă purtă
omul aquel!'a.
|
|
44. Lar de vă veni la voi proselyt în țera vosiră şi vă facce pascele Domnului,

după legea 'pasceluişi după așșădemântul
lui așă să ?] facă. — Lege un'a vă fi vot, şi

proselylului şi pămenteanului ţărrei.
15. Si din dioa în quare s” a statuit (a-

25, Si dela cinci-deci de anni se vă retragge din ministeriu, și nu vă mai operă;

bernaculul,

şi vă -ministră fratele lui în tabernaculul

Casa mărturiei; și sâr'a eră assupra tabernaculului că o speciă de focu pînă dimi-

mărturiei;

neat'a.

(eilu vă av6 numai) a custodi

custodiile, iar opere nu vă operă. —Aşă vei

facce Leviţilor în custodiele lor.

CAPU IX.
4. Si vorbi Domnul către Moysă în desertul Sină în annulal doilea de quând eşisseră ei din Egyptu, în luna ântâia, dicend :

norul

accoperi

tabernaculul,

a

16. Așă fu tot d'aun'a: norul îl accope-

riă dioa, şi că o spegiă de focu noptiea.

-

"47. Si quând se "nălţă norul dela tabernacul, attunci apoi se promiscă

filii lui Is

racl; şi în locul unde stă norul acolo campă
Alii lui israel:

49. Prin command'a Domnului vor ave a

/
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se campă filii lui Israel şi din commanda

Domnului vor ave a se promişcă ; în tote

dillele în quari umbresce norul peste taber.
nacul se vor campă filii lui Israel].

19. Si quând se arrestă norul mai multe
dille peste tabernacul, attunci cată (a stă lo-

cului și) a custodi filii lui Israel custodia
lui Dumnedeu şi a nu se promişcă.
20. Si vă îi quând vi accoperi norul

quâte-vă dille peste tabernacul,

quă prin

vocea Domnului vor campă și prin command'a Domnului se vor promiscă.
21. Si vă fi quând se vă facce norul de

stra pin dimineaţa, și se vă ardică norul
dimineața, attunci se vor promişcă; (sau
vor ştă) o di or o nspte, şi cum se vă ardică

norul se vor promişcă.

22, Timpu de o di sau de o lună, pe quăt
se prelungesce norul peste tabernacul, umbrind peste dânsul, filii lui Israel vor campă
şi nu se vor promişcă; — şi quând se ardică (norul) se promiscară (şi ei).
25. Qu5 prin command'a Domnului vor
av6 a se campă, și prin commanda Domnu:
lui vor ave a se promişcă ; custodia Domnu:

lui custodiră prin command'a Domnului în
mân'a lui Moysă. .
CAPU X.
1. Si vorbi Domnul către Moyse dicând:
2..Fă “ţi dot bucine de argint; ductilele

vei facce și vor fi ie spre a chiemă synagoga,

şi spre a promişcă castrele.

3. Si vei bucină într'ânsele şi se vă adu-

nă spre tine t6lă synagog'a la uş'a taberna-

culului mărturiei.

4. Iar daqua (numai) întuna vor buci-

nă, vor avea veni la line toţi principi con-

ducători ai lui Israel.
5. Si veți bucină semnalul (resunător) și
se vor promişcă castrele campale la răsări-

turi;

6. Veti bucină apoi semnalul (resunălor)
al doilea, şi attunci se vor promişcă castrele

campale la miadă di; veţi mai bucină semnalul (resunător) a] treilea, şi se vor promiş-

că castrele campate spre mare; veţi mai
bucină âncăsemnalul (resunător)al patrulea,

şi se vor promișcă castrele campale spre
miad'ă n6pte : prin semnal (resunător) vor

Ducină quând vor fi a se promișcă.
7. Si quând adunați synagos'a veţi bucină, iar nu prin semnal (resunător).

9,

Si filii lui Aaron vor bucină (și ei) în

bucine;
Y6stre,

şi vă fi vot lege în generaţiile
Ă

9. lar de veti eşi la resbellu în țerr'a

vOStră către adversarii que ve stauîn contra

Cap. %.

veţi dă semnalul attunei prin bucine, şi
veţi
fi reme
moraţi

înaintea Domnului Dumne-

deului vostru, şi vă veţi mântui
de inemicii
voştri,
,

10. Si în dillele bucuriei vostre, şi în
so-

lemnităţile vostre,

şi în numeniile

veţi bucină în trombiţe peste holocaut v6slre
omele

vostre şi peste sacrificiele vâstre de Salul
aşi vă fi vog rememoratiă înaintea
Dumnedeului vostru; eu Domnul
Dumnedeul vostru.
riu;

14.
a doa
norul
12.

Si a fost în annul
în a doa decea a
dela tabernaculul
Si se proniișcară

al doilea, în lun'a
lunei quă se ardică
mărturiei ;
filii lui Israel din

preună cu căpuirile lor în dese
rtul

Sină, şi
stelte norul iu desertul Pharan.
15. Si se promișcară primii
prin vocea
Domn

ului în mâna lui Moyst;

14. Se promişcară ord'a campamen
tului
filiilor lui Iuda mai ântâiu
din preună cu
pute

rea lor ; şi peste puterea
re) Naason filiul lui Aminadab.lor (mai ma-

5. Si peste puterea sementiei
Issachar, Nathanăel filiul lui Soga fliilor lui
r;
16. Si peste puterea sementției
Zabulon, Eliab filiul lui Chelon. filiilor lui
17. Si aveă a desfacce tabernac
ulul şi a
se promişcă filii lui Gedson şi
[ilii lui Merari, ardicend tabernaculul.
18. Si se promişcară ord'a
campamentului lui Ruben din preună cu
pute
rea lor,
şi peste puterea lor (mai mare)
Elisur filial
lui Sediur.

19. Si peste puterea semenţie
Symeon Salamiel filiul lui Surisi filiilor lui
adai ;
20. Si peste puterea semenţiei
filiilor lui
Gad, Elisaph
filiul lui Raguel ;

21. Si aveau a se promiscă
filii lui Caaih,
ardi

cend quelle sânte, şi a așşădă
tabernaculul unde vor ajunge.
22. Si urmă ase promişcă ord'a ”
campa.
mentului

lui Ephraim cu puterea
peste puterea lor (mai mare) Elisamă lor: şi
filiul

lui Emiud.

25. Si peste

puterea semenției filiilor lui
Manasst, Gamaliel al lui Phadassu
r;
24, Si peste puterea semenlie
i filiilor lui
Beniamin, Abidan filiul lui
Gadeoni.
25. Aveau apoi a se promişcă
pamentului filiilor lui Dan, ultim ord'a cam.
ii din idle
campamentele, din preună
cu puterea lor,
și peste pute
rea lor Achiezer al lui Amisaai;
26. Si peste puterea semenției
filiilor lui

Aser, Phagheel filiul lui Echran;
27. Si peste puterea semenție
i filiilor lui
Nepthali

Achiră filiul Lui Enan.

CAP. ŞI.
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28. Aquestea (eră) oștile filiilor lui Israel, şi se promişcară cu puterea lor.

29. Si disse Moysă către Obab filiul lui

Raguel Madianitul socrul lui Moysă; ne pro-

mişcăm noi spre locul quare a disDomnul :
aquesta îl voiu dă voă; vino cu noi şi bine
îţi vommu

face,

despre Israel.

qu5 Domnul bine

vorbi

30. Si r&spunse către dânsul: nu mă voiu
ducce, ci la țerra mea și la ai mei mă voiu
ducce.
51. Mai disse (Moyse) : nu ne abandonă,
(şi) pentru quă ai fost cu noi în desert, vei
fi cu noi conducător.

32, Si vă fi de vei veni cu noi pe calle
quă după bunele

aquellea cu quare ne vă

bine-facce Domnul, bine vommu

facce (și

noi) ție.
53. Si se promișcară dela muntele Domnului calle de trei dille; şi arc'a testamentului Domnului precedea mai nainte de ei
calle de trei dille spre a le prepară repaos.
35. Si a fost quând ardicară arca qu a
dis Moysă : Scolă-te, Dâmne, şi dissipisse-

vor inemicii tăi, fugi-vor dela faca ta toţi
quâţi te urrescu pe tine.
-

36. Si quând se așşedă, dicea (iar6) : în
torce, Domne, mii şi myriade în Israel.
54. Si norul eră umbrind peste dânșii

dioa,

quând

se promişcă

ei din campa-

ment,

CAPU XI.
4. Si eră popolul că împutând relle înaintea Domnului; şi audi Domnul și se minid cu urgiă, şi se accinse întru ei focu dela
Domnul, şi devoră o partea campamentului.
2. Si strige popolul către Moyse; și se

rugă Moys6 către Domnul, și încet focul.

3. Si fu chiemat numele locului aquelP'a

Incenaiu; quă s'a fost accins întru dânşii
focu dela Domnul.

- 4. Si amestecătur'a que eră cu dânşii poftiă cu poftă; şi şedând plângea şi filii lui
Israel și dicea : quine ne vă nutri pe noi
cu cărni?

5. Addusu-ne-ammu ă minte pescii que
mâncam în Egypt gratis, şi cucumerii, și pepenii, şi putrrii, și cepele, şi aliul(usturoiul);
6. Si acum sufiletul ni s'a uscat : nimicu

de quât numai la mană ochii nostri.
7. lar mana că semânţa de coriandru
este, şi specia ei că specia de crystallu.
„8. Si se perâmblă popolul şi adună, şi o
măcină în moră şi o pisă în piuă, şi o ferbeă

în Glă, și o făcea subcineriţie; și erb suavitatea ei că gustul turlei cu oliu.
9. Si quând descindea roa peste campa:
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ment noptea, descindeă (şi) mana
dânsul.

peste

10. Si audi Moyse pe ei plângând în po-

polii lor fiă-quare la uş'a tindei salle; și se
miînid cu urgiă Domnul forte, și înaintea

lui Moyse rău fu (aqueast'a).
iru

11. Si disse Moyse către Domnul : penque ai amiărit pe servitorul tu? şi

pentru que n'am aflat graţiă înaintea ta, și

ai impus impetuositatea tot popolului aquesta peste mine?
12.- Au doră eu am conceput în pântece
tot popolul aquest'a sau qu eu *i am născut
pe dânşii, quă îmi dici ia pe dânşii la si.
nul tău, precum ardică nutritorea pe sugător (şi "i du) în ţerr'a que ai jurat părinţilor
lor?

15. De unde mie cărni spre a dă la tot

popolul aquesta? quă plângu assupra mea,
dicând dă-ne cărni qua să mâncăm.
14. Nu voiu pule eu singur ducce tot
popolul aquest'a, quă greu îmi este una că
aqueast'a.
15. Jar daqua tu aşă faci mie, uccide-me
quât

mai în dată, de am aflat misericordiă

inaintea ta, qua
melle.

să nu mai vădu

nevoile

16. Si disse Domnul către Moyse : adună'-mi şepte-deci de bărbaţi din quei mai

vechi ai lui Israel, pe quari tu scii quă
aquestia sunt mai vechi ai popolului şi căr.
turari ai lor; şi îi vei ducce la iabernaculul
mărturiei, şi vor stă acolo cu line.
17. Si descinde-voiu,şi voiu vorbi acolo
cu tine, şi voiu luă din spiritul que este assupra ţi şi voiu punne peste denşii, și vor
purtă din preună cu tine impetuositatea
“popolului, şi vei (mai) ducce tu singur pe
dânșii.
”
Da

48. ar popolului vei dicce : curăţiţi-vă
pe mâine şi veti mâncă cărni, qud aţi plâns
inaintea Domnului, dicând : quine ne vă
nutri cu cărni? quă bine eră nos în Egyptu;și vă vă dă Domnul spre mancare; și
veţi mâncă (carne).
19. Nu o di veti mâncă, nu dot dille, nu
cinci dille, nu dece dille, nu dot-deci

de

dille;
20. Ci pînă la o lună de dille veţi mâncă
pind să vă 6să pe nărri și vă vă fi în desgust,
qud nu Vaţi suppus Domnului

quare, este

întru voi, şi ati plâns înaintea lui dicend

pentru que să ne exducă din Egyptu?
|
21. Si disse Moyse : șese sute de mii de

mii de pedestri (este) popolul întru quare
eu sunt, şi tu ai dis : carne voiu dă lor, și
vor mâncă o lună de dille :

„92, Au doră oi şi Doi junghiă-se-vor lor,
40
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CAP, XIII.
şi să ajungă lor, sau'totă înbuibarea mirii se
- CAPU XII.
vă adună lor și să le ajungă?
1. Si vorbi Mariam și Aaron assupra lui
25. Si disse Domnul către Moysă au dâră Moysă,
din causa femeii
que o
mân'a Domnului nu vă ajunge? acum vei luasse Moysă, de que săEthiopiene
ia femee ethiocunâsce de te vă întempină cuvântul meu
piană.
|
sau nu.
2. Si disseră : Au numai lui Moys& vor24,. Si eşi Moysă și vorbi către popol cu- hi Dumnedeu? Nu şi întru noi a vorbit? —
vintele Domnului; şi adună șâpte-deci de Si audi Domnul:
bărbaţi din quei mai vechi ai popolului, şi
5. Si omul Moyse blând fârte mai pre
îi pusse în pregiurul tabernaculului. ,
sus de quât toti 6menii de pe pâmtut (eră).
25. Si descindu Domnul în nor, și vorbi
4. Si disse Domnul în dată către Moysă
(Domnul) către dânsul şi lud din spiritul şi Mariam şi Aaron; eşiti voi quâte

quel de peste dânsul, şi pusse peste quei
şepte-deci bărbaţi quei mai vechi; şi cum se

aşştdo peste dânșii spiritul, prophetisară,
şi nu” şi mai adaossseră.

26. Doi bărbaţi ânst remăssesserăîn campament : numele unuia Eldad şi numele
quellui d! al doilea Modad; şi se aşședâ
peste

dânşii

spirit; și aqueslia eră dintre

quei înscrişi, şi nu venisserb la tabernacul;

şi prophetisară în campament,

27. Si alergând junele, annunţid lui
Moyse, şi disse, dicend : Eldad şi Modad

prophetisă în campament.
28.

Si Inând

ajutorul
Domnul
agqueasta).
29. Si
esci gelos

vorb'a

|

Jesus al lui Navt,

lui Moysă, allesul lui, disse:
meu Moys&, impedecă'i (dela

Moyse disse lui: nu cum-vă tu
pentru mine? Si quine (altul) ar”

dă qua tot popolul Domnului să fiă prophe-

ți, quănd (odată) dă Domnul spiritul su întruei?
30. Si se dusse Moysă în campamânt ellu
şi quei mai vechi ai lui Israel.
51. Si spirit eşi dela Domnul şi addusse
orlygometră (poturnice) dela mare, şi o]
pusse peste campament calle de o di din
quăci şi calle de o di din colo în pregiurul

campamentului, că doi coţi peste pâmânt
(una peste alta).
32, Si sculânduse popolul, 16la dioa
aquea și 10lă n6ptea” şi adoa di tota dica
(iară) adunau ortygometre; quel cu mai pugin adunasse

dece cori,

şi "şi refrigurau

loruşi svântăture în pregiurul campamentului.
33, Cărmile eră âncă între dinţii lor, în
ghitind nemestecat, şi Domnul se minio cu
urgiă pe popol, şi Dătu Domnul în popol cu
plagă mare forte,
54. Si fu chiemat numele locului aquella
Mormintele lăcomiei; qui acolo îngropară

popopul quel lacomu.
35, Dela Mormintele lăcomiei se promişco popolul spre Aseroth, şi remasse popolul
în Aseroth.
|

trei la

labernaculul mărturiei ; şi eşiră quâte

tvei

la tabernaculul mărturiei.
3. Si descindu Domnul în colânna de
nor, Şi stette la uşa tabernaculului mărturiei ; şi fură chiemaţi Aaron şi Mariam, și
eşiră amândoi.
6. Si disse către dânșii : ascultați deh,
cuvintelle melle : de vă fi dintre voi prophetu Domnului, în visiune m& voiu facce
Ini cunoscut şi in somnu voiu vorbi lui.

7. Nu aşă (cum cu) servitorul meu Moys&
(que) în totă casa mea credincios esta.

8. Gură cu gură vorbescu lui la vedere
și nu prin enigme, gloria Domnului

vedua

(ellu); și pentru que nu v' aţi temut a vorbi

reu contra servitorului meu Moys&?
9. Urgia miniei Domnului fu peste denşii, și trecu (Domnul).
10. Trecu şi norul dela tabernăcul, şi
€cc& Mariam leprâsă că nivea; şi se uilv
Aaron la Mariam, și ecc&-o leprosă.
11. Si disse Aaron către Moyst : rogumi, Domne, nu împunne peste noi păcat,
qudci nu am sciut quă păcătuiam.
12, Să nu deviiă assemenea morţii, că o
lepădatură horribile que ese din pântecele

mamei salle şi mănâncă jumătate din cărnile ei,
13. Si vocă Moyse către Domnul dicând:
Dumnedeule, rogu-mă ție, fă-o sănătâsă!
44.

Si disse Domnul către Moysă : dagqua

tatăl ei scuipind ax” fi scuipat în faga ei,
nu s'ar' fi ruşinat? Să se separe dar şeple
dille alară din campament şi după aquestea

vă intră (ard).

15. Si fu mărginită Mariam afară

din

campament ş&ple dille; şi popolul nu se:
promişco (la drum) pînă que nu fu curăţită
Mariam.

CAPU Xuil,
4. Si dupt aquestea se promişed popolul din Aseroth şi se campîn desertul.
Pharan.

2, Si vorbi
cend :

Domnul

către Moyse

di-

NUMERUL.

CAP, SIUI.

„5. Trimitte “ţi bărbaţi spre ă cercetă şi

recunâsce țâr”a

Chananeilor

filiilor

spre a o coprinde;

lui Israel

que eu dau
quâte

un bărbat, quâte un bărbat din' fiă-quare
semenţiă, după popolii patriadelor lor, vei
trimitte pe dânşi, pe totquel mai mare din-

447
5. Si aquestea numele lor: din semenţia

lui Ruben, Samalie) filiul lui Zachur;

6. Din semenţia lui Symeon, Saphat fi-

liul lui Suri;

.

a

4. Si trimisse pe aquestia Moysă din desertul Pharan prin vocea Domnului : toţi

7. Din semenţia lui Iuda, Chaleb filiul lui lephonne.
Sa
8. Din semenţia lui Issachar, Igal fliul
lui Loseph ;

lia (eri).

lui Navă;

tre dânşii.

bărbaţi căpelenii dintre îilii lui Israel aquesSa

+ Poussin.

" 'Terr'a, promisa.

10. Din semenţia lui Beniamin, Phalti Gliul lui Raphu ;
|
44. Din semenţia lui Zabulon, Gudiel fi-

liul lui Sudi,
„42. Din sementia lui loseph
Manass€, Gaddi fliul lui Susi;

filiilor lui

15. Din sementia, lui Dan, Amiel filiul lui

Gamali;

9. Din semenţia lui Ephraim, Ausă liul

Bocourt.

44. Din semenţia lui Aser, Sathur filiul |

lui Michael;

a

o

45, Din semenţia lui Nephthali, Nabă

filial lui labi;

j

i

16. Din semenţia lui Gad, Gudiel filiul

lui Macchi

17. Aquestea

o

(sunt) numele bărbaţilor

que trimisse Moyse spre a cercetă pe ascuns
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şi a recunâsce țârra ; şi supranumi Moyse

pe Ausă filiul lui Nave, Jesus.
18. Si trimisse pe aquestia Moyse spre a -

recundsce terr'a Chanaan,

şi disse către

denşii : suiţi prin desertul aquesta și vă veţi
-

sui pe munte ;

19. Si veti vede que pământ este, și

popolul que locuesce pe dânsul de este tare
sau infirmu, sau de sunt pugini or mulți ;20. Si que pământ este pe quare ei locuescu, de este bun

sau rtu,

şi cum sunt

cetăţile în quare ei locuescu, de sunt cu

muri (în pregiur) sau fără muri ;
21. Si iar cum este pământul,

gras ore

este sau sterpu;de sunt pe dânsnl lemne sau

nu ; și stăruind luati-vă din fructele pămen-

tului : iar dillele (aquellea erâ)dille de veră

prodrome strugurilor.

22, Si suinduse se pusseră a recundsce

pământul, dela desertul Sin pină la Roob,

unde se intră la Amath.

25. Si ascindură da lungul desertului şi
veniră la Hebron, şi acolo (erâ) Achiman, şi

Sessi, şi Thelamin, descindenţi ai lui Enac;
iar Hebron cuşepte anni mai nainte de Tanin
din Egyptu se edificasse.
24. Veniră apoi pînă la valleastrugurelui
şi cercetându-o, tăiară de acolo o vită cu un

strugure pe densa, şi îl ardicară pe dot purtătorie; (luară) şi din rodiă şi din fice (smochine).
25. Numiră locul aquelPa Vallea Strugurelui,

pentru

strugurele que

acolo filii lui Israel,
26.

Si

se

returnară

tăiară de

de acolo,

recu-

noscând pământul, după patru- deci de
dille.
27. Si callătorind veniră la Moysă și
Aaron şi la 10tă synagog”'a filiilor lui Israel
în desertul Pharan Cades; și le detteră relati, cum și la 101ă synagog'a, şi le arăto

fructul pământului.
28. Si narrându'i, disseră : ajunserăm
în țerm'a în quare ne-ai trimis, târră que

reversă lapte şi miere, şi aquest'a & fruc-

tul ei. |
|
29. Ci quât de audace naţia que locuesce
terra, şi cetăţile fortificate în pregiur şi ma-

vi forte! vedurăm şi pe descindenţii lui
Enac acolo.
30. Amalec locuesce în terră către miadă di; Chetteul, şi Eveul, și Sebuseul, şi
Amorrheul locuescu la munţi; Chananeul
locnesce către mare, şi în lungul Iordanului.
Ă

31. Attunci Chaleb făcu să tacă popolul
(înlărmat) către Moysă, și disse lui : nu, ci

Suindu-ne vommu sui, și vommu moşteni

CAP. XIV.

de tot aqueastă (terră) ; quă potenți vommu
pute în contra lor.
j
52. lar omenii que ascindusseră cu dânsul disseră : Nu ne suim, qu5 nu putem ne

sui spre nația (aqueasta), quă cu mult mai
tare de quât noi este.

35. Si pusserd înainte quâte nevoi tste

despre țeri'a que recunoscusseră, către filii
lui Israel, dicând : ţerr'a que străbăturăm
spre a o recunosce, țărră que devoră pe
quei que locuescu pe densa este; și tot popolul que vădurăm întâns'a, bărbaţi forte

“alţi.
34. Mai mi'ţi vedurăm şi pe giganti filii

lui Enac dintre giganţi, şi noi eram înaintea lor că nisce locuste, și "n adevăr qu5
eram așă înaintea lor.

CAPU XIV.
1. Si luând vorb'a 16tă synagog'a, începu

a strigă cu toţii, şi plânse popolul ($tă n6p-

tea aqueea.

2. Si dismurmurau assupra lui Moysă şi

Aaron toţi filii lui Israel, şi disseră către
dânșii (OLă synagog'a : que bine să fim murit
în țerr'a Eayptului, sau în desertul aquesta

de ammu fi murit!

3. Si pentru que Domnul ne induce în
terra aqueast'a a căd în resbellu? Mulie-

rile ndstre şi copii nostri vor deveni pradă;
acum dară mai bine not a ne returnă în
Egyptu.
4. Si disserd unul către altul : să ne
dăm o căpeteniă şi să ne returnăm în
Egyptu.
9. Si cădii Moysă şi Aaron pe fac'a lor
inaintea adunării întrege a synagogei filiilor

lui Israel.
6. lar Jesus al lui Nave şi Chaleb al lui
lephonnă din quei que recunoscusseră sr.

r'a,îşi rupseră vestmintele și disseră către

LOtă synagog'a filiilor lui Israel, dicend:
7. Pâmântul que "lam străbătut şi am

recunoscut, bun forte bun este.

8. De vă binevoi Domnul cu noi, ne vă
ducce în (era aqueasV'a, şi o vă dă nos,

țerră que este revărsând laple şi miere.

9. Li în contra Domnului nu vă faceţi
apostați ; și n' aveți a vă teme de popolul
tărrei (aquesteia), quă prad'a noiră este;
încelat'-au timpul lor dela dânşii „ar
Domnul întru noi este; nu vă temeţi de

denși.

:

10. Disse altunci (6tă synagog'a ă uccide

pe aquestia cu petre; şi gloria Domnului
appăru în nor peste tabernaculul mărturiei

întru toți filii lui Israel.

14. Si disse Domnul

către Moyse: pînă
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quând me tot întărrită popolul aquesta? Si
26. Disse apoi Domnul către Moysă şi
CAP.

XIV,

pînă quând nu vor crede mie în tote miraDilile melle que făcuiu întru dânsi?

12. Batte-voiu pe ei cu morte şi îi voiu

perde, şi te voiu facce pe line şi cas'a talălui t&u în naţiă mare și cu mult mai mare
de quât aqueast'a.

45. Disse attunci Moysă către Domnul :

audi-vă Egyptul qu5 cu puterea ta ai dus

în sus popolul aquesta din midlocul lor;

14. Ci şi toţi locuitorii ţărrei aquesieia

audiră qud tu esci Domnu în popolul aquesta, quare ochi în ochi te arăţi (lor), Domne;
şi norul ț&u stette peste dânşii, şi în colânnă
de nor; tu precedi înaintea lor dioa, şi în
colânnă de focu n6ptea (intregă);

15. Acum (de) vei sfărmă popolul aques-

ia că p' unsingur omu, dicce-vor gintile que
audiră de numele i&u, dicend :
16. Pentru quă nu pote Domnula inducce popolul aquest'a în țârra que a pro-

mis cu jurământ lor, pentru aqueea îi aşternu pe toţi în desertul (aquesta).
47. Inalţe-se dar acum tăria ta, Domne,
după cum singur ai dis :
48. Domnu lunganim şi mult-misericor-

dios, şi adevărat, ştergând fară-de-legi, şi

nedreptăţi și păcate, şi prin curăţire nu curățesce pe quel culpabil, redând p&catele părinților peste filii pînă la a treia şi a patra
generatid;
19. Jertă păcatul popolului aquesta după

Aaron dicând :
27. Pind quând (cu) synagog'a aquesta
rea? ei tot murmură încontra mea; audit'-

am murmurele filiilor lui Israel que ei mur.
mură despre voi.

28. Spunne-le dar : Viu sunt eu, dice
Domnul;

de nu,

după

cum aţi vorbit la

urechile melle, assemenea vă voiu facce.

29. In desertul
vostre,

şi

i6lă

aquesta vor

denumărarea

căde osele
vâstră,

toţi

quâți furâți denumăraţi dela dot-deci de
anni şi în sus, quâti murmurară assupra

mea.

30. De veţi intră în țerr'a peste quare am
întins mân'a mea spre a vă collocă assupra
ei, Chaleb numai al lui lephonnt și Jesus al

lui Nave (vor ajunge acolo).
51. lar pe
dis qud vor fi
ra aqueast'a,
voi v” aţi ferit
__392, Oasele
aquest'a.

copii vostri despre quari aţi
pradă, îi voiu înducce în ţerşi vor moșteni țârr”a de quare
alâta;
vostre vor căde în desertul

53. lar filii vostri vorfi păscenduse în
desertul aquest'a patru-deci de anni, și vor
purlă assupră-le (consequintele) păcatului
vosiru, pin se vor consumă cadaverele vâstre în desert.

|

54. Dupb numtrul dillelor quâte aţi fost

lor din Egyptu pînă acum.

spre recundscerea ţărrei, patru decide dille,
quâte v di de un annu veţi ducce păcatele
vosire patru-deci de anni, şi veţi cundsce
furdrea urgiei melle.

iertător sunt lor după cuvântul tău;
24. Ci viu sunt eu şi viu este numele

facce așă la țotă synagog'a aqueasta r&ulăcisă que s'a rebelliat assupra mea! — In

mare misericordia ta, după cum ierlător fuși

20. Disse attunci Domnul către Moysă :

meu, si împle-va gloria Domnului tot pământul.
22.

Qu

toţi bărbaţii que

vidu gloria

mea şi semnele melle que făcuiu în Egyptu

şi în

desertul aquesta, şi m&

tentară

cu

35.

Eu Domnul vorbiiu : hei, de NU voiu

desertul aquesta se vor consumă și aquivor
muri;

36. Si Omenii que trimisse Moysă sprea

recunosce

ţerr'a, şi returnânduse

o defai-

mară către t0lă synagog'a dând relații relle

aqueasta de dece ori, şi nu ascultar de yocea mea,

assupra ţerrei...

23. In adevăr nu vor vede pământul que
am promis cu jurământ părinților lor, ci
filii aquestora que sunt cu mine aqui,
quari nu cunoscu binele sau rtul, tot junele

tea Domnului,
”
38. Iar Jesus filiul lui Navă şi Chaleb fi-

neincercat

: aquestor'a

voiu dă ţtrra,

iar

toți quei que m'au înt&rritat nu o vor vede.

24. lar feciorul meu Chaleb, pentru
quă spirit cu totul altul fa întânsul şi
(pentru qu5) urmâ mie cu ascultare, in-

31. Au şi murit omenii (aqueia), que au
vorbit relle assupra țerrei, în plagă în ainlial lui lephonnt trăird dintre omenii
aqueia que. se dussesseră spre a recunâsce

terra,

59. Si vorbi Moysă î6te cuvintele aque-

Stea către filii lui Israel; şi lugi popolul
forte.
ducce 'l-voiu în țerpa în quare fu spre cer- |
40. Si sculânduse de dimineată, se suiră
celare, şi posteritatea lui o vă moşteni.
pe creștetul muntelui, dicând : &cc&-ne sui25. Amalec şi Chananeul locuiescu în
ne-vommu la locul que a dis Domnul; quăci
valle; mâine relurnaţi-vă şi promișcali-vă
ammu păcătuit,

spre desert pe callea Mării Roşie,

41. lar Moyse disse : pentru que aquea-
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"CAP. XV,

sta qud voi călcaţi cuvântul Domnului? nu

12. După numărul qiie veţi sacrifică, ast
veți facce cu fiă-quare după numărul lor.

nul cu voi, şi veţi căde în aintea inemiciloe

facce aquestea, oferind carpome spre odore
de suavitate Domnului.
|
14. lar daqua vre un proselytu întru voi
se alătură în țerra vostră, sau ori-quine

vă vă eşi spre bine aqueast'a.
.
42, Nu vă mai suiţi, qudci nu este Dom-

voştri ;
43. Quă Amalec şi Chananeul & colo înaintea vâstră. şi veţi căde de sabiă, pentru

qud v' aţi întors nesuppuinduvă Domnului,

şi nu vă fi Domnul întru voi.

AA. Ei ânsă cerbicoşi, ascindură pe cre-

ştelul muntelui; iar arc'a testamentului
Domnului și Moysă nu se mișcară din mid-

locul campamentului.
45. Descindu Amalee şi Chananeul que

locuiâu în muntelle aquelt'a, şi i în frânse-

ră şi "i allungară pînă la Hermă.

nară dar (Israeliţii) în castre.

Se retur-

CAPU XV,
4. Si vorbi Domnul către Moysă,

când
2.
către
cuirii

:

di-

Vorbesce filiilor lui Israel, şi vei dicce
denşii ; quând veți intră în ţârv'a lovostre que eu dau vo,

locautomă sau sacrificiu magnificând urare,
sau de bună voie sau în solemnităţile vâstre,

“spre a facce odre de suavitate Domnului,
de vă fi dela vace sau dela oi,
4. Offeri-vă adducătorul darul stu Domsacrificiu de semidaleo decimă

de

ephă frământată într'o a patra parte a hinului de oliu.
5. Si vin spre libaţi o a patra parte de
hin veţi facce peste holocautose sau peste
sacrificiu, pentru un"gnellu vei facce agueastă (măsură), carpomă odâre de suavitate
Domnului.
o
6. Iar pentru ariete quând îl faceti holocautomă or sacrificiu, vei facce sacrificiu de

'semidale do& decime refr&mântate în oliu a

reia parte de un hin;

7. Si vin spre libaţid atreia parte (iar)

din hin veţi facce, spre odâre de suavitate

Domnului.
8. ar de faceţi dintre boi, (veţi facce)

“spre holocautomă sau spre sacrificiu magnificând urare sau spre salutariu Domnu-

lui,

e

9. Attunci offeri-se-va peste viţellu sa-

crificiu de sermidale trei decime refrăntân-

tate în oliu'de o jumătate de hin.

10. Precum şi vin se vă offeri spre liba-

ți6 o jumătate de hin, carpomă odâre de
suavitate Domnului.
44. Așă veţi -facce vitellului, (quând &)
unul sau arietelui sau *gnellului dela oi

“sau dela capre quând sunt quăte unul.

Tot

indigenul

(pământean) aşă vă

ar” fi întru voi în generaţiile vâstre, şi vă
facee carpomă odore de suavitate Domnului;
după cum faceţi voi tâtă synagog'a aşă să
facă înaintea Domnului :
15. (Qusci) lege una (este) şi voă şi pro:
selyţilor allăturaţi între voi, lege eternă în
generaţiile vostre : că voi şi proselylul să

fiă înaintea Domnului.
16. Lege una (să fiă) şi un singur dreptu

să fiă şi vot și proselylului allăturat: între

3. Si veţi facce carpomă Domnului, ho-

nului,

15.

voi.
17. Si vorbi Domnul

cend :

către Moys&

o

di:

18. Vorbesce filiilor lui Israel, şi vei
dicce către dânșii : quând veţi ajunge în
(erm'a În quare inducu pe voiacolo;

49. Si vă fi quând veţi mâncă din pâinile

țărrei, separati (atlunci) o separați spre dar
Domnului.
20. Primiţiă turtelor vâstre, pâine de se-

parațiă dați-o la o parte : că separația offerită dela ariă, aşă veţi separă (pâinea)

aqueasla :

-

24. Primiţiă turtelor vâstre, și veţi dă

Domnului daru separat în generaţiele vâstre.

22. Jar quând veţi păcătui şi nu veţi facce
tote preceptele aqueste que a vorbit Domnul către Moysă,
25. După t6te quite commands Domnul
voă prin mâna lui Moysă, din dioa în-quare
commandă Domnul către voi şi mai încolo
În generaţiile vostre,

24. Si vă fi (atunci) quă daqua din ochii
synagogei se vă commilte (aqueastă călcare)
fără voie, vă facce (altunci) t0tă synagog'a

un vițellu dela vacce nemaculat în holocaulomă, spre odâre de suavitate Domnului,

şi sacriliciul aquestuia, și libația lui după
așșădământul lui, precum și un iedu dela
capre pentru păcat,

25. Si se vă rugă sacerdotele pentru synagog'a filiilor lui Israel, şi se vă iertă lor,
quă fără voie a fost, şi ei şi au offerit darul
lor, carpomă Domnului

înaintea Domnului

voie allelor,

pentru păcatul lor

pentru quelle fără de

26. Si se vă iertă synagogei întrege a filiilor lui Israel, şi proselytului, și quellui

venit la voi, quăci fărt de voie (a fost) la tot
popolul.
i
27. lat daqua un sulflet singur vă ptcă.

CAPU XVI.

tui fără de voie, vă offeri o capră de un annu
peritru păcat;

4. Pe attunci vorbi Core filitil lui Issaar

|

filiul lui Caath filiul lui Levi, cuni şi Dathan
si Abiron filii lui Eliab, şi Aunan iliul lui
Phaleth al lui Ruben.
Si
2. Sise sculari assupra lui Moyst, şi (cu
dânşii) bărbaţi dintre filii lui Israel dot sute

_28. Si se vă rugă sacerdotele pentru suffletul que fără de voie a urmat şi fard
de voie a ptcătuit înaintea Domnului spre

a se îndolă pentru dânsul, și se vă iertă lui.

29. Pământeanului întru filii lui Israel,
şi proselytului allăturat întru dânşi, lege

şi cinci-deci, capi ai synagogei convocăţi ai

una să fiă lor, (pentru) quel quare vă facce
fără de voie.
i
e
50. Si sufflet quare vă facce în mână (în
putere) de superbiă sau dintre pământeni
Sau dintre proselyti, aquella pe Dumnedeu
exacerbă (intărrită), şi extermină-se-vă suffletul aqueila din midlocul popolului seu.
31. Qusci cuvântul Domnului a dispre-:
tat, şi preceptele lui le a călcat : stiugă-se
dar cu slingere suffletul aquella; păcatul lui

într'6nsul este,
52. Eră pe attunci filii lui Israel în de-

sert şi aflară un bărbat culegând lemne în
dioa sâmbătei;
55. Si'1 adusseră, quei que”l au aflat cu-

legând lemne, către Moyst şi Aaron şi către
totă synagog'a filiilor lui Israel;

34. Si îl pusseră la închisore : qusci nu
dejudicasseră (âncd) que se cuveniă ă i
facce.

|

55. Si vorbi Domnul către Moyse dicend:

cu morte să se ommore omul; uccideți

?]

cu petre î6tă synagog'a afară din campament.

36. Si '1 scâsseră (5tă synagog'a afară
din campamânt,

şi 7] bătură cu petre totă

synagog'a (afară din campament), şi muri,
după cum vorbisse Domnul către Moysă.

57. Mai disse Domnul către Moyse di-

când :

Ei]

NUMERII,

CAP. XVI,:

|

59. Vorbesce filiilor lui Israel, și vei dicce către denşii : să “şi facă fimbrie (craspede) pe la aripele vestmintelor lor în generaţiile lor, şi veți supra-punne peste fim-

briele aripelor torsălură hyacinthină.
39. Si vă fi vo& în fimbriele (aquestea),
qui vădându-le, vă veţi adducce ă minte de
tâle preceptele Domnului, şi le veţi facce,
şi nu vă veți perverti după cugetele vostre,
şi după ochii vostri, în quâte voi vă fornicați după dânsele.

40. Qua să vă adduceţi ă minte şi să fa-

ceţi idle preceptele melle, şi să fiţi sânți
Dumnedeului vostru;

41. Eu Domnul Dumnedeul vostru, quel
que vam exdus din țen'a Egyptului, spre
a fi al vostru Dumnedeu; eu Domnul Dum:
nedeul vostru.
Lc

consiliului, şi bărbaţi renumiţi.
3. Se adunard în contra lui Moyse şi Aa-

ron, şi disseră către. dânşii: ho! qud vo
quam fi! qudci t6tă synagog'a toți (cu toţii)
sunt sânţi, şi Domnul întru ei (este); que
dar vă puneţi mai presus de lolă synagog'a?
A. Si audind Moys€, cădu pe faca sa.
5. Si vorbi către Core şi către tolă syna"goga lui, dicând : considerat'a şi a cunoscui Dumnedeu pe quei que sunt ai săi, cum
şi pe sânţi, şi "şi "ia appropiat la sine'şi.
8, Eecă que să faceţi : luati-ve thâmiieloriele vâsire Core şi totă synag'a lui;
7. Si puneţi peste dânsele focu, şi pu-

neţi apoi thymiamă înaintea Domnului mâi-

ne; şi vă fi qud bărbatul pe quare ”I a alles

Domnul, aquela vă fi sânt : De ajuns (dar)
vă fi vot qud sunteţi filii lui Levi (Leviţi).
8. Disse apoi Moyse către Cors :,

9. Exaudiţi-me, filiilor lui Levi : au pu-

cin este vo& aqueasta qui v' a distins Dum-

nedeul lui Israel din synagog'a lui Israel, şi
v a appropiat către sine'şi spre a ministră

ministeviele tabernaculului Domnului, şi a
ve presentă înaintea synagogei, spre a servi
lor?

40. Si quă te a appropiat pe line şi pe

t6ţi fraţii 4&i filii lui Levi din preună cu tine,

şi mai quereţi şi 6nsuşi de a functionă sacerdoţiul?

Ș

44. Aşă, tu şi 1644 synagog'a tav aţi
adunat în contra lui Dumnedeu; şi- Aaron

quă este ellu, quă murmuraţi assupra lui?

12. Si trimisse Moysă spre a chiemă pe
Dathan şi pe Abiron filii lui Eliab; şi (aquestia) disser6 nu venim (acolo) însus.
„45. Au pugin este aqueasta quă ne-ai
suit din (în) ţerwa que reversă lapte şi miere, spre a ne facce a muri în desert? qub te

ai pus pe noi, (şi) esci Domnu?

144. $” apoi tu, indusu-ne-ai în ţerr'a que

revârsă lapte şi miere, şi datu-ne-ai moştenire de ve '0 ț&rrina și vii? (unde?) şi ochii
Omenilor aquestora de ai (fi putut ai) fi: scos;
(nu,) nu ne vom sui (la tine).
15. S” apprinse de minie Moysă forle şi

disse către Domnul : nu luă ă minte la sa-.
crificiul lor : doritele nimuluin” am luat,

nici n” am assuprit pe nimeni din ci.
16. Disse apoi Moyse către Coră: saneli-
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fică synagog'a
Domnului tu,
17. Si luaţi
şi puneţi peste

NUMERII.

ta și fiţi preparaţi înaintea
și ei, şi Aaron mâine.
fiă-quare thămiietoriul său,
dânsul ihymiamă, şi addu-

ceti fiă-quare în aintea Domnului thămiietorie, tu şi Aaron fiă-quare themietoriul

toriul s&u, dot sute şi cinci-deci
de themiie-

său,
48. Si luară fii-quare thămiitoriul
stu,
şi pusserb peste dânsele focu, şi supra
pusseră peste dânsele thymiamă, și stelt
erd la

Celestin Nanteuil.

uşele tabernaculului

Aaron.

CAP,

mărturiei Moyse

”

și

19. Iar Cor resculă assupra lor L6tă synagog'a sa la ușele tabernaculului mărturiei; și appără gloria Domnului la totă
synagog'a.
20. Si vorbi Domnul către Moysă și Aa-

ron, dicând:

24. Despărțiti-vă din midlocul Synagogei aquesteia, și "i voiu consumă întio dată
(pe toti).

Revolta lui Cor, Dathan si Abiron.

22. Si cădură pe fecele
şi disserd:
Dumnedeule , Dumnedeul ilor,
spiritelor şi al
fiă-quăria cărni, dagqua un sing
cătui, au peste Glă Synagog'a ur omu pă(vă (i) urgia
omnului?
.
fii
25. Si vorbi Domnul către
Moys€ qicând : .

XVI,

24. Vorbesce

Rouget,

Synagogei

dicând

geti-vă din pregiurul sy nagogei lui : retraCore și
Dathan şi Abiron.
25. Si se sculă Moysă şi se dusse la
Dathan și Abiron şi se dusseră cu dens
ul
toţi
quei mai vechi ai lui Israel.
26. Si vorbi către Synagogă dicând
: de.

CAP.

NUMERII.

XVII,

părlaţi-vă deh, dela tindele &menilor aquestor”'a duri, și nu vt altingeţi de nimicu din
quâte sunt alle lor, qua nu cum=vă să periți

în preună cu ei în tot păcatul lor.

27. Sise depărtară din pregiurul tindei
lui Coră şi a Jui Dathan și a lui Abiron.
29. Mai disse Moyse:: în aqueasla veţi cunosce qu5 Domnul m” a trimis pe mine spre

a facce tote operele aquestea, și qud nu dela
sine'mi (veniiu) :

29. De vor muri aquestia după mârtea
tutulor 6menilor, şi daqua după visitaţia

tutulor Gmenilor vă fi visitația lor, (altunci
vă fi semnu) quă nu Domnul m'a trimis

mine.

pe

30. Iar dagua în appariţid vă arătă Domnul, şi deschidendu'și pământul gura, vă
înghiţi pe aqueslia, si casele (familliele) lor
şi tindele lor, şi t6te quâte alle lor, și vor

descinde de vii în iadu; (attunci) cunâsceveți quă au exacerbal 6menii aquestia
Domnul.

pe

31. Si cum încetă de a vorbi t6te euvin-

tele aquestea, se despică pâmântul de desubtul (picidrelor) lor,
Di
32. Si se deschisse pământul şi inghiti
pe ei, şi casele (familliele) lor, şi pe toţi

6menii que eră cu Cort, şi tote vitele lor;

53. Si descindură aqueştia, şi tote quâte

alle lor, de vii în iadu, si îi accoperi pămentul, și perirb din midlocul synagogei.

34. Si Israel întregu, quei que eră în

pregiurul lor fugiră de vocea lor, (quăci îşi
disseră) dicend : nu cum vă să ne înghiţă
(şi pe noi) pământul.
35, Si focu eşi dela Domnul şi devoră pe
quei dot sute cinci deci bărbaţi que addussesseră thymiamă. 36. Si disse Domnul către Moyst și către
Eleazar filiul lui Aaron sacerdotele;
37. Luati thămi:ietoriele de aramă din
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„ihymiamă în aintea Domnului, şi să nu fiă
că Cor&-şi conspirația aquestuia, după cum
vorbisse Domnul prin mâna lui Moysă.

44. Si murmurară î6tă synagog'a filiilor
lui Israel, a doa di assupra lui Moysă și
Aaron dicând : voi aţi uceis popolul
nului.

Dom-

42. Si a fost quând împresurasse synagog'a pe Moyst şi Aaron, şi se răpediră assupra tabernaculului mărturiei, qud &ccă
norul îl accoperi şi se arălo gloria Domnu-

ai.
43. Si intro Moysă şi Aaron în fac'a tabernaculului mărturiei;
44. Si vorbi Domnulcătre Moyst şi Aaron
dicând :
45, Despărţiţi-vi din midlocul synagogei
aquesteia, quă într'o dală am a consumă pe
denşii; iar ei cădură assupra fecelor lor.
„46.

Si disse Moys& către Aaron

: ia tht.

miietoriul, şi punne întrensul (focu) de pe
altar, şi punne peste densul thymiamă şi

du-te fard înitârdiere în castre şi râgă-le
pentru dânşii; qusci eşita urgiă dela faca
Domnului, și începu a batle popolul.
47. Si lud Aaron după cum îi vorbi

Moysă, şi alergă în midlocul synagogei; şi
€ceă qud şi incepusse vulnerația în popol;
şi (luo şi) pusse thymiam'a și se rugd pentru popol,
48. Si stelte între quei morţi şi între
quei vii, şi înceto vulneraţia.
49. Si fură. quei morţi în plagă patruspre-dece mii şi şeple sute, afară de quei
morţi din caus'a lui Coră.

50. Si se return Aaron către Moyst la

uşa tabernaculului
plag'a.

mărturiei,

şi

înceto

CAPU XVII.
„4. Si vorbi Domnul

călre Moysă,

di-

midlocul quellor arşi, și focul aquesta străin
reşpândiţi ”] încolo; qutei sanetificatus'-au

cend :

thămiietoriele

denşi quâte o vârgă de fiă-quare casă a pa- triadelor (lor) dela toţi capii lor, după casele patriadelor lor, (adic6) dot-spre-dece
verge ; al fiă-quăruia nume înscrie 1 peste
verga sa.
3. Si numele lui Aaron înscrie ”] pe ver-

păcătoşilor

aquestor'a

sufiletele lor (în moriea lor).
30. Si fă (din) aquestea lamine
întinse spre a se punne

în

(place)

în pregiurul alta-

rului, qusci (aquestea) fură adduse înaintea
Domnului, şi s au sanclificat,

şi au deve-

nit că un semnu (în midlocul) filiilor lui
Israel.
Me
39. Si lud Eleazar filiul lui Aaron sacerdolelui th&miietoriele d aramă quâte addussesseră quei arşi, și (sacerdoţii) le pusseră în pregiurul altarului circompunnere,
40. Memorial filiilor lui Israel, qua să
nu se appropiă niciun alienigen que n ar”
fi din posteritatea lui Aaron spre a punne

2. Vorbesce

filiilor lui Israel și ia dela

g'a lui Levi; quăci quâte o vergă vă fi de
fii-quare semenţiă de casă a patriadelor (que
fiă-quare) vă dă.
4. Si vei punne aquestea în tabernaculul
mărturiei în ainlea mărturiei, întru quari
me voiu facce cunoscut ție acolo.

5. Si vă fi qu6 omul pe quare îl voiu allege (vă vede qud) verg'a lui vă da vlăstare,
şi voiu abatte dela mine murmurarea filiilor
„
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lui Israel, despre quâte ei murmură assu-

pra vostră,

6. Si vorbi Moysă filiilor lui Israel; şi

deiteră lui toți principii, după casele patiadelor lor, dot-spre-dece verge; şi vârg'a

lui Aaron în miglocul vergelor lor.
7, Si pusse Moysă vergele înaintea: Dom:

nului în tabernaculul mărturiei,

„8. Si a fost a doa di qus întrând Moyst

şi Aaron în tabernaculul mărturiei,
ccă quă

germinasse vârg'a lui Aaron (că un dreptu)

în cas'a lui Levi, spuntând boboci şi înflo-

rind flori, și maturind migdale.
9.. Si lud Moysă tâte vergele din aîntea

Domnului scoțându-le afară către filii lui Israel, quari le vedură şi 'şi luară fiă-quare
verg'a sa.

10. Disse apoi Domnul către Moysă : De-

puhne verg'a lui Aaron în aintea mărturielor în conservare spre semnau filiilor quellor
neascultători; şi să încete murmura lor

d'assupă "mi, qua să nu moră.

|

11. Si făcu Moyse şi Aaron quâte com-

mand
cură,

Domnul

lui Moyst assemenea fă.

12, Si disseră filii lui Israel către Moys€
dicend : cot quă ne consumă, perim (cu)

toţii, stinsu-ne-ammu noi :

|

”

15. 'Tot quel que se atinge de tabernaculul Domnului more; au pînd la unul să
murini ?
CAPU XVIII.
4. Si disse Domnul către Aaron dicând :

tu şi filii îi, și cas'a talălui tu veţi luă
(assupră-v&) p&catele ( responsabilitate )
quellor sânte; și tu şi filii (&i veţi luă (assu-

pră-vă) responsabilitatea sacerdoţiului vos:
tru.

2. Si pe fraţii tăi, pe semenţia lui Levi,
pe popolul tatălui tău, appropiă-l la tine

şi adaoge-se ţie spre a “ţi ministră ; iar tu

și filii t6i din preună cu tine (veţi fi) înaintea

tebernaculului mărturiei.

3, Si vor custodi (quei din semenţia lui

Levi) custodiele talle și custodiele tabernaculului (t&u); ci de vasele sânte şi de altar
„DU Se vor appropiă, qua să nu mâiă şi ei şi

voi.
„4. Si se vor adaoge pe lângă tine şi vor
custodi custodiele tabernaculuiui mărturiei,

după i6te ministeriele tabernaculului;

alienigenul nu se vă appropiă spre tine;

şi

„5. Siveti custodi custodiele quellor sânte,
şi custodiele altarului şi nu vă mai fi urgiă
întru filii lui Israel.
„6. Si eu, luatam pe fraţii vostri pe Leviţi din miglocul filiilor lui Israel că o do

|
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taţi dată Domului spre a ministră minis
teriele tabernaculului mărturiei.
7. Jar tu şi filii 1&i din preună cu tine

conservaţi sacerdoțiul vostru după 161ă or:
dinea altarului, cum şi quelle din întru de

catapetasmă, şi ministraţi ministeriele, (que
sunt) dolaţia sacerdoţiului vostru; şi alienigenul que se vă appropiă să moră,
8. Mai “vorbi Domnul către Aaron : Iar

eu, eccă dideiu vot conservaţia primiţielor

melle din tote quelle sanctificate (consacra-

te) mie dela filii lui Israel : ţie datu-le-am

aquestea că un dreptu, cum şi filiilor ii
dapă tine legitimu eterhu.

9. Si aqueasta fiă vot din sanetificatele
sânte, din carpome (adic6) din tâte offrandele

lor, și din te sacrificiele lor, şi quăte se
adducu mie despre tot delictul lor şi despre
tote păcatele lor, din tâte quelle consacrate,
mie, din tâte quelle sânte, ție vor fi şi filii-

lor tei.

10. In sântul sântelor veţi mâncă aques:
lea ; tot masculele vă mâncă aqueslea, tu şi

fii 4&j + sânte vor fi alle alle.
|
11.. Si aqueast'a vă fi vos din ptimiţiele
offrandelor lor, din toțe punnerile în ainte

alle filiilor lui Israel ; ție dideiu aquestea şi
filiilor tăi, şi filielor talle din preună cu tine

legitimu €ternu.

,

12. Tot quel curât în cas'ă ta mâncă-va

aquestea ; ori-que primiţiă de oliu, şi ori-

que primiţiă de grâu şi de vinu, primiţia lor (cu un cuvânt) quâte ei adăducu Dom.

nului, ție dideiu âquestea.

13. Protogennemele tâte quăte (sunt) în

pământul lor, (și) quâte adducu Doinniului,
alle tale vor fi; tot quel curat în casa ta
mâncă-vă aquestea.

"44. "Tot que este consacrat întru filii lui

Israel, pentru tine vă fi.

15. Si tot que

deschide vulva în ori-

quare vieţuildre que se offere Domnului, de

la omu pînă la vită pentru tine vă fi. Ci cu

rescumpărare se potu rescumpără

primo -

geniții Omenilor, și primogenitele din quelle
necurate (vite) le vor rescumpiră (asse-

menea).
„46. Si rescumpărarea fiă-quărui dela de

o lună, pretul (este) de cinci sicli, după
siclul quel sânt, (quare) este de do&-deci de
oboli.

îi

17. Afară numai de primogenitele din
oi și primogenitele din capre nu se vor

rescumpără, quăci consacrate sunt, și sân-

gele lor vei rev&rsă

assupra

altarului,

şi

gressimca vei offeri în carpomă spre odâre
de suavilate Domnului :

18. Iar cărnile vorfi pentru line, ptecuni

“ NUMERII.

cAb; XIX.

,

155

şi peptusculul punnerii: în ainte și bracul | țiurile vâstre în tabernaculul mărturiei.
«uel dreptu vor fi pentru tine.
„49. 'Totă oblaţia quellor consacrate, ori:

quăte adducu fili: lui Israel Domnului, datuo-am fie şi filiilortăi, şi filielor talle cu
tine, legitimu elernu, allianţă de sare eter-

nă este înaintea Domnului, ţie și posterităţii talle după tine.
20.

Mai vorbi Domnul

32.

Sinu

veţi ave

de aqueasta

păcat,

qud veţi adducce primiţia decimei din decie
mă, şi quelle sânte alle filiilor lui Israel nu
veti profană, qua să nu muriţi, .
|
„CAPU XIX,
1. Sivorbi Domnul către Moyst şi Aaron

către Aaron : în | dicând :

pământul lor nu vei pute moşteni, şi parte

nu vei pute ave între dânşii ; qubcei eu sunt

9. Aqueasla este distincţia legii (despre)

quâte a ordonat Dumnedeu dicând : vorbesce

partea îa şi moştenirea ta în midlocul filiilor lui Israel.

filiilor lui Israel qua să ia şi s'adducă latine

decim'a în Israel drept parte pentru ministeriele lor quâte ei ministră ministeriu în

jugu peste dânsa.

24. Iar filiilor lui Levi &ccă didediu totă

tabernaculul mărturiei,
A
99, Si nu se vor mai appropiă filii lui
Israel la tabernaculul măturiei spre a luă
păcat mortifer.
23, Si vă ministră Levilul ellu &nsuşi

ministeriul tabernaculului

vor luă păcatele lor;

mărturiei,

dreptu

legitimu

şi ei

(al

lor) eternu în generaţiile lor : iar în mid-

locul filiilor lui Israel nu vor mosteni moştenire.
.
24. Quici decimele filiilor lui Israel,

quâte vor offeri în oblaţiă Domnului, dideiu
Leviţilor drept parte; şi de aqueasta am
dis lor : în midlocul filiilor lui Israel nu
vor moşteni parte.

25. Si vorbi Domnul către Moyse di-

când :

26. lar Leviţilor vei vorbi şi vei dicce
către dânşii : de veti luă dela filii lui Israel
decina que dideiu vot dela dânșii în parte,
să despărțiți (altunci) şi voi din aqueast'a
oblaţid Domnului : a decea parte din decimă,

27. Si se vă compulă vot obţatiile vâstre
pîn la grâul din ariă şi pind la oblaţia din
linu.

98. Aşă veţi despărți în offrandă și voi

din tâte oblaţiile Domnului, din tâte deci-

mele vostre, quâte aţi luă dela filii lui Israel, şi veți dă din aquestea, oblatiă Domnului, lui Aaron sacerdotele.
29, Din tote quâte se adâucu vot drept
dar, veți despărți toiă oblaţia Domnului
din tote primiţiele, quea consacrată lui din

aqueastă (decimă).
50. Si vei diece către aquestia : quând
veţi despărti primiţia decimei din decimă,
se vă compulă Leviţilor că product dela

ariă şi că product dela linu.
51. Si veţi mâncă aqueasta în ori-que
locu, voi (şi filii voştri) şi casele voslre,
qud salariu este aquesta vot pentru servi-

o junice roşie nemaculală, quare să nu aibă
într'Ens'a maculă, şi quăria nu s” a pus âncă

i

aa

3, Si o vei dă lui Eleazar sacerdotele, și
o vor ducce afară din castre la locu curat;
şi o vor junghiă înaintea lui.

4, Si vă luă Eleazar sacerdotele din sân-

gele ei cu degitul lui și vă asperge înaintea
facei tabernaculului mărturiei din sângele
ei de şepte ori.
DR

5. Si o vor arde inaintealui, şi pellea ei,
şi cărnile ei, cum şi sângele ei din preună
cu fimul se vor arde.
o

6. Si vă luă sacerdolele lemnu de cedru

şi hyssopu,

şi (firu) roşu,

şi vor punne

(aquestea) în midlocul arderii de tot a juni»
cii,
NE
7. Si'şi vă spăllă vestmintele salle sacerdotele, și *şi vă scăldă corpul în apă, şi dupd aquestea vă întră

în castre,

şi necurat

vă fl sacerdotele pină stra.
8. Si quel que arde aqueastă (junice), își
vă spăllă vestmintele în apă şi îsi vă îmbăiă
corpul în apăşi necurat vă fi, fi pînă sera.
9. Si vă adună un omu curat cenuşa junicii, şi o vă depunne afară din castre Iă
locu curat, şi vă fi synagogei filiilor lui îs:
rael spre conservare : âpă de aspergere,
purificaţid este.
10. Si quel que adună cenușa junicii îşi
vă spăllă vestmintele şi necurat vă fi pind
sera, şi vă fi filiilor lui Israel şi proselyțilotr
allăturați în midlocul vostru, lege eternă.

44. Quel que se altinge de mortul oriquărui suflet de omu, necurat vă fi ștpte
dille (pînă sera),
o
12. Aquesta se vă curăți cu aqueasta
(apa şi) în dioa a treia şi în dioaa seplea, şi
curat vă fi : iar de nu se vă curăti în dioa

a treia şi în dioa a şeptea, nu vă fi curat.
13. Tot quel que se altinge de mortul
(ori-quărui) sufflet de omu, que ar' muri, şi
nu se vă curăţi, tabernacului Domnului a

întinat, extermină-se vă suffletul aquella din

Israel, quăci ap'a aspersiei nu s' a aspers
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necurat este, necurăția lui locul
aquesta rău, locu unde nu se seme
âncă este întw'ânsul,
nă
nici fice, nici vii, nici rodie,
14. Si agqueasta este legea : omu
nici apă este
de
vă
de btut.
muri în casă, tot quel que intră în
casă, şi „6. Si veni Moysă şi
tote quâte
Aaro

sunt în casă, necurate vor fi
şepte dille. 15. Si tot vasul descoperit, quâte
n'au
coperiture legate pe dânsele, necur
ate sunt.
16.

Si tot quare star attinge în câmp

ul
(luptei) de vulnerat de sabiă, sau
de
de osu de omu, sau de mormânt, mori sau
șepte dille
necurat vă fi,
17. Si se vor luă pentru quel
necurat
din cenușa quellei arse (junici)
a purifica:
tiunii, şi vor vărsă peste densa apă
vie îniun vasu;

18. Si un bărbat curat vă luă
vă întinge în apă şi vă asperge înhyssopu și
peste casă şi peste vase, şi peste pregiur
quâte vor fi acolo, şi peste quel quesufiletele
s'a fost
altins de
os de omu

sau

de vulnerat,

sau
de mort sau de mormânt.
19. Si vă asperge quel curat peste
quel
necur

at

în dioa a treia, (apoi) în dioa a
şeplea, și se vă curăți în dioa a
septea, și
își vă
spellă vesimintele lui şi se vă îmbăiă

în apă, şi necurat vă fi pînă
sera.

Si omu quare Sar intină şi nu

curăţi, extermină-se-vă sulfletul aquel se vă
Pa din
midlocul synogogei, quă quelie
sânte alle

Domnului a întinat; ud ap'a aspersiunii
nu

s'a aspers peste dânsul : necurat
este,

24. Si vă fi voă lege elernă ; și quel
que
asprege ap'a aspersiunii, spăllă'si
vă vestmintele, şi quel que se attinge de
ap'a aspersiunii

hecurat vă fi pină sera.
22. Si tot de quare se vi altinge quel
(necurat) necurat vă fi; și suțfletul
se at.
linge (de quevă necurat) necurat que
vă fi pind
sera,
CAPU XX,
4. Veniră altunei filii lui Israel, (61
sv.
nagog'a

(în preună) în desertul Sin, în lun'a ântiea, şi permasse popolul
în Cades.
Si muri
acolo.

acolo Mariam şi fu îmmormentată

2. Si nu eră acolo apă pentru syna

gogă;
„Şi se adunară assupra lui Moys
ă și Aaron,
3. Strigă cu vorbe relle assupra
lui Moy.
s&, şi disserd dicând : Dine eră să
fim murit
în perirea fraţilor noştri în aintea Dom
nu4. Si de que suirăţi synagog'a Domnul
ui

lui.

în desertul aquesta spre a ne uccide
aqui pe
noi şi vitele nostre?

„__5. Si pentru que mai virtos ne-aţi
addus
in sus dela Egyptu, qua să ajun
gem noi în

n dela fac'a
Synagogei la uş'a iabernaculului
mărt
şi cădură peste fecele lor, şi appă uriei,
ri gloria
Domnului către denşii.

7. Si vorbi Domnul către Moyst dice
nd

:
8. Ia baculul, şi adună Synagog'a,
tu
şi
Aaron fratele 1&u, şi vorbiți către
ă în
aintea lor, şi îşi vă dă (ea) apele petr
salle
, și
veţi adducce lor apă afară din
peură, și
veți

adăpă synagog'a și vitele lor.
9. Si lud Moys& baculul.quel din aint
Domnului după cum command Domnul. ea
10. Si adund Moysă și Aaron synagog'
a

înaintea pelrei și disse către dânşii
: ascultați-mă, neascultători (que sunteţi
voi) au
din petr'a aqueasta vommu seste voă
apă?
14. Si ardicând Moyse mân;'a sa, băti
cu
Daculul său petra de' do ori; şi
eşi apă
multă; şi b&u Synagog'a ((61ă) şi
vitele lor.
12.

Disse apoi Domnul

către Moyse

şi
Aaron : pentru quă waţi credut
în
spre a mă sânctifică înaintea filiilor mine
lui Is.
răel, de aqucea nu veţi inducce voi
synagog'a aqueaslă în ţerra que dideiu lor.
15. Aqueast'a, apă de contradicțiă

(este)
qudci de r&u vorbiră filii lui Israel
înaintea

Domnului, şi (Ellu) se sanctifică întru
dân-

ȘI.

14. Si trimisse Moysă soli din Cade

s(unde
se află) către regele de Edom, dicâ
nd :
aquestea dice fratele t&u Israel : tu
scii tote
nevoile que au fost pe noi.

15. Qu6

descindură părinții nâstei

în
Egyptu, şi ne colonisarăm în Egyptu,
și
ne
împi
lară Egyptenii dille multe, cum și
pe
părinţii nostri.

16. Si vocarăm în sus către Domnul
și
exaudi Domnul la vocea nostră, şi
trimețend angel, ne exdusse din Egyptu;
și acum
suntem în celalea Cades din partea
confinilor talle:
17. Să trecem deh prin (6rata; şi nu
vommu străbatte prin ţerrine, nici prin
vii, nici
vommu be apă din cisterm'a ta
: pe calle
(mare)

regale ne vommu ducce, nu
abalie (nici) în drept'a nici în stân ne vom
que vommu trecce confinile tale. g'a pînă
18. Disse

şi Edom către dânsul : nu vei
trecce prin midlocul meu ; iar de
nu, cu
resbellu

voiu eşi spre Întempinarea
19. Disseră attunci aquestuia filiita.lui
[srael : pe lingă munte vommu trecce;
şi de
vommu be
din ap'a (a, eu şi vitele mell

e, davoiu ţie prețul : ci lucru de nimi
cu este; pe
ling

ă munte vommu tinne callea.

NUMERII,
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20.

Disse attunci Edom : nu vei trecce;

şi eși în întâmpinarea lui (Israel) în gravi-

dă multitudine şi cu mână tare;
”
24. Si nu voi Edom a dă lui Israel treccere prin confinile salle, și se abătu Israel
dela aquesta.
.

22. Se promişcară dela Cades, și ajun-

seră fiii lui Israel synagog'a 15tă, la muntele Or.

25. Si disse Domnul către Moyse şi Aa-

ron în muntele Or la confinile țerrei Edom,
dicând :
|

24. Adaogă:se (și) Aaron pe lângă popo-

lul lui, quăci nu veţi intră în ţerra que am
dao filiilor lui Israel (întru a o cuprinde);
pentru qui mvaţi exacerbat la apa Contradicțiunii.

25. Ia pe Aaron fratele t&u, şi pe Elea-
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pâinea aqueasta fără miedu (și făro gust).

„6. Si trimisse Domnul la popol șărpii
ommoritori și muşcă popolul şi muri popol
mult din filii lui Israel.

7. Si venind popolul la Moysă, diceă;
pentru qud ammu strigat assupra Domnului
şi assupra a, rogă-te dar către Domnul

qua să ardice dela noi ştrpii. Si se rugo
Moysă către Domnul pentru popol.
8. lar Domnul disse; fă “ţi un sârpe, şi
punne'l pe un semnu; și vă fi quă daqua vă
muşcă şerpe pe vr” un omu, tot quel mușcat uitându-se la dânsul, vă trăi,

_9. Si făcu Moys& un şerpe de aramă şi

il pusseră pe un semnu,

și a fost quând

muşcă serpe pe vre un omu, quă se uită la
E
șârpele de aramă și tnăiă,

10. Se promișcarb apoi filii lui Israel şi

zar filiul aguestuia, şi suie“i la muntele
Or înaintea synagogei întrege.

se castramentară în Ohoth;

vesti cu dens'a pe Eleazar filiul aquestuia,
şi Aaron puindu-se (acolo), să moră.

sert, quare este in facă cu Moab spre resă-

dasse

tramentară în vallea Zared;

26. Si ia de pe Aaron stol'a lui şi vei re-

27. Si făcu Moys& după cum îi commanDomnul,

şi sui pe aquestia în mun-

tele Or în aintea synagogei întrege.
28. Si desvesti pe Aaron de vestmintele
salle, și revesti cu dânsele pe Eleazar filiul

aquestuia;

şi muri Aaron acolo pe crește-

tul muntelui. Si descidu Moyst şi Eleazar

din munte.
29. Si vEdu (otă synagog'a qud s'a deliDerat Aaron,

și plânseră pe Aaron

patru:

deci de dille t6tă cas'a lui Israel.
CAPU

XXI.

4. Si audi Chananeul regele de Arad que
locuiă către desert quă avenit Israel pe callea
Atharim, şi se lupt assupra lui Israel și

prădă dintr'aquestia prin captivitate,

2. Si făcu Israel urare Domnului şi disse : de'mi vei predă popolul aquesta sub

mâinele melle, închină-voiu pe dânsul şi cetățile lui.
5. Si exaudi Domnul

vocea lui Israel şi

predetie pe Chaneu sub mâinele lui (Israel)
şi anathematisând popolul si cetățile. lui,

supranumi numele locului aquelluia Anathemă :

A. Si promișcânduse dela muntele Or pe
callea despre marea Roșiă, făcură girul ţărrei Edom ; perdu resufflarea popolul şi stătu în calle.
5. Si strigă popolul assupra lui Dumne-

deu şi în contra lui Moyst, dicend : pentru
que nt-aţi exdus din Egyptu spre a ne uc-

cide în desert? quă nu este nici pâine nici
apă; iar sufiletul nostru s'a desgustat de

ii

414. Si sculânduse din Oboth se castra-

mentară în Achelgai quel de dincolo în de-

riturile sdrelui,

12. De acolo se sculari (iar) şi se cas.
13. Si de acolo promișcânduse,se cas-

tramentară dincolo de Arnon que este în
desert que ese din confinile Ammorrheilor
quăci Arnon este confinile lui Moab, între
Moab şi între Amorrheu.

14. De aqueasta se dice în carte:
« Resbellul Domnului în flăcărat' au Zoobul

şi torrentele Arnon, iar torrentele

asternu

spre locuirea lui Er,
15. « Que este la confinile lui Moab. Si
de acolo fântâna. »
16. Aqueasta este fântân'a, despre quare
a dis Domnul către Moysă : adună popolul
Şi da-voiu lor apă abă.

17. Aunci cântă Israel cântarea aqueasia assupra fontânei : « Incepeţi dela
densa.

18. « Fontână o stpară principii, și o

scobiră regi de naţii în regnul lor, quând

dominară aquestia. Si dela fântână la Man-

thanain;

19. « Si dela Manthanaim la Naaliel, şi
dela Naaliel la Bamoth ;
20. « Si dela Bamoth în Napen quare

este în câmpia

Moab dela

creștetul scul-

pitului que caută în faca desertuiui. »
21. 'Îrimisse apoi Moysă soli către Seon

regele Amorrheilor
când :

cu vorbe pacefice
PL

di-

„22. Vommu trecce prin ţârr'a ta, pe
calle ne vommu ducce; nu ne vommu

aballe nici

la ţerrina

a (a, nu vommu
,

nici la vre o viiă

be apă

din puțul ttu;
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ă

pe callea regale

vommu

ţinne
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drumul,

pină que vommu îrecce confinile talle.
"93. Si nu dette Seon (voie) lui Israel de
a trecce prin. confinele lui; ci adund Seon

tot popolul stu, şi eşi ase oppunne cu luptă
lui Israel] în desert; şi veni la Jassă şi
se pusse înaintea lui Israel;
|
24. Si il bătu Israel cu uccidere de sa-

„5.
forte
dela
„4.

GAP. XXI.

Se temă , Moab de popolul (Israel)
qud mult eră, şi se spăimânt6 Moab
|
fac'a filiilor lui Israel:
Si disse Moab quellor mai vechi (sena-

tului) din Madiam : acum vă'ncepe a cullege

adunătura aqueasta tot que este înpregiu-

rul nostru, precum. smulge şi pasce vițel-

Iacob, pînd la filii lui Amman ; pentru qud

lul tot que e verde de pe câmpu. —SiBalac
filiul lui Sephor, eră rege în Moab în timpul
a
aquel'a.
5. Si trimisse soli către Balaam filiul lui

şi locui Israel în tote cetăţile Amorrheilor

filiilor popolului stu, “spre a '] chiemă, di-

Diă, şi domină ţerra lui dela Arnon pînă la

lazer este confinile filiilor lui Amman.
25. Si luă Israel tâte cetăţile aquestea,

în Esebon și în tote quâte ţinu de aqueasta.
„26. Quă Esebon este cetate a lui Seon.

Beor în Bathură, quare este pe riul ţărrei

cându 1 : €ccă un popol eşi din Egyptu, şi”
eco& qud accoperi peste tot faca ţărrei,

şi
regele Amorrheilor ; şi aquesta bătusse mai
aquesta se "'nfige cu șederea în contra mea.
din ainte peregele Moab şi luasse 161ă ţerr'a
6. Vino dară acum, şi mii blestemă poE
lui, dela Aroer pînă la Arnon.
polul aquest'a, quă mai tare “de quât mine
27. Pentru aqueasla dicu enigmatistii : "este; doră vommu pule balte dintenşii, şi.
« veniţi în Esebon qua să se edifice şi să se
construe cetatea Seon.
E
"28. « Qu5 focu eși din Eseboni, flacără

din cetatea Seon, și devoro pînă la Moab, şi
assorbi colonnele Arnon.
_29. « Vai ţie Moab, periV'ai, popole
Chamos. Datu-s'au (prinşi) filii lor spre a se
mântui și filiele lor captive regelui. Amorrheilor Seon ;
|
50. « Si posteritatea lor peri-vă, (dela)
Esehon pin la Debon (pînă); și mulierile
lor

âncă arserd focu peste Moab.
51. « Iar Israel locui în tote celăţile
Amorrheilor. »

32. Trimisse allunci Moysă spre a cer-

celă şi recunâsce (cetatea) azer. Si luară
aqueaslă (cetate) şi satele ci, şi scosseră
alară pe Amorrheu que eră acolo.

39. Si relurnânduse suiră callea spre
Basan ; şi eşi Og regele Basanului în ainţea
lor, şi tot popolul aquestuia spre resbellu'

la Edrain.

|

|

3%. Si disse Domnul către Moysă :-să nu
te temi de. dânsul, qu în mâinele talle predat am pe ellu şi tot popolul lui, şi 161ă ţâr-

r'a lui; și vei facce lui după

cum

ai făcut

(și) lui Seon regelui Amorrheilor que locuiă

în Esehon,

35. Si bătură (filii lui Israel) pe aquesta,;

şi pe fÎlii lui, şi tot popolul lui, pină nu
mai remasse viu dint”'ânşii, şi moșteniră

țerra lor.

CAPU XXII
"4, Promişcânduse apoi filii lui Îsrael, se
castramentară -spre appusuri dela Moab pelingă Iordan către Lerichă.
2. Si vedând Balac filiul lui Sephortote
quâte făcusse Israel Amoerheului ;.

a “i scotte din țerră; pentru quă sciu quă pe
“quei pe: quari binecuvinţi tu sunt hinecu-

"Yentaţi sunt, şi pe quari blestemi, bleste.-.
mati remân,.
„___7. Si se dusseră quei mai vechi ai lui
Moab şi quei mai vechi ai lui Madiam, şi di-

vinatoriele având în mâinele lor; şi veniră
la Balaam şi ?i spusseră vorbele lui Balac.

8, ar (ellu) disse către dânşii ; mâneti

aqui la nople, şi voiu r&spunde vo& aievea
quâte vă vorbi Domnul către Tine, şi re-

masseră principii lui Moab la Balaam.

„9. Si veni Dumnedeu la Balaam și disse

lui : que (sunt) 6menii aqueştia (și que caută) la tine?

10. Iar Balaam disse către Dumnedeu :

“Balac filiul lui Sephor regele de Moab trimisse nunţii către mine, dicend :

AM. Ecct popol eşi din Egyptu şi acco-

peri faca ţtrrei, și aquest'a se infipse cu şăderea in contra mea; vino dară acum și

mil blestemă qud dor”

şi”l scote (din terră).

vommu pute baile

12. Disse și Dumnedeu către Balaam :
nu ie vei ducce cu dânşii, nici vei blestemă
popolul, quă este binecuvântat.

13. Si sculânduse

Balaam dimineața,

disse către principii lui Balac : Duceţi-văi
înapoila domnul vostru : (qu5) nu mă lassă
Dumnedeu a mă ducce cu voi.

14. Si sculânduse principii lui Moab,
veniră la Balac şi disserd (lui): nu voi Balaam "a veni cu noi,

15. Si adaosse Balac a trimitte principi

mai mulţi şi mai consideraţi de quât aque-

știa,

o

"

16. Si veniră la Balaam şi disseră lui:

agquestea dice Balaac al lui Sephor : invi»
tu te, nu te mai codi d'a veni la mine;

:

NUNERII.
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47. Qudei cu onore te voiu onoră forle,
„20. Si veni Dumnedeu la Balaarm. nâptea,.

şi ori-quâle "mi vei dicce facce-voiu ţie:
vino şi "mi blestemă popolul aquesta.
„48.

Răspunse şi Balaam, şi disse princi-

pilor lui Balac : de *mi vă dă Balac plină
cas'a lui de argin! şi de aur, nu voiu pute
„căleă cuvântul Domnului Dumnedeu, spre
ă facce una ca aqueastă mică sau mare în

şi disse lui : de veniră ă te chiemă omenii
aqueşlia, sculândute urmeadă lor; ci cuvenitul que voiu vorbi către tine, aquelPa să
faci.
21. Si sculânduse Balaam de dimineață,

cugetul meu;
49. Ci remâneţi acum aqui şi voi în n6p-

pusse samarul pe asin'a sa, şi plecă la drum
cu bărbaţii lui Moab. . . 22, Si s apprinse de minie Dumniedeu.
(quând vădu) qud ellu (în adevăr) se duccă;

tea aqueasta, şi voiu cunosce que vă adaoge

şi se sculd angelul lui Dumnedeu

Domnulsa dicce către mine,

Bril.

în calle,

spre a ”] încrimină ; iar ellu căllăriă pe asi-

Asin'a lui Balăam.

:

Bocourt,

na sa şi quei doi feciori (domestici) ai lui

laam asina cu verga sa spre a o îndreptă pe
| calle, .
|
23. Si vădend asin'a pe angelul lui Dum24. Stette attunci angelul lui Dumnedeu.nedeu stându'i în cale, şi cu gladiul scos între sulcurile viielor, (unde erâ) ingrădiafară în mân'a sa, se abatu asin'a din calle tură d'o parte şi îngrăditură de alta.
(eră) cu dânsul.

şi appuco pe câmpiă; şi începu a batte Ba-

25. Bi vedend asin'a pe angelul
lui Dume -
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nedeu se îndesd către părete,

şi compressd

” piciorul lui Balaam de părete; şi adaosse
(aquesta) a o mai batte.

|

26. Adaosse dar şi angelul lui Dumnedeu

şi venind iară se pusse în locu ângustu în
quare nu eră d'a se abatte în drepta nici în
stânga.

27. Si vedând asin'a pe angelul lui Dum-

nedeu se culcă jos sub Balaam; şi se apprin-

se de mîniă Balaam, şi batea (băttea) asin'a

CAP. XXIII.

39. Si se dusse Balaam cu Balac şi veniră
la cetățile de câmpaniă.

40. Si junghio Balac oi şi vițelli, şi trimisse lui Balaam şi principilor que eră cu
dânsul.
"
41. Si adoadi fu, quă luând Balac pe Balaam, îl sui la colânna
lui Baal și "i arătă de
acolo o parte ore-quare din popol.

CAPU XXIII.
4. Disse attunci Balaam lui Balac: edi-

cu verga.
28. Deschisse attunci Dumnedeu gur'a
asinei que disse lui Balaam : que “i am
făcut de mă bătuşi cu aqueast'a de trei ari?
29. Disse şi Balaam asinei : qud iţi facuşi jocu cu mine; și d'așu fi avut cuţitîn

lică "mi aqui şepte altare, si prepară "mi
aqui ștple vitelli şi şepte arieti.
2. Si făcu Balac după cum îi disse Balaam ; și addusse Balac şi Balaam quâte un

mân'a mea, te aşu fi şi străpuns.

tar.

30. Dice attunci

asina lui Balaam : au

nu sunt eu asin'a ta pe quare încallicaşi
din junetele talle pînă astădi? au cu dispecțid înțestată ţi am mai făcut una că aqueasta? lar ellu disse nu;
51. Revelo altunci Dumnedeu ochii lui
Bolaam, şi vede pe angelul lui Dumnedeu

Slându'i în calle şi cu gladiul scos afard în
mâna sa; şi plecânduse
faca sa,

se prosternd pe

32. li dice attunci angelul lui Dumnedeu : pentru que batuşi asin'a ta de trei ori
cu aqueasta? eccă-me qud eşiiu spre încriminarea fa, qud nu *mi este urbană callea
ta în aiute "mi.
33. Si vedându-mE asin'a se feri de mine
alreia Gră cu aqueasta”; şi de nu stat” fi abătut din calle dela mine, acum pe tine te-așu
fi uceis, iar pe dânsa o aşu fi conservat.
54. Disse attunei Balaam angelului Dom-

nului : păcătuitam; qubci nu sciam quă
lu (imi) resistai înainte "mi în calle; acum
dar, daqua nu "ți place mă voiu returnă. .
35. Disse şi angelul Domnului către Ba-

laam ; dute în preună cu 6menii ; ânsă queea
que voiu dicce către tine, aqueea să cauţi
a vorbi, şi se dusse Balaam cu principii lui
Balac.

36. Si audind Balac qus veniă Balaam,

eşi întru întâmpinarea lui la cetatea Moab
quare este pe confinile lui Arnon,

din partea confinilor.

que este

37. Si disse Dalac către Balaam : au nu

trimetend am lrimis către tine spre a le
chiemă? de que nu veniai la mine ? au dor
nu voiu pute a te onoră după cuviinţă?
39. Disse şi Balaam. către Balac.: tcc&:
mă quă viu la tine

acum;

fi-voiu în putin-

ță a vorbi quevă? cuventul que îmi vă punne Dumnedeu in gură aquejla voiu căută a
vorbi.

vițellu si quâte un ariete pe (fiă-quare) al-

5. Si disse Balaam către Balac : assislă
assupra sacrificiului tău, iar eu mă voiu

ducce, qub dără "mi vă appăre Dumnedeu

“în ainte, şi cuvântul que”'mi vă arătă spunne-voiu ţie. Si adstette Balac -peste sacrifi:
ciul su; și se dusse Balaam a întrebă pe
Dumnedeu, și appucă întins în ainte drept.

4. Appăru altunei Dumnedeu la Balaam

şi disse către dânsul Balaam : quelle septe
altare preparaiu, şi pusseiu vițellu și arie:

te peste (fiă-quare altar) allar.

5. Si pusse Dumnedeu cuvânt în gur'a
lui Balaam și disse : returnându-te la Balac
așă vei vorbi :

6. Si se returno la aquest'a; iar ellu as-

sistă peste holocautomele salle, şi toţi priucipii lui Moab în preună cu dânsul; şi fu
spirilul lui Dumnedeu peste dânsul;

7. Si luându'şi parabola” sa disse :
« Din Mesopotamia mă strămut6 Balac,
« Regele de Moab, din munți dela resă-

riluri dicând :

« Vino şi "mi blestemă pe Iacob,
« Si vino şi "mi suprablestemă pe Israel.
8. « Que voiu blestemă pe quel que nu
blestemă Domnul?
« Si que voiu suprablestemă pe quel que
nu suprablestemă Dumnedeu? -

9. « Quă depe creștetul munţilor vedă-

voiu pe densul,

« Si de pe coline îl voiu cunosce.

« Ecc& "1 popol (isolat) singur vă locui;

« Si între ginte nu se vă compulă.
10. « Quine investigo semânia lui Ia:
cob?
Si
Da
« Si quine vă enum&ră popolii lui Israel ?
« Dear muri sufletul meu întru sufile-

tele dreptilor !

« Si fiă posteritatea mea că posteritatea

„aqueasta! »

CAP.

XXIII
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11. Disse attunci Balac către Balaam :
que îmi făcuși? Spre blestem inemicilor mei
te-am

chiemat,

şi cecă qud

binecuventași

Dinecuvâutare.
12. Disse şi Balaam către Balac: au nu
quăte îmi pune Dumnedeu în gură, aqueea
caută a vorbi?
15. Mai disse altunci către dânsul Balac :
mai vino âncă cu mine în alt locu,

de unde

nu "| vei vede (lot) de acolo, ci o parte ore-

Rubens.

164

quare vei vede, pe toţi nu "i vei vede; şi

mil blestemă de acolo.

44. Si îl dusse pe veghia unei ţ&rrine, pe

creștetul (turnului) tăiat din pură, şi edifico
acolo șepte altare, şi pusse viţellu şi ariele
pe fiă quare altar.
15. Si disse Balaam către Balac : assistă

peste sacrificiul tău; iar eu mt voiu ducce

a întrebă pe Dumnedeu.

16. Si întempind Dumnedeu pe Balaam,

Serpele de arama,

şi pusse cuvent în gur'a lui, și disse : re-

iornă-le la Balac şi aquestea vei dicce:

17. Si se relurno la dânsul ; iar ellu as-

sistă peste holocautosea sa, şi toți principii
lui Moab din preună cu dânsul.
19. Si disse Balac lui : que vorbi Dom-

Ed. Frere.

nul? ar (Balaam) reluându 'şi parabola,
disse:
« Scolă-le Balac, şi ascultă,
« Punne în urechi martur, filiule al lui

Sephor.
19. « Nu că omu Dumnedcu sc arrestă,
d]

NUMERII.

« Dice Balaam filiul lui Beor,

«Nici că filiul omului se ameninţă:

« Dice (&nsuşi) Omul que-a deverat vede:

« Dis au ellu, și nu s'a făcut?

« Vorbi-vă ellu și nu se vă împlini. (per|
mân6)?
20. « Eccă măsprea
ginitu-m'am.

binecuvânlă niăr-

« Binecuvântă-voiu şi nu me voiu retur-

mă.
21. « Nu vă fi labore în Iacob;
« Nu se vă arătă durere in Israel;
« Domnul Dumnedeul lui cu dânsul,
« Si glorissele principilor în midlocul
lui.

22. « Dumnedeu (quel tare) que îl exdusse din Egyptu,
« Că gloria unicornului (este) lui +
25. « Qutci nu este auguratiă în Iacob,
« Nici divinatid în Israel;
« Ci la timpu se vă spunne lui Iacob,

« Si lui Israel qucea que vă deplini Domnul.

24. « Eccă popol, că puiul leului sculă-

se-vă,

« Sică leul își vă ardică fruntea;
« Nu se vă culeă pind nu'şi vă mâncă
prad'a,

« Si pind sânge de tauri nu vă DE. »

25, Disse attunci Balac către Balaam:
nici cu blesteme uu mi 7] vei bletemă nici
cu binecuvântări nu ] vei binecuveniă.
26. lar Balaam respundând disse lui Balac : nu ?ţi am vorbit dicând; cuvântul que
"mi vă dicce Domnul aquell'a voiu facce?
27. Mai disse dar Balac către Balaam

vino, să te ducu în altu locu; de vă place
lui Dumnedeu, să mi ”] blestemi de acolo,

28. Si lu Balac pe Balaam, (și '] dusse)
pe creștetul lui Phogor, que se întinde în
desert.

29. Si disse
"mi aqui șepte
şâple vitelli şi
30. Si făcu
laan, şi pusse

Balaam către Balac
altare, şi prepară
septe arieți.
Balac după cum îi
viţellu şi ariete pe

: edifică
"mi aqui
disse Bafiă-quare

altar,

CAPU XXIV.
1, Si vedând Balaam quă bine este îngintea Domnului a binecuvântă pe Israel,
nu se (mai) dusse că pînă aqui spre intempinare augurielor, ci işi întorse faca spre
desert.

|

2, Si ardicându 'şi Balaam ochii, vede pe
Israel castramentat fiă-quare semențiă în
campamentul. stu; şi spiritul lui Dumnedeu fu assupra lui.

5. Si reluând din nuou paraboba
disse :
Sa

CAP. XXIV.

sa,

4, « Dice audind vorbele quellui potent
(Dumnedeu),

« În somnu

veduta a lui Dumnedeu

vedere.

« Deschişi ochii lui eră.

5.
cob,
«
6.
«
=
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« Quât

de frumose

casele alle Ia-

'Tindele talle, o Israel.
« Că vâlli umbritore,
Că grădine assupra rîului.
Că tinde que Domnul infipse.

« Că cedri lingă ape.
7, « Esi-vă omu din semânţa lui:
« Si Domnu vă fi peste ginţi multe.

« Inălţă-se vă (în adevăr) regatul Gogu.
« Ci vă cresce (cu mult mai presus) re-

gatul aquestuia.
Di
8. « Dumnedeu îl condusse din Egyplu;

'« Vigore gloridsă de unicornu (este) întensul :
« Devoră popoli de inemici ai sei (osele
sfarmă) şi desmeduvă.
« Si cu săgetele salle străpunge inemicul,

9. Culcat, repaosă-se că leul şi că puiui
leului.
« Quine 1 vă sculă?

« Dinecuvinle-se quei que ie binecuvâlă,
« Si blestemaţi fiă quei que te blăstemă. »
40. Si se mănid de urgiă Balac assupra
lui Balaam, și bătu în mâinile salle, şi disse
Balac către Balaam : te chiemaiu spre a

blestemă pe inemicul meu, şi cec& qud bi-

necuvântând binecuvăntaşi cu aqueasta a
treia oră.

41. Fugi dar acumla locul tău; dis'am:
onoră-te-voiu, şi acum te lipsi Domnul de
gloriă.
49. Disse şi Balaam către Balac : au nu
şi solilor (&i que ai trimis la mine am vorbit!
|
15. Dicând : De'mi vă dă Balac plină ca-

s'a lui de argint

şi de aur, nu

călcă cuvântul Domnului,

voiu

pule

oi facce vr” un

ine sau r&u dela mine : ori-quâte "mi vă

dicce Dumnedeu, aquellea voiu dicce.
44, Si acum ece&-m& mă

întornu la lo-

cul meu : (âns8) vino să "ţi spuiu que vă
facce popolul aquesta popolului tău în
quelle după urmă alle dillelor,.

43. Si
« Dice
« Dice
vede,
16, «
„eu.

reluându'si parabola sa, disse:
Balaam filiul lui Beor,
(Ensuși) omul que în adeverat

Dice audind cuvintele lui Dumut:

CAP. XXYL
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« Sciitor de sciinţa quellui Preinaltu,
„__« Si vădând vederea lui Dumnedeu în
somnu.
|
« Descoperiţi (sunt) ochii lui. 47.

« Arată-voiu lui, nu ânşă acun,

« Fericescu "]; şi nu se appropiă.
« Hesări-vă din Iacob stellă.

« Si se vă sculă om din Israel.
« Sfarmă-vă ducii lui Moab. .
« Si vă prădă pe toţi filii lui Set,
19. « Sivă fi Edom... moştenire.
„„« Sivă [i moştenire (lui) Esau, inemicul

stu,

|

Ă

« Qu5 Israel în fortitudine fece.

19. « Seulă-se-vă din lacob... .
« Si vă perde-quea mai remas din ce-

tale, »

20. V&d&nd attunei pe Amalec, şi reîncepend parabola sa, disse:
« Început ginţilor Amalec,

« Perde-se-vă ânst semânţa lui. »
|
21. Si vedând pe Ceneu, și reincepându'şi
parabol'a sa, disse:
« Tare locuinţa 1a;

« Ci de "i ai punne în petra cuibul l&u;

22. Dear deveni lui Beor cuibu de as|
tuţiă,

« Assyrienii ducce-le-vor caplivu, » ,
« 25. (Si vădând pe Og) și reluându;'și
paraboP'a, disşe :
« Heu! heu! quine vă pute trăi quând
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6. Si cet un omu din fiii lui Israel,
venind, addusse pe fratele stu la o Madianitide

înaintea

cu

Moyse,

şi

înainte

cu

totă synagog'a filiilor lui Israel; iar ei plân-

gea la uşa iabernacului mărturiei,
7. Si vedend Phinets filiul lui Eleazar
al lui Aaron sacerdotele, se sculs din mid:

locul synagogei, și luând lance în mâna
sa,
8. Intro în căminu pe din apoi a omului

Israelit, şi uccise pe amendoi,

şi pe omul

10. Si vorbi Domnul
când :

Moyse, di-

Israelit şi pe muliere prin vulva ei; şi incetă
plag'a dela filii lui Israel.
9. Si fură quei que murisseră în plagă,
dot deci şi patru de mii.
către

11. Phineăs filiul lui Eleazar al lui Aa-

ton sacerdotele făcu a încetă mânia mea
dela filii lui Israel, animat de zelul meu în

midlocul lor, şi nu consumaiu pe filii lui

Israel în zelul meu.

12. De aqueasta am dis : cect eu dau

lui testamentul meu, testament de pace.

45. Si vă fi lui şi posterităţii lui după

densul testament de sacerdoţiu eternu,
drept recompensă în quâte fu animat de
zelul Dumnedeului stu; şi depropitid peu:
tru filii lui Israel.
14. lar numele Israclitului străpuns

quare fu uccis din preună cu Madianitida,
(erâ) Sambri, filiul lui Salo, principe al
casei patriadei lui Symeon.
„45.. Si numele mulierii Madianitide que
fu strapunsă (eră) Chasbi, filia lui Sur,
»
principe al naţiei Ommoth, şi familia casei
se dusse re- - (îi) eră din quelle din Madiam.
și Balac se
16. Si vorbi Domnul către Moysă dicând:

vă punne aquestea Dumnedeu?
24. « Eși-vor din mâinile Cetienilor,
« Si vor impilă pe Assur,

« Si vor impilă pe Iebrai,

« Ci şi ei cu toții vor peri.
25. Si sculânduse Balaam,

turnânduse la locul stu; cum
dusse I alle salle.

CAPU XXV.
4. Si r&masse Israel în Sallin şi se proslitud popolul fornicânduse cu filiele lui
Moab.

2, Si "i învitară (elle) la sacrificiele
idolilor lor, şi mânecă popolul din sacrificiele lor, şi se închind idolilor lor.

3. Si se devotară serbâtorind lui Beel-

phegor ; şi se mînid cu urgiăi Domnul assu-

pra lui Israel.
A. Si disse Domnul către Moysă; îa pe

toţi capii popolului tău, şi fă-le o demustrare exemplară Domnului înaintea sârelui,

vorhesce filiilor lui Israel dicând :

17. Urră Madianitilor, şi daţi-le luptă ;

19. Quă şi ei vă urrescu

în astuția lor

în quâle v'au întins curse prin Phogor și
prin Chasbi filia princepelui Din Madiam
suror'a lor, que fu străpunsă în dioa plagei
din causa lui Phogor.

CAPU XXVI.

4. Si a fost dup (incetarea) plagei quă

vorbi Domnul către Moysă (dicend), şi către
Eleazar filiul lui Aaron sacerdotele, die
când :
2. la din început (și numeră) 16ta syna:
goga filiilor lui Israel dela dot deci de anni

qua să se întârcă urgia miniei Domnului dela Israel.

şi în sus după

uccideţi fiă-quare pe appropele stu quc s'a

cu denșii în Araboth Moab lingă Iordan
despre Lericlid, dicând :

5. Si disse Moysă semenţielor lui Israel:

devotat prin serbăre lui Beel-phegor.

casele-patriadelor lor,

tot

juel que ese a se numeră la 6ste în Israel,
5. Si vorbi Moyst şi Eleazar sacerdotele

NUMERIL.
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- 4. Dela dot deci de anni şi în sus după
cum a commandat Domnul lui Moyse (să esă

la rând). Si filii lui Israel que au eşit din
Egyptu (fur) :
5. Ruben

primogenitul

lui Israel; filii

lui Ruben ; Enoch și popolul lui Enoch ; lui

Phallu, popolul lui Phatlu.

CAP.

XĂVI.

27. Aquestia (sunt) popolii lui Zabulon
din denumeraţia lor şeideci de mii şi cinci
sute.

(15), Filii lui Gad după popolii lor : lui
Saphon, popolul lui Saphon; lui Anghi, popolul lui Anghi; lui Suni, popolul lui
Suni;

Charmi, popolul lui Charmi.
A
7. Aquestia popolii lui Ruben; şi se făcu

(16). Lui Azeni, popolul lui Azeni; lui
Addi, popolul lui Addi.
(17). Lui Aroadi, popolul lui Aroadi;

denumăraţia lor patru deci şi trei de mii şi
şepte sute trei deci.

(18). Aqueştia (sunt) popolii filiilor lui

6. Lui Arson,

popolul

lui Arson;

lui

9. Si filii lui Phallă Eliab;

9. Si filii lui Eliab, Namuel,

convocații synagogei, ei sunt quei que conjurasseră assupra lui Moys& şi Aaron în

synagog'a lui Cort, în revolta assupra Dom10. Si deschidendu'şi

|

Gad din denumăraţia lor, patru deci de mii
şi Dathan,

şi Abiron : iar Dalhan şi Abiron ei (eră)

nului.

lui Ariel, popolul lui Ariel.

pământul

gur'a

înghiți pe dânsii şi pe Core în mortea synagogei lui, quând devoră. focul pe quei do
sute cinci deci, și fură drept semnu (exem-

plariu).
41, lav lii lui Cor nu murird.

19. Si filii lui Symeon, popolul filiilor
lui Symeon : Lui Namuel, popolul lui Namuel ; lui lamin, popolul lui lamin; lui Ia-

(și patru mii) şi cinci sute.
44. Filii lui Aser după popolii lor : lui
lamin, popolul lui lamin ; lui Lesui, popo-

lul lui Jesui; lui Bariă, popolul lui Bariă.
45. Si filii lui Bariă : lui Chober, popolul
lui Chober; lui Melchiel popolul lui Melchiel.

-

|

46. Si numele filiei lui Aser (eră) Sara.
47. Aqueştia (sunt) popolii lui Aser din

denumăraţia lor, pateu deci şi lrei de mii şi
patru sute,

|

(28). Filii lui loseph după popolii lor,
Manasse și Ephraim.
(29). Filii lui Manasse : lui Machir, popolul lui Machir; şi Machir născu pe Ga-

chin, popolul lui iachin ;
13. Lui Zară, popolul
lui Zară; lui Saul,

laad; lui Galaad, popolul

44. Aquestia (sunt) popolii lui Symeon
din denum&raţia lor dot deci şi dot de mii
do& sule.

popolul lui Helec;
(51). Lui Esriel, popolul lui Esriel; lui
Sychem, popolul lui Sychem;
(52). Lui Symaer, popolul lui Symacr:
şi lui Opher, popolul lui Opher.
(35). Si lui Salpaad filiul lui Opher nu

popolul lui Saul.

(19). Filii luiluda, Er și Aunan, şi Selon

şi Phares, şi Zară ; şi muri Er şi Aunan în
terra Chanaau.
20. Si fură filii lui luda după popolii lor:
Lui Selon, popolul lui Selon; lui Phares,
popolul lui Phares; lui Zara, popolul lui
Zară.
21. Sifură filii lui Phares : lui Arson,
popolul lui Arson; lui Laniuel, popolul lui
lamuel.

22. Aquestia (sunt) popolii lui Iuda după

denumăratia lor, şepte deci şi şese de mii

şi ciuci sule.
95, Si fiii lui Issachar, după popolii lor:

“ai Tholă, popolul lui Tholă; lui Phuă, popolul
lui Phuă.
24. Lui lassub, popolul lui Iassub ; lui
Ambran, popolul lui Ambrau.

25. Aquestia (sunt) populii lui Issachar
din denumăraţia lor, ştideci și patru de mii
N
şi trei sule.
lor :
popolii
după
Zabulon
lui
Filii
26.

lui Galaad,

(50). Si aqueștia (sunt) fiii lui Galaad :

lui Achizer. popolul lui Achizer; lui Helec,

Sau

născut filii, dequăt filie. Si aquestea

numele filielor lui Salpaad : Mală şi Nuă şi
AEglă şi Melehăşi Thersă.
(54). Aqueştia popolii lui Manass& din

denumtraţia lor şti deci şi do& de mii şi
şeple suie.

(35). Si aqueştia filii lui Ephraim dupo

popolii lor : lui Suthală, popolul lui Suthală; lui Becher, popolul lui Becher; lui Ta-

nach, popolul lui Tanach.
(56). Aquesștia (sunt) filii lui Suthală : lui
Eden, popolul lui Eden.
(37). Aqueştia (sunt) popolii lui Ephraim
din denumăraţia lor, trei deci şi do& de mii
şi cinci sule; aqueştia popolii lui loseph
după popolii lor.
(58). Filii lui Beniamin după popolii lor:
lui Bale, popolul lui Bal; lui Asyber, popo-

lui Sared, popolul lui Sared; lui Allon, po-

lul lui Asyber;

polul lui Allon; lui Allel, popolul lui Allel.

Achiran;

lui Achiran, popolul lui

CAP, XXvUL,
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- (39), Lui Sophan, popolul lui Sophan;
lui Opham, popolul lui Opham.
. (40). Si furd filii lui Bală, Ader, și Noeman ; lui Ader, popolul lui Ader, şi lui Noe-

man popolul lui Noeman.
(41). Aqueştia filii lui Beniamin după

popolii lor din denumăraţia lor, patru deci
şi cinci de mii şi şese sute.

(42).
Sami,
lui Dan
(45).

Si filii lui Dan după popolii lor : lui
popolul lui Sami; aqueștia popolii
după popolii lor.
Toţi popolii lui Sami după denu-

m&ratia lor, şeideci şi patru de mii şi patru
sule,

48. Filii lui Nephthali după popolii lor :
lui Asiel, popolul lui Asiel; lui Gouni, popolul lu: Gouni;
49. Lui lesri, popolul lui Iesri; lui Sellem, popolul lui Sellem.
- 50. Aqueştia popolii lui Nephihali din
denumăraţia lor, palru deci și cinci de mii
şi palru sute.

54, Aqueasta (fu) denumăratţia filiilor lui
Israel : șese sute una mii, şepte sule și trei
deci.
52. Si vorbi Domnul către Moysă di:
cenă :

53. Aquestor'a se vă împărţi terra spre
a o moşteni după numerul numelor :
54. Quellor mai multi vei immulţi moştenirea, şi quellor mai pucini vei împugină
moştenirea lor : fiă-quăruia, după cuni s'au
aflat la denumbrare, să se dea moștenirea

or,
55. Prin sorti se vă împărți a nume pă-

mântul după semenţiile patriadelor lor vor
" moşteni.

56. Dupb sârte vei împărți moștenirea
lor între multi și pugini.
Ia
57. Si filii lui Levi, denumtraţi după
popolii lor, (sunt) : lui Gedson, popolul

Gedson;
Merari,

lui Caath,

popolul

Caath;

lui

popolul Merari,.

59. Aqueștia (sunt) popolii filiilor lui
Levi : popolul Lobeni, şi popolul Chebroin;
popolul Mooli, și popolul Musi, şi popolul
Coră, -

59. Si Caath a născut pe Ambram ; iar
numele femeii lui Ambram lochabeth, filia
lui Levi, quare născu pe aquestia lui Levi

în Egypt; adică născu lui Ambram pe Aaron, şi pe Moyse, şi pe Mariam suror'a
aquestora.
60. Si se nascurt lui Aaron Nadab, şi

Abiad, și Eleazar, și lmamar.

61.Si muriră Nadab și Abiud,

quând

ofleriră focu străin înaintea Domnului în

desertul Sină,..
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62. Si fură la denumtraţia lor, dos deci
şi trei de mii, tot masculele dela de o lună
şi însus; que nu s'au denumărat între filii
lui Israel, pentru quă nu li s'a dat lotu
(de păment) în midlocul filiilor lui Israel.
65. Si aqueasta fu denumăraţia lui Moysă
și Eleazar sacerdotelui que denumărară pe
filii lui Israel în Araboth Moab lângs Ior-

dan de către erichă.

64. Si între aqueştia nu se mai află omu
din quei denumtraţi de Moyst şi Aaron sacerdotele, que au fost denumerat pe filii
lui Israel în desertul Sină;

65. Qus. disse lor Domnul: cu morte

vor muri în desert; şi nu mai remasse dintânşii nici unul, afară de Chaleb filiul lui

lephonnt şi lesus filiul lui Navă.

CAPU XXVII.
4. Si appropiânduse filiele lui Salpaad
filiului lui Opher, filiului lui Galaad, filiu-

lui lui Manas€ din popolul (Manase, filiilor
lui loseph, şi aquestea sunt numele aques-

tor filie : Mală și Nuă, şi AEglă, si Melchă,
si Thersă).
|
2, Si stând înaintea lui Moysă, şi înain-

tea lui Eleazar sacerdotelui, și înaintea
principilor, şi înaintea 16tei synagogei, la

ușele tabernaculului mărturiei, disseră :

3. Tatăl nostru muri în desert, și ellu
ma fost în midlocul synagogei revollate assupra Domnului,

în synagoga lui

Core, ci

din p&cătul stu a murit, și filii nu s'au născut lui.
4. Să nu se stingă numele tatălui nostru
din midlocul popolului său, pentru quă nu
are filiu. Daţi-ne no& coprins în midlocul
fraţilor tatălui nostru.
5. Si addusse Moys€ judicata aquestor

(filie) înaintea Domnului.
6. Si vorbi Domnul către Moysă, dicând:
1. Porte dreptu filiele lui Salpaad au vorbit : daru vei dă lor coprins de moștenire în
midlocul fraţilor tatălui lor, şi vei punne
lor lotul (de pământ) al tatălui lor.
8. Si filiilor lui Israel vei vorbi, dicând :
de vă muri omu şi nu vă lăssă filiu, veli dă
a trecce moştenirea lui la filia lui.

9. lar de nu vă ave (nici) Gliă, veţidă

moştenirea lui la fratele lui.
410. Iar daqua n” are (nici) frati veţi dă

mostenirea lui la fratele tatălui său.

- 14. Iar daqua nu sunt (nici) fraţi ai tală-

lui său, dați moştenirea lui quellui mai de

apprope consânge

din semenţia

lui spre a

moşteni alle lui; şi vă fi aqueasta filiilor lui
Israel un dreptu la judicată, după cum a
constituit Ini Moyse Domnul.
|
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12. Mai disse Domnul lui Moysă : ascinde la muntele quel de dincolo de aquesta,
„la muntele Nabau, şi vedi lerr'a Chanaan

que eu dau filiilor lui Israel în coprins;

13, O vei vedă; şi te vei adaoge la popo-

lul t&u şi tu, după cum se adaosse şi Aaron
fratele lu în muntele Or;
44. Pentru qud aţi călcat cuvântul meu
în desertul Sin în resisterea synagogei de
a mă sanetifică; nu mt sanclificarăţi assu-

pra apei inaintea lor. lar aqueea este ap'a
contradictiunii în Cades în desertul Sin.

15. lar Moysă disse către Domnul, di-

cond:

:

16. Provedă Domnul Dumnedeul spiriturilor şi fiă-quăria cărni vre un omu
a punne) peste synagog'a aqueast'a.

17. (Omu)

(spre

quare să esă înaintea fecei

lor, și quare să între înaintea fecei lor, și
quare să “i potă exducce şi quare să "i polă
înducce, qua să nu fiă synagog'a Domnului
că nisce oi quăror nu este păstor.

18. Si vorbi Domnul către

Moys& di-

când : ia la tine pe Iesus filiul lui Nav,

omu que are spirit într'ânsul, și “4 ivei
puune mâinile peste dânsul;
19. Si "1 vei punne a stă înaintea lui
Fleazar sacerdotele, și (vei commandă lui)
înaintea synagogei întrege, şi commandă
apoi pentru densul înaintea lor.
20. Vei dă apoi din gloria ta peste densul, qua să asculle de dânsul fiii lui
Israel,

21, Si înaintea lui Eleazar sacerdotelui
vă stă şi îl vor întrebă judecata Manifestatielor (Urimilor) înaintea Domnului; (la
gur'a lui au a se uită toţi) după vocea (com:
mand'a) lui vor eşi şi după vocea lui vor
intră atât ellu quât şi toți filii lui Israel
sponlaneu, și t0la synagog'a.

|

22. Si făcu Moyse după cum fia commandat Domnul; şi lvând pe lesus, îl
Puss0 a stă înaintea Îui Eleazar sacerdoteui,
„25, Si înaintea synagogei întrege și “şi
pusse mâinile peste dânsul, şi îl constitui
după cum a commandat lui Moys& Dom.
nul.

CAPU XXVII.
1. Si vorbi

Domnul

către

Moysă di-

când :

2, Commandă

filiilor lui Israel și vei

XXVIII,

sunt carpomele que veti adducee Domnului:
"gnelli de quite un annu nemaculati
quăle doi pe di spre ardere de tot necon-

lenit.

4. Un *gneliu îl veţi facce dimineața, şi
pe al doilea *gnellu îl veţi facce sera.

5. Si vei facce a decea parle din cephă

semidale sacrificiu, prefaculă cu
patra parte din hin :

oliu o a

6. Holocautomă de continuaţiă, que s* a

făcut în muntele Sină spre odâre de suavi-

tate, carpomă Domnului.

7. Si libaţia aquestia o a patra parte de
hin la fiă-quare “gnellu; în sanctuariu vei

libă libatiă sikeră Domnului.

8. Si 'gnellul al doilea îl vei faece către

s6ră, că şi sacrificiul stu de dimincță, și cu
libatia lui îl veti facce spre odâre de suavitate Domnului.

9. Si in dioa sâmbetelor veţi adducce doi
"gnelli de quâte un annu nemaculaţi, și
dos decime de semidale în sacrificiu prefa-

cută cu oliu, şi libaţia lui.
10, Holocautomă: de sâmbătă în (Lgte)
sâmbătele, peste holocautosea quea necoutenilă, şi libația ei.

i

44, Si în numenie (lune nuot) veţi adducce holocautomă

Domnului

viţelli dela

vace doi, ariete unul, "gnelli de quâte un
annu şepte nemaculaţi;
12. Trei decime de semidale sacrificiu,
prefăculă cu oliu pentru fiă-quare vițellu,

şi doi decime de semidale sacrificiu, prefăculă cu oliu pentru fiă-quare ariete,
15. Sio decimă de semidale sacrificiu,
prefăcută cu oliu pentru fi&-quare 'gnellu :

sacrificiu odore de suavitate carpomă Domnului.
14, Libaţia aquestor”a vă fi vin o jumttate de hin pentru un vitellu, și a treia par-

te de hin pentru un ariete, şi a patra parte

de hin pentru un *gellu. Aqueasta este holo-

caulom'a din lună în lună în lunele annului. :

45. Si iedu dela capre unul pentru păcat
(adduce-se-vă) Domnului, afară de holocau-

iosea quea neîncetală (de tote dillele) să se
facă, cum și libaţia lui.

16. Si în prima lunăîn dioa a patru spre
decea a lunei, pascele Domnului.
47. Si în dioa a cinci-spre-decea a lunci aquesteia solemnitate (se vă facce):
ş&pte dille azyme veţi mâncă.
18. Sidioa ânttiea celebre (vocată)sântă

dicce către dânşii dicond : darurile melle

vă fi vo; nici o operă servilănu veţi facce.

observâ-veţiUS]spre a 'mi ofleri în solemnită-

mă Domnului, viţelli dela vacce doi, ariele

oflrande şi carpome spre odâre de suavitale

y SN

GAP.

tile melle.
5. Si vei dicce către dânșii : aquestea

19. Si veti adduece holocautomă carpo-

unul, *gnelli de quâte un annu septe; ne-

'maculati vor îi vo&.

-

|
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CAP, XXIK,

20. Si sacrificiul lor semidale prefăcută
cu oliu

: trei

decime

pentru

un vitellu,

doă decime pentru un ariete veţi facce ;

24. Si quâte o decimă de fiă-quare "'gnellu,
la quâte şeptegnelli.
|
22. Si iedu dela capre unul (pentru ptcat) spre a se facce rugă pentru voi.
25. Afară de holocautosea quea necontenilă a dimineței, quave este holocautomă
de continuată, aqueslea veți facce.
__24. După modul aquestor”a veli facce pe
fiă-quare di în quelle şepte dille, daru carpomă în odore de suavilate Domnului;
peste holocautom'a quea necontenilă vei

facce libaţia ei.
25.

Si dioaa şeplea

vocală sântă

vă fi

vot; nici o operă servils nu veţi facce înu”ânsa,

26. Si în dioa quellor Nuoe
duceţi Domnului

-

sacrificiu

nuou

quând adal săplt-

mânelor, celebre sânta vă (i vo&; nici o faplă servilă să nu faceţi.
27. Ci veţi adduce holocautome spre
0d6re de suavitate Domnului, vitelli dela
vace doi, ariete unul, "gnelli de quâte un
annu şepte nemaculaţi.

98. Sacrificiul aquestor”a semidale prefacută cu oliu : trei decime pentru un vitellu, şi do& decime pentru un ariete, 29. Si quâte o decimă de fiă-quare'gnellu
la quâte şepte "gnelli.
|
30. Si iedu dela capre unul pentru păcat
spre a se facce rugă pentru voi.
31. Afară de holocaulom'a (numenici,
şi sacrificiul lor, şi de holocautom'a quea)
de tot d'auna şi de sacrificiul
lor, veţi facce
mie : nemaculaţi vor fi vot, precum şi libâ-

tiele lor.

CAPU XXIX.
4. Si în lun'a a ş&ptea, prima (di) a luici, celebre sânlă vă fi voă; nici o faptă
servilă nu veţi facec : diă de semnal (jubilaţi6) vă fi voă,
2. Si veți facce holocaulome spre odore
de suavitate Domnului vițellu unul dela
vace, ariete unul, 'gnelli de quâte un annu
ş&pte nemaculaţi,

5. Sacrificiul lor semidale prefăcută cu

oliu : trei decime

pentru

un vițellu,

dot

decime pentru un aricte ;
4. Si quâte o decimă de fiă-quare *gnellu,

la quâte septe “gnelli.

5, Si iedu dela capre unul pentru păcat,

spre a se facce rugă peniru voi,
6. Afar de holocautomele numeniei, şi

de sacrificiele lor, şi de libaţiele lor, şi de
holocautom'a quea de tot dauna şi de sa-
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crificiele lor, şi de libaţiele lor, după ritul
(sau ordinea) lor, în odore de suavitate,
carpomă Domnului.
1. Si adecea (di) a lunei aquesteia cclebre sântă vă fi vos, şi veţi afilige suffletele
vostre, şi nici o faptă servilă nu veţi facce.

8. Ci veți offeri holocautomă spre odâre

de suavitate,
dela

vace

carpomă

unul,

ariete

Domnului,
unul,

vitellu

“gnelli

de

quâte un annu şeple nemaculaţi vor fi
voă.
9, Sacrificiul lov semidale prefăcută cu
oliu : irei decime pentru un vițellu, şi doă
decime pentru un ariete,

10. Si quăte o decimă de fiă-quare 'gnellu

la quâte septe'gnelli.

|

41. Si iedu unul dela capre pentru pă-

cat, spre a se facce rugă pen!ru voi; a fard

de quel pentru păcat, şi pentru propiţialiă,

cum şi de holocautosea quea de tot dauna,
şi de sacrificiul ei, şi de libaţia ei, după or-.

dinea (lor), în odore de suavilate carpomă
Domnului.
42. Si a cinci-spre-decea (di) a lunei

aquesteia a şeptea celebre sântă vă fi vot;
nici o faptă servilă nu veţi: facce, şi o veti

celebră solemnitate Domnului șepte dille.
13. Si veţi adducce holocautome carpomă în odore de suavitate Domnului în pri-

ma di, vițelli dela vace trei spre dece, arieti
doi, 'gnelli de quâle un annu patru-spredece : nemaculaţi vor fi.

44. Sacrificiele

lor semidale prefăcută

cu oliu : trei decime pentru un viţellu, la
quâte trei spre dece vitelli, și do& decime
pentru un ariete, la amnândoi arieţii,
15. Si quâte o decimă pentru fiă-quare
"gnellu, la quâte patru-spre-dece "gnelli.

16. Si iedu dela capre unul pentru pi-

cat ; afară

de

holocautosea

quea de

iot

dauna, şi de sacrificiele lor și de libaţiele
lor,
17. Si în dioa a doa, vitelli dela vace
doi spre dece, arieti doi, *gnelli de quâte
un annu patru spre dece nemaculaţi.
18. Sacrificiul lor, și libaţia lor la viţelli,
şi la aricţi şi la 'gnelli după numărul lor,

după rilul (sau ordinea) lor.
19. Si iedu dela capre unul pentru ptcat;
afară de holocautosea quea de tot dauna,
sacrificiele lor şi libaţiele lor.
20. Si în dioa a treia, vitelli un-spre
dece, arieţi doi, *gnelli de quâte

patru spre dece nemaculaţi.

un annu

24. Sacrificiul lor şi libaţia lor, la viţelli,

la arieţi, şi la "gnelli după numărul lor, după ritul lor.

|

22. Si iedu dela capre unul pentru pt-
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cal; afară de holocautosea quea de tot d'auna, sacrificiele lor şi libaţiele lor.
23. In dioa
a patra, viţelli dece, arieți
a
doi, "gnelli de quâte un annu paru spre:
dece nemaculaţi.
24. Sacrificiele lor, şi libaţiele lor la

vitelli şi la arieţi și la "gnelli, după num&-

ral lor, după ritul lor.

25. Siiedu dela capre unul pentru păcat; afară de holocautosea quea de toi

W'auna, sacrificiele lor, şi libaţiele lor.

26. În dioa a cincia, vițelli nos, aricţi
doi, "gnelli de quâte un annu patru spre
dece nemaculaţi.
27. Sacrificiele lor, şi libaţiele lor, la
vitelli, la arieţi, şi la”gmelli, după numărul

lor, şi după ritul lor.
28. Si iedu dela capre unul pentru p&-

cat; afară de holocaulosea quea de
d'auna sacrificiele lor, şi libaţiele lor.

29. În dioa a ştsea,

doi, 'gnelli de quâte
dece nemaculaţi.

tot

vitelli optu, arieţi

un annu palru

spre

30. Sacrificiele lor şi libaţiele lor, la vi-

țelli şi la arieti şi la "gnelli, după numtrul

lor, după ritul lor,

31. Si iedu dela capre unul pentru p&cat; afară de holocautosea quea de tot d'auna, sacriliciele lor, şi libaţiele lor.
52. În dioa a șeptea, vitelli șepte, arieţi
doi, *gnelli patru spre dece nemaculaţi.
35. Sacriliciele lor, şi libațiele lor Îa vi-

telli, şi Ia arieti şi la 'gnelli, după numărul
lor, după ritul lor.

54. Si iedu dela capre unul pentru păcal; afară de holocautosea quea de tot

Wauna, sacrificiele lor şi libaţiele lor.

35. Si în dioa a opta exodiu vă [i vos;
nici o faplă servilă nu veţi facce întrânsa.
36. Ci veţi adducce holocautomă carpo-

mă în odore de snavilate Domnului, viteliu
- unul, ariete unul, 'gnelli de quâte un annu
şepte nemaculaţi.
57. Sacrificiele lor şi libaţiele lor vitel.
lului și arietelui, şi "gnellilor după numtrul lor, după ritul lor.

39. Si iedu dela capre unul pentru
păcat; afară de holocautosea quea de

tot dauna,
lor.

sacrificiele

lor,

şi libațiele

39. Aquestea veţi facce Domnului în so-

lemnitățile

vostre; afară de urările voslre,

şi de quelle de Dună voie alle vistre, şi de

holocautomele vostre, şi de sacrificiele vos.

tre, și de libaţiele vostee și de salutariele

vostre.

-

|

CAPU

CAP. Xxs.

XXX.

4. Si vorbi Moysă filiilor lui Israel după
tote
quâle commandasse Domnul lui

Moyse.
2. Si vorbi Moysă către principii semențiilor filiilor lui Israel, dicând : aquesta este
cuventul que commandd Domnul :
3. Omu,

omu quare ar” ură urare Dom-

nului sau ar” jură jurământ, or "şi ar” îndatoră cu obligaţiă sufiletul său, nu'și. vă
profană cuvântul, ci tâte quâte vor eşi din
gur'a lui, vă cătă a le facce.
A. lar de vă ură vre o femee urare Dom:
nului, sau se vă îndatoră cu vre o obligaţiă

în cas'a tatălui s&u în juneţea ei,

5. Si vă audi tatăl ei urările ei şi obligațiile cu quare *şi ar fi îndatorat suffletul şi
vă trecce cu tăcerea tatăl ci, (altunci) tâte
urările ei și tote obligaţiile cu quare “și a
în datorat suffletul vor stă și vor remâne
valabili assupra ei.

6. Iar daqua abnuind vă abnui tatăl ei

în dioa în quare a audit 16te urările ei, și
obligaţiile cu quare 'şi a îndatorat sufletul,

(atunci aquestea) nu vor remâne valabili.
i Domnul o vă curăţi, quăci a abnuit tatăl
ei la decisia ei.

7. Iar daqua se mărită cu bărbat şi ură.
rile ei sunt pe dens'a după dislincţia buze.
lor salle cu quâte “și a îndatorat sufftetul,
8. Si vă audi bărbatul ei şi vă trecce ei
cu tăcerea în dioa în quare o aude, atunci
stau urările ei, și obligaţiile cu quare 'şi a
îndatorat sufiletul vor remâne valabili,
9. Jar daqua abnuind vă abnui bărbatul
ei în dioa în quare o vă audi, tâte urările ci
și obligaţiile ei cu quare “şi a îndatorat suf.
fletul nu vorremânt valabili, și Domnul o vă
curăți, qudci bărbat a dis nu peste dânsa.
10. Iar urarea văduvei şi aquellei lissate

de bărbat, tote quâte ar” promilte obligându 'și sulfletul, remânu assupră "i valabili.

14. Iar de se formă în cas'a bărbatului
ei urarea ei, sau obligaţia prin quare “si a
îndatorat suffletul cu jurământ;
12, Si vă audi Dărbatul ei, şi vă trecce cu
tăcerea şi nu vă abnui ei, tote urările ei re-

mân, şi tOte obligațiile prin quare și a îndatorat sufiletul stau valabili assupra ei.

15. lar daqua annullând le desfiintedă
bărbatul ei în dioa în quare le vă audi, tote

quâte vor eși din buzele ei după urările ei,

şi după obligaţiile cu quare “si a îndatorat
sufiletul, nu remân valabili ei; bărbatul ci

le-a desfiintat, şi Domnul o vă curăti.
14. TOtă urarea şi tot jurământul de le-

gătură spre a'și afilige

suffetul, bărbatul

CAP. XXXI.
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femeii le pote facce valabili sau le des-

fiinţă.
|
15. Iar daqua tăcând îi vă trecee cu tă-

cerea bărbatul ei din di în di, (cu aqueasta)

îi affirmă t6le urările, şi t0te obligaţiile que

sunt pe dâns'a le face valabili,

qudci ia lă-

cul În dioa în quare a audit'o.
46. Iar daqua annullând le annullă adoa

di după que a audito,

păcatul său.

altunci ellu vă luă

„47. Aquestea sunt drepturile que com-

mando lui Moys&Domnul, relative între bărDat şi femeea sa, şi între tată și filia sa în
junețea ei, în casa tatălui ei,
CAPU XXXI.

41. Si vorbi Domnul către Moyse dicând :
2. Resbună resbunarea filiilor lui Israel
assupra Madianiţilor, şi apoi te vei adaoge
la popolul tău.
|
3. Si vorbi Moyse către popol dicend:
armaţi dintre voi bărbaţi şi puneţi-văla rând
înaintea Domnului spre bătaie assupra lui
Madian, spre

a dă în apoi resbunare

dela

Domnul assupra ţărrei Madian.
A. O mie dintr” o semenţiă și o mie dinWu” o semenţiă, din 16te semenliele lui Israel
trimiteţi spre militare.
5. Si enumărară din miile lui Israel
quăte o mie de fiă-quare semenţiă, dot spre
dece mii înarmaţi spre resbellare.

6. Si îi trimisse Moysă quâte o mie de

fiă-quare semenţiă
denșii) pe Phinees
„Aaron sacerdotelui
sacre și trombele
lor.

cu puterea lor, şi (cu
filiul lui Eleazar filiul lui
spre commandă; şi vasele
semnalelor în mâinile

7. Si se resbellară assupra Madianului
după cum commandasse Domnul lui Moysă,
şi uceisseră lot masculele,
8. Si

pe regii Madianului îi ucceisseră
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vitatea şi spoliele și prada,în castrele (lui
Israel) que eră în Araboth Moab que este pe

marginile Iordanului de către Iericho.
15. Si eşi Moyse și Eleazar sacerdotele
și toţi principii synagogei spre întempinarea lor afară din castre.
|
14. Si se mînid Moys& pe superintendenţii armatei, pe căpitanii peste mie și
peste sută (peste milliarchi și peste centurioni) que veniă dela lupta resbellului;
15.Si le disse Moyse; pentru que ali
lăssat ca viaţă pe tote femeile?
16.

Qud aquestea fură filiilor lui Israel,

după disa lui Balaam, (causa) de a se rebel-

lă şi d'a trecce cu vederea cuvântul Domnu:
lui, închinânduse lui Phogor, și se făcu
plagă în synagog'a Domnului.
47. Acum dară uccideţi tot masculele în
t6tă multitudinea (captivă), și totă femeea
que a cunoscul de patde bărbat uccideţi;

18. Si (din) totă multitudinea de femei,

pe quelle que n'au cunoscut palu de bărDat, lăssaţille cu viaţă.
19. Si voi campaţi-vă afară de castre
şeple dille : tot quel que a ardicat sufflei or
sa atlius de vulnerat, sc vă curăţi în dioa
a treia, şi în dioa a şeplea voi şi caplivii
voştri.
|
20. Si tot vesimântul și tot vasul de

pelle, şi ori que făptură (din peri) de capră,

şi ori que vas de lemnu veţi curaţi.
|
21. Si disse Eleazar sacerdolele -către

bărbaţii armatei que veniseră

aramă, și de ferru, şi de plumbu,

tor,

__25, Tot objetul que pote irece prin focu,

şi cu ap'a purificaţiunii se vă curăţi; și tote
quâte nu polu irecee prin focu (nu) vor

trece prin apă.

ai Madianului; şi pe Balaarh filiul lui Beor
îl uccisseră cu sabia între quei vulneraţi ai

slea veţi întră în castre.:

lor.
9. Si prădară filii lui Israel femeile Ma:

dianului și căpuirea lor, și vitele lor, și
16te averile lor, şi tâtă puterea lor depră-

dară;

,

10. Si t6te cetăţile lor în quare locuiă,
şi villele dela câmpu le arseră cu focu.
14. Si luard, 16tă prad'a, şi 16te spoliele
lor dela omu pină la vilă,
12. Si le dusseră la Moyst și la Eleazar

sacerdolele, şi la toți filii lui Israel, capli-

şi cossi-

îl veți trecce prin focu şi se vă curăti, ânsă

assemenea în preună cu quei vulnerați şi
căduţi în luptă; adică pe Evin, şi pe Rocom,

şi pe Sur, și pe Ur, şi pe Boboc, cinci regi

dela luptă

resbellului : aguesta este statutul legii que
a prescris lui Moys& Domnul:
.
22. Afară de argint, şi de aur, și de

__24. Si veţi spălă vestmintele vosire în
dioa a şeptea şi vă veti curăti; și după aquc25.

Si

eend :

vorbi Domnul

către

Moyse, di-

|

26. Adună suma pradelor caplivităii
dela omu pin la vilă, tm şi Bleazar sacerdotele și principii patriadelor synagogei ;
27. Si veţi împărţi pradele între bellatorii que s'au fostu dus la luplă și înteetolă

Synagog'a ;

28. Si veţi despărți tributul Domnului
dela âmenii bellatori que s' au dus la luptă
quâte un sufflet din cinci sute, (și) din
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meni,și din vite, şi din boi, şi din oi, și
din asini; .

.

29. Si jumătate din aquestea veţi luă, şi
vei dă lui Eleazar sacerdotele drept. primiție Domnului. .
e
30. Si din jumătatea quea pentru filii lui

Israel vei luă unul pe quare se vă pune
mâna din cinci deci, (și) din 6meni, (și) din
boi, și din oi, şi din asini, şi din tâte vitele,

şi vei dă aquestea Leviţilor que custodiă
custodiele în tabernaculul Domnului.
51. Si făcu Moysă şi Eleazar sacerdotele
după cum commandasse lui Moysă Dom:
nul.

52. Si fură spoliele, abundanța pradei

que prădasseră bărbaţii bellatori, din oi şese
sule şâple deci şi cinci de mii;

35. Si din boi şepte deci şi dot de. mii;

54. Si din asini ști deci de mii.
55. Si sufilele de meni, de femei
(adică) que n'au fost cunoscut patu de bărbat, toie sufiletele trei deci şi do de mii.
56. Si se făcu jumătate partea quellor

şi

|

te, şi tributul dint”Ensii (destinat) Dom-

40. Si sufiletele de Omeni, şei spre dece

mii, şi tributul Domnului dintr'6nsele trei

deci si dot de sufilete,
41. Si dette Moysă tributul (Domnului)

sule;

46. Si sulilete de omeni şti spre dece

mii).

A7. Si lud Moyse din jumătatea filiilor

lui Israel, ținând unul din cinci deci, din
Omeni şi din vite, şi deite aquestea Leviţilor que custodiă custodiele tabernacului

mărturiei Domnului, după cum commandasse lui Moysă Domnul.

aflat

vas de aur,

și

51. Si luă Moysă şi Bleazar sacerdolele

aurul dela dânşii, ori-que vas fabricat...

-

52. Si [a tot aurul que addusseră demp-

țid Domnului, şei spre dece mii şi șepte
sute cinci deci de sicli, (addus) dela milliarehi şi dela centurioni,

îl dusseră în tabernaculul mărturiei (spre)
memorial a! filiilor lui Israel înaintea Domnului,

CAPU XXXII,
4. Si vite multitudine aveau filii lui Ru-

ben şi filii lui Gad multitudine multă forte;
şi vedură coprinsul Iazer, şi coprinsul GaJaad quă și eră locul, locu (bun) de vile.
2, Si appropiânduse filii lui Ruben şi

A. (Aquest) pământ que dette Domnul
înaintea filiilor lui Israel, pământ nutritor

Moysă
filiilor
dintre

A4. Si boi, trei deci și şâse de mii;
A45. Si asini, trei deci de mii şi cinci

a

şi Esebon,şi Eleală, şi Sabamă, și Nabay,
şi Bau,

dempţia lui Dumnedeu, lui Eleazar. sacer-

cinci sule,

bărbat que

filii lui Gad, disseră către Moysă şi Eleazar
sacerdotele şi către principii synagogei ,
dicând.
3. Ataroth şi Dzehon, şi lazer, şi Namră,

nului şti deci şi unul.

„45, (Si fu jumătatea que eră a synagogei
din oi, trei sute trei deci şi şeple de mii şi

quare

gemmă, şi colan, și inellu, şi bracar, şi catenullă spre a se facce rugă pentru sufitetele nâstre înaintea Domnului.

54. Siluo Moyst şi Eleazar sacerdotele

tributul Domnului dintrenşii, șepte deci
şi doi. |
|
„89, Si asinii trei deci de mii şi cinci su-

bărbatii bellatori;

ordine,
50. Si addusserăm darul Domnului, fiă-

aurul dela milliarchi şi dela centurioni, şi

38. Si boi trei deci şi şese de mii; și

dotele, după cum commandasse lui
Domnul.
42. (Aqueasta fu) din jumstatea
lui Israel pe" quari “ia distins Moys&

49. Si disseră către Moysă : feciorii t&i
adunară summa bărbaţilor bellatori que
sunt pe lingă noi, şi toţi sunt în bană .

55, lar bărbaţii bellatori (soldaţii) fiă-

„37. Si se făcu tributul Domnului din oi

şese sute ștpte deci şi cinci;

liarchi şi centurioni,

quăre işi prădo pentru sineși.

que s'au fost dus la resbellu, din numtrul

oilor îrei sute trei deci și şeple de mii
cinci sule;

CAP. XXIII.

„48. Si se appropiar de Moysă toți quei
puși mai mari în milliarchiele armatei mil-

de vite este, şi feciorii t&i au vite.
5. Si mai diceau : de ammu aflat gratiă

înaintea ta, deă-se pământul aquesta feciorilor (&i spre a'] coprinde, şi nu ne mai trecce

dincolo Iordanul.
|

6. Disse şi Moysă filiilor lui Gad si filii-

lor lui Ruben : fraţii voştri se vor ducce la
resbellu, şi voi să remâneţi aqui?
7. Si pentru que pervertiţi inimile filii-

lor lui Israel, de a nu trecce în ţrr'a que

Domnul dă lor?

-

8. Nu făcură tot asă părinţii voştri
quând îi trimesseiu din Câdes Barnă spre a

recundsce terra?

9. Qud se dusseră în sus pînă la vallea

strugurelui,

și recunoseură țerră şi întor-

serd inim'a filiilor lui Israel de a nu întră
în țerv”a cue dette lor Dumnedeu?

|.

EAP, XXXIM,

ATi

--40. Prin urmarese mini cu urgiă Dom:
nul în dioa aqueea, și jură dicând:

.

11. Nu €& dea vede 6menii aquestia
que ascindură din Egyptu dela dot deci de

=

anni şi În sus, que sciu binele şi rtul, ţer”a
que am jurat lui Abraham şi Isaac şi Iacob,

quăci nu urmard-în urm'a mea.
. 42. Afară de Chaleb filiul lui Iephonn&

que s'a despărţit de dânşii, şi de lesus al
lui Nave, quă au-urmat în urma Domnului.
- 43. Si se mînid eu urgiă Domnul assupra lui Israel şii: încungiuro rătăcindu'i
prin desert patru deci de anni, pînă să se consumme idlă generaţia, quei que facusseră.
quelle relle înaintea Domnului.
14, Ecc&-vă qud resărirăti în locul părinţilor vostri, slirpe de 6meni pecătoși,
spre a mai adaoge pe lingă minia urgiei
Domnului assupra lui Israel.
-

15. Quă vă veţi întârce dela densul qua:
să mai adaogiţi âncă (spre a"! facce) a abandonă populul în desert, şi să comiteţi ast:

Gad către Moyst, dicând : feciorii tăi vor
facee după cum Domnul nostru commandă:

- 26. Căpuirea nostrăși mulierile nostre
şi averile nâstre şi 16te vitele nâstre (și mu:

| lierile n6stre) vor fi acolo în cetăţile din
Galaad.
27.

Iar feciorii

l&i vor trecce toţi

înar-

maţi puși în ordine înaintea Domnului spre
resbellu, după cum domnul (meu) dice.

28. Si ordond pentru dânşii Moyse lui
Eleazar sacerdotelui şi lui lesus filiul lui

Nave şi principilor patriadelor filiilor lui
Israel,
ia
29. Si disse către dânşii Moyst : de vor
trecce filii lui Ruben și filii lui Gad din
preună cu voi Iordanul, fiă-quare înarmat
spre resbellu prin aintea Domnului și veţi
domină terr'a de dinaintea vostră, veţi dă

altunci lor pământul Galaad de coprins
al lor.
o

50. Iar de nu vor trecce înarmaţi din
preună cu voi spre reshellu prin aintea Domfel nelegiuire către 1614 synagog'a aqueastă.
nului, attuuci veţi strămulă căpuirea lor, și
16. lar ei se appropiară de dânsul şi dismulierile lor şi vitele lor (dincolo) înaintea
seră : slâne de oi vommu edifică aqui vitelor
vostră în țerra Chanaan, şi se vor assădă
nostre, şi cetăli căpuivilor nâsire,
|
spre moştenire din preună cu voi în ţerr'a
„17. Si noi înarmaţi procustodiă în fiunChanaan.
|
|
tea filiilor lui Israel (vommu ?naintâ) pînă
51. Bespunseră altunci filii lui Ruben și
quândîi vommu ducce la locul lor; și 1o- filii lui Gad, dicend : quâte dice Domnul
cuiască căpuirea nostra în cetăţi întările cu
servitorilor (&i, aşă vommu facce,
|
muri (spre appărare) de locuitorii ţărrei.
32.
Noi.vommu
trecee
prin
aintea
Dom18. Nu ne vommu returnă la casele n6stre, pind quând îşi vor luă părțile filii lui nului înarmați înj ţeri”a Chanaan, şi veți dă
Israel, fiă quare în moştenirea sa.-

19. Si nu vommu mai moșteni în mid-

locul lor, din regiunea de încolo de Iordan
şi mai încolo, qutci coprinserăm loturile

nostre de dinquăci de Iordan spre resărituri,

20. Disse dar Moyse către dânșii : de
veți facce după cuvântul aquesta, de vt veţi
armă înaintea Domnului spre resbellu,

24, Si vă trecce tot armatul dintre voi
Iordanul pe din naintea Domnului, pin
quând vă peri inemicul lui dela faca lui,
29. Si se vă domină ţerr'a înaintea Domnului, (atlunci) vă puteti returnă şi remân€
innocenţi înaintea Domnului şi inaintea lui
Israel ; şi vă fi pământul aquesta coprins al
vostru înaintea Domnului,
25. lar de nu veţi facee așă, pecătui-veţi

coprinsul mostenirii nâstre în dincâci de

Iordan.

a

35, Si dette lor Moyst, (adic5) filiilor lui:

Gad, şi filiilor lui Ruben şi jumătăţii semen-

ției lui Manasst din fiii lui Loseph, regatul
Seon al regelui Amorrheilor şi regatul Og
al regelui de Basan, pământul şi cetălile

cu hotarele (lui), cetăţile din pregiural ţer=:
| rei..
34, Si edificară filii lui Gad Dehbonul
Atarothul şi Aroerul;

şi:

35. Si (terra) Ataroth Sophar și lazer și.
le înălțară,
36. Si Namră și Baotharehă cetăţi fortifi-.
cate, şi stâne pentru oi.

57. ar filii lui Ruben edificară (cetatea)
Esebonul şi Elealt, şi Cariathaim,
38. Si Nabs, şi Beelmeon

încungiurate

înaintea Domnului, şi veţi cunosce (conse-

cu nume, și Sebamă ; şi supranumiră după

quintele) păcatului vostru, quând vă vor coprinde rellcle.

numele lor numele cetăților que edificară.
99. Si se dusse filiul lui Machir filiul lui

24, Edificaţi-vE dar
rea vostră, şi staule
queea que wa eşii din
25, Si disseră filii

cetăţi pentru căpuivitelor vâstre, ânsă
gură faceţi.
lui Ruben și fiii lui

Manassă la Galaad şi o lu disperdend pe

Amorrheu que locuiă într'6nsa.
40. Si dette Moys& Galaadul lui Machir
filiul lui Manassă, que se așştdd acolo.
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41. Si Lair al lui Manassă se dusse şi lu

stânele lor și le numi stânele lui Iachir.

42. Si Nabay se dusse și lud Canatha şi
communele ei și le numi Naboth după nu-

mele lui,

20.

|

CAPU XXXUII.
1. Aquestea sunt stațiunile (masurile)

filiilor lui Israel de cum

eșiră din

ţerr'a

Egyptului din preună cu puterea lor în
mân'a lui Moys& şi Aaron.
2, Si serisse Moyst promiscările lor şi

ma'surile

lor prin cuvântul Domnului, şi

aqueslea sunt ma'surile lor şi căllătorie=

lor:

:

CAP.

|

3. Se promişcară din Ramsst în luna ânGia în a cinci-spre decea a luuei ânltiea,

adoa di a pascelui eşiră filii lui Israel cu
mână înaltă înaintea tutulor Egyptenilor.
4. Si Egyplenii îşi îngropau morţii din ine denşii pe toţi quâti bătusse Domnul, tot
primogenitul din ţerra Egyptului; şi întru
deii lor făcu r&sbunare Domnul.
5. Promișcânduse filii lui Israel din Ramessă, se castramentară în Socchoth.

6. Si promișcânduse dela Socchoth, se

castramentară în Bulhan, que este o
parte
a desertului.
ă

7. Si se promişeară dela Buthan şi se
castramentară la gura Eirothului, que este
înaintea Beelsephonului, şi se (mai) castra-

mentară în regiunea Magdolului.
8. Si se promișcară dela Eivoth, şi trecură prin midiocul Mării în deseri, şi
se
dusseră calle de trei dille prin desert, şi
se

castramentară în Amaritudini (Mara). .

9. Si promișcânduse din Amaritudini,
veniră la AElim; şi în /Elim dot spredece
fontâne de apele (apelor) şi şâpte deci
ar-

XXX,

18. Promișcânduse din Ascroth, se caSstramentară în Rathamă.
"49. Si se promişcară din Rathamă, şi se
castramentară în Remnon Phares.

Se promişcară

apoi din Remnon

Phares și se castramentară în Lebonă.
21. Si se promişcară din Lebonă, şi se
castramentară în Ressă,
.

22. Se promișcară şi din Ressă, şi se

castramentară în Macelath,
23. Promişcânduse din Macelath, se cas-

tramenlară în Arsaphar.

„24. Se promișcară apoi din Arsaphar, și
se castramentară în Charadath.
25. Si se promişcară dela Charadaih, și
se castramentară în Macelalh:

26. Se promişcară apoi din Macelath, și

se caslramentaro in Calaath.
27. Promişcânduse din Cataalh, se caslramentară în Tharath.
20. Se promișcară şi din Tharath, şi se
castramenlară în Maiheccă.
_29. Si se promişcari din Matheccă, şi se

castramentară în Asemonă.

30. Promișcânduse apoi din
se castramentară în Masuruth.

Asemonă,

31. Se promișcară şi din Masuruth,

34. Se promişeară şi din Letabathan şi

se caslramentară în Ebronă.

35. Si se promişcară din Ebronă, şi se

castramentară în Gesion Gaber,
36. Promişcânduse și din Gesion Gaber,

buri de phonici, şi se castramentară acolo

se castramentară în desertul Sin. Promişcânduse din desertul Sin, se castramentară
în desertul Pharan; aqueasta este Cades.

11. Si promișcânduse dela Marrea Roşie,

castramentară în Or muntele de lingă erra
Edom.

lângă apă :
N
10. Se promișcară apoi dela /Elim şi se
castramentară lângă Marea Roşiă.
se castramentară în desertul Sin.
12. Se promişcară şi dela desertul Sin,

şi se castramentară în Raphacă,

15. Promișcânduse dela Raphacă, se
cas-

tramentară în Atlus.
.
44. Sise promişcară dela /Elus şi se castramentară în Raphidin; și nu avea acolo

popolul apă să bea.
15. Se promişeară din Raphidin și se
castramentară în desertul Sină.
416. Si se promișcară din desertul Sină

şi se castramentară la Mormintele Lăcomiei,

Si se promişcară dela Mormintele”

„Lăcomiei, şi se castramentară în Aseroth.

şi

se castramentară în Banican.
32. Si se promişcară din Banican, şi se
castramentară în muntele Gadgad.
35. Promişcanduse apoi dela muntele
Gadgad, se castramentară în letabathan.

37. Si se promişcară dela Cades, şi se

59. Si ascindu Aaron sacerdotele (appr6pe de munte) la muntele Or după commada

Domnului ; şi muri acoloîn al patrudecelea

annu al eşirii filiilor lui Isral din țerra

Egyptului, în lun'a a cincia, prima a lunei.

39, Si Aaron eră de una sută dot deci şi

trei de anni quând muri in muntele Or.

40. Atunci audi Chananeul, regele Arad

que locuiă spre miadă di în tera Chanaan,
quă intră filii lui Israel,

41. Aqueştia se promişeară dela muntele
Or şi se castramentacră în Selmonă.

42, Si se promișcară dela Selmonă şi se
castrameatară in Phinon.

Câp.

-NUMERII,

XXXV.

43. Se promişcart şi dela Phinon şi se

castramentară în Oboth.
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cepend) din partea Mării sărate despre re-

44. Promişcânduse apoi dela Oboth, se
castramentară în Gai, de dincolo, pe confi-

sărituri,
|
4. Si ve vor încongiură hotarele (aquestea) dela miadă di către suitul Acrabinului,

„47. Promişcânduse apoi din Gelmon De-

Darnă; şi veţi eşi la villa Arad, şi se vă
trecce dincolo de Asemonă.
5. Si vor cungiură hotarele dela Asemonă (pind la) torrentul Egyptului şi vă fi
capătul aquestei linie Marea.
6. Si confinile despre appus (mare) vor

nile Moab.
45. Si se promişeară dela Gai, și se castramentară în Dabon Gad.
46. Se promișcară şi dela Dabon Gad și
“se castramentard în Gelmon Neblathaim,
)lathaim, se castramentară pe munţii Aba-

rim înaintea lui Nabay.

48. Si se promişcard dela munţii Abarim, şi se castramentară spre appusurile

lui Moab

pe marginile Iordanului despre

Iericho.
49. Se castramentară apoi lingă Iordan
între Asimoth pînă la. Belsattim spre appusuri dela Moab.
50. Si vorbi Domnul către Moys& spre
appusurile lui Moab pe marginile lordanu-

lui despre lericho, dicând :
5i.

Vorbesce

filiilor

lui

Israel,

şi

vei

dicce către denşii ; treceţi voi Iordanul în
terra Chanaan,
52. Si perdeti pe toţi locuitorii ţărrei
dela faga vostră, şi veţi distruge tote veghiele lor, şi ţoti idolii turnaţi ai lor desfiinţaţi”i, tote statuele lor sfărmaţi-le.
53, Si veţi perde pe locuitorii ţ&rrei, şi

veți locui într” &nsa ; quăci voă am dat pămeântul lor în moștenire.
54. Si veţi moşteni din capu pină în
altul pământul lor prin sorți după semenviile vostre : quellor mai mulți veti îmmulti
coprinsul lor, şi queilor mai pugini împucină-veti coprinsul lor; la unde vă eşi numele liă-quăruia, acolo îi vă fi pariea de
moştenire : după sementiele patriadelor
vostre veti moşteni.
55. lar de nu veţi perde pe locuitorii

țărrei dela fac'a vostră, vă fi qud quâți veti
mai lăssă dintre ei (vor fi) că spini în ochii

voşiri şi că bolduri în costele vostre, şi vă

vor fi inemici în țerră în quare voi veţi
locui.

56. Si vă fi qud după cum am cugetat a
a facce lor, facce-voiu voă.
CAPU XXXIV.

4. Si vorbi Domnul către Moysă dicend :
2. Commadă iliilor lui Israel și vei dicce
lor : pentru quă întrați în ţer”a Chanaan,
aqueastă terr'a vă Îi vot în moștenire, țeri”a
Chanaan, cu hotarele ei.
|

3. Si vă fi vot laturea despre miada di
dela desertul Sin pînd unde se ține de Edom,

vor fi adică voi hotarele dela miadă di (in-

şi veți irecce Seennacul, şi vă fi capătul
aquestui (hotar) spre miadă di Cades de

fi voă : Marea quea mare vă hotări! ea vă

fi hotarul vostru despre appus.
7. Apoi aqucstea vor fi hotarele vâstre
despre miadă nopte: dela Marea quea mare
veţi misură vot ânşivă pe lingă munte,

muntele (Or).
8. Si dela munte muntele (Or) veţi mă
sură vot întrând spre Emath, si vă fi ca-

p&tul aquestei
dadac.

(mesurălore)

hotarele

Sa-

9. Si eşind din hotarele Zephronă, vă (i
capătul aquestui (hotar) Asernain : Aqueste

vor fi vot hotarele despre miadă nopte. -

10. Si veţi măsură vot nşivă hotarele

de resăriluri dela Asernain (la) Sepphamă.

41. Si vor descinde hotarele dela Sep-

phamă Arbelă, dela resărituri spre fon-

tâne ; şi vor descinde hotarele Beli si vor

ajunge dosul mării Chenereth dela resărituri;

12, Si vor descinde hotarele pe Iordan,

şi vă fi capătul aquestei (linie) Marea sărală : aqueasla vă [i vot țerra şi hotarele
ci

în pregiur,
13. Si commandd Moyst filiilor lui
dicend : aqueasta este ţira que Israel,
o veli
moșteni dela un capăt la altul prin şorti,
după cum commands Domnul spre a se dă
Ja not semenții şi la jumătate din semenţ
ia

lui Mauassă.
”
14. Qudci semenţia lui Ruben după casele

patriadelor lor, şi semenţia lui
după casele patriadelor lor, şi jumăţate Gad
din
semenția lui Manassă “şi au luat
loturile lor

de moștenire.

15. Do& semenţii și jumătate 'şi au

luat
părţile lor dinquăci de Jordan despre Ieri.
chă dela miadă di spre resărituri.
16. Si vorbi Domnul către Moys& dicând:.
17. Aquesteasunt numele băbatilor que

vor impărti vo& prin loturi ţârr'a.
8. Eleazar sacerdotele şi Lesus filiul lui

Nave. Si veţi luă quâte un principe de fiăquare semenţiă spre a împărți vot țerr'a,
19. Si aquestea sunt numele bărbatilor
:
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semenţiei: lui luda Chaleb
phonnt.
„20.

filiul lui Ie,

Semenţiei filiilor lui Symeon, Şala-

miel filiul lui Emiud.
21, Semenţiei
lui Beniamin, Eldad fiul
lui Chaslon.
„22. Semenţiei filiilor lui Dan, principe
Bocki filiul lui Egli.
25. Filiilor lui Ioseph, semenţiei filiilor
lui Manasst, principe Aniel filiul lui Uphid.
24. Semenţiei filiilor lui Ephraim, principe Camuel filiul lui Sabathan.
25. Semenţiei filiilor lui Zabulon, prin:
cipe Elisaphan filiul lui Pharnach.
26, Sementţiei filiilor lui Issachar, prin-

cipe Phaltiel filiul lui Oză,
27. Semenţiei filiilor lui Aser, principe

Achiob filiul lui Selemi.
|
28. Semenţiei lui Nephthali , principe
Phadael filiul lui Amiud.

29.

Aqueştia (sunt)

quăror commando

Domnul spre a împărți pe “filii lui Israel în

(6rr'a Chanaan, _.

Pa

CAPU XXXV.
„|
1; Si vorbi Domnul câtre Moyse la appusurile lui Moab lingă Jordan despre Lerichă,

CAP,

XXăV.

vă moşteni vă dă din cetăţile salle Leviti-

lor.

|

9.: Si vorbi Domnul către Moysă dicând:

10. Vorbesce

filiilor lui Israel,

şi vei

dicce către denşii : fiind quă voi treceţi lor-

danul în țerr'a Chanaan, '
11. Distingeţi-vă vo &nşivă cetăţi : cetăţi

de refugiu vor fi vos; spre a fugi acolo omuc-

cidul, tot quel que vă batte sufilet fară voie..

12. Si vor fi vos celăţi de refugiu despre
quel cu dreptu de a resbună sângele, qua

să nu moră uccidătorul, pînă que vă stă în-

aintea synagogeila judicătă.

15. Si (din) cetătile que veţi dă quelle

şese cetăţi, de refugiu vor fi voă.
14. Trei cetăţi veţi dă dinquăci de lordan, şi trei cetăţi veţi dă în terr'a Chanaau,

cetăţi de refugiu vor fi.

Ea

15. Filiilor lui Israel, şi proselylului, şi
' slrăinului que este între voi vor fi quâleşese celăți aqueste spre refugiu, a fugi acolo tot quel que vă haite sulilet fară voie,
"46. Devă lovi cu instrument de ferru şi

vă muri (quel lovit), omuccid este (quel lo-

vitor) şi cu morte să se ommâre uccidăto-

rul,

a

„47. Si daqua vă lovi cu petră din mână
dicând :
|
| eu quare (se pole) uccide, şi vă muri (quel
„2. Commandă filiilor lui Israel qua să ' lovit), nccidător este (lovitoru
dea Leviţilor din loturile coprinsurilor lor Să se 6mmore omuecidul. l) : cu morte
cetăţi spre a locui, vor mai dă Leviţilor şi
19. Iar de vă lovi cu instrument de lemlocurile libere din pregiurul cetăților.
„Du cu quare se pote uceide, și vă muri,
3. Si

vorîi celăţile spre locuire lor, și regiunile (din pregiurul) aquestor'a vor fi

penteu vitele lor şi pentru subsistinta lor, şi
pentru tOte patrupedele lor,

4. Si regiunile cetăților que veţi dă Le-

viților dela murii cetății şi afară (vor fi) de
dot mii coţi în pregiur.
„9. Si vei măsură afară din cetate laturea
despre resărituri dos mii coți, şi laturea

despre miadă di dot mii coți, şi laturea

despre mare doă mii coţi, şi laturea despre

miad'a

ndpte

dot mii coţi;

şi cetatea în

midlocul aquestui (locu) vă fi vot, cum si
dependintele din pregiurul cetăților.

:6. Si (din) cetățile que veţi dă (vor fi)
Leviţilor şese cetăţi alle refugiaților, que

veţi dă spre refugiu omuccidilor, și pe lăn-

gă aquestea veţi mai dă patru deci și dot de
celăţi,
„7 Tole cetăţile que veţi dă Leviţi.
lor, patru deci și optu cetăţi (vor Îi)

aquestea și cu regiunile lor în pregiur.

- 9. Si celăţile que veti dă din coprinsul
filiilor lui Israel (vor fi cum) dela quei que
au mult multe, și dela quei que au pugin
pugine : fiă-quare după moştenirea sa que

omuccid
dul.

esie : cu morte să moră omucci-

19. Quel cu dreptul de a resbună sângele,

aquella vă uccide pe omuccid;

întempină
20, lar
vă aruncă
ment) cu
muri;
21. Sau

quând îl vă

aquesta îl vă pute uccide.
daqua vă împinge din urră, și
assupra (victimei vre un instruprecugeiare din pândă, şi vă
din miniă a dat și a lovit cu

mân'a lui, şi vă muri, cu morte să se ommore lovitorul : omuccid este, (și) cu morle
să se ommore omuceidul ; quel cu dreptul de

a resbună sângele, vă pute uccide pe omuc-

cid quând îl intâmpină,
22. arde vă fi deo dată din nesciinlă,
şi fard ură vă împinge sau vă aruncă assu-pră'i vre un instrument nu cu precugelare
dih pândă,

25. Sau vre o peatră que pâte uccide, ne
sciind vă căde pe dânsul şi vă muri: altunei , (lovitorul) nu a fost inemicu, nici
căulător de a'i facce râu :

24. Vă judică ânst synagog'a între lovi=

tor şi între quel cu dreptul

sângele, după legile aquestea,

de a resbună

CAP,

XXXVI,

NUMERII.

25. Vă mântui synagog'a pe quel que a
uccis din mâna quellui cu dreptul de a resbună sângele, şi în cetatea refugiului stu îl
vă așştdă synagog'a, unde s'a fost refugiat,

şi vă locui acolo pînă que vă muri sacerdotele quel mare quarele a fost uns cu oliul
quel sânt.
”
26. Iar daqua eşind vă eși omuccidul din
limitele cetății refugiului său în quare s'a
fost refugiat,

27. Si îl vă află quel cu dreptul de a res-

bună sângele afară din limitele cetății refugiului seu, și'] vă uceide resbunătorul sângelui, (attunci) nu vă fi culpabil.
28. Quăci în cetatea refugiului cată a
locui pînă que vă muri sacerdotele quel
mare, şi după mortea sacerdotelui quellui
mare, se vă pute returnă omuccidul la pămeântul coprinsului stu.
|

29. Si vor fi aquestea voă spre justifica.

țid de judicată în generaţiile vostre în t6le

locuirile vostre.

30. Tot quel que

uccide

sufflet,

prin

gură de marluri se pote uccide(că) omuccid
şi un singur martur nu vă pute mărturisi

115

(meu) command6 Domnul a dă moştenirea

lui Salpaad fratelui nostru filielor lui,
3. De vor deveni dar (fiă-quare) femeei

la (quâte) vre unul din filii semenţiilor filii-

lor lui Israel, se vă luă attunci lotul de pă-

ment al lor din coprinsul părinţilor noştri,
şi se vă adaoge la moştenirea semenţiei

quellor quăror (elle) vor deveni femei, şi (ast
fel) se vă mai scăde din totul moștenirii n6stre.
4. Prin urmare de vă veni annul
tăţii (jubileul) filiilor lui Israel, și
adaoge moştenirea aquestor (fete)
moştenirea semenţiei quăror (elle) ax”

liberse vă
peste
deve-

ni femei, altunci moștenirea lor se vă luă
dela moştenirea

sementiei

patriadei nâs-

tre,

5. Commandd

dar Moyst

filiilor lui Is-

rael prin commandamentul Domnului, dicând : după cum semenţia filiilor lui losepl
dicu.
6. Aquesta este cuvântul que Domnul
commandă filielor lui Salpaad, dicend :
quărui vă place înaintea lor, deviiă femei,

muri; qudci.cu morte cală a se ommori,.

ânsă din popolul semenţiei tatălui lor deviiă
femei,
„7. Si (ast fel) nu se vă sirămută moștenirea filiilor lui Israel dela o semenţiă la
altă semenţiă, qus fiii lui Israel, fiă-quare

(a lăssâ) a se returnă şi a locui la pământul:

vă allătură.
9. Si fiă-quare filiă que are drept la Moş-

pentru suiflet spre (al condamnă) să moră.

31. Si nu veţi luă rescump&rare pentru

suflet dela omuccidu fiind cuipabil de a

32. Si nu veţi luă rescumptrare spre (a
lăssă) să fugă în cetate de refagiu, (sau) spre

(stu) pînă que nu vă muri sacerdotele quel

mare,

.

33. Sisă nu spurcaţi cu ommor pămâi-.
tul pe quare locuiţi voi; qusci sângele
aquesla spurcă pământul, şi nu se vă curăți

pămâutul de sângele svărsat assupra lui, de

quât cu sângele quellui que "] sversă, „34. Si nu veţi spurcă pământul pe quare

locuiţi, pe quare 'mi am pus iabernaculul ;

guăci eu sunt Domnul que residu cu taber-:

paculul în midlocul îiliilor lui Israel;

CAPU XXXVI.
4, Și se appropiară principii patriadelor

semenţiei filiilor lui Galaad iiliului lui Mae
chir filiului lui Manassc din semenția filiilor
lui loseph, şi vorbiră înaintea lui Moyse şi
înaintea luilleazar sacerdotelui, şi inaintea

priucipilor caselor patriadelor filiilor lui

Israel.
2. Si disseră : domnului

nostru

com:

mando Domnul de a dă pământul moștenirii

pria

sorţi filiilor lui Israel, și domnului

în moştenire
a senienţiei
s
:

patriadei salle se

tenire din semenţiele filiilor lui Israel, unuia
din quei din popolul semenţiei talălui s&u
vă deveni

femee, qua să moșienească

filii

lui Israel, fiă-quare moştenirea părintească
a sa,
,

9, Si nu se vă strămută partea (de pă-.

ment) dela o semenţiă la altă semenii, ci

filii

lui

Israel, fiă-quare

sa.se vă allătură,

în moştenirea.
i

10. După cum command Domnul către Moysă, aşă făcură filiale lui Salpaad.
.
14. Si Maală şi 'Thersă, şi Aglă, şi Melchă, şi Nua, filiele lui Salpaad se măritară
cu nepoții (verii) lor.
12. Din popolul lui Manasss Aliul lui lo-

sepli își luară de bărbati, şi remasse

moş-.

tenirea lor în semenţia popolului tatălui
or,
15. Aquestea sunt commandamentele, şi

drepturile

şi judicătele

que

commandd

Domnul prin mâna lui Moysă filiilor lui
Israel spre appusuri dela Moab pe marginile
Iordanului către Ierichă.

———
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4. Si aqucslea sunt cuvintele que a vor-

bit Moyse lui Israel întregu din colo de

Iordan în desert către appusuri apprope de
Marea Roşie între Pharan şi între Tophol, şi

Lobon, şi Aulon, şi către Auree;
2. De unspre-dece dille calle dela Choreb peste muntele Seir pină la _Cades

Barne.

3. Si a fost în al patru decelea annu, în

a unspre decea lună prima a lunei qud
vorbi Moyse către toţi filii lui Israel.
4. După tote guâle îi commandasse
Domnul despre denșii, după que băti ellu
pe Seon regele Amorrheilor que locuisse în
Esebon, şi pe Og regele de Basan que locuisse în Astaroth şi în Edrain;
5. Din-colo de Iordan în terra Moab
începi Moyst a explică legea aqueasta dicend :

6. Domnul Dumnedeul nostru vorbi no&

în Choreb, dicând : de ajuns fiă vot quât
locuirăţi în muntele aquest'a.
|
7. Intorceţi-ve şi promișcativă voi, şi intraţi în muntele Amorrheilor Şi spre toţi
venelicii colonisati în Araba que locuescu
la munte şi la câmpu, şi spre miadă di, şi

spre țerr'a maritimă a Chawaneilor, şi spre

Antiliban, pind la rîul quel mare, riul Eu-

phrate.
8. Vedeţi, predatam înaintea vostră țâr.

ra; întrând" moșteniţi țârr'a que juraiu
părinților vostri Abraham, şi Isaac, și Ia-

cob spre a o dă lor şi posterităţii lor după

dânsii.

9. lar eu am

dis către voi în Limpul

aquela, dicend : nu voiu pute singur să

vă portu pe voi.
10. Domnul Dumnedeul

nostru

vă îm-

mulţi, și cccă quă sunteţi astădică stellele
cerului în multitudine.

14. (Domnul Dumnedeul părinților vostri îmmulţiască-ve îmmiit de „(queea que

sunteți şi bine cuvinte-vă, după cum 'a fost

dis).
12. Cum voiu pul€ duece singur nevoile
vosire, și greutatea vâsiră, şi contradicțiunile vostre?
|
13. Daţi-vă voă nşivă bărbaţi sapien
ţi,
scietori și inteligenţi în sementiele
vostre,
și

voiu constitui pe dânsii peste voi, con-

ducători ai vostri.
44. Si "mi respunserăţi și disserăţi :
bun
& cuvântul que ai dis notă ă facce.

15. Si luaiu pe capii semenţiilor dintre

voi bărbaţi sapienţi și scietori şi intelligenţi, şi “i constituiu spre a vă conduece,
capi
peste mie, şi peste sută, și peste cinci
deci, şi peste dece, și întraducători de rapporturi la judicătorii vostri.
|

* 46. Si ordonaiu judicătorilor vostri în
tele fraților vostri, şi judecaţi dreptu între
barbat şi între fratele seu, și între prosel
ytimpul aquell'a, dicând : ascultati differ
in-

tul lui.

17. Sănucăuţi la faca (cuivă) la judicată :

după cum pe quel micu assemenea şi
pe
quel mare judică ; să nu te intimidi de
fac'a
omului, quă judica'a a lui Dumnedeu
este;
şi questiunea que ar” fi voă grea adduceţi-o
inaintea mea, şi o voiu ascultă,

18. Ve ordonaiu în timpul aquelPa
tote
cuvintele que aveaţi ă facce.

CAp. it.
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419. Si promiscându-ne din Choreb, străbăturâm tot desertul aquel'a marele și ter-
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spre a vă allege locu, conducându-vă Nope
tea prin (colonnă de) focu, arătându-vt callea

ribil que aţi v&dut, pe callea muntelui
Amorrheului, după cum ne commandasse
Domnul Dumnedeul nostru; şi ammu venit
pină la Cades Barnb.
20. Si am dis către voi : venirăţi pînă la
muntele Amorrheului que Domnul Dumnedeul nostru dă no&,

exacerbânduse jură dicend :
35. Nut da vede vre unul din bărbaţii
aquestia, generatia reutăcidsă aqueasta,
terra aqueast'a bună que juraiu părinților
lor...

deul vostru ţerr'a

aquest'a o

21. Vedeţi : predatau Domnul Dumneîn aintea

fecci

vostre;

ascindend moşteniti, după cum vă disse
Domnul Dumnedeul părinţilor vostri ; nu vă
temeţi nici vă speriați.

22. Si venirăti cu toţii la mine şi disse-

răți : să trimitemu
qua

să recundșcă

6meni înaintea nostră

țerra și să ne prepare

căllile ei şi să ne adducă scire despre callea
prin quare ne vommu sui la dânsa, şi despre cetățile în quare vommu ave a intră.

23.
luaiu

Si plăci înaintea mea cuvântul, şi
dintre voi doi-spre-dece bărbaţi,

quâte un bărbat de semenţiă.

24. Si returnânduse ascindură la munte

şi veniră pînă la vallea Strugurelui și o cer-

cetară.
25, Si luară în mâinile lor din fructele
pământului, şi addusseră la noi, și ne dette

relaliă, și disseră : bun este pământul que

Domnul Dumnedeu nostru dă noă,
26. Si nu voirâţi a ascinde, ci Vaţi nesuppus cuvântului Domnului Dumnedeului
vostru.
27. Si dismurmurarăţi în tindele vâstre
şi disserăţi : pentru quă ne-a urrit pe noi
Domnul (de aqueea) ne exdusse din trr'a
Egyplului, spre a ne predă în mâinile
Amorrheilor, (și) a ne extermină.
29.

Unde ne suim

noi?

iar

fraţii vostri

vă întorseră inim'a, dincând : naţiă mare și
multă şi mai potente de quât noi, şi cetăți

mari şi întărite cu muri pînă la ceru, ci şi

filii de giganţi vădurăm acolo!
29. Si am dis către voi : nu vă temeţi
nici vă speriaţi de dânşii.

50. Domnul Dumnedeul vostru que pre-

cede în aintea

fecei

vosire,

ellu

îi vă

combatte din preună cu voi, după t6te quâte
făci vosîn ţerr'a Egyptului înaintea ochilor
vostri,

pe quare âmblaţi.

54. Si (cum) audi Domnul vocea văstră, |

56. De quăt Chaleb filiul lui lephonns,
vă vede, și aquestuia

voiu

dă

țerr”a pe quare ellu pusse piciorul şi filiilor

lui, pentru qud

ellu

quelle despre Domnul.

se suppusse urmând

57. Se minid Domnul şi assupra mea din

causa vostră, dicând : nici tu nu vei intră

acolo :
58. lesus filiul Ini Nave ajutorul Itu,
ellu vă întră acolo; pe ellu întăresce ,
qudci ellu o vă dă în moșterire dela un ca.

PE la altul (filiilor) lui Israel.

59. Si copillii
fi în pradă, şi tot
astădi binele sau
acolo, și aquestora
o vor moşteni.

vostri que aţi dis qud vor
copillul nuou que nu scie
binele, aquestia vor intră
voiu dă ţerr'a, şi aquestia

40. Si voi returnându-vă, vă promiscaToți castrele în desert pe callea quea pe
lângă marea Roșie.
41. Si respunserăţi, și îmi disserăţi : pecătuit 'ammu înaintea Domnului Dumnedeului nostru ; noi ascindend dâ-vommu resbellu

după t6te quâte ne commandă Domnul Dum-

nedeul nostru. Si luând fiă-quare instrumentele salle, bellicele salle, și adunânduv& ascindurăți la munte.

42. Si disse Domnul către mine : spunne

aquestor”a : nu ve suili, nici resbellați, quăci
nu sunt cu voi, şi să nu periţi înaintea inemicilor vostri.

45. Si vorbiiu vos, şi nu ascultarăti de

mine; şi călcarăți cuvântul Domnului,
sfortânduvă ascindurăti la munte.

şi
!

44. Si eşi Amorrheul que locuiă în mun.

tele aquelPa în contra vâstră spre înlempinare si vă allung6 (în amesticu) pre cum
facu albinele, şi v& vulnerară Dbattendu-vă

de la Seir pînă la Ermă,

45. Si stătuţi, căduti la păment, plângeati înaintea Domnului,şi nu exaudi Dom-

51. Si în desertul aquesta unde vădurăți
cum te nutri purtândute Domnul Dumnedeul
teu, cum ar” purtă nutrind omul pe filiul

nul de vocea vâstră, nici lud ă minte la voi.
46. Si remasserătţi în Cades dille multe
quâte vr'o dinidră n'aţi mai remas (altă
dată).

32. Si la cuventul aquest'a nu v& încredurăti Domnului Dumnedeului vostru,

CAPU II.

stu pe L6tă callea que âmblarăţi pină venirăți în locul aquest'a.
35. (Que precede înaintea vostră pe calle

4. Si returnându-ne ne promişcarăm în
deseri pe callea Marii Rosii, după cum vor
12
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bisse Domnul către mine; şi încungiurarăm
miintele Seir dille multe,
2. Si disse Domnul către mine, dicând:
„e De ajuns fiă-vea tot încungiură muntele aquesta; întorceţi-vă dară către miada

nople:

4. lar popolului commandă, dicând : voi
aveţi a trecce prin hotarele fraților vostri
filiilor lui Esau que locuescu în Seir, și se

vor teme de voi, şi vă vor respectă forte.

"5. Nuv6 luaţi cu ei la resbellu, quăci nu
voiu dă vot din pământul lor nici quât ur-:
mă de picior pentru quă în moştenire dideiu
filiilor lui Esau muntele Seir.
6. Cn argint cumpărati-v& bucate dela
denşii şi mâncaţi, și apă cu măsură veţi luă
dela denşii pe argint, și beţi.
7. Qusci Domnul Dumnedeul vostru te
bine-cuventd în 16tă fapPa mâinilor talle.
Cundsce cum ai trecut deserlul aquesta marele şi lerribil : ecc& palru deci de anni
Domnul Dumnedeul t&u fu cu tine și de nimicu n'avuşi lipsă.
8, Si trecurbm pe lângă frații nostri, fiii
lui Esau que locuescu în Seir, pe lingă
callea Arabă dela Elon şi dela Gasion Gaber, şi velurnăndune trecurăm înainte pe
callea desertă a lui Moab.

9. Si disse Domnul către mine : nu op-

pumnaţi pe Moabiţi şi nu vă luaţi cu dânșii
la resbellu ; quicinu vă voiu dă din pământul lor în moştenire; pentru quă filiilor lui
Lot dut'am Aroerul a” moşteni.

10. Ommeinii mai nainte șădeau pe (pă-

mentul) aquesva, naţid mare şi multă și
tare, că şi Enachimii.

44. Raphaimii repută-se-vor şi ei că Ena-

chimii, şi Moabiţii
meini.
42.

Si

în

Seir

îi supranumescu

Om-

CAP.

II.

toţi bărbaţii bellatori murind din midlocul

popolului,

"47. Quad vorbi Domnul către mine di:

când :
18. Tu treci astădi confinile lui Moab,

(adică) Aroerul;
19. Si appropiati-ve de filii lui Amman ;

nui oppumnaţi âns8 nici vă luaţi cu dânsii
la resbellu; quăci nu voiu dă ţie din pământul filiilor lui Amman în moştenire,
pentru qud fiilor lui Lot Pam dat în moș-

tenire,
|
20. Pământ al Haphaimilor se vă repu-

tă; quăci pe dânsul Raphaimii locuiau mai
"nainte, şi Ammaniţii îi supranumescu
Zomzommeini
21. Naţiă mare şi multă şi mai potente

că şi Enachimii; și îi perdu Domnul dela fac'a
lor; şi îi moşteniră de tot, și se așșidară în
locul lor (pînă în dioa aqueasta);

22. După cuni făci filiilor lui Esau que

locuiau în Seir, după cum distrusse pe
Horrheu dela faq'a lor, şi îi moşteniră peste
lot, şi se aşșădară în locul lor locuind pînă
în dioa de astădi.
25. Si Eveii que locuescu în Aseroth
pin la Gaza, şi Cappadocii que eşiră din
Cappadocia îi distrusseră, şi se așşădară în
locul lor.
:
24. Acum sculaţi-vă şi promișcaţi-vă și
treceţi vallea Arnon. Eccă, daCam în mâi-

nile vostre pe Seon regele de Esebon,

pe

Amorrheul, şi terra lui; începe a moşteni

şi încaieră cu dânsul resbellu.
25. lu dioa aqueast'a începe a dă tremsrea și tenva despre tine peste faca tutulor
gintilor que sunt sub tot cerul, quari audind

de numele t&u tiirbură-se-vor şi dureri vor

ave dela fac'a îa.
sădeă

Chorrheul

26. Si trimesseiu soli din desertul Ced-

mai

"nainte, iar filii lui Esau îi allungară și îi
distrusseră dela fag'a lor, și se asşădară în

locul lor, după cum făcu (şi) Israel cu ter.
va moștenirii salle que dette Dumnedeu

lor.

15. Acum dară, sculaţi-vă voi și treceţi
rin vallea Zaret; şi trecurim prin vallea
arel.

44, Si dillele quâte âmblarăm dela Cades

Barne pînă que trecurăm vallea Zaret, trei

deci și optu de anni, pină que remasse locului totă generaţia bărbaţilor bellatori
(murind) din midlocul casttelor, după cum
jurasse lor Domnul,
15. Si mâna Domnului eră peste dânşii,
spre a'i consumă din midlocul castrelor;
pină que dispărură.

16. Si a fost, pentet quă au fost cădut

moth către Seon regele de Esehon cu vorbe

pacefice, dicând :
27. Trecce-voiu prii ţeri'a ta : pe calle

voiu trecce, şi nu me voiu abatte (nici) la
drepta nici la stâng'a;

28. Bucate pe argint vei vinde mie, şi

voiu mâncă, și apă pe argint îmi vei vinde,

şi voiu be; numai quă voiu trecce cu picio-

rul.

29. (După cum îmi facură și filii lui Esau

que locuescu în Seir, şi Moabiţii que locu-

estu în Aroev), pînb que voiu trecce lordanul în ţerr'a que Domnul Dumnedeul nostru dă no&.

50. Si nu voi Seon regele de fselion â

tnecce noi prin îerra lui, qui înăspri Domnul Dumnedeul

nostru spiritul hui, şi în:

tări inim'ă lui, qua să se predea în mâinile

cap. Uj.
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talle după cum (se află) în dioa de astădi,
31. Si disse Domnul către mine : Ecct

începuiu a predă înaintea fecei tale pe
Seon regele de Esehon pe Amorrheul, şi

tera lui; începe a moşteni terra lui.
32. Si eși Seon regele de Esebon în coiitea nosiră spre întâmpinare şi tot popolul

lui spre resbellu la Iassă.
33. Si ?1 predette Domnul Dumnedeul
nostru înaintea fecei nostre ; şi ”] am bătut
pe ellu şi pe filii Lui şi pe tot popolul lui.
34. Si luarâm tste cetăţile lui în timpul

aquella, și disperdurăm ori-quare cetate mai
la urmă, cum şi femeile lor şi copii lor; nu
mai lăssar&m viu.
|
|

35. Ci numai vitele le deprădarim dela
denşii spre usul nostru și spoliele celăţilor
le luarăm.
36. Dela Aroer que este pe marginea

torrentelui Arnon, şi cetatea que este în
valea aqueea şi pînă la muntele Galaad ru
mai fu cetate quare să ne fi scăpat : pe tote
le dette Domnul Dumnedeul nostru în mâinile nostre.
57. Numai de pământul fiilor lui Am:
man nu ne appropiarăm, de îdte quâte sunt
în pregiurul torrentelui Laboc şi de cetăţile
dela

muate,

după

cum

ne

Domnul Dumnedeul nostru.

commandasse

CAPU III.
4, Si vetuimându-ne suirăm _caliea que
duce la Basan; şi eşi Og regele de Basan
în
contra n6siră spre întempinare, şi tot
popolul lui spre resbellu la Edrain.
2. Si disse Domnul către mine : Să nu
te temi de dânsul qus în mâinile talle predatu-'l-am pe ellu şi tot popolul lui, și tot

pământul

lăcuși

lui; şi vei facce lui, după cum

lui Seon

regelui Amoraheilor, que

locuiă în Esebon,
3. Si predette Domnul Dumnedeul nostru în mâinile nâstre (că pe aquest'a) și pe

O0g relege de Basan, şi tot popolul aquestuia;

şi 1 băturbni pînă que nu'i mai lăssar&m
semânță.

4. Si luarăm tote cetăţile lui în timpu
aquella; nu fu cetate quare sa nu fiă luatăl
de noi : şei deci de cetăţi, tote coprinsurile

din Argog alle lui Og regelui de Basan
,

5. Tote cetăți fortificate,

muri

"nalţi,

porti și verige, afard de cetăţile Pherezeilor
quelle multe forte;

|

6. Exterminarăni pe aquestia după cum

fâcusserăm și lui Seon jegelui de Esebon,

şi mai exterminarărm apoi ori:que cetate,
și
femeile lor, şi copillii lor;

|
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7. Si vitele tote, şi spoliele telăţiloi deprădarăm pentru usul nostru.
|

5. Siluarăm în timpul aquelPa tera din

mâinile â doi regi ai Amorrheilor que eră
dincolo de Iordan dela torrentele Aron pind
la Arermon.

9. (Phonicienii supraniimesei Arermonul Sanior, şi Amorrheul "1 a Supranumit
Sanir).

10Virdte cetățile din Misor, şi tot Galaadul

şi Basanul tot pînă la Selchă şi draim,
celăţi alle regatului Og în Basan:
11. Quăci numai Og regele de Basan
vemăssesse dintre Raphaini (giganti) : ec
şi patul lui, patu de ferru, &ece “1 în cila-

de'a filiilor lui Amman : de not coţi lunsul lui, şi de patru coți latul, cotu de bărbat,

12, Si ţeria aqueea o moştenirăm
în
timpul aquel'a dela Aroer, quare este
pe

marginea torrenlelui Arnoni, şi jumătate
din muntele Galaad. Si cetățile âquestuia
le
dideiu lui Ruben și lui Gad:
|
15. lar que remasse din Galaad
tot
regatul de Basan al lui Og, le dideiu laŞI jumălatea din semenţia lui Manass, cum
și
totă circonivecinătatea Argobului,
tot Basanul
aquella (que) pănientul Raphain se vă
vepulă,
14. Si Iair, filiul lui Manassă 1u5 tot eoprinsul din pregiurul Argobului pină
confinile Gargasi şi Machathi ; și Iair supra:la
numi aquest (coprins) după numele seu;
Basan Avoth Izir pînă în dioa de astădi.
15. Si lui Machir dideiu Galaadul;
16. Si lui Ruben și Gad dideiu dela
Ga-

laad pînă la torrentele Arnon

(quărvuia

)
midlocul torrentelui este hotar, şi
pînă la
Iaboc : torrentele este hotarul filiilor
lui
Amman.
îi

17. Si Araba şi Iordanul hotarul (dela)
Machenereth

şi pinăd la marea Araba, marea sărală (que este) din josul lui
Asedoth
Phasgă spre resărituri.

18. Si vE ordonaiu în timpul

dicend : Domnul Dumnedeul vostruăduelPa,
datau
vot (err'a aqueasta în moștenire
; înarmându-vă precedeţi înaintea facei fraţilor
vostri,
filiilor lui Israel, tot quel polent.
19. Numai femeile vostre şi copillii
vosri şi
vitele vostre,

(sciu qui âveţi

vite
Tâulte) remâiă cu locuința în celăţile vostre
que dideiu vot.
„20. Pin quând vă dă repaos Dotânul

Dumnedeu fraţilor vostri că şi vot, și
voi
moşteni şi aquestia dela un capăt la âltul
tera que Domnul Diimiedeui dă vos
din
colo de Iordan, și vă veţi returnă
la moştenirea sa que dideiu vos, Îii-quare
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24. Si lui lesus commandaiu în timpul
aquella, dicând : ochii vostri au vedut tote
quâte făcu Domnul Dumnedeul vostru aquestor doi regi; tot assemenea vă facce Dom-

nul (Dumnedeul) nostru cu tote regatele

peste quare iu treci,
22. Nu vă veţi teme de dânsele, qusei
Domnul Domnedeul vostru ellu-ânsuşi vă
combatte pentru voi.
29. Si me rugaiu Domnului în timpul

aquell'a, dicend:

24. Domne, Dâmne, tu ai început a arătă
servului i&u forlitudinea a, şi puterea ta,
şi mâw'a ta quea tare, şi bracul leu quel
înalt; quăci quare Dumnedeu în ceru sau
pe pământ (este) quare să facă după cum
făcuşi tu, şi după fortitudinea ta?
25. Trecând dară vede-voiu țerwa quea
bună aqueasta, que este dincolo de Iordan,
muntele aquesta bun, şi Antitibanul.
26. Si mă trecu cu vederea Domnul din
caus'a vosiră, şi nu

mă

exaudi,

şi disse

Domnul către mine : ajunge “ţi, şi mai mult
să nu mai vorbesci mie cuvântul aquesta.
21. Suiă-te pe creștetul Sculpitului, şi
ardică "ţi ochii către mare şi către miada
n6pte, și călre miada di și resărituri, şi vedi
cu ochii (6i; qus nu vei trecce Iordanul
aquesva.
|

29. Ci preserie lui lesus, şi întăresce "1,

şi "i commandă ; qud aquest'a vă treece în
fruntea popolului stu şi aquesta vă împărți
lor în moştenire țerr'a que ai vădul.
29. Si ne aşșădarâm în valle apprâpe de
Phogor.

CAPU IV.
A. Si acum, Israele, ascultă drepturile
şi judicătile quâte eu vă îndoctrinu astădi a
facce qua să trăiţi, şi întrând să moştenili
terra que Domnul Dumnedeul părinţilor
vostri dă vo&.
2. Să nu adoageli la cuvântul que eu

commandu voă, și nicisă împucinaţi (quevă)
dinir'6nsul; (ci) veţi custodi commandele

Domnului Dumnedeului vostru quâte eu vă
commandu astădi.
3. Ochii vostri au vădut t6te quâte făci
Domnul Dumnedeul vostru din causa lui
Beelphegor, quă tot omul que se dusse în
urm'a lui Beelphegor distrusu-l-a Domnul
Dumnedeul vostru dintre voi.

4. lar voi que vaţi lipitu de Domnul
Dumnedeul vostru trăiţi

toti în dioa de as-

tădi.
5. Vedeţi, vam instruit în drepturi şi judecăţi, după cum 'mi a commandat Domnul
Dumnedeul meu, sprea facce voi assemenea

CAP.

1V.

în ţerr'a în quare voi întraţi spre a o moş-

teni.

6. Si veţi custodi, și veţi facce (aquestea), qui aqueast'a este sapiența vostră şi
inteligenţa vâstră înaintea tutulor natiilor
quâte vor audi tote drepturile aquestea şi
vor dicce : eccă popol întelleptu și sciitor
popolul aquesta mare!

7. Qutci que natiă (este atât de) mare,

în quare să fiă într'Ensa Dumnedeu atât de
apprope de ei. după cum Domnul Dumne-

deul nostru (este) în tâte în quâte ?] ammu

invocă?
8. Si quare

naţi (este atât de) mare

quare să aibă într'ânsa drepturi, şi judicăti

juste dupi t6tă legea aqueasta que eu dau
înaintea vosiră astădi ?

9. Ta

minte tie îţi şi ţinne "ţi sufletul

forte qua nu cum vă să uite vre una din
quâte au vedut ochii îsi, și qua nu cum vă
să 6să din inim'a ta în vre uua din dillele
vietei talle, şi le vei facce cunoscute filiilor
tăi şi filiilor filiilor tăi.
10. Dioa în quare stetterăți înaintea
Domnului Dumnedeului vostru în Choreb,
în dioa adunării, quând disse Domnul către
mine : adună la mine popolul, şi audă cuvintele melle qua să înveţe a sc teme de
mine în t6te dillele quâte ei vor trăi pe păment, şi pe filii lor să îndoctrine.
11. Si vă appropiarăţi şi” stetterăți sub
munte şi muntele ardea în focu pin la inima cerului; întunerecu, caligine, negură
(în quelle de jos).
12. Si vorbi Domnul către voi (în munte)
din midlocul focului : voce de vorbe audiroţi voi, ci assemnare nu vedurăţi, de quât

voce.

15. Si vă annuuţid testamentul sâu, que
vă command a împlini, quelle decce cu-

vinte, şi ie scrisse pe do& able de pâuă.

14. Si mie, îmi command Domnul în
timpul aquella a înv&ţă drepturi şi judicăţi
spre a le facce voi în terra în quare intraţi
spre a o moşteni.

15. Veţi custodi dar forte sulifletele v6stre (quăci n” aţi vădul nici o assemânare în
dioa aqueea în quare vorbi Domnul către
voi în Choreb pe munte din midiocul fo-

cului).
16. Sănu cum-vă să nelegiuiţi şi să vă
faceţi vob vi” o assemănare sculpită, vre o

imagine,

assemânare

de bărbat

sau

de

femee,

17. Assemănare de vre o vită din quâte
sunt pe pământ, assemănare de vre o pas-

sere aripată que sv6lă sub ceru,

18. Assemtnare de vre un repliliu ue

CAP,
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IV,

se tirră pe pământ, assemânare de vre

Domnul Dumnedeul t&u; nu te vă abando-

un

pesce din quâţi sunt în ape mai jos de (fac'a)
pământului,
19. Si nu cum-vă uitându-te la ceru, şi
vedând sorele şi luna şi stellele, și totu ornamentul cerului, amăgindu-te să te închi-

ni aquestor'a, şi să servi aquestor”a que împărți Domnul Dumnedeul tu tutulor naţiunilor que (se află) subt ori-quare ceru.
20. lar pe voi vă lud Domnul Dumnedeu
şi vă exdusse din căminul de ferru, din

nu trecu Iordanul (aquesta) şi să nu întru
în ţerra quea bună que Domnul Dumnedeul
tiu dă ţie în moştenire.

36.

Dumnedeul t&u focu

din filii tăi, şi vă veţi învechi pe pământ, şi
veți nelegiui, şi veti facce sculpilă vre o
assemenare de quevă, şi veţi lacce râul

spre a?] întărrită,

Dumnedeului

qua bine să fiă ţie şi filiilor îi după tine,
qua să duraţi mult în țerr'a que Domnul
Dumnedeul t&u dă ţie pentru tâte dillele.
41. Atlunci separă Moysă trei cetăţi dincolo de Iordan spre resăriturile sorelui.

28. Si veti servi acolo dei străini, fapte
de mâini de omeni, lemne şi petre, que nu

v&du, nici audu, nici mănâncă, nici mirosu,
29. Si veţi căută acolo pe Domnul Dum:
nedeul vostru și îl veți află, quând îl veti

42, Spre a se refugiă acolo omuccidul que

ar” uccide pe apprâpele stu în nesciintă, şi

quare nu | a fost urrit pină ieri, şi alallă

tot sufiletul,

50. Si te vor ajunge 16te cuvintele aquestea în dillele de apoi, şi te vei întorce la
Domnul Dumnedeul t&u, şi vei ascultă de
vocea lui.

51. Qud Dumnedeu misericordios (este)

t&u aquesta, Dumnedeu (este) în ceru sus,

şi pe pământ jos, şi nu mai este (altul) afară

de ellu,
40. Si vei custodi drepturile lui și commandele lui quăte eu commandu ţie aslădi,

în quari v& vă înducce

din totă inima, şi din

sa,

torce cu cugetul, qui Domnul Dumnedeul

spre a o mosteni; nu veţi ducce dille multe
înt”'ensa, ci cu distrucţid vă veti distrugge.
27, Si vă vă disseminăDomnul între tâte
gintile, şi veţi remâne€ pucini la num&r în

căută

vocea

lor, după cum o ai astădi.
39. Vei cundsce dar astădi și te vei în-

răpede din țerra spre quare treceţi Iordanul.

în Iribulatia ia,

ceru audită ţie făcu

te inducce şi a dă ţie spre a moşteni ţerr'a

vostru,

26. Adducu-vă de mărturit astădi şi cerul şi pământul
quă cu perdere vă veti perde

(tote) naţiunile
Domnul. .

Din

spre a te moralisă și pe pământ iţi arăt
focul său quel mare, şi cuvintele lui le audişi din midlocul focului.
37. Pentru quă dilexe ellu pe părinţii
15i, şi pentru qub își allesse posteritatea lor
după dânșii pe voi, de aqueea te exdusse
ellu cu puterea sa quea mare din Egyptu.
50. Spre a extermină din aintea fecei
talle naţiuni mari și mai tari de quât tine, a

que consumă este, Dumnedeu gelos.
25. lar de vei nasce filii şi (vei ave) filii

Domnului

şi în vederi

(atât de) mari, după (cum furd) t6te quâte
facă Domnul Dumnedeul vostru în Egypiu
Înaintea ta que le vedeai.
|
55. Spre a seci tu qu Domnul Dumnedeul tău, aquesta este Dumnedeu, şi nu este
altul afară de ellu.

ceți (dincolo) şi veți moşteni ţerr”a quea Dună aqueast'a.
23. Luaţi ă minte vot să nu uitaţi allianPa Domnului Dumnedeului vostru que a închieiat cu voi, şi să v& faceţi vot vre o
assemănare sculpită din tote quâte Domnul
Dumnedeul tău “ţi a commandat (a nu
facce).

înaintea

audiși tu şi ai trăit;
mai încercat Dumnedeu
sie'şi o naţid din midlocul
tentaţiă, şi prin semne,
şi prin resbellu, şi cu

mâna tare şi cu bracu înallu,

22. Qudei eu moru în pământul aquest'a,
şi nu trecu Iordanul aquesta; iar voi ire-

Domnul

părinţilor t&i que jură lor.
52. Întrebati dillele de mai nainte que
fură mai "nainte de tine din dioa în quare
cred Dumnedeu pe Omu pe pământ, şi
dela marginea cerului pind la margine” a
cerului, de s'a mai făcut quevă mare câ
aqueast'a, de s'a mai audit una că aqueast'a.
53. De a mai auditu naţid (altă) vocea

focului după cum
54. Sau de s'a
venind de a “şi luă
altei natiuni prin
şi prin embleme,

în dioa de astădi.
21. Si Domnul se minid assupră "mi
pentru quâte s'au dis de voi, şi jură qua să

Quci

nă nici te vă distruge, nu vă uită alianța

Domnului quellui viu vorbind din midlocul

Egyptu, spre a fi lui popol hereditariu că

24.
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ieri, qua să fugă întruna din cetățile aqueStea şi să trăiască.
45. Bosor (âdic5) din desert (que erâ) pe
pământul de câmpu al lui Huben, şi Ram-

moth din Galaad ai lui Gaddi, și Gaulon din
Basan al lui Manasse.

44. Aqueast'a (este) legea que
Moyse înaintea filiilor lui Israel;

pusse
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43, Aquestea sunţ mărturiele, şi dreptu=
rile și judicățele (despre) quare vorbi “Maysă
filiilor lui Israel în deseşt, după que au eşiţ
din țerra Eeyptului,
46, Dinca

tifică, după cum
Dumnedeul tu;

pe quare "1 a bătut Moysă
după que au eşii din terra
47. Si moșteniră țârr'a
Og regelui de Basan, regi

îti commando

Domnul

13. Şese dille vei operă şi vei face tote
operele talle,

de Iordan în valle, aprrepe

de casa lui Phogor, în țerr'a lui Seon vegelui

Amorrheilor, quare locuiă în Esebon, (şi)

GAP. V,

12. Tine dioa sâmbătelor spre a o ganţ»

şi filii lui Israel,
Egyptului.
lui şi (6rva lui
amândoi ai Am»

14. ar în dioa a şeptea sâmbite
Dom:
nului Dumnedeului l&u; nu vei facce
înu?

ânsă nici o operă, tu şi filiul teu,
şi filia

ţa,
feciorul tău (domeslicu) și fâta ta
(domeaţică), boul tău şi subjugalu] tău, şi ori-q
ue

vilă a ta,

torrentelui Arnon, şi pînă la muntele Seon

şi proselytul l&u que locuiesce pe
lângă line în casa ta, qua să se repa
ose că
şi tine feciorul t&u şi fâta ta (domestici
),
15, Si addu "ţi ă minte qud domesticu
ai
fost

49. TOtă Araba que este dincolo de lorspre appusurile sorelui sub Asedoih quea

nedeu tău de acolo cu mănâ tare Şi cu
bracu
înaltu; pentru aqueasta Îţi constitui Domnul Dumnedeul 1&u spre a custodi tu
dioa
sâmbătelor și a o sanctifică..

CAPU V.

după cum îţi commands Domnul Dumnedeul teu, qua bine să fiă ție, şi qua să fii
indelungu timpu pe pământul que Domn
ul
Dumnedeul t&u dă ție,
17. Să nu uccidi.

morrheilor, que. eră dincolo de Iordan spre
resăriturile sârelui,
48. Dela Aroer que este pe marginea

quare este Aermon,

dan spre resăriturile sorelui şi pînd la mare

sculpilă.

1. Si chiemd Moyse pe Israel întregu, şi

disse câtre dânsi : ascultă, Israel, drepturile

şi judicățele quâte eu vorhescu în urechile

vâstre în dioa aqueasta; învătaţi-le şi tineți=

le spre a le facce.
2, Domnul Dumnedeul nosțru assădd cu
voi alianţă în Choreb,
3. Nu cu părinţii nostri închieid alianţa
aqueast'a, ci cu noi, noi (que) cu toţii (suntem) aqui vii ţoţi astădi,
4, Facă în facă vorbi Domnul către voi
în munte din midlocul focului,
5. (Si eu stam între Domnul şi între voi
în limpulaquell'a, spre a vă annunţiă cuvintele Domnului, quă vă temurăţi dela faca

focului şi nu ascindurăţi la munte), dicând:

6. Eu sunt Domnul Dumnedeul t&u quare

ie-am exdus din ţerr'a Egyptului, din cas'a

servituţii,
7. Să nu fiă ţie alţi Dumnedej afară.de
mine.
8, Să nu faci ţie (nimicu) sculpit, nici
assemânare de nimien (din) quâte sunt în
ceru Sus, şi quâle pe pământ jos, şi quite

în Egyptu, şi te exdusse Domnul Dum-

16. Onsră pe tatăl tâu şi pe mamă la,

18. Să nu commiţi adulteriu.
19. Să nu furi.

20. Să nu mărturisesci assupra apprope-

lui tu mărturie mincinssă,
21. Să nu poftesci mulierea appropelui
teu; să nu poflesci cas'a appropelui t&u, nici

terrin'a lui, nici feciorul lui nici feta

lui

(domestici) nici din boi lui, nici din subju-

galele lui, nici din ori-quare din vitele
lui,

nici tote quâte sunt alle apprâpelui tău.
22, Cuvintele aquestea vorbi Domnul
Dunmnedeu către 101ă synagog'a vostră în
munte din midlocul focului : Întunercu,
caligine, negură (în quelle de jo), voce mare
şi mai multu nu mai adaosse;

ci șcrisse

aquestea pe dos țable de pâiră, şi le dette

mie.
25. Si a fost cum audirăţi vocea din
midlocul focului, quă muntele ardea în focu,

în apă din josul (fegei) pământului;

şi venirăți la mine toţi capii semențielor
vostre, şi sanhedrinul vostru și diceați :

quă eu sunt Domnul Dumnedeul teu, Dum:

nostru gloria sa şi mărirea sa, și vocea lui au»

9. Să nu te închini lor, nici să servi lor,

nedeu gelos, quare redau păcatul părinților

poste fiii, pină la a treia și a patra gene»

raţiă quellor que me urrăscu.

10. Si quare facu misericordiă la mii (de
goneraţii) quellor que m; dilegu, şi ţinu

precepieie melle.

11. Să nu iei numele Domnului Dumnedeului t&u în degert; qudci nu vă curăţi
Domnul pe quel que ia numele lui în deşert.

24, Eiecă arătă not Domnul Dumnedeul

dirăm din midlocul focului ; în dioa aquesta
vădurăm qud pote vorbi Dumnedeu către
omu, şi să mai trăiască (omul).
25. Si acum să nu murim, quă ne vă

consumă focul aquesta mare; de vommu
mai audi noi âncd vocea Domnului Dumne-

deului nostru, vommu

muri.

26. Quici, quare (omu este aquel!'a) ori-

que eorpu quarele a audit vocea Domnului

-
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6. Si vor fi cuvintele aquestea quâte eu
quellui viu, vorbind din midlocul focului,
commandu ţie astădi, în inim'a ta, şi în sufcă noi, şi să mai trăiască?
27. Appropiă-te tu, şi audi tole quâle fetul 1tu;
7. Si vei înaintă în aquestea pe fii tăi, şi
vă dicece Domnul Dumnedeul nostru către
vei vorbi în inim'a lor, quând stai în casă, și
tine, şi tu vei vorbi călre noi tote quâte vă
quând âmbli în cale, și quând te culei, şi
vorbi Domnul Dumnedeul nostru către line,

și (noi) vommu fi cu asculiare și vommu

facce.
28. Si audi Domnul Dumnedeul nostru
cuvintele vâstre vorbind către mine, şi disse
Domnul către mine : audit'am, vocea cuvin
telor popolului aquestuia, quâte vorbi către
tine; drepte (sunt) tote quite a vorbit.
29. Quine vă dă să fiă tot așă ne încetat
inima lor înt” Ensii, în quât a se teme de
mine şi a custodi tote commandele melle în

tote dillele (lor), qua bine să fă lor şi filiilor lor în eternu?
30. Passă, di către densii : relurnati-vă
voi la casele vostre.
31. Iar tu, aqui stăi cu mine, şi voiu

vorbi către tine tote commandele și dreptu-

rile şi judicăţele quâte vei înv&ţă pe dânşii;
şi lacă-le în țerr'a que eu dau lor în moştenire.
39, Veţi ţinne dar spre a facce, după cum
command mie Domnul Dumnedeul lu; nu

te vei înclină nici la drept'a nici la stâng/a.

35, In totă callea que prescrisse Domnul
Dumnedeul tău ție veti âmblă, qua să te

țiiă în repaos, şi sa “ţi fiă bine, şi să aveţi
dille lungi în ţerra que veți moșieni.

CAPU VI,
A. Si aquestea sunt commandele şi drepturile şi judicăţele quâte commandd Domnul Dumnedeui vostru spre a vă îndoctrină

a le facce assemenea în teri'a în quare in-

trati, spre a o moşteni,

2. Qua să vă lemeți de Domnul Dumnedeul vostru, spre a custodi tote drepturile

lui, şi commandele lui que eu commandu

astădi ţie, tu, şi filii tei, şi filii filiilor tăi, în
tote dillele vieței talle qua să aveti dille îndelunge.
5, Si ascultă, Israele, şi ținne de a facce,

qua bine să fiă cu tine, şi qua să vă îmmaltiţi forte, după cum a vorbit Domnul Dumnedeul tău, a dă ţie ţerră que revarsă laple
și miere.
A. Si aquestea (sunt) drepturile şi judicăţele quăte command Domnul

filiilor lui

Israel în desert, după que eşiră ei din tera
Egyptului: ascultă, Israele : Domnul Dumnedeul nostru, Domnu unul este;
5, Si vei amă pe Domnul Dumnedeul t&u,

din 161ă inim'a ta, și din tot sufletul teu, şi

din totă virtutea ta;

quând te scoli;

!
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8. Si le vei legă spre semnu la mân'a ta,

şi să fiă neclintit în aintea ochilor tăi;

9. Si le vei scrie pe liminele caselor

vostre, şi porțelor vâstre,

10. Si vă fi quând te vă inducce Domnul
Dumnedeul tu în ţerra que ajurat părinţilor tăi, Abraham şi Isaac şi Iacob, quă vă
dă ție cetăţi mari şi bune que (tu) nai edificat,

11. Case pline de tote bunurile que (tu)
nai împlut, cisterne sculpite que (tu) mai
sculpit, vii şi olivete que (tu) nu ai plantat,
492. Si

mâncând,

şi săturându-te,

iaă

minte ție, să nu ţi se delate inima şi să uite
pe Domnul Dumnedeul t&u que teexdusse din
țerr'a Egyplului, din cas'a servituţii.
13, Pe Domnul Dumnedeul tău adoră, și

lui numai vei servi, şi de Ellu te vei lipi, şi
în numele luite vei jură.
44. Să nu âmblaţi după alți dei din deii
națiunilor quellor din pregiurul vostru,
15. Quă Dumnedeu gelos (este) Domnul

Dumnedeul t&u în tine; nu cum-vă în urgiă
să se minie Domnul Dumnedeul t&u în tine,

şi să te extermine de pe faq'a pământului.
16. Nu vei tentă pe Domnul Dumnedeul
tu, după cum] aţi tentat în tentaţid.

17. Custodind vei custodi

commandele

Domnului Dumnedeului t&u, şi mărturiele
lui, şi drepturile lui, quâte command ție;
49. Si vei facee bunul şi plăcutul înaintea Domnului Durmnedeului tău, qua bine
să fiă cu line, şi să intri, şi să moştenesci

ţeria quea bună que a jurat Domnul (a dă)
părinților vostri.
19. Allungând

toţi inemicii t&i în aintea

fecei talle după cum a vorbit Domnul.
20. Si vă fi quând te vă întrebă filiul (eu
mâine, dicând : quare sunt mărturiele,

drepturile, şi judicătele quâte

şi

commands

Domnul Dumnedeul nostru no?
24. Vei dicce attunci filiului tău : domeslici eram lui Pharaon în ţerra Egyptului, şi

ne exdusse Domnul de acolo cu mână lare
şi cu bracu înaltu;

29, Si dette Domnul semne şi embleme
mari, şi relle în Egyptu întru Pharaon, şi
în t6tă casa lui în aintea nstră;

23. Si ne exdusse. (Domnul Dumnedeul
nostru) de acolo, qua să ne inducă spre a ne
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dă țerr'a aqueasta que a fost jurat (Dom
nul

Dumnedeul

noă.

nostru) părinților nostri â dă

24. Si commandb not Domnul

a facee

tea spre a ne teme de Domnul Dumnedeu
l

după cum commands not,

Asculta, Israele,

CAPU VII,
1. Si vă fi quând te vă inducee Domn
ul
Dumnedeul t&u în terr'a în quare
intri spre
a 0 moşteni, quă vă ardică natiuni mari
şi
multe din
aintea fecei talle,

pe

Chetteu

și
pe Gergeseu şi pe Amorrheu şi pe
Chana:
neu, şi pe Pherezeu, şi pe Eveu și
pe lebuseu, şeple natiuni, mari şi multe,
şi mai
tari de quât voi;

2. Si vă predă pe dânşii Domnul Dumne-

deul tău în mainile talle, şi îi vei
batle; cu
eXierminaţid să ”i exlermini, (şi)
să nu în-

vi,

observă a facce tote commandele aque
slea
înaintea Domnului Dumnedeului nostr
u,

(tote commandele şi) tote drepturile aques
-

Bril.

Cap.

nostru, qua bine să fiă no& în tâte dillele
(nostre), qua să trăim că și astădi.
25. Si misericordiă vă fi not, de vommu

Bocourt.

chiei cu dânșii nici o alianţă, nici Tiseri-

cordiă să aibi de dânșii ;
3. Să nu vă încuscriti cu denşii;
filia ta
să n o dai filiului lui, și filia lui să
n'o iei
filiului tău,

4. Qusci vă desbină (ellu) pe filiul
t&u
mine, şi ?] vă facce a servi la dei
străini, și cu mini se vă întereită Domn
ul
întru
dela

voi, și pe dată (e vă şi extermină,

5. Ci aşă făceți lor; alterele lor distr
ugeti şi staluele lor sfărmati-le, dumbra
vele

CAP.
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VIII.

lox tăiaţi-le din rădăcină; și quelle sculpile
alle deilor lor ardeţi-le în focu.
6. Qu5 popol consacrat esci Domnului
Dumnedeului t&u, şi pe line te proelesse
Domnul Dumnedeul t&u, spre a fi lui popol
propriu mai presus din toți popolii quâţi
(sunt) pe faca pămentului.
7. Nu dor pentru qus întreceţi la numer pe popolii quei lalţi vă proelesse Dom:
nul și vă allesse; quă voi sunteți mai pucini de quât ori-quare popol,
8. Ci pentru quă vă dilesse

Domnul,

și

pentru quo şi linu jurământul que jur părinților vostri, (pentru aqueea) v& exdusse

pe voi Domnul (de acolo) cu mână tare, şi
cu bracu înallu, şi te rescumpărd din cas'a

serviluții, din mâna lui Pharoon regele
Egyptului.
9. Vei sci dară, quă Domnul Dumnedeul
t&u, aquesta (este) Dumnedeu, Dumnedeul
credincios, quel que ţinne lelegătur'a şi
misericordia la quei que îl amă şi ţinnu preceplele lui în mii de generaţiuni;

10. Si quel que redă în facă (rul) quel-

lor que îl urrescu spre a'i extermină, și nu
întârdiă quellor que "1 urrescu a le redă în
facă (după inima lor);

11. Vei custodi dară preceptele, și drep-

turile, şi judicățele aquestea, quâte eu
commandu ţie astădi spre a facce.
12. Si vă fi quând veţi audi tote drepturile aquestea, și le veţi custodi și le veţi
facee, quă vă observă şi Domnul Dumnedeul l&u legătur'a sa cu line și misericordia, după cum a jurat părinților vostri.
15. Site vă dilige, şi te vă binecuvântă,

și te vă îmmulti, şi vă binecuvântă fetii pân-

tecelui î&u, şi îruetul pământului isu, şi
grâul t&u, şi vinul (tu, și oliul tiu, şi armentele vacelor talle, şi turmele oilor talle

pe pământul que Domnul jură părinţilor tăi
spre a dă tie.

14. Binecuvântat vei fi mai presus de
toţi popolii, nu vă fi intre voi nenăscătdre
nici sierpă, precum şi între vitele talie.

15. Si vă ardică Domnul (Dumnedeul
tu) dela tine 16tă neputinț'a, și (te mor-

burile Egyptului quelle relle, quâte ai vădut
și quâle ai cunoscut, şi nu le vă punne
peste tine, ci le vă punne peste quei que le

urrescu,
46. Si vei mâncă tote pradele gintilor
que Domnul Dumnedeul t&u dă ţie; să nui

cruţe ochiul tău, şi să nu servi

deilor lor,

qudei cursă (vă fi) ţie aquest'a,
„AT, lar de dici în cugetul t&u qus mai
multă este

naţia aqueasta de quâl mine;

cum voiu pute extermină pe dânşii?
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18. Să nu te temi de dânșii, ci cu recore
daţi să "ţi adduci â minte quâte făcu Domnul Dumnedeul t&u lui Pharaon și tutulor

Egyptenilor :

19. Tentaţiunile quelle mari que vedură
ochii tăi, şi semnele, şi emblemele quelie
mari aquellea, mâw'a quea tare, şi bracul
quel înaltu, cum te exdusse Domnul Dumnedeul tău ; tot assemenea vă facce Domnul
Dumnedeul vostru tutulor giniilor de quari
tu te temi dela fac'a lor.
20. Si vespi vă trimitte Domnul Dumnedeul (&u întru denşii, pînă se vor stinge
quei que au mai remas și s'au ascuns dela
fac'a la.
"
24. Nu vei păti nimicu

dela

fac'a lor;

quă Domnul Dumnedeul tu în midlocul tău
(este) Dumnedeu mare şi potent.
22. Si vă consumă Domnul Dumnedeul
t&u gintile aquestea dela faca la pugin quâte
pucin ; nui vei pul6 distrugge deo dată,
qua să nu deviiă pământul desert, şi să se
îmmulțiască peste line ferele selbatice.
25. Predă-va pe ei Domnul Dumnedeul
tău în mâinile talle, şi'i vei perde cu perdere mare, pînă quând îi vei extermină (cu
totul).
24. Si vă predă pe regii lor în mâinile
vostre, şi veți slinge numele lor din locul
aquelP'a; nu vă resistă nimeni înaintea fecei

talle pînă que ii vei extermină.

25 Sculpturele deilor lor ardeţi cu totul
în focu, și nu vei pofti argint nici aur de pe
denșii, spre a luă ţie, qua nu cum-vă să
cadi în cursă pentru aqueast'a, qub abominaţid este Domnului Dumnedeului t&u;
25. Si nu vei adducce abominaţiă în casa
ta, şi să fii anathemă că şi aqueasta;.ci cu
detestaţiă vei rempinge aqueast'a şi cu abominațid vei abomină aqueasta, qud ana-

themă este.

CAPU VIII.
1. Tote commandele que eu commandu
vot astădi veţi ţinne spre a le facce, qua să
trăiţi şi să vă îmmultiţi, şi să intraţi şi să
moşteniti terra (quea bună) que Domnul
juro părinţilor vostri.

2. Si "ţi addo ă minte de totă callea pe
quare te dusse Domnul Dumnedeul tău, patru-deci de anni cu aquesta, în desertu,
qua să te affligă, să te încerce, și să se cunoscă quelle din ininva ta, daqua vei cuslodi commandele lui, sau nu.
5. Si te afilipse, şi te flămândi, şi le nu-

tri cu mană que w'ai (mai) cunoscut, şi m'au
(mai) cunoscut părinţii tăi; quă să "ţi arate
quă nu numai cu pâine pote trăi Omul, ci
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cu lot cuvântul que procede din
Dumnedeu trăiesce Omul.

gur'a lui

- 4. Vestmintele talle nu se rupsert de pe

tine; picidrele talle nu se înflară, €cct patru

deci
5.
cum
seu,

de anni.
Si vei cundsce cu inima ta, quă
omu dre-quare pedepsesce pe
assemenea și Domnul Dumnedeul

te vă pedepsi.

|

|
preîliul
tău

6. Si vei custodi commandele Domnului

Dumnedeului tău, spre ă âmblă în căile lui

și a te teme de Ellu.
7.

Qusci Domnul

Dumnedeul

tău

te vă

inducce în ţerr”a quea bună şi multă, unde

torrente de ape, şi sorginți din abysuri (sunt)

reversânduse peste munti şi peste câmpii,
8. Tera grâului şi a ordului, vii, şi fici,

și rodii, teria olivei de oliu, și a mierii;
9. Tertă în quare nu în lipsă vei mâncă
pâinea la, şi nu vei fi lipsit de nimicu

pe

dens'a, țârră alle quăria petre sunt ferru,

CAP,

IX,

lor, mărturisescu voă astădi (si pe ceru şi
pe pământ) quă eu perdere vă veli perde.
20. Ca și quelle lalte ginti que Domnul
perde dela faca vostri, assemenea vă veți
perde (şi) voi, pentru quâte n' ascultarăți
de vocea Domnului Dumnedeului vostru.

CAPU IX,
1. Ascultă, Israele, tu treci astădi

Ior-

danul, spre a iniră şi a moşteni națiuni
mari şi cu mult mai tari de quât tine, cetăţi mari şi fortificate pînă la ceru,
2. Popol mare şi multu, şi "naltla statură, filii lui Enac, de quari tu scii și tu ai

audit : quine vă resistă în aintea fecei filiilor lui Enac?
3. Si vei cundsce astădi quă Domnul
Dumnedeul tu aquesta vă precede inaintea
fecei alle, focu consumător este; Ellu vă
extermină pe aquestia, şi aquest'a îi vă în-

frânge dela faca ta ; extermină vă pe ei şi

şi din munţii ei vei metallă aramă,

răpede îi vă perde,
Domnul.
|

țerra quea bună que dette ție.

consumă Domnul Dumnedeul t&u gintile
aquestea din aintea fecei talle, dicând:
pentru dreptăţile melle mă indusse Domnul
spre a moșteni ţerr'a aqueasta bun'ă, ci
pentru impieţalea gintilor aquestea Dom-

10. Si vei mânecă și te vei sălură şi vei
binecuvntă pe Domnul Dumnedeul tău în

_414. Iaă minte ţie nu cum vă să uiţi pe

Domnul Dumnedeul t&u,

de a nu

custodi

commandele lui, şi judicățele lui, şi dreptu:
rile lui, quâte eu commandu ție astădi.
12. Nu cumvă mâncând și sălurândule,

şi case bune edificând, şi locuind înțpen.

sele,

13. Si vacele şi oile talle immultinduse

ție, argintul şi aurul îmmulţinduse

tie quâte ai immulținduse ţie,

ție, şi

|

„44. Să te înalţi cu inima ta, şi să uiţi pe

DomnulDumnedeul t&u pe quel quete exdusse
din țerr'a Egyptului, din cas'a servituții;
Pe quel que te dusse prin desertul.
aquelPa marele şi horribil unde serpe mu-

Scălor, și scorpiă, şi sele, unde nu eră apă,

pe quel que îţi scosse din pâiră dură si aspră

sorginte de apă;

16. Pe quel que te nutri cu mană în desert,
que n'au mai fost cunoscut părinţii (&i, qua
să e afiligă, săte încerce, și să "ti facă bine
pînă în quelle după urmă :

17, Si să nu dici în inim'a la : Lăria mea
şi virtutea mâinii melle, tmi făcură puterea

aqueast'a mare,
19. Ci îţi vei adducce 4 minte de Domnul Dumnedeul tău, quă ellu îţi dă fortitu-

dine de a facce putere, quă să affirme al-

după

cum

îți disse

A. Să nu dici întru înim'a ta quând vă

nul îi vă exlermină din aintea fecei talle.

5. Nu pentru justiţia ta, şi pentru drep(atea inimei (alle intri spre a moşteni terra
lor, ci pentru fară-de-legea gintilor aquestea Domnul vă extermină pe dânsii, şi
pentru qua să confirme alianta sa que juro
Domnul părinţilor vostri, lui Abraham, și
Isaac, şi Jacob.
6. Si qua să scii astădi qus nu pentru

dreptăţile talle Domnul Dumnedeul tu dă,
ție astădi țerr'a aqueasta bună spre a o
moșteni; quici (tu) popol tare în cerbice
esci.
7, Adduţiă minte să nu uiţi (in) quâte
ai exacerbat pe Domnul Dumnedeul t&u în

desertu ; din dioa în quare eşirăti din Egyp-

tu, pînă que venirăți în locul aquest'a, ne-

suppuși vE purtarăţi în quelle

către Dom.-

nul.
9. Si în Choreb exacerbarăţi pe Dom:

nul, şi se minid

Domnul assupra

spre a vă extermină,

vostră,

_9, Quând mE suiam la munte spre-a luă

lianţa sa, que jurd părinţilor t&i pînă as-

tablele de peuă, tablele alliantei que închieid Domnulcu voi;. și stătuiu în munte

19. Si vă fi qub de vei uită cu uitare pe
Domnul Dumnedeul t6u şi vei âmblă după
dei străini, şi vei servi lor, şi te vei închină

pâine nu mâncaiu, şi apă nu b&uiu.
10. Si îmi dette Domnul quelle do table
de pâiră, quelle scrise cu degitul lui Dum-

tădi.

patru deci de dille şi patru deci de nopți :

GAP, Ş.
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nedeu, şi pe dânsele se gerissenă tâțe cuvintele quăte vorhisse Domnul cătra voi pe
munte din midlocul focului în did de adunantă,

14. Si a fost qui după patru deci de

dille şi patru deci de nopţi îmi dette Domnul quelle dot table de petră, tablele Testa»
mentului.
12.

Si disse Domnul

către mine, scâlă-

te (şi) descinde mai currend de aqui, quă
nelegiui popolul tu, que exdusseşi din
terra Egyptului; se abătură forte currând
din callea que le-ai prescris : îşi făcură

(o imagine) iurnată.
15. Mai disse Domnul către mine : spu-

su-ți-am o dată şi de dos ori, dicând : am
vedut popolul aquesta, şi cccă popol tare în
cerbice este.
|
14. Lassă-me a'i extermină, şi voiu stinge numele lor de sub ceru, şi te voiu facce

pe tine (capu) la naţiă (mare şi) multă, și

mai tare cu mult de quât aqueasla.
15. Si returnându-me, descinduiu din
munte, și muntele ardeă în focu, și amândo& tablele mărturielor pe ambele melle

mâini,

46. Si vednd qui aţi fost păcătuit în
aintea Domnului Dumnedeului nostru, făcendu-vi vițellu turnat, şi abăttendu-vă așă

de currend din callea que vă prescrissesse
Domnul;
17. Appucaiu quelle do table şi le aruncaiu din ambele melle mâini, și le sfărmaiu
înaintea vâstră;
18. Si mă rugaiu înaintea Domnului de

adoa 6ră că și mai nainte patru deci de dille
şi patru deci de nopţi (pâine nu mâneaiu și
apă nu btuiu) pentru păcatele vâstre que

p&căluisserâţi, făcend râul înaintea Dom.

nului Dumnedeului vostru spre a '] exarcerbă ;
19. Quăci temă îmi eră de urgia și mţ-

nia (lui), qud s'a fost exacerbat Domnul as-

supra

vostră

spre a vă extermină; și me

exaudi Domnul și în timpul aquela.
20. Sipe Aaron se minid forte sprea”]
extermină, şi mă rugaiu și pentru dânsul

în timpul aquelPa.
24. Jar păcatul vostru que aţi fost com-

mis, vitellul (adics) îl luaiu, și îl arseiu în

focu, sfărmatu-l-am şi "] am măcinat forte,
pînd que se făcu mânunt, şi deveni că pulberea, şi aruncaiu pulberea lui în torrentul
que descinde dela munte.
22.

Si la Incendiu, şi la Tentaţiă, şi. la

Mormintele Lăcomiei, (mai) exacerharăţi pe

Domnul Dumnedeul vostra.

23. Si quând

vă trimisse Domnul

din
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Cades Barnt, dicând : ascindoţi și moşteniţi
țerra que (eu) dau voi, voi nuv' aţi suppus
cuvntului Domnului Dumnedeului vostru,
și n'aţi credut lui, şi n'ati ascultat de vocea
lui.
24. Nesuppuşi furăţi în quelle către

Domnul din dioa (Ensăsi) que se făcu cunoscut
25.
palru
quâte

voă.
Si mă rugaiu înaintea Domnului,
deci de dille şi patru deci de nopti
mă rugaiu; (qutoi dissesse Domnul

de a vă extermină).

26, Rugatu-m'-am către Domnul şi am
dis : Domne, Dâmne, rege. al deilor, nu
extermină popolul tăuşi moştenirea ta que
ai vescump&rat în fortitudinea ta quea mare, pe quari ai exdus din terra Egyptului
în forlitudinea ta quea mare, în mân'a ta
quea validă, şi în bracul quel mare.

27. Addu “ţi ă minte de Abraham, și de
Isaac şi de Iacob servii tei, (quăror jurași

pe tine 6nsuţi); nu căută la asprimea popolului aquest'a, şi la păcatele lor, şi la impietățile lor.
|
„28. Qua nu cum vă să dică quei que locuescu ț&rra de unde ne-ai exdus, dicând :
pentru quă nu pote Domnul ai inducce în
terra que le a promis, şi pentru quă îi ur-

rasce Domnul, îi addusse afară spre a!j uc-

cide în desertu.
|
29. Si aqueștia popolul tău și mosteni-

rea ta (sunt), pe quari "i ai exdus din ţerr”a
Egyptului cu fortitudine mare și cu bracu
înaltu.
|

CAPU X,
4. Si în timpul aquell'a disse Domnul
către mine : faiă "ti doă table de pâtră că

quelle

d'ântiiu,

și ascinde

către mine

munte, şi *ți vei facce arcă de lemnu.

la

2. Si scrie-voiu pe table cuvintele que
fură pe primele table que sfărmași, şi le
vei punne în arcă.
3. Si făcuiu arcă de lemne

|
neputribili,

și tăiaiu quelle dos table de pstră că quelle

Mântâiu, şi ascinduiu la munte; şi quelle
dot table în mâinile melle.
i
A, Si serisse pe table după scriptura
quea d'ântâiu quelle dece cuvinte, que vor:

bisse Domnul către voi pe munte din mid-

locul focului, în dioa
detie Domnul.

5. Si

munte,

adunanţei,

returnându-mă

și pusseiu

cuiu,şi fură acolo,
nasse Domnul.

şi mi le

descinduiu

din

tablele în arc'a que fă-

dup$

cum

îmi ordo-

6. Si filii lui Israel se promiscară din
Beroth al filiilor lui Iacim Misadai ; (si) aco-

488

DEUTERONOMIU.

lo muri Aaron, şi se îmmormântd acolo ; și

preoți

Eleazar

filiul aquestuia

în locul

lui.
7. De acolo se promiscară la Gadgad,

ste mari
lei.

de ape.

8. In timpul aquelPa distinse Domnul semenţia lui Levi, spre a puriă arc'a testa-

şi gloriâse,

în nu.

mele lui pînă în dioa aqueast'a.
9. Pentru aqueasta nau Leviţii parte și
moştenire între fraţii lor; Domnul ensuși
esle moștenirea lui, după cum a dis
lui
Domnul Dumnedeul t&u.
10. Si eu stâttuiu în munte că şi în dillele dWânteiu, patru deci de diile şi patru
deci de nopţi; și me exaudi Domnul și
în
timpul aquest'a ; şi nu voi Domnul a vă
extermină,
41.

Si disse Domnul

câtre mine, passă,

înaintă în frontea popolului aquesta,
și
intre şi moștenească ţârr'a que am jurat
părinților lor ă o dă aquestor'a,
12. Si acum, Israele, que quere Domnul
Dumnedeul t&u dela tine, de quât
a te
teme de Domnul Dumnedeul t&u, a âmblă
În t6te căile lui și a] amă şi a servi Domnului Dumnedeului tău din totă inima
la,
și din tot sufiletul t&u,

15. A custodi commandele Domnului
Dumnedeului tău, şi drepturile lui quâte
eu commandu ţie astădi, qua bine să fiă
tie?
44. Bcct al Domnul Dumnedeului ttu

este cerul, şi cerul cerului, pământul şi
l6te quâle sunt într'ânsul.
15. Numai pe părinţii vostri îi preallesse

Domnul amânduii, şi allesse posteritatea
lor dup dânşii, pe voi, mai presus din tote

gintile, după cum (este) în dioa aqueast'a,

16. Circontăiaţi-ve dar asprimea inimei
vostre, şi cerbicele vostru nu *] mai învirtoşaţi.
17. Quăci Domnul Dumnedeul vostru
aquesta este Dumnedeul deilor, şi Domnul
domnilor, Dumnedeul quei mare, quel forte,

şi quel terribil quare nu se miră de facă (a
nimului) nici ia daru;
18. Quel que face judicată proselytului
şi orphanului și văduvei, și amă pe prose-

Iytu, dându'i pâine şi vestmânt.
19. Amaţi dară pe proselyli; quăci proselyti furăți în Egyptu.
20. Pe Domnul Dumnedeul tu vei adoră

şi lui (numai) vei servi, şi de dânsul te vei

lipi, şi în numele lui vei jură.

21. Ellu (este objetui

de) laud'a ta, şi

vedură

ochii

descindură părinţii tei în Egyptu; și acum
te facii Domnul Dumnedeui su câ stellele
cerului în multitudine.

mentului Domnului, a assistă înaintea Dom-

nului, a ministră lui, şi a se rugă

que

22. Cu septe deci (şi cinci) de sufflete

și

dela Gadgad la Ietabathă, pământ cu torrent

CAP. XI.

ellu Dumnedeul tău, quarele făcu ție aque-

CAPU XI.
1. Si vei amă pe Domnul Dumnedeul
(Eu, şi vei custodi custodiele lui și drepturile lui, și commandele lui și judicățele

lui în L0te dillele (vieței talle).

2. Si veţi sci astădi qus nu copillii voslri, que nu au sciut nici au vădut mu:
strarea Domnului
Dumnedeului t&u, și
măririle

lui, si mân'a lui quea tare şi bra-

cul lui que! înaltu,

3. Si semnele lui şi emblemele lui quâte

făcu, în midlocul Egyptului, lui Pharaon
regele Egyptului, şi ţărrei lui întrege,
4. Si quâte făcu puterii Egyptenilor ,
cârrele lor, şi căllărimea lor, cum le-a înnecat ap'a Mării Roşie peste faca lor, quând
vă allungau ei din apoi, şi "i extermind

Domnul (Dumnedeu) pină în dioa de aslădi;

5. Si quâte făcă vot în desert, pînă să
intraţi în locul aquest'a;

6. Si quâte făcu lui Dathan şi lui Abiron
filii lui Eliab filiul lui Ruben, pe quari deschidendu'și pământul gur'a, îi înghiţi,
cum şi casele lor, şi tindele lor, şi averea
lor cu dânşii, în midlocul lui Israel îniregu; (veti sei).
7. Qud ochii vostri vădură tâte operele

Domnului quelle mari quâte făcu vot aslădi.
8. Si veţi custodi tâte commandele lui que

eu commandu vot astădi, qua să trăiţi, şi să
vE îmmultiţi, și să intraţi şi să moşteniţi
țerr'a în quare voi treceţi Iordanul spre a o

moşteni.

9. Qua să duraţi îndelung în țerr'a que

Domnul jură părinţilor vostri a dă lor și

posterităţii
lor după densii, terră que reversă
lapte şi miere.
10. Qucei ţerr'a în quare intraţi voi spre

a o moşteni nu este că țera Egyptului, de
unde eşiți, quând

se semănă sămânța

ta,

să se adape prin (lucrarea) picidrelor talle
că o grădină de legume.
41. lar țerra în quare intri spre a o moș: .

leni,

terră

de

munte

plâiea cerului cade apă;

şi

de câmpu,

din

12. Terră que Domnul Dumnedeul tiu
'si o cerceledă neîncetat : ochii Domnului
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CAP. XII.

Dumneqeului t&u peste dâns'a dela începutul annului, şi pină la capătul annului.
15. De veţi ascultă cu ascultare tote
commandele lui quâte eu vă commandu
astădi, spre a amă pe Domnul Dumnedeul
1&u şi a servi lui din !6tă inim'a (a și din
tot sutiletul t&u ;
44. Qu5 vă dă plâiea pământului t&u la
timpul (său) timpuriu sau târdiu, şi “ţi vei
adună grâul şi vinul și oliul;
15. Si vei ave icrbă în terrinele talle
penlru vitele taile.
16.

Si mâncând

și

săturândute,

iai

minte ţie să nu ţi se dilate ininva, şi abattendu-vă să serviţi la dei străini, și să vă
închinaţi lor;
417. Si mîniându-se să se aprindă de urgiă Domnul assupr'a vosiră, şi să închidă
cerul, și să nu mai fiă apă, şi pământul să
nu mai dea fructul său, şi să poriţi de o dată
din țerr'a quea bună que delte Dumnedeu
vot.
19. Punneţi dar vorbele aquestea în inima vostră şi în sufiletul vostru; şi legaţi-le
spre semuu pe mâw'a vâstră, qua să îiă un
(totaphotu) ncelintit înaintea ochilor vostri.
19. Si învătaţi cu aquestea pe fiii vosiri, vorbindu-le quând stai a casă, quând
âmbli pe calle, şi quând te culci, şi quând
te scoli.

20. Si scriţi-le pe liminele caselor vâstre

şi portelor vostre,
24. Quă să vi se îmmultiască dillele vosire şi qilele filiilor vostri în terra que Domnul jură părinților vostri a dă lor că şi dillele cerului pe pământ.
22. Si vă (i, daqua cu ascultare veţi ascultă tote commandele aquestea que eu
commandu voă aslădi, spre a le facce, spre
a amă pe Domnul Dumnedeul vostru, spre
âmblă în tote căile lui și spre a vă lipi de

Eilu,
25. Quă vă allungă afară Domnul tote
gintile aquestea dela fag'a vostră, şi veţi
moșşteni națiuni
de quât voi.

mari şi cu mult mai tari

24. Tot locul unde vă călcă talp'a picio-

rului vostru, al vostru vă fi: dela desertu

şi Antiliban, şi dela riul quel mare, rîul
Euphratelui, şi pină la marea quea dela appusuri vor fi confinile vâstre.
29. Nu vă pule resistă nimeni înaintea
fecei vostre; tema de voi și terrârea de voi

vă impunne Domnul Dumnedeul vostru
peste i6lă faca țărrei pe quare veţi punne
piciorul, după cum a vorbit Domnul către
voi.
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26. Ecct eu dau astădi inaintea vostră
binecuvântări şi blesteme :
27. Binecuvântarea , de veţi ascultă
commandele Domnului Dumnedeului vos-

tru quâte eu commandu vot astădi;
28.

Si

blestemele,

de

nu

veți ascullă

commandele Domnului Dumnedeuiui vostru
quâte eu commandu voă (astădi), și de vă
veti retăci din callea que vam prescris as-

tădi, ducându-vă ă servi la dei străini que
nu cunâsceţi.
29. Si vă fi quând tevi inducce Domnul
Dumnedeul tău în terra în quare treci spre
a moşteni să dai binecuvântarea ta pe muntele Garizin şi blestemul pe muntele Gahal,
50. Si eccă-le aquestea dincolo de Ior-

dan în apoi de callea appusurilor sdrelui în

terra Chanaan que locuesce spre appusuri
în facă cu Golgol apprâpe de querrul quel
înalt,
51. Qudci voi treceţi Iordanul, intrând
spre ă moşteni terra que Domnul Dumnedeul dă voă în moştenire prin sorti în lote
dillele (vietei vostre), și o veţi moșteni şi
veți locui înti”ânsa;

32. Si veţi custodi de a facce tote precep-

lele aquestea, şi judicătele aqueslea que eu
dau în aintea vostră astădi.
CAPU XII.

1. Si aquestea sunt preceptele și judică-

țele que veți custodi spre a facee în lera
que Dumnul Domnedeul părinților vostri dă

voă în moştenire
trăiti pe pământ,

în ($le dillele, que

voi

2. Cu perdere perdeţi tote gințile întru
quare fură adoraţi deii lor, (și) pe quare
aveţi a le moşteni pe munţi, și pe coline și
subt ori-que arbure desu;
ă

5. Si distrugeţi altarele lor, sfărmati sta-

tuele lor, și dumbravele lor tăiati-le, și scul-

pturele deilor lor ardeţi-le în focu,și dis-

perdeți numele lor din locul agquel!'a.

4. Nu veţi facce ânst aşă Domnului Dumnedeului vostru ;

5. De quăt numai în locul que
lege Domnul Dumnedeul vostru în "șivre vă aluwa
din semenţ

iele vostre, spre a supranumi
numele s&u acolo, şi ă fi invocat; îlveti
căută
dară (acolo) şi veți intră.
”
6. Si veţi adducce acolo holocautom
ele

vosire, şi sacrificiele vostre, și decimele

vostre, și primiţiele mâinilor vâstre și
ură-

rile vâstre, şi quelle de bună voie alle vlor vosire şi dela oile vostre,
7. Si veți mâncă acolo înaintea Domnu
lui Dumnedeului vostru, şivă veţi bucură în
stre, și primogenitele din (armentele)
vace-

190

DEUTERONOMIU,

tote pe quate veţi punne mâinile vostre, voi,

și casele vostre în quâte
Domnul Dumnedeul t&u.

te binecuvânt$
-

9. Nu veţi faoce (acolo) quâte noi facem

astădi-aqui,
înaintea sa,

fiă-quare

gueea que îi place

9. Qusci nu aţi ajuns pînă aoium în re-

paosul (vostru) şi în moştenirea que Dom:
nul Dumnedeul vostru dă vos;
10. Ci veţi trecce Iordanul, și veţi locui

CAP.

XII.

Domnului
Dumnedeului tt în tote pe
quare vei punne mâna ta.
19. la ă minte ţie “i nu cum vă
abandoni pe Levitu în tot timpul quât veisă
văi pe pământ.

20. Si quând vă delăţi Domnul Dumne-

deul 1&u confinile talle, după cum ţi a vor-

bit, şi vei dicee : mâncâ-voiu carne, de
polii sufletul tău a mâncă carne, mănâcivă
carne, daqua din

î0tă pofta suffletului tu

în țerr'a que Domnul Dumnedeul vostru vă
vă împărți spre moștenire, și vă vă aşsădă

(doresti).

41. Si vă fi quă locul que și "1 vă allegg
Domnul Dumnedeul vostru qua într'ânsule

locul que 'și vă allegge Domnul Dumnedeu
t&u spre a fi invocat numele lui, vei înjun
ghiă dintre boii tăi şi dintre oile talle
din
quăte îţi vă dă Dumnedeul îsu, în modul

în repaos despre toţi inemicii din pregiur,
şi veţi locui în securitate.
|

să liă invocat numele lui, acolo veli adduc
ce
-lOte quâte eu vă commandu astădi, holocautomele vostre, şi sacrificiele

vâsle,

şi de-

cimele vostre, și primiţiele mâinilor vâstre
,

şi darurile vostre, şi tot que este mai alles

din darurile vostre, quâte aţi promilte
cu
urare Domnului Dumnedeului vostru.

12. Si vă veţi bucură înaintea Domuului

Dumnedeului

vostru,

voi,

şi filii vostri şi

iiliele vostre, şi feciorii vosiri şi fetele
vâs-

tre (din casă), ;și Levitul quare este la por-

țele vostre, pentru quă n'are parte
nici
sorte din preună cu voi.
15. la ă minte ţie nu cumvă să offeri ho-

locautomele talle în ori-que locu unde vei

vede.
_ 44. Ci numai în locul que *și vă allege
Domnul Dumnedeul tău, intruna dintre se-

mențiele talle,

acolo

vei offeri

holocauto-

mele (alle, şi acolo vei face (6te quâte
cu
commandu ţie astădi,
45. Ansg, în ori-que poflă a suffetului
leu, vei pute junghiă, şi mâncă cărni după
binecuvântarea Domnului Dumnedeului
tu,

que "ţi a dat în ori-quare cetate a ta; quel

necurat în miulocul teu, și quel curat
vă
put€ mâncă din aqueasta (din quelle
junghiale) că şi din caprisre Și din cerbu.

6. Din sânge ânsă nu veți mâncă, ci pe
pământ îl veţi vărsă că ap'a,
7. Nu vei pute mâncă în cetățile talle
decim'a grâului t&u, și vinului tău, şi oliu-

lui t&u, primogenitele din armentele vace-

lor talle şi dela oile talle, și tote urările
talle, quâte ai ură, și mărturisirile vâstre şi
primiţiele mâinilor vostre;
|
19. Gi înaintea Domnului Durinedeului
(eu vei mâncă aquestea, în locul unde "si
vă allegge Domnul Duninedeul tău sie'şi,
tu, şi filiul t&u, și Alia ta, și feciotul teu şi

feta la (din casă), şi Levitul; şi proselytul

din celățile iale; şi te vei bucură înaintea

21. Iar daqua mai departe de tine vă fi

după quare"ţi am commandat, şi vei mâncă
în cetăţile talle după tâtă pofta suffletului
tu,

22. După cum se mănâncă capriorea şi
cerbul, aşă vei mâncă queea que ai înjun
-

ghiat; quel necurat în midlocul tău şi quel
curat o vor mântă assemenea,
25. la ânsă forte tare A minte d'a nu
mâncă sânge;
ci este,

nu

se

quăci sângele vitei suffletul
pote

preună cu cărnile.

mâncă

suffletul

din

24. Nuveţi mâucă sângele, (ci)pe pămân
t

îl veţi vărsă că apă.

25. Sănu] mănâncqua
i ine să fiă ţie
și filiilor t&i după tine (în eternu), de
vei
facce binele şi quello plăcute înaintea
Domnului Dumnedeului t&u.
26. Quelle sânte ânsă alle tale que
vei

ave, şi quelle promise prin urări luându-l
vei veni în locul que 'şi vă allegge Domnul e
Dumnedeul tău sie'şi spre a îi invocat acolo
numele lui,
27. Si vei facce holocautomele taile;
cărnile le vei offeri pe altar Domnului Dum.

nedeului t&u, iar sângele

sacrificielor îl

vei revărsă la basea altarului Domnului
Dumnedeului t&u, şi cărnile vei mâncă.
28. Ubservă şi ascultă, şi fă (âte cuviutele aquestea quăte eu commandu (ie qua

bine să fiă ţie şi filiilor tei în secul, de vei
facce que este bine şi plăcut înaintea Domnului Duminedeului t&u.

|

29. Si quând vă extermină Domnul Dumnedeu

l tău gintile (la quari tu intri spre
a
moşteni terr'a lor) dela fac'a ta, și vei
moșteni aquestea și vei lotui în ţer”a lor,

30. la

minte ţie “i nu cum vă să queri

ă urmă lor, după que se vor extermină dela
faţa la, nu cum vă să queri deii lor,. dicend : după cum facu naţiunile aquestea

(servind) deilur lor, assernehea voiu facce
şi cu,

DEUTERONOMIU,

CAP. XIV.

51. Nu vei facce assemenea Domnului
Dumnedeului tău; quăci tote abominaţiunile quâte Domnul a urrit, făcură deilor
lor, qub şi pe. filii lor, gi pe filiele lore ardu în focu la deii lor.
52. Tot cuvântul que eu commându ţie

astădi, aquesta vei custodiă facee ; nu vei
adaoge la dânsul
t&nsul.

nici vei retragge din-

CAPU XIII.
1, ar de se vă ardică întru tine prophetu
sau visător de visuri, şi vă dă semne și em:
bleme,
|

2. Si sevă împlini semnul sau emblem'a
que a fost vorbit către tine, dicând : aidem
să urmăm şi să servim la dei străini pe

quari nui cunosceţi,
3. Să nu ascultați de cuvintele prophe-

tului aquelluia, sau alle quellui que visedă

visul aquelP'a; qu5 vă încercă Domnul
Dumnedeul vostru spre a sci daqua amaţi

pe Domnul Dumnedeul vostru din tstă iniim'a vostră şi din tot sufletul vosiru.

4. După Domnul Dumnedeul vostru veţi
urmă și de dânsul vă veţi teme, şi commandele lui veţi custodi, şi de vocea lui
veți ascultă, şi lui veţi serviși la dânsul vă
veți suppunne,

5. Iar prophetul aquella sau visătorul

aquell'a

de vis să moră; qudci

a vorbit

spre a te retăci dela Domnul Dumnedeul

teu, quarele te a exdus din ţerr'a Egyptului, quarele te-a rescumpărat din servitute,

(şi) spre a te scâte afară din callea que îţi
prescrisse Domnul Dumnedeul t&u ă âmblă

într'Ens'a; şi veţi facce (ast fel) a peri rul
dintre voi &nşi-vă.

6. lar de te vă invită fiatele tâu din tată
(su sau din mamă

ta, sau filiul tău sau fi-

lia ta, sau mulierea ta de pe sînul t&u sau
amicul tău que îţi este că suliletul, pe ascuns dicând : aidem să servim dei alţii pe
quati nu "i cunosei tu şi părinții (i;
7. Dintre deii ginlelor din pregiurul
vosttu vecine ţie sau mai depărtate de tine,
dela marginea pămentului pînă la marginea

pământului ;

9. Să nu consirați lui, şi să iu asculti

de dânsul, şi să nu?l cruțe ochiul teu,
şi să n" âibi dor de dânsul nici să 7] acco=
peri ;

9. Gidându "1 de facă, spunne'l, şi mâw'a
ta să fiă peste densul mai ântâiu spre a'l
uccide, şi mâinile popolului întregu mai
în urmă.
10. Si il vor lapidă cu peire, și vă muri;

quă a cercat ă te smulge dela Domnul Dum:

19

nedeul tu quarele te exdusse din Egyptu,
din casa serviluţii.
|
|
144. Si Israel întregu audind se vă teme,
şi nu vor mai adaoge a mai facce o assemenea faplă rea în midlocul vostru,
42. lar de vei augi în vre un'a din celă-

ile vostre que Domnul Dumnedeul su dă

ţie spre a locui acolo, qud dicu :
15. Eşitau bărbaţi fard-de-lege dintre
voi, şi au abătut pe toţi locuitorii cetăţii
lor, dicend : aidem să servim la alţi dei
que nu cunosoeţi,
14. Vai cercetă attunei, şi vei întrebă,
si vei învestigă forte, şi daqua adevtrat şi
manifestu este cuvântul aquesta, de s'a fă-

cut (în adev&r) abominaţia aqueasta întru
voi;

15. Uccidând vei uccide pe toţi locuito=
rii cetăţii aquelleia prin uccidere de gladiu;
cu analhemă o veți analhematisă, şi tote
quelle dintr'Ensa, şi vitele ei prin gură
de gladiu.
16; Si tote spoliele ei le vei adună în
plateele ei, şi vei incinde cetatea

cu focu,

şi tote spoliele ei cu totul în preună înain-

tea Domnului Dumnedeului t&u, şi remâie
nelocuită în eternu, şi să nu se mai

0di-

fice.
17. Să nu se lipească nimicu din ana:
themă de mân'a ta, qua să s& întorcă Domnul din mînia urgiei salle şi să "i dea misericordiă, şi să te înimulțiască, şi să fiă misericordios cu îine (şi să te salure, după
cum "ţia vorbit), (şi) după cum a jurat Domnul părinţilor l&iș

18. Daqua vei ascultă de vocea Domnu-.

lui Dumnedeului

tu

spre a custodi tote

preceplele lui quâte eu commandu ţie astădi, spre a facce Dinele şi plăcutul înaintea
Domnului Dumnedeului t&u,

CAPU XIV.
4. Filii fiţi ai Domnului Dumnedeului
vostru să hu ve faceţi incisiuni, și nu vă
putineți calviţiă între ochii vostri pentru vre
un morl.

2. Qusci popol sânt esci Domnului Dum-

nedeului t&u, şi pe tine te allesse Domnul

Dumnedeul tău spre a fi lui popol propriu
al seu dintre tâte nâţiunile de pe fag'a pămentului,
3. Nu veţi mânoă hici 0 abominaţiă,
4; Aquestea sunt vitele que veți mântă :
vitellu dela vavce, şi "gnellu dela oi, şi iedu
dela capre,
5. Si cerbu, şi căptidră, şi bivolu, şi tra-

gelaphu, şi pygargu, şi orygă, și cămilu:
pardal ;

|
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6. Si tetă vita que despică copita, si
quare unghiele le desunghiă în do& părţi,

şi quare rumegă între vile, aqueslea să
mâncaţi.
7. Si aquestea să nu mâncaţi din quelle
que rumegă și din quelle que despică copita, şi desunghiă unghiele : camil'a, şi
dasypodul, și cheerogrilliul, quă rumegă (în
adevăr) aquestea, ânsă copit'a nu despariu,
(şi) necurate sunt vos.
8. Si porcul, que desparte copit'a, și

desunghiă unghiele, ânsă nu. rumegă, (si)

necurat este aquest'a voă; din cărnile aquestor'a să nu mâncaţi, și de mortăcinele lor
să nu vă allingeţi.

9. Si aquestea veţi mâncă din quâte sunt

în ape : tote quâte

„ (aquestea) să mâncaţi.
10. Si tote

au aripidre

şi soldi

quâte nu au aripiâre

nici

soldi nu veți mâncă; (qusci) necurate sunt
aquestea vot.

Sa

41, Ori-que passere curată veţi mâncă,

12. Si aquestea sunt que nu veţi mâucă
dintr'ânsele : aquila, şi grypa, şi alietul ;
15. Si ixal, şi vulturul, şi ictinul,şi semenile aquestuia.

44. Si ori-que corbu, şi semenile aquesuia.
15. Si struțul, şi glauca (buha), și larul,
şi eretele şi semenii aquestuia ;
16. Si erodiul, şi lebăda, şi ibis;

17. Si mergulul, (și upupa) şi porphyrionul, şi nyctocoracele.
18. Si pelecanul, şi cbaradriul, și seme-

nile aquestuia; şi epopa, şi nycterida (liliacul).
19. Tote reptiliele dintre quelle svolă-

tore, necurate sunt aquestea vo& ; nu veți

mâncă dintr'ânsele.
20. Ori-que svolătâre curată veţi mâncă.
24. Si ori-que mortăcină nu veţi mâncă;

străinului din cetățile talle se vă dă, şi o vă
mâncă sau se vă vinde străinului; quă popol sunt esci Domnului Dumnedeului t&u.

Nu vei ferbe "gnellu în laptele mamei sale;
22. Decimă vei decimă

ori-que productu

al semănăturei tarea, productul terrinei în
fiă-quare annu;
25. Si vei mâncă aqueasta în aintea
Domnului Dumnedeului t&u în locul que 'şi
vă allegge Dumnul Dumnedeul t&u spre a

fi învocat numele

lui acolo; vei adducce

decimaţiunile grâului t&u, şi vinului t&u,şi

oliului teu, şi primogenitele dela armentele
talle de vace şi dela oile talle, qua să înveţi
a te teme de Domnul Dumnedeul t&u în tote

dille (talle).

a

24. Iar devi fi depărtată callea dela tine,

CAP.

ăv.

şi nu vei pute offerd aquestea, quă departe

dela tine este locul que “și pl vă allegge

Domnul Dumnedeul tu spre a fi invocat
acolo numele lui, quând te vă bine cuvântă
Domnul Dumnedeul teu,
25. Vinde-vei aquestea pe argint, și vei

luă argintul în mâinile talle, și te vei ducce

la locul que *şi vă allege Domnul Dumne-

deul tu,

26. Si vei dă argintul pe ori-que îti vă

pofii suifletul tău, şi vei mâncă acolo înain-

tea Domnului Dumnedeului t&u,
bucură tu şi cas'a ia,

şi te vei

„27. Si pe Levitul din cetăţile talle, nu "1

vei abandonă, qusei ellu are parte si sorte

din preună cu tine.
|
28. După lrei anni vei scote (Ot decima
din productele talle în annul aquella, si o

vei punne în celălile talle;
29. Si vă veni Levitul, quă ellu nu are
parle nici sorte din preună cu tine, şi proselytul, și orphanul, şi văduva quea din
cetăţile talle, şi vor mâncă şi se vor sălură,
qua să te binecuvinte Domnul Dumnedeul

1&u în tâte operele mâinilor talle que vei

facce.

a

CAPU XV.
4. La al şeptelea annu vei facce remis-

siă (iertare).

2. Si ast fel este constituţia remissiunii :

vei remitte (ierti) ori-que debitu propriu
que îți este dator apprâpele : pe apprâpele
t&u şi pe fratele t&u nu vei strimtoră, qusei

sa proclamat remissia Domnului Dumne-

deului tău.
5. Dela străin poti quere quâte sunt alle

talle la dânsul; iar fratelui eu iertare vei
facce de queea que "ţi este dator.
4. Qu5 nu vă fi întru tine (Israele) scă-

pălat (şi lipsit); pentru qus binecuvântând
te vă binecuvântă Domnul Dumnedeul t&u
în ţerr'a que Domnul Dumnedeul t&u dă ție

parte spre a o mosțeni,

9. De vei ascultă ânsă cu ascultare de
vocea Domnului Dumnedeului vostru spre
a custodi şi a facce tote commandele aquestea que eu commandu ţie astădi;
6. Qus Domnul Dumnedeul teu te vă binecuvântă după cum a vorbit ţie, şi vei îm-

prumulă națiuni

multe,

iar tu nute vei

împrumută, ci tu vei domină peste multe

naţiuni, iar peste tine nu vor domină.

7. Iar de se vă află întru tine scăpătat şi
lipsit dintre frații t&i în vre una din cetățile
din terra que Domnul Durnedeul tău dă
ție (drep parte), să nu “ţi împeiresci inim'a,

CAP.

XVI.

DEUTERONOMIU.

nici să'ţi strîngi mâna dela fratele tu quel

scăpttat şi lipsit.
8. Qi deschidând deschide mâinile talle
înaintea lui şi împrumut împrumută'l de
ajuns ori de quât vă ave nevoie (şi) ori de

quât îi vă fi lipsa.

9. La ă minte ţie nu cumvă să se facă
cuvent ascuns în inima ta (de) fără-de-lege,
dicând : se appropiă annul al şeptelea, annul
ierlării,şi (aşă) să se înr&utăţiască ochiul tu
spre appropele t&u quel lipsit și scăpătat,
şi să nu "i dai, quă vă strigă assupra la către

Domnulu, şi vă fi întru tine păcat mare.

10. Dând dă lui, şi împrumut împrumată "1, ori de quât are nevoie, şi să nu te
attristi cu inim'a ta quând dai lui, qus
pentru fapta aqueasta te vă binecuvântă
Domnul Dumnedeul 1&u în tte operile (alle
şi în l6te pe quari vei punne mân'a ta,
11. Quâci nu vă lipsi neavut şi scăpălal
din terra ta; (şi) de aqueasta commandu eu
ție spre a facce fapta aqueast'a, dicând :
deschidend deschide mâinile talle în aintea
fratelui t&u quellui ne avut, și quellui que
se râgă pe pământul t&u.
12. Si de se vă vinde tie fratele l&u
Hebreul sau Hebrea, îţi vă servi ştse anni,
şi în al şeplelea annu îl vei demilte liber
dela line,
13. ar quând îl demiţi liber dela tine,
nu "] vei demitle deșert;
_44.

Cu căpuire îl vei căpui din oile talle,

şi din grâul t&u, și din inul t&u, după
-quâte te vă fi Dinecuvântat Domnul Dumnedeul i&u, vei dă lui.

15. Si li vei adducee ă minte quă domesticu ai fost în tera Eeyplului, şi te-a
rescumpă&ral Domnul Dumnedeul tău de
acolo; de aqueasta îți commandu eu a facce
fapla aqueasta aslădi.
16. lar de vă dicce către line : nu esu
dela tine, pentru quă s'a fost lipit inima lui
de tine şi de cas'a ta, (și) qud îi este bine
lui pe lirigă line;

47. Luă-vei (altunci) sula şi îi vei găuri
urechiea la uşă (assupra pragului) și vă fi

tie domesticu pentru tot dMauna; şi fetei
talie din casă vei facce tot assemenea.

18. Să nu "i fiă cu greu qub îi demiţi
liberi dela tine,quă şese anni ţi a servil cu
salariu annual de mercenariu, şi te vă binecuvântă Domnul Dumuedeul tău în tte
quâte faci.

19. Tot primogenitul que se vă nasce la

vacele alle şi Ja oile talle, masculii vei san:
tifică Domnului Dumnedeului l&u ; nu vei
laboră cu vitellul primogenitu, şi nu vei

tunde primogenitul dela oile taile;
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20. Inaintea Domnului Dumnedeului i&u
îl vei mâncă din annu în annu, în locul que
"şi vă allegge Domnul Dumnedeu! lu, tu
şi cas'a la.
24. Iar de vă fi întrensul defect, (de vă
fi) schiopu sau orbu, sau ori-que defectu
rtu, nu ”l vei sacrifică Domnului Dumnedeului iu;

22. În cetăţile talle îl vei mâncă; quel

necurat întru tine că şi quel curat îl vă
pule mâncă assemenea, că cum (se mănâncă) capridra şi cerbul.
25. Ans& sângele lui nu vei mânecă, (ci)

pe pământ îl vei versă că apă.
CAPU

XVI,

1. Observă lum'a queller Nuoă (spice) şi

vei facce Domnului Dumnedeului tu pascele, quă în luma quellor Nuot ai eşit din
Egyptu nâptea.
2. Si vei sacrifică Domnului Dumnedeului t&u pascele, oi și boi în Jocul que *și "| vă
allege Domnul Dumnedeul tu spre a i
invocat numele lui acolo.
5. Să nu mănânci peste dâusul fermentat:
șepte dille vei mâncă peste dânsul azyme,
pâine de afflicţiune, quă răpede eşirâti din
Egyptu n6ptea, qua să vă adduceți ă minte
de dioa eșirii vostre din terra Esyptului în
tote dillele vieţei vostre.
4. Si să nu se vedă la line fermeniat în
tote hotarele talle şepte dille, şi să nu
dormă din cărnile que veţi sacrifică sera în
dioa ânttiea pind dimineata
5. Nu vei pute sacrifică pascele în nici
uwa din cetăţile talle que Domnul Dum:
nedeul tău dă tie;

6. Ci în locul que 'și vă allegge Domnul

Dumnedeul t&u spre a îi invocat numele lui,
acolo vei sacrifică pascele sera către appusul sdrelui, pe timpul în quare ai eşit
din Egyptu, |.
7 Si vei ferbe și vei frige, şi vei mâncă
în locul que 'și vă allegge Domnul Dumne-

deul l&u ; şi te vei returnă de dimineată şi
te vei ducce la casele talle,
”
8. Seşe dille vei mâncă azyme, și dioa a

seplea exodiu serbătâre Domnului Dumnedeului 1&u; nu vei facce într” Ensa nici o
operă, de quât quelle que se facu (pentru

quererile) sufiletului.
9. Septe septămâne întrege vei enumără

tie “ţi, de cum începe

secera a seceră, vei

începe a enumiră ştpte săptămâne;

10. Si vei facce serbătâre septimânelor
Domnului Dumnegeului t&u după quât pote
mân'a ta, la quâte îţi vă dă după cum te

vă fi binecuventat Domnul Dumnedeul tu;
13
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14. Si te vei bucură înaintea Domnului
Dumnedeului tău, tu şi filiul t&u, și filia ta,

şi feciorul t&u şi Îc'a la (din casă), şi Levi-

tul din călăţile talle, și proselylul, şi orphanul, şi v&duv'a dintre voi, în locul que
"şi vă allegge Domnul Dumnedeul tău spre a
fi invocat numele stu acolo.
12. Si "ţi vei adducce ă minte qud domes-.
ticu ai' fost în ţerr'a Egyptului, şi vei custodi şi vei facce commandele aquestea.
„43. Serbătrea tabernaculelor “ţi o vei
înece scpte dille, quând vei adună din aria

CAP,

XVII.

2, lar de se vă află în midlocul t&u, în
vre n'a din cetăţile talle que Domnul Dumnedeu dă ţie, Dărbat sau femee que vă comilte r&ul înaintea Domnului Dumnedeului
tău, călcând allianţa lui,
3. Si ivecend vor servi la dei străini și
se vor închină

lor, s6relui, sau

lunei,

sau

ori-quărui ornament de pe ceru, que nu "ţi

am commandat (a servi),

4. Si se vă spunne ţie (una că aqueasia),
lu vei audi şi vei cercelă cu stăruire, și
(apoi) daqua adevărat a eşit cuvântul, s a

14. Și te vei Ducură în solemnilatea ta,
tu şi filiul t&u, şi filia ta, şi feciorul t&u şi

întemplat (adică) abominaţia aqueasta în
Israel;
5. Vei scotte attunci pe omul aquell'a

orphanul, și văduva quea din cetăţile talle.
15, Septe dille vei serbători Domnului

sau
un
pe
vor

ia, si din linul ţtu;

Î6Va ta (din casă) şi Levitul, şi proselylul, și
Dumnedeului t&u în locul que şi "Lvă allegge Domnul Dumnedeul tu (spre ă fi invocat numele s&u acolo); qua să te bine
cuvinte Domnul Dumnedeul tău în tote
fructele alle, şi în (tă fapt'a mâinilor talle,

qua să fii cu voie bună multumindu-te.
16. In trei timpi ai annului se vă arătă

ori-que mascule în aintea Domnului Durmnedeului 1&u în locul que 'și vă allegge
Domnul : în sărbătorea Azymelor, și în ser-

pe femeea aqueea, que au fost commis
rău că aquesta, la porta (cetăţii) taile,
bărbat şi pe femee; cată să moră, şi”i
uecide cu pelre.

6. După (spusa) a doi marturi sau a lrei

marturi pote muri quel que & să moră; nu
vă pute (ânsă) muri (numai după spusa)
unui marlur.

7. Si mâna marturilor vă fi peste dânsul
mai ântâiu, spre a "| ommori, şi mâna popolului întregu mai la urmă.

8. lar de vă fi vre o questi que nu vei

pule (deslegă) în judicată între sânge și
bătorea' sept&mânelor, și în sărbătorea însânge (morte şi morte), și între judicată şi
figerii 'Tabernaculelor. Nu te vei arătă ' judicată, și între plagă şi plagă, şi între
deşeri înaintea Domnului Dumnedeului
controversiă şi conlroversiă, questiuni de
tău :
judicată în celăţile talle ; sculându-te te vei
17. (Ci) fiă-quare după puterea mâinilor
sui la locul que 'și vă allegge Domnul Dum:
vosire, după Dinecuvântarea Domnului
nedeul tău spre a fi invocat într'ânsul nuDumnedeului (&u que a dat ţie.
mele său ;
19. Judicători şi întruducători de rap9. Si te vei ducce la sacerdoţii Leviţi și
porturi îţi vei stabili în 16te cetăţile talle
la judicătorul que vă fi în dillele aquellea,
que Domnul Dumnedeul t&u dă ţie, după
şi cercetând (aqueslia), îti vor spunne judi-

semenţiele alle, şi vor judică popolul judicală dreptă.
A9. Nu vor

înclină judicaVa,

nu

vor

căulă a cunosce fac'a (cuivă), nici vor luă

daruri, quăci darurile orbescu ochii înțelleptilor, şi scadu cuvintele drepţilor.
20. Cu dreptate să urmăresci dreplatea,
qua să trăiţi, şi intrând să moşteniţi țerr'a

que Domnul Dumnedeul t&u dă ție.
21. Nu "i plantă dumbravă; nici un ar.
Dare pe lungă altarul Domnului Dumnedeului t&u să nu "ţi faci.

|

22. Să nu "i ardici statue, que a urrit
Domnul Dumnedeul tu.
CAPU XVII.
4. Nu vei oferi Domnului Dumnedeului
itu vitellu sau die, în quare este defectu

(sau) quevă rău; quă abominaţiă Domnaultii
Dumnedeului tău este.

cata;
10. Si vei facce după cuvântul que
(aquestia) iţi vor spunne din locul aquelP'a

que îşi vă allegge Domnul Dumnedeul tău
spre
a se invocă numele stu acolo, şi vei

custodi forte de a facce după tote quâte vă
legiui ţie.
11. După legea după quare te vor lumină, şi după judicata que îti vor spunne
vei facce : nu ie vei înclină dela cuvâutul

que îți vor spunne (nici) la drepta nici la
slâng'a.
.
42. Si omul quare vă facce în superbiă
cum să nu asculie de sacerdotele que assistă a ministră în numele Domnului Dum-

nedeului tău sau de judicătorul que ar” fi
în dillele aquellea, să moră mul

şi vei ardică riul din Israel].

aquelP'a

43. Si tot popolul audind
se vă leme şi
-

| nu vă mai commilte impietale.

A

CAP. IVIUL.
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14. lar de vei întră în ţerw'a que Dom-

nul Dumnedeul 1&u dă ție drept parte şi o
vei moşteni şi vei locui intr'âns'a, și vei
dicce : constitui-voiu peste mine principe,
cum (au) şi quelle Palte naţiuni din pregiurul meu;

45.
Constituindu conslilue peste line
principele pe quare 71 vă allegge Domnul
Dumnedeul tău; dintre fraţii (&i (ânsă) vei
constitui peste tine principe; nu vei pul€
aşședă peste tine omu de altă naţiă, quă nu
este fratele 1&u.

16. (Luaţi â minte) ânsă să nu'şi îmmul-

liască căllărimea,
popolul în Egyptu
de a'şi îmmulți
Va dis o dată; nu

nici să reducă (din nuou)
(în servitute), cu midlocu
căllărimea; qud Domnul
cum vă să adaogeţi a vă

mai înturnă pe callea aqueea.

47. Si să nu'şi îmmulţiască (principele
aquel!'a) femeile, qua să nu i se perverte
inim'a ; şi argint şi aur să nu'și îmmulţiască fovle.
18, Ci vă fi quând vă şede pe seaunul

autorităţii salle vă punne a'şi scrie Deuteronomiul aquesta
doții Leviţi.

în carte de către sacer-

19. Si o vă ave cu dânsul, şi vă cili pe

dâns'a în tote dillele vieţei salle, quă să
înveţe a se leme de Domnul Dumnedeul
stu, a custodi lote commandele aquestea și
tote indreptările aquestea spre ă le facce;

20. Qua să nu se înalțe inima lui mai pre

sus de fraţii săi, qua să nu trecă peste commandele (aquestea) la drepa sau la stâng'a,
şi qua să polă ducce în delungu în autori.
tatea sa ellu şi filii lui din preună cu dânsul
între filii lui Israel.

CAPU XVIII.
1... Nu vor ave sacerdoții Leviţii cu totă

semenţia lui Levi parte nici sorle din
preună cu Israel; ci carpomele (que se ad-

ducu) Domnului este sârtea lor; mâncă-vor
dintr'aquestea).
2. Lotu (de pământ) nu vă ave (Levitul)
intre fraţii lui; (quăci) Domnul Ensuşi este
sortea lui după cum “ia dis” o lui.

d. Si aqueasta este judicata sacerdoţilor : quelle que (se adducu) dela popol,
dela quei que înjunghiă sacrificiele lor, fiă

vitellu fiă Gie; se vă dă sacerdotelui Dragul
şi fălcele şi pântecele;

A. Si primiţiele grâului tu, şi vinului
tu, şi oliului tău, şi primiţiele tunsurelor

oilor talle vei dă lui;

5. Qud pe densul îl allesse Domnul Dum:

nedeul l&u din tote semenţiele talle spre a

assistă în aintea Domnului Dumnedeului

tău,

495

spre

minislrare

și binecuvântare

în

numele Domnului, ellu și filii lui în tste
dillele,
“
6. Iar daqua vă supraveni Levitul din
vre un'a din cetățile vâstre dintre toţi filii
lui Israel, de unde locuesce, după cum poflesce sufletul lui, în locul que 'și vă allegge Domnul;
7. Vă ministră în numele Domnului
Dumnedeului său, că toţi fraţii lui Leviţii,
que assislă acolo înaintea Domnului ;
9. Parte împărțită vă mânca,

(quelle que vor eși) din vendarea
părintesei alle lui.

afard

diu

quellor

9. lar de vei întră tu în ârr'a que Dom-

nul Dumnedeul t&u dă ţie, nu te vei învăţă
a facce după abominaţiunile gintilor aquel-.
loa.
10. Să nu se afle intru line quarele să

trecă pe filiul său or pe filia sa prin focu,

vaticinând valiciniu, devinând şi augurând
(după passere),
11. -Venificu, încântând incantaţiă, ven-

trilocu și consultând emblemele, cercetând

moriii,
12. Qusci abominaţiă (este) Domnului
Dumnedeului tu tot quel que face âquestea; quăci pentru aqueste abominaţiuni
Domnul Dumnedeul t&u vă extermină pe
aqueştia dela fac'a ta.

15. Perfectu fii înaintea Domnului Dum.

nedeului t&u.
14. Qusci naţiunile aquestea que tu le
vei moşteni aquestea de vaticinie şi de de-

vinațiuni ascultă; ţie ânst nu sa dat așă

dela Domnul Dumnedeul tău.
15. Prophet din midlocul fraţilor t&i, că
pe mine vă sculă tie Domnul Dumnedeul

tâu ; de dânsul veţi ascultă.

16. După tâte quâte ai querut dela Domnul Dumnedeul t&u în Choreb în dioa adu-

nanței dicend : nu vommu

mai adaoge a

audi vocea Domnului Dumnedeului nostru,
şi focul aquesta marele nu "| mai putem

vede, quă murim (cu toţii),

17, Atunci disse Domnul către mine :
drepte (şi bune) tote quâte disseră :

18. Prophev'

dară voiu înălţă

lor din

midlocul fraţilor lor, că şi pe tine, şi voiu
dă cuvântul meu în gur'a lui, şi vă vorbi
lor după cum voiu commandă lui.

„49. Si omul (aquelV'a) que nu vă ascultă
de cuvintele lui, quâte vă vorbi în numele
meu prophetul, eu îmi voiu resbună assupra lui,
20. Anst (și) prophetul que ar” commitie

impielatea de

meu

a vorbi cuvânt

que eu w'am commandat

în numele

lui-de a
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vorbi, şi quare vă vorbi în nume de alţi dei,
să moră prophetul aquela.
21. lar de vei dicce în inim'a ta : cum
vommu cunosce cuventul que m'a vorbit
Domnul?

22. Quâte vă vorbi prophetul în numele

Domnului, și nu se vă împlini cuvântul lui,
şi nu se vă intemplă, aquella (este) 'cuvânt
que nu "la dis Domnul : în impietate 7] a

vorbit prophetul
după dânsul.

(aquelt'a); nu vă luaţi

CAPU XIX.
4, lar quând vă extermină Domnul Dumnedeul tău gintile a quăror ţârră Domnul
Dumnedeul tău dă ţie, şi le vei moșteni, și
vei locui în cetăţile lor şi în casele lor, |
2. Trei cetăţi vei separă (ie în midlocul
ț&vrei talie que Domnul Dumnedeul tu dă
ție spre a o moşteni.
3. Mesora "(i callea, şi vei împărţi în trei
hotarele t&rrei talle que Domnul Dumnedeul 1&u împarte ţie; şi vă fi acolo refugiu
la ori-quc omuccidu.
4. Aqueasta ânsă vă fi instituția omucidului que vă fugi acolo, şi vă pute trăi:
quel quare ar” lovi (adico) fără de voie pe
appropele stu, și mai nainte de ieri şi alaltă ieri nu "| a fost urril;
5. Si aquel!'a que ar” intră cu appropele
s&u în pădure spre a adună lemue și avântând mâvi'a sa cu securea quând laiă lemnul, şi cădând ferrul din lemnu vă ajunge

pe appropele, şi vă muri; (unul câ) aquesta

vă pule se refugiă în vre una

din cetăţile

aquestea, şi vă trăi,

6. Qua nu cumvă quel cu dreptul de a

resbună sângele, allungâud după urmă pe
omuccid pe quând inima îi este âncă fer.
hinte, să "1 ajungă, de vă fi callea mai
lungă, să 7] iovescă la viată şi să ”] ommâre;
de şi nu este judicată de morte pentru
aquesta ; qudci nu ?| a fost urrit pe ellu de
ieri şi de alaltă ieri.

7.

Pentru aqueasva eu îţi commandu

cuventul

aquesta,

dicend: trei ceţăţi îţi

vei allege tie (a nume pentru aqueast'a).
8, lar de vă delăţi Domnul

Dumnedeul

1&u hotarele tale, după cum a jurat părin-

ților tăi, și vă da ție Domnul 16tă ţerr'a que

a disa dă părinților ui,
9. (De vei ascultă a facce tote commau-

CAP. XX.

cusabil pe pământul t&u que Domnul Dum:

nedeul l&u dă tie în moștenire, și nu

întru tine (om) culpabil de sânge.

vă

41. Iar de vă fi vre uu omu que urrasce

pe appropele s&u, şi pândindu "1, se vă

sculă assupra lui și "1 vă lovi la viată cum

să moră;
42. De vă fugi (un assemenca omuccidu)

în vre una din cetăţile aquestea, vor trimille quei mai vechi ai cetăţii lui, și "1 vor
luă de acolo şi "| vor dă în mâinile quellui
cu dreptul de a resbună sângele qua să
moră.
15. Să nu] cruţe ochiul t&u, ci vei curăți sângele neaccusabil din Israel, și bine
vă [i lie.
14. Nu vei strămută hotarele appropelui l&u quele a pus quei mai nainte de
tine în mostenirea ta quc ai moștenit'o în
terra que Domnul Dumnedeul t&u dă ţie
drept parte a mosteni.

|

15. Nu pote stă un mariur spre a mărlurisi assupra omului despre nici o nedreptate, despre nici un deliciu, despre nici un

păcat que s ar” commitle; ci după gur'a a
doi marturi, și după gura a trei marturi
se vă stabili ori-que cuvent (sau judicată).
46. lar de vă stă martur injustu assupra
vre unui omu, accusându *] de impielate;
47. Sta-vor quei doi 6meni între quari
este contestațiă în aintea Domnului şi înaintea sacerdoţilor,şi înaintea judicătorilor,
que vor [i în dillele aquellea ;
18. Si vor cercetă judicătorii cu luare ă
minte, şi daqua (în adevăr ese qud) martur
nedrept a fost mărturisit strâmbe, şi sa

fost sculat assupra fratelui său ;
19.

Attunci

faceţi aguestuia, după cum

ellu percugelasse a facce apprâpelui sâu, și
veți curăți ast fel r&ul dintre voi nşivă;
20. Si quei alti audind se vor teme și nu
vor mai adaoge a facce o răulale că aqueasta
întru voi.

21. Să n” aibă pietate ochiul t8u de unul
că aquesta”;

ci sufflet pentru sufflet, ochiu

pentru ochiu, dinte pentru dinte, mână
pentru mână, picior pentru picior, după

cum

vă accusă calomniând pe apprâpele

său, assemenea se vă dă lui.

CAPU XX.
4. Iar de vei eși la resbellu assupra ini-

dele aquestea que eu commandu ţie astădi,

micilor ti, şi vei vede cai şi căllăreţi și

aqueste irei;

popol mai mult de quât tine, nu te vei teme
de dânşii: qu6 Domnul Dumnedeul t&u cu
tine (esle), quel que te exdusse în sus din
terra Egyplului.

întru a amă pe Domnul Dumnedeul t&u, a
âmblă în tâte căile salle în te dillele), attanci să mai adaogi (alte) trei cetăți pe lingă
10. Si ast fel nu se vă vărsă sânge neac-

i

2. Si vă (i quând te vei appropiă la luptă,
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quă naintând sacerdotele vă vorbi popolu-
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17. Ci cu anathemă veţi anathematesa

lui, și vă dicce câtre dânsii :

(extermină) pe densii, pe Chetteu, și pe

3. Ascultă Israele : voi 'naintaţi astădi la
resbellu assupra inemicilor vostri; să nu
vi se immâiă inima vâstră : nu vă temeţi
nici vă infrângeţi nici vă abateţi înaintea

Amorrheu, şi pe Chananeu, şi pe Pherezeu,
şi pe lveu, şi pe lebuseu, şi pe Gergeseu,
după cum “ţi a commandat Domnul Dumnedeul tău.
:
18. Qua să nu vă învețe a facce tote abominaţiile lor quâte făcură deilor lor, şi să
păcătuiți înainlea Domnului. Dumnedeului

lor;

”

|

4. Qu5 Domnul Dumnedeul vostru propassă din preună cu voi spre a comballe cu
voi inemicii vostri, (şi) spre a vă mântui.
5. Vorbi-vor apoi şi seribii către popol
dicând : quare este omul que edifico casă
nucă şi nu a inaugurat'o? Ducă-se şi întorne-se la casa sa, qua nu cumvă să moră în
resbellu şi altu omu (sa viiă) a'i inaugură
casa.
6. Si quare este (între voi) omul quare
a plantat viiă, și nu s“a bucurat dintr "âns'a?

Ducă-se şi întorne-se la cas'a sa, nu cumva,
niuririd la resbellu, oma altul (să viiă) şi să
se bucure dintr” &nsa,
7. Si quare este omul quare 'şi a promis
de miresă muliere şi nu 'și a luat'o? Ducăse şi relârnese la cas'a sa, qua nu cum va
murind în resbellu, altul (să viiă) şi săi ia
mulierea.
8. Vor mai adaoge scribii a vorbi către

popol, şi vor dicce : quare este omul fricos

şi molle cu inima! Ducă-se și retornese la
cas'a sa qua să nu speriă, după inima lui, și
ininv'a fratelui stu.

9. Si vă fi quând vor încetă scribii de a

vorbi către popol, qui vor aşședă capi peste
oştire conducălori popolului.

40. lar de te vei appropiă de vre o cetate spre a o batte, o vei învilă (mai ân-

lâiu) cu pace;
44. Si de îţi vor respunde cu pace şi vor
deschide ţie (portile), altunci tot popolul,
quâtţi se află în cetate vă fi ție lributati, și
suppusi ai tăi.
12. ar de nu se vor suppunne ţie şi îţi
vor: facce resbellu, altunci o vei impresură;
15. Si o vă dă Domnul Dumnedeul lu
în mâinile lalle, şi vei baite pe toL mascu-

lele dintr” Ensa cu uccidere de sabiă;
44. Afară de femei, şi de căpuire, şi l6le
vitele, şi tote quâte sunt în celale şi ori-que
avere, (aquestea) le vei prădă tie şi vei

mâncă t6lă praba dela inemicii (i que
Domnul Dumnedeul tu dă ţie.
45. Aşa vei facee cu t6te cetăţile que
vor fi de parte de tine pre mult, și nu sunt
din celăţile gintilor aquestor'a.

416. lar din cetățile” gintilor aquestor'a
que Domnul Dumnedeul i&u dă ţic spre a
moșteni țerr'a lor, nu vei lăssă viu nimicu
que resufilă.

vostru.
”
19. Iar de vei împresură vre o celate

mai multe dille battendu-o spre a o luă, nu
vei extermină arburii ei, puind assupra lor
secure, ci vei mâncă dintr” 6nsii, și nu'i vei

tăia; (qusci) arburele din câmpu nu este
omu quă să se retragă în valle dela faca la.
20. Ci arburele que vei sci qud nu: are
fruct de mâncat aquelia îl vei distrugge, și
' vei tăiă, şi vei construi baricade assupra
cetăţii que dă resbellu assupra ta, pînă que
se vă preda.
CAPU XXI.

1. Lar de se vă află (omu) uceis în ţerr'a
que Domnul Dumnedeul tu dă tie spre ao
moșteni, cădut (şi jăcând) în câmpu şi nu
se scie quel quare ”| a uccis,
2. Vor eși quei mai vechi ai li și judicătorii t&i, şi vor măsură pînă la celăţile din
pregiurul quellui uccis.

5. Si vă fi qud (în) cetatea

quea mai

de apprâpe de quel uccis quei mai vechi ai
cetății aquelleia vor luă o junice dela vace
quare n” a labovat (âncă) si n” a tras la jugu;
4. Si vor adducce quei mai vechi ai cetăţii aquelleia junicea într” o valle aspră
quare nu sa fost cultivat nici sem&nat, și
vor tăiă cerbicele junicii în aquea valle;
5. Si vor veni sacerdoţii Leviţi, qub pe
dânşii *şi "i allesse Domnul Dumnedeul tiu
qua să assiste înaintea lui; și să binecuvinte în numele lui, și prin gura lor se vă

urmă ori-que judicală şi ori-que pedepsă.

6. Si toţi quei mai vechi ai aquellei cetăţi que sunt mai apprâpe de quel uccis își

vor spălă mâinile peste capul junicii tăiate
în valle;
7. Si luând

vorba vor dicce

: mâinile

nostre n” au vărsa! sângele aquesta, și ochii

nosiri w au vădut,
9. Propitiu fii lui Israel popolului 1&u

pe quare | ai rescumpărat, Dome, din
terra Eeyplului, qua să nu [iă sânge innocent întru Israel popolul tău. Si ierlă-se-va
lor sâvgele.
9. lar tu vei ardică sângele innocenl din

midlocul vostru, de vei facce Dinele şi que
este plăcut în aintea Domnului Dumnedeu.
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10. lar de vei eşi la resbellu assupra

inemicilor 1&i, și vă predă pe aquestia Domnul Dumnedeu în mâinile talle, şi vei prădă

pradele lor;
11. Si vei vede între prade femee frum6să la facă, și îţi vă plăce,

12. 0 poţi întruduece în caşa ta şi rădendu'i capul, îi vei tăiă înpregiur un-

ghiele;

15. Si "i vei ardică vesimintele de captivitate de pe densa; şi vă stă în cas'a lă,
şi vă plânge pe tatăl său şi pe mamă sa o

lună de dille : şi după aquestea, poti întră

la densa și vei locui cu dânsa şi vă fi ţie
|
muliere.
14. Si vă fi qud de nu o vei voi, o vei

demitte liberă, şi cu vindere să nu se vândă

pe argint; nu o vei asservi, pentru quă ai

umilit'o.

15. lar de vă avă un omu dot mulieri,
una din elle dilectă, şi alta odisă, şi vor
nasce lui filii quea dileclăşi quea odidsă, şi

filiu primogenit vă fi al quellei odidse;
416. Văfi qud în dioa în quare vă îm-

părți în moştenire filiilor sti averile salle,
nu vă pul€ dă dreptul de primogenilură filiului quellei dilecte, trecând cu vederea pe
filiul ântâiu născut al quellei odidse.

1. Nu

cum

CAPU XXII.
vă vedând vitellul fratelui

1&u, sau diea lui r&lăcinduse în calle, să le

lreci cu vederea; ci întorcându-le să le întorci la fratele t&u (şi să le dai lui).
2. Iar de nu este apprâpe de tine fratele

tău,

nici nu '] cunosei,

le vei conducce

în

întru la cas'a ta, si vor fi cu line pînă quând

le vă căută fratele (eu, şi (atunci) i le vei
redă înapoi.
3. Așă vei facce cu asinul lui, şi aşă vei
facce cu vestmântul lui, și tot aşă vei lacce
cu ori-quare objet perdut al fratelui tău;
ori-quâte se vor perde dela dânsul și le vei
află nu vei pute ă le-trecce cu vederea.
4. Nu vei pute vede asinul fratelui t&u,
sau vitellul lui căduţi în calle şi să"i treci

cu vederea ; (ci) ardicându'i sa'i ardici din

preună
5. Să
assupra
pe sine

cu dânsul.
nu se afle instrumente de bărbat
vre unei femei, nici bărbat să puiă
vestmânt de femei; quăci abomi-

națid (inaintea) Domnului este ori-quine vă

facee aduestea.
6. Iar de vei întompină cuibu de passeri

în aintea ta în calle, sau pe vre un arbure,

17. Ci pe ântâiul născut filiu al quellei

sau pe pământ cu pui sau cu că și muma
încubă peste pui sau peste o&, să nui iei pe
mumă cu puii ei;

început filiilor sti, și lui se cuvin drepturile

şi puii vei luă ţie”ţi, qua să fiă ţie bine și să
fii cu dille multe.

odiose îl vă recunâsce spre a îi dă îndoite
din tote quâte i s” ar” află, quă aquesta este

primogeniturei.
18. lar de vă ave quine vă filiu neascul-

tător şi rebellu, que nu ascultă de vocea
tatălui său sau de vocea mamei salle, și îl
vor pedepsi, şi (lot) nu vă ascultă de

dânşii ;

19. Attunei, luându”! (atăl, şi mam'a lui,

îl vor adducce afară înaintea quellor mai
vechi ai celăţii salle, la porv'a locului său;

20. Si vor dice căire bărbaţii cetăţii

salle : filiul nostru aquesta este nesuppus
si rebellu, nu ascultă de vocea nestră, risi-

7. (ci) Demittend vei demitte pe mumă

8. lar de vei edifică casă nuoă, facce-vei

cercu în pregiurul

accoperemântului

t&u

şi ast fel nu vei causă morte în casa ta, devi

căde quel que cade de pe dânsa.

9. Să nu semeni (în) viia ta varie (se-

minţe) qua nu cum-vă să rămâiă ne sanetificate productul şi semânța que vei semănă
din preună cu produclul viiei talle.
10. Să nu ari cu junean şi cu asin în
preună la aquellasi (jugu).

11. Să nu pui pt tine (revestind) vest-

pilor, se îmbată;

mânt amesteca! cu lână și cu inu in preună.
12. Pacce-vei funiculi (cordâne) în quelle

cetății salle. şi ”1 vor uccide; şi vei ardică
(ast fel) răul dintre voi ; şi quei lalţi audind

le vei înfăşură.

22. lar de vă fi în quinevă păcat de
morte și vă muri, și se vă spendură (apoi)

14. Si vă impunne ei cuvinte de pretext,
și vă adducce assupra ei nume rtu, și vă

21. Si "1 vor batte cu petre toţi bărbaţii

se vor teme.

patru unghiuri alle mantelor talle în quare
”

|

15. Lor de vă luă quine-vă muliere şi vă
locui cu densa, şi o vă urri (apoi),

pe lemnu,
i
23. Să nu mâiă pe lemnu corpul lui,
ci cu îngropare îngropaţi"! în dioa aqucea,
quă blăstemat de Dumnedeu este lot quel

dicee : Luat-am mulierea aueasla, și appropiându-mE de dânsa nu aflaiu virginaliele ci;
15. Si (apoi) Inând tatăl felei și muma,

mentul „que Domnul
moștenire.

hedrinului (quellor bătrâni) ai cetăţii la
pârta (ei);
5

spendural pe lemnu, și să nu întinaţi păDumnedeu

dă ţie în

vor adducce virginaliele fetei înaintea san-

CAP, XXIII.
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16. Si vă dicee tatăl fetei sanhedrinului :
pe filia meaaqueasta o am datomului aquesta
de muliere, şi urrându-o
47. Ellu pune acum assupra ei cuvinte
de pretextu, dicând : Nu am aflat la filia ta
virginaliele ; şi ecct virginaliele filiei melle ;
şi vor destinde vestmântul înaintea quellor
mai vechi ai cetăţii aquelleia;
18, Altunci sanhedrinul cetăţii aquelleia
vă Iuă pe omul aquella, şi îl vor pedepsi.
49. Si ?l vor damnă cu una sulă de sicli,
şi” ivor dă tatălui copillei ; pentru quâ (bărbalul ei) a scos a fară nume r&u assupra
unei vergini isralitide, şi vă fi ni muliere,

o a umilit pe dânsa : nu vă pulta o demitte în (6tă viața lui.
-

30. Nu vă luă omul pe mulierea talălui

stu, și nu vă descoperi coperilur'a (patu-

lui) latălui s6u.
CAPU XXIII.
1. Nu vă întră famen nici castrat în casa
Domnului.
2. Nu vă intră quel (născut) din prosli-

tuată în ecclesia (adunanț'a) Domnului,şi
pînă în a decea generaţiă nu vă întră în
cas'a Domnului.

3. Na vă intră Ammanil și Moabit în ec-

nu vă puls a o demite în (6tă viața lui.

clesia Domnului, şi pînă în a decea gene:

cuvântul aquesta, şi nu se vor află virginaliele junei,
24. Attunei scâlle-vor pe f6lă inaintea
ușelor casei tatălui ei, şi o vor lapidă băr-

în eternu;
4. Pentru qus nu v au întâmpinat ei cu
pâini şi cu apăîn calle, quând eşiati voi din

20. lar daqua pe adevâr s'a fost făcut

baţii cetăţii aquelleia cu petre, şi vă muri,

penteu quă a commis imprudenţă între filii
lui Israel prostituându caş'a tatălui ei; și

(ast fel) vei ardică râul dintre voi &nşivi.

vaţiă nu vă întră în cas'a Domnului,

şi pină

Egyplu, şi pentru qud au salariat în contra
ta pe Balaam filiul lui Beor din Mesopota-

mia spre a te blăstemă.

5. Si nu voi Domnul Dumnedeul

l&u â

exaudi pe Balaam, şi intovse Domnul Dum-

s'a fost culcat cu mulierea, quât şi pe muliere ; și vei ardică răul din Israel.

nedeul iu blăstemele în binecuvântări ,
pentru quă tea amat Domnul Dumnedeul tău.
6. Nu vei vorbi de pace cu dânşii nici
de quelle de folos lor în eternu în tdte dillele vieţei talle.
|

promisă de sposă vre unui bărbat,
şi
aflându-o vre un omu în cetale, se vă culcă
cu densa,
24. Exducce-veţi pe amândoi la porţele
cetăţii lor, şi se vor lapidă cu pelre, şi vor
muri, feta pentru cuvântul quă m a strigat
în celate, şi omul pentru cuvântul qud a
umilit mulierea apprâpelui seu; şi vei ardică r&ul dintre voi &nşivă,

tele-tu este. Nu vei urri pe Egyptean, quă
|
6spe străin ai fostu în ţerr'a lui.
9. Filii que vor nasce aquestia în a treia
generaţii potu intră în ecelesia Domnului.
"9. Iar de vei eşi spre a te oppunne (în
resbellu) assupra inemicilor ti, feresce-le.
de totă fapta rea.
10. De vă fi în midlocul ltu omu que nu
vă fi curat din scurgerea lui de noplea, eşi-

29. lar de se vă află omu dormind cu
muliere căsălorită cu bărbat, veți uccide

împreună pe amândoi atât pe bărbat que
25. lar de se vă întâmplă f6lă vergine

25, lar de vă află omul în câmpu pe

f&Va promisă de sposă, şi violându-o se va
culcă cu dânsa, veţi uccide numai pe omul
que s” a culcat cu dânsa;

26. Iar copillei nu veţi facee nimicu;
quă nu este copilei păcătuire de niorte;
pentru quă că şi cum s ar” ardică vre un

omu dre-quaresassupra apprâpelui său, şi
"i vă uccide viața aşă este

și împregiu-

rarea aqueasta,

27, Pentru qud în câmpu o a fost aflat;

şi a strigat copilV'a sposată, și quine să “i
ajute nu a fost.
28. lar de vă află quinevă copila vergine
que nu este promisă de sposă, și violându-o
se vă culcă cu dânsa, şi se vă află;
99. Dă-va omul, qus s'a culcat cu dânsa,

tatătui copillei cinci-deci didrachme de argint, şi a lui vă fiea de femee, pentru quă

7. Nu vei abomină pe Idumeu, qus fra-

va afară din

campament,

şi nu vă reintră;

în campament.
|
41. Si vă fi către s6ră qub îşi vă spălă:
“corpul cu apă, şi appuind sorele vă reintră
în campament.

19. Si vei ave un locu afară din campament, şi vă eși (omul quella) acolo.
|
15. Si vei ave scobitor la cingătorea ta,

și quând te vei punne afară să sapi cu
densul (pământul) şi lăssând în întru să accoperi acolo spurcăciunile talle.
„14.

Pentru qud Domnul

Dumnedeul

tsu

îvâmblă în campamentul t&u spre a ie ap-

peră şi a predă (ție) pe inemicul t&u în mâiile talle; şivă i campamentul tău sânt, qua
nu cum vă vădânduse în midlocul t&u spur.
căciune de objele ruşinose, să 'şi întorcă
faca dela tine.

15. Nu vei predă (în mâinile) domnului
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stu pe domesticul que se vă refugiă la line

dela domnul stu.
146. Ci cu tine vă locui în midlocul vostru, vă locui în ori-que locu unde își vă allege la vre un'a din porțele iale unde “i vi
plăce ; să nu'l amărăsci.
|
17. Să nu se alle prostituată dintre filiele

lui Israel, şi să nu se afle păcătuitor în fornicaţiă dintre filii lui Israel; să nu se afle
telesphore dintre filiele lui Israel, și să nu

se afle iniţiat în culturi păgâne (spre vre o
urare) dintre filii lui Israel,

19. Nu vei ofiteri preţul vre unei prosli-

luate, nici schimbul vre unui câine în cas'a

Domnului Dumnedeului t&uspre vreo urare,
quă abominaţiă Domnului Dumnedeului tău
este și una şi alta.
19. Nu vei luă dela fratele t&u usură de
argint, sau usură de bucate, sau usură de
ori-que objet que vei imprumulă.
20. Dela que! străin poţi luă usură, iar
dela fratele t&u nu vei luă, qua să te binecuvinte Domnul Dumnedeul tu în tâte operele (alle în ţerra în quare intri spre a o

mosteni.

21. lar de vei facce urare promillând
Domnului Dumnedeului tău, nu vei întârdiă
spre a o împlini; pentru quă querend o vă
«uerre Domnul Dumnedeul isu dela tine, şi
vă [i întru tine păcat.
22. lar de te vei reținne d'a facce urare
promittend, nu vă fi întru tine păcat.
25. Quelle que esu din buzele talle le
vei observă și vei facce, după cum ai urat

promittend Domnului Dumnedeului tău da-

rul que ai pronunţiat cu gur'a ta.

(25) lar de vei întră în secerătura frate-

lui t&u, addună

în mâinile talle Spice, iar

seceră (sau c6să) nu punne în locul de se-

CAP, XXIV.

muri ultimul (aquesta) bărbat que o a fost

luat sieşi de muliere,
4. Nu vi pute primul bărbat que o a fost

demis, întorcânduse a o luă

spre

tină

pământul

que

Domnul Dumnedeul

vosleu dă vot în moștenire,

5. De “si vă luă quinevă de currând mu-

liere să nu csă la resbellu şi nu i se vă împune nici o angariă : seutii să fiă în casa
lui un anu, bucure-se de mulierea sa que
“şi
a luat.
6. Să nu iei spre siguranță împrumutului drept deposit moră niei petră de Wassupra morei quă midlocul traiului (6menilor) se depune.
7. ar de se vă află omu furând sufflet

dintre fraţii săi filii lui Israel, şi asservin
du

'L îl vă vinde, să moră farul aquell'a, şi veți

ardică ast fel r&ul dintre voi uşivă,

8. laă minte ţie la atlingere de
observă forte bine spre a facce după
întrega que vă vor explică sacerdoţii
după cum vam conmandat luaţi

spre a [acce.

10. De vă fi vre o datoriă (să iei) dela
îutră În cas'a lui spre a'i luă depositu de assigurare dela dâusul.
appropele l&u, ori-que datoriă vă fi, nu vei

41. Afară vei stă; şi omul la quare se
află împrumutul t&u, îţi vă adducce afară
depositul de sigurare.
12. lar de se află neavult și scăpătat omul,

să nu le culci a dormi (pe nopte) cu depo-

silul lui.

t&u, mănâncă struguri, quât se vă sătură
sulfletul tău, în vas ânst să nu pui.

poi vestmântul său, qua să dârmă în

CAPU

XXIV.

4. Iar de “şi vă luă quinevă muliere, şi
vă locui cu dânsa şi de se vă întemplă qus
(ea) nu vă află graţiă în aintea lui, quă vă
Îi aflat într'ânsa queva de neplăcut (Sau ru-

şinos), vă scrie ei carte de despărțire, și vă

dă în mâinile ei, şi o vă demitie din casa
lui.
2. Si vă eşi din casa lui, și relrăgânduse,
se vă pute mărită cu altu bărbatu.

3. Si (de) o vă urri ultimul bărbat, îi vă
serie carle de despărțire şi vă dă în mainile

ei, şi o vă demilte din casa sa; sau de vă

lepră;
legea
Leviţi;
aminte

9. Adduţi ăminte quâte făci Domnul
Dumnedeul tu cu Mariam pe calle quând
eşiați voi din Egyptu.

ceral al apprâpelui t&u.

(24) Iar de vei întră în viia apprâpelui

a fi lui

muliere după que (o dală) s'a contamin
at
(cu altul), quăci abominaţiă este în ainte
a
Domnului Dumnegeului t&u; şi nu veţi în-

13. (Ci) cu appusul sorelui să'i dai înavest-

mentul său şi să te binecuvinte, Și să fă
ție misericordiă în aintea Domnului Dumnedeului tu.
14. Să nu reții salariul quellui scăpttat
şi quellui lipsit dintre fraţii (&i, sau dintre

quei proselyţi în ţârra La în cetăţile talle.
15. In aqueeaşi di vei redă salariul

lui,

să nu appuiă sorele peste dânsul, quă nea-

vul este, şi într'ânsul are t6lă speranț'a lui;
să nu slrige assupră'ți către Domnul şi să
fiă intru tine păcat.
16. Nu vor pute muri părinții pentru filii,

şi filii nu vor pute muri pentru păriuti; ci
[iă-q
uare în păcatul stu vă muri.

17. Să nu înclini judicata proselylului,

şi orphanului, şi veduvei, şi să nu iei de.
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posit spre sigurare vestmânt dela văduvă.

19. Si "ţi vei adducee ă minte qud do-

mesticu ai fost în terra Egyplului, şi te-a
rescumpărat Domnul Dumnedeul tu de
acolo ; de aqueasta eu iți commandu a îm-:
plini preceplul aquesta.
19. De vei seceră secerătura ta în ţerrin'a ta, şi vei uită vre un mănuchiu în (ere
vina ta. nu te vei înturuă sprea 7] luă; ci
neavulului, şi proselytului, și orphanului
şi văduvei vă fi qua să te binecuvinte Domnul Dumnedeul t&u în tote operele mâinilor
talle,
20. Iar de vei culegoe olivele, nu te vei
înturnă spre a mai culegge quelle remase
în apoi : alle proselylului şi orphanului și
văduvei sunt ; şi "ţi vei adducce ă minte
quă domesticu ai fost în ţera Egyptului;
pentru aqueasla eu îţi commandu a împlini
preceptul aquesta.
24. lar de culegi viia ta, nu vei mai culegge din apoi : proselytului şi orphanului
şi veduvei sunt (quelle remase); și addu “ţi

ă minte qud domesticu ai fost în Egyplu;

penlru aqueasta commandu eu ţie a împlini
preceptul aquesta,
CAPU XXV.

4. lar de se vă întemplă

certă între

omeni, şi vor veni la judicată, (judicătorii)

vor judică, şi vor justifică pe quel justu și
vor inculpă pe quel impiu.
2. Si vă fi quă de vă fi quel culpabil
demnu de loviture, punne-vei pe densul
aintea judilor, şi îl vor battle în aintea
după impietatea lui.
5. Pind la număe de patru-deci îl
hate, şi nu vor mai adaoge; iar de
adaoge a "| mai bate peste aquestea cu

în
lor!
vor
vor
lo-

viture mai multe, disformă-se-va fratele tiu
înaintea la.

vă,

4. Să nu legi gura boului quând ireie-

5. Iar de locuescu frați în preună, și vă
muri unul din ei, și nu vă fi posteritale
după deusul, nu vă fi mulierea quellui
mortu (sogiă) unui Dărbat din afară que nu&
de apprâpe. Ci fratele bărbatului ei vă intră

Ja dânsa, şi o vă luă sie'şi muliere, și vă

conlocui cu dânsa.

6. Si vă fi qua iufantele que se va nasce
să se constitue dupt numele

fratelui stu

«uellui mort, qua să nu se slingă numele
lui din Israel.

7. lar de nu vă voi omul să ia pe mulievea fratelui s&u, sui-se-va mulierea fralelui său la porta (cetăţii) către sanhedrin

şi vă dicce : nu voiesce fratele bărbatului
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meu a suscită numele fratelui stu in Israel;

nu mă voi fratele bărbatului meu.

8. II vor chiemă atunci quei mai vechi.
ai celăţii salle şi vor dicee lui, şi (daqua) stând ellu vă dicce: nu voiu să iau pe
aqueasta ;

9. Attunci, appropiânduse mulierea fratelui său de dânsul inaintea sanhedrinului,
vă deslegă călțămeântul lui dela un picior al
lui, şi vă scuipă în faga lui, şi luând vorba
vă dicee : aşă se facce omului, quare nu
voiesce a euifică cas'a fratelui său.
10. Si se vă chiemă numele lui în Israel,
ca:a quellui desculțt de căltăment.
44. Iar de se luptă doi 6meni în preună,
omu cu fratele su, și vă veni mulierea

unuia din ei spre a scăpă pe bărbatu său
din mâna quellui que îl batte, și întindendu-

'şi mâna îl vă appucă de testiculele lui;

49. Tăiă-vei mân'a ei; ochiul ttu să
n'aibă nici o compătimire cu dânsa.

15. (Si) să nu fiă în marsipiul tu cum-

pănă şi cumpănă mare sau mică,
14. Să nu fiă în cas'a (a măsură
sură mare şi mică.

şi m$-

45. Pondu adevărat şi dreptu să aibi, și

mesură adevărală şi dreplă să fii tie, quă
să fii cu dille multe în ţerwa que Domnul
Dumnedeul t&u dă ție în moștenire,
16. Pentru qub abominaţid Domnului
Dumnedeului tău (este) toL quel que face
aqueslea, tot quel que comitie (queca que

este) nedreptu.

|

47. Addu “ti ă minte quâte făcu ție Amalec în calle, quând eşiai tu din Egyptu.
19. Cum restelte ţie în calle şi "ţi lăid
în coda (campamentului) pe loţi quci stătuti în urma ta, tu crai flămând și stătut de

fatică, şi (ellu) nu s'a temut de Dumnedeu ;
149. Si vă fi, quând Domnul

Dumnedeul

lu îţi vă dă repaos despre loți inemicii li
quei din pregiurul t&u în țerr'a que Domnul Dumnedeul tu vă dă ţie în parte spre

a 0 moşteni, qud vei slinge numele
Amalec din quelle de sub

uiţi vre o dată (aqueast'a).

ceru,

lui

și să nu

CAPU XXVI,
4. Si vă îi qud de vei întră în ţerr'a que
Domnul Dumnedeul t&u dă ţie în parte spre

a 0 mosteni, și vei locui pe densa,
2. Să iei allunci din primili'a tutulor
fructelor vârrei ori-quâte vei producce din
pimentul tu que Domnul Dumnedeu dă ţie
în moştenire, şi să pui într”un paneru şi să
le duci la locul, quc “şi vă allege Domnul

Dumnedeul tu spre a se invocă numele stu
acolo ;
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3. Te vei ducce apoi la sacerdotele

que

CâPp. XăVir,

ceru, şi bine cuventă popolul tu pe Israel,

vă fi în dillele aquellea și vei dicce către
densul : annunţiu astădi Domnului Dumnedeului tău qoă am intrat în ț&rr'a que
jură Domnul părinţilor nostri spre a dă

şi pământul que ai dat lor, după cum ai
jurat părinţilor nostri a dă no& pământ que
reversă laple și miere.

A. Si vă luă sacerdotele panerul din mâinile talle, şi ”] vă punne înaintea altarului
Domnului Dumnedeului t&u;
î, Si vei luă vorb'a și vei dicce înaintea
Domnului Dumnedeului t&u : Syria abandond tatăl meu şi descindă în kgyptu, și

turile aquestea, şi judicătele ; şi veţi observă şi veţi facce aquestea din (dLă inim'a vâsiră şi din tot sufiletul vostru.
17. Pe Dumnedeu "ţi allesseşi astădi
spre a fi Dumnedeul t&u, și a âmblă în căile
lui și a observă drepturile lui şi commandele lui, şi judicățele lui, şi â ascultă de
vocea lui.

not,

locui acolo că străin în număr pugin, și deveni acolo naţid mare şi multitudine multă
și mare,
6. Amăritu-ne-au Egyptenii şi ne-au

umilit şi împusseră pe noi opere dure;
7. Si ammu strigat către Domnul Dum.
nedeul părinţilor nostri, și exaudi Domnul
vocea n6siră, şi vedu umiliația ndstră și
labârea nâstră şi lribulaţia nâstră;
8. Si ne exdusse Domnul din Egyptu,

ellu cu fortitudine mare, şi mână validă și
cu bracul său quel înalt, şi cu spectacole
mari, şi cu semne și cu embleme.

9. Si ne îndusse (în terra aqueast'a) în
locul aquesta, și ne dette pământul aquesta,

pământ que reversă lapte și miere.
10. Si acum €ccă qud addusseiu primiţia produetelor pământului que dideşi nos,
Dâmne, pământului que reversă lapte şi
miere. — Si vei lăssă aquestea Domnului
Dumnedeului t&u, (şi te vei închină înain-

tea Domnului Dumnedeului t&u).

11. Si te vei bucură în t6te bunurile que
Domnul Dumnedeul tu dette ţie şi casei
talle, cum şi levitul şi proselytul que se află
în midlocul t&u.

12. Iar quând vei împlini înteu a decimă

ori-que decimă din produciele pământului
tu în annul al ireilea,

a doilea

decimă

talle și se vor sătură.

15. Si vei dicce inaintea Domnului Dumnedeului t&u : curăți” am quelle sânte

(alle melle) din casa mea, şi le-am dat Le-

vitului şi proselytului şi orphanului şi v&după

tote

commandele

talle

que

commandaşi mie
; nu am trecut peste commanda ta, şi nu am uilat,
14. Si nu am mâncat în doliul meu diniv'Ensele nu am luat dinti'ânsele spre necurat, nu am datu dintr'Ensele mortului; ascullatam de vocea Domnului Dumnedeului meu,

făcut” am

mandaşi mie,

tote după

cum

„48. Si Domnul te allesse şi eşi astădi spre
a deveni lui popol propriu al său, după cum

disse ţie spre a custodi tu t6le commandele

lui,
19. Si a îi tu mai presus de tâte naţiunile, după cum le făcu numit, și laudă şi
glorificat, a fi tu popol sântu Domnului
Dumnedeului tău, după cum a dis,

CAPU XXVII.
4, Si command

Moysă şi sanhedrinul

lui Israel popolului, dicend : custodiţi tote
commandele aquestea quâte eu vă commandu astădi.
2. Si vă fi în dioa în quare veţi trecce
Iordanul în ţerr'a que Domuul Dumnedeul
tău dă ţie, să ţi pui ţie, petre mari, și să le

lipesci cu varu (una de alia).

3. Si vei scrie peste petre tâte cuvintele
legii aquesteia, (în dată) cum veti treece
Iordanul, quând vei intră în terra que Dom:
nul Dumnedeul (părinților) 1&i dă ție, ţerră
que reversă lapte şi miere, după cum a dis
ție Domnul Dumnedeul părinților tăi.

4. Si vă fi, cum veţi trecce lordanul să
o

vei dă Levitului. şi proselytului, şi orphanului şi văduvei; şi vor mâncăîn cetăţile

duvei,

16. In dioa aquest'a Domnul Dumnedeul
leu ţi a commandat a facce după tote drep-

com:

15. Caută în jos din casa quea sântă din

aşşedaţi petrele aquestea, que eu vă commaudu astădi,

în muntele

Geha], şi să le

lipiti cu varu.
5. Si vei edifică acolo Domnului Dumnedeului t&u altar, altar de petre; nu vei
punne peste densele ferru :
6. Petre întrege vei edifică altarul Dom.
nului: Dumnedeului

tău, și vei

oferi

peste

dânsul holocautome Domnului Dumnedeului l&u;

7. Si vei sacrifică sacrificiu de mântuire

(Domnului Dumnedeului l&u); şi vei mâncă
acolo și te vei sătară, și te vei bucură în
aintea Domnului Dumnedeuiui t&u ;

9. Si vei scrie peste petre t6lă legea
aqueasla chiară forte.
9. Mai vorbi Moysă, și sacerdoţii, (și)
Levitţii către Israel intregu, dicând : laci şi

CAP. XIVII.
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ascultă, Israel; în dioa aqueasta devenişi
popol Domnului Dumnedeului l&u.

10. Vei ascultă dară de vocea Domnului

Dumnedeului tu, şi vei facce tote comman-

dele lui, și tote drepturile lui quâte eu commandu tie aslădi.
44. Si commandd Moys& popolului (întregu ) în dioa aqueea, dicând:
42. Aquestia vor stă a binecuvântă popolul pe muntele Garizin după que vor trecee
Iordanul : Simeon, şi Levi, Iuda, Issachar,

Ioseph, și Beniamin.

13. Si aquestia vor stă spre blăstemu pe

terra que Domnul
vos, qu

Dumnedeul

vostru dă

daqua cu audire vă ascultă de vo-

cea Domnului Dumnedeului vostru spre a
custodi şi a facce iole commandele lui,
quâte eu commandu ţie (Israele) astădi,

da-te-va pe tine Domnul

Dumnedeul

tău

mai pre sus de (6te gintile pământului.
2, Si vor veni peste line tote binecuvântările aqueslea, şi le vor aftă daqua cu audire vei audi de vocea Domnului Dumnedeului l&u.
5. Binecuvântat să fii tu în cetate, şi bi-

necuvântat tu în câmpu (la terrină);

44. Si luând vorba” Leviţii vor dicce către Israel întregu cu voce mare:

A. Binecuvânlaţi quei născuţi pântecelui
tău și productele pământului tău, şi quelle
f&tate vitelor talle, armentele vacelor lalle,
şi turmele oilor talle.

tură sau turnătură, abominaţit Domnului,

talle, și remasele talle,

muntele Gaebal : Ruben, Gad,
bulon, Dan, şi Nephthali.

şi Azer, Za-

15. Blăstemat omul quare vă facce sculp-

faptă de mâini de aslistu, şi o vă punne în-

tru ascuns; şi respundând tot popolul vă
dicee : fiă!

146. Blăstemat quel que despretă pe tatăl
său sau pe mamă sa; şi tot popolul vă
dicce : fiă, (fiă)!
47. Blăstemat quel que strămută hotarele apprâpelui ; și vor dicce tot popolul :
iă!
18. Blăstemat qael que face pe orbu a

rătăci pe calle; și vor dicce tot popolul :
ă!
19. Blăstemat quel que înclină judicata

5. Binecuventate apothecele (magaziele)

6. Binecuventat tu la intrarea (a şi bine-

cuvântat tu la esirea la,

7. Predee

“i tie Domnul

Dumnedeul

(su pe inemicii t&i, que “i vor stă în contra, frânți înaintea fecei talle : pe o calle

vor €eşi assupra (a, şi pe sâpte călli vor
fugi dela fac'a ta.
8. Trimilă Domnul
vântarea

peste tine binecu-

în cellariele talle, şi în tole ori-

unde vei punne mâna ta, și binecuvinte-te
pe pămentul que Domnul Dumnedeul t&u
vă dă ție.

9. Inalţă-le Domnul Dumnedeul

proselytului şi orphanului și văduvei; şi vor

'si popol sânt, după cum a jurat

dicce tot popolul : fii!
20. Blăstemat quel que se culcă cu mu-.
lierea tatălui stu, pentru quia descoperitu
coperitura tatălui său ; şi vor dicce tot po-

lor îi,

polul : fă!

|

de vei

tău şie

părinţi-

ascultă de vocea Domnului

Dumnedeului 1&u, şi vei âmblă în căllile
lui;

-

10. Si te vor vede t6le națiunile pământului, quă numele Domnului este invoca! ţie,
şi se vor teme de tine,

94. Blăstemat quel que se culcă cu orique vită; şi vor dicce tot popolul : fiă!
29. Blăstemat quel que se culcă cu su-

44, Si te vă îmmulţi Domnul Dbumnedeul î&u în bunuri, cu quei născuți pânte-

roră din tală sau din mumă sa ; şi vor dicce

celui teu, şi cu quelle fttate vitelor talle; şi

ot popolul : fiă!

cu productele

95. Blăstemal quel que se culcă cu sceră

sa, şi vor dicce tot popolul : fiă!
24. Blăstemat qucl que bate pe appro-

pele stu cu dolu; şi vor dicce tot popolul :

iă :
25. Blăstemat quel que ia daruri spre a
uccide sufflet de sânge innocent; şi vor
dicce tot popolul : fiă!
”

26. Blăstemat tot omul quarele nu vă
remână în t6te cuvintele legii aquesteia
spre ă le facce; și vor dicce tot popolul :
liă!
CAPU XĂVIII,
4. Si vă fi cum veți trecce lordanul în

pământului

in

ţerwa

que

Domnul jură părinţilor (&i a dă ţie,
42. Deschidă tie Domnul tesaurul quel
Dun al său, cerul, spre” dă plâiea pămentalui (&u la timpul sân, ă binecuvânlă t6te
operele mâinilor talle ; şi să împrumuti la
națiuni multe, iar lu să nu te împrumuti; și

să domini peste naţiuni multe, iar pe line
să nu le domine.
45. Si constilue-te Domnul Dumnedeul
leu a fi capu şi nu c6dă; și vei [i attunci

d'assupra și nu vei fi de desubi, de vei ascultă de commandele Domnului Dumnedeului tău, quâte eu commandu ţie astădi
a custodi și a facce.

14. Nu te vei abatte dela nici unul din
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cuvintele que eu commandu ție astădi. în
drepta sau în stâng'a, ducându-te după dei
Slrăini, spre a servi lor.

15. Si vă îi, de nu vei ascultă de vocea

Domnului Dumnedeului t&u spre a custodi
şi a facce tote commandele lui, şi quelle
pretinse alle lui, quâte eu commandu ţie
astădi; (vă fi) quă vor veni peste tine tote
blăstemele aquestea , şi le vor ajunge :
46. Blăstemal tu în cetate, și blăstemal

la câmpu (în terrină);
17. Blăslemate magaziele talle, și remasele talle.
18. Blăstemate quelle născute pântecelui

leu, şi productele pământului t&u, armentele vacelor talle şi turmele oilor talle.
19. Blăstemat iu la intrarea ta, şi blăs-

temat lu la eșirea ta.

20. Trimittă ţie Domnul lips'a şi famelea,
şi perdere peste t6le unde vei punne mâna
lă, quâte vei avă să faci, pină que te vă ex-

termină şi pînă te vă perde îndată pentru

rellele tale. întreprinderi, qusci m” ai abandonat.
21. Adjungă Domnul la tine mârtea
pînd să le consume din tera în quare intri
Spre a o moșteni.
22. Battă-te pe tine Domnul cu lipsă, cu
lebre, şi cu friguri, și roşiune (pojar) şi
cu uccidere, şi cu corrupţiă de aer, şi sălbinare, şi să te allungă (aqueslea) pină te
vor perde,
23. Si (îă cerul peste capul l&u de aramă și pământul sub tine de ferru;

24. Dee Domnul (dreptu) plsie pământu-

lui t&u pulbere, şi terrână din ceru vă căde

peste line, pină te vă strivi și pînă te vă”

perde,
25. Dee-te Domnul (drept) tăiere înaintea inemicilor tăi : pe o calle să eşi spre
dânşii şi pe şepte călli să fugi dela fac'a

lor ; și să fii în disseminaţiă în tote regatele

CAP. XIVIII.

aibă; casă să tdifici, şi să nu locuesci într”

Ensa ; viiă să planti, şi să nu o culegi.
51. Vitellul tău (să fiă) junghiat înaintea ta și (lu) să nu mănânci dintr'ânsul ; asinul t&u răpit dela line, şi să nu ţi se mai

dea inapoi ; oile talle date inemicilor li, şi

să nu fiă ție quel quare ajută.
52. Filii ti şi filiele talle date la naţid
Slrăină, şi ochii t&i să se uile cu dor la
dânsii dioa întregă şi mâna ta șă nu potă.
95. Veniturile pământului l&u, şi Lâte
laborile talle să ie mănânce naţiă que nu o
“cunosci; şi să fii ne dreptățit și strivit în
tote dillele :
54. Nebun de uimire să fii la speelacolele que vor vedt ochii li.
,
95. Ballă-te Domnul cu ulcere relle peste
genuchi și peste pulpe în quât să nu te poţi
vindecă dela talpa piciorelor pină în creştetul tu.
56. Abducă-te Domnul pe tine şi pe
principii I&i que vei constitui peste line la
națiă pe quare 1 o cunosci lu și părintii
I&i, şi vei servi acolo la dei străini, la lemne

şi la petre.

57. Si să fii acolo în enigmă (de batjocură) și în parabolă (arătăndu-te cu degetul) şi de narraţiă între tdte gintile la quare
te vă ducce Domnul.
50. Semenţă multă să semeni în. câmpu
şi pucine să aduni, quă le vă mâncă locusta.
59. Viiă vei plantă, și vei cultivă, şi vin
nu vei be, nici te vei bucură, dintr'ânsa,
qud o vă mâncă vermele.
40. Olive vei av în tâle confinile talle,
şi cu oliu nu te vei unge, pentru quă vor
curge olivele talle.
41. Filii și filie vei nasce, şi nu vor [i ai
15i, qud ei se vor ducee în captivitate.
42, Toţi arburii t&i şi tote productele

pământului ;

talle le va absumă rubiginea.
45. Proselylul (străin) que vă fi în mid-

lulor passerilor cerului, şi ferelor pămen-

locul t&u se vă sui peste tine sus, sus, şi lu
vei descinde jos, jos.

lungându-le).

nu vei pute împrumută; ellu vă fi în capu

„26.

Si să fiă morţii vostri demâncare lu-

tului, și să nu fiă gquine să (le) speriă (al27. Battă-te Domnul cu ulcerele Egyp-

tului la șădut, şi cu râie selbatică,

şi cu

Pturigine, în quât să nu te poţi vindecă.
28, Bauă-te Domnul cu amenţiă și cu
orbire și cu perdere de minle;

29. Si să fii pipăind în amiedi precum
pipăe orbul în întunerecu, și să nu prosperi

în căllile tale; şi să fii attunci ne dreptăţii
şi deprădat în tote dillele, și să nu fiă quel
(que ajulă.
|

50. Muliere să iei și altu Dărhat

să o

44. Aquesta le vă împrumută, și tu lui

şi tu vei fi în codă.
45. Si vor veni peste tine tote blăstemele aquestea şi le vor urmări, şi te vor
ajunge pină le vor extermină şi te vor
slinge cu totul, quă n "ai ascultat de vocea

Domnului Dumnedeului 1&u spre a custodi
(tu 16te) commandele lui și drepturile lui

quâte iti command,
46. Si vor fi (aquestea) întru tine (câ)
semne și embleme şi în posteritatea la pină

în secul;
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47. Pentru quâte nu ai servit Domnului
Dumnedeului t&u în bucurie şi în inimă

onorat şi admirabil;
(su.

lor que îi a fost dat).
498. Vei servi dară inemicilor tii, que vă
trimitte Domnul peste line, în fame şi în

gele alle, şi plagele posterităţii talle, plage
mari şi mirabili, şi murburi relle şi stabili.
60. Si vă întârce assupra la tote durerile
quelle rel!e din Egyplu de quari te ai tomul

hună despre multitudinea tutulor (bunuri-

sete şi în nuditate, şi în lipsă de tdte; şi vă

punne jugu de ferru peste cerbicele lău,
pînă te vă extermină,

49. Adducce-va Domnul peste line naţis

din departe dela marginile pămentului, că
impetuositatea aquilei, natiă a quăria voce

(limbă) nu vei intellege;

Domnul

Dumnedeul

59. Si paradoxe vă facce Domnul pla-

dela laqa lor, şi se vor lipi de tine.

61. Si 10lă lângorea, şi 1601ă plag'a quca
nescrisă (şi quea scrisă) în cartea legii
aquesteia adducee-va Domnul peste line,
pind te vă exlermină.
62. Si veţi remâne

în număr micu, de

50. Naţio împudentă cu fac'a, quare să
nu respecte faga bătrânului, şi de june să
n "aibă misericordiă;
54. Si vă mâncă quelle eşile vitelor talle,
productele pământului t&u, pin te vă strivi,
înquât să nu'ți mai lasse nici grâu, nici

unde ati fost că stellele cerului în multitu-

vinu, nici oliu; armentele vacelor talle și
turmele oilor talle, pin6 te vă extermină.

Domnul întru voi spre a vă extermină, şi a
vă sirivi, şi veti [i desmembraţi afară din
țerr'a în quare întrați voi spre a o moşleni.

52, Si te vă slrivi în tote cetățile talle
pină se vor distruge murii I&i quei *nalţi
şi fortificați, intru quare lu te-ai fost încredut în tâtă ţerr”a ta ; şi le vă amări în t6le
cetătile talle, în totă țerr'a la, que "ti a dat
Domnul Dumnedeul l&u.
53, Si vei mâncă pe quei născuți ai pânlecelui tău, cărnile îiliilor ti şi filielor
talle, que “ţi a fost dat Domnul Dumnedeul

tău, în ângusti'a (slrimtorea) ta și în tribu-

Jați?a ta în quare te vă împilă inemicul lu.

5£. Bărbatul mâlle (que se vă afla) în-

iu tine, şi quel (Ene (cu inima) forte, vă
deochiă cu ochiul său pe fratele stu, şi pe
mulierea sa quea dela sinul stu,

remași
mâne,
55.

şi pe quei

(din) filii sti, que îi vor mai reÎn quât să dea unuia din ei, din căr-

nite filiilor sti din quari vă mâncă, pentru
quăd nui

vă mai

remân€

gusti'a și în tribulaţi'a

nimicu,

în ân-

ta, în quare te vă

împilă inemicul în tote cetăţile talle.
56. Si quea molle întru voi şi quea t&n&ră (cu inima forle) al quăria picior n” a
fost cercat ă călcă pămentul, pentru tâneritudinea şi delicateta ei, vă deochiă cu ochiul

sâu pe bărbatul s&u quel dela sînul său, şi
pe filiul stu şi pe filia sa;

57. Si (Ensuşi) coriul (casa copilului) ei

que ese prin copsele ei, şi pruncul

ei que

vă nasce; qusci te vă mâncă pe ascuns pen-

tru lipsa de tote în ângusti'a şi în tribulat'a
în quare te vă împilă inemicul tău în tote
cetățile talie;
59. De nu vei ascultă ă facce tote cuvintele legii aquesteia, quelle scrise in cartea

aqueast'a, a vă teme de numele aquesta

dine quă nu ali ascultat de vocea Domnu-

lui Dumnedeului vostru.
65. Si vă fi, qud după cum s'a fost bucurat Domnul întru voi spre a vă facce bine
şi a vă îmmulii,

assemenea

se vă bucură

64. Si le vă dissemină Domnul Dumne-

deul l&u în tote gintile dela extremitatea
pământului pînă la extremitatea pământului, şi vei servi acolo la dei străini, la lemne

și la petre que n "ai cunoscul lu și păriuţii Măi,
65. Ci şi între gintile aquellea nu vei ave
repaos, nici vă îi îucetare urmei piciorului
tiu; şi vă dă ţie Domnul inimă descuragială, şi ochi întunecaţi, și sulflet stins;
66. Si ţi văfi viața ta spândurală înaintea
ochilor tii, și te vei teme dioa și nâptea, și
nu vei crede vietei lalle;
67. Dimineata vei dicce : cum de s “ar?
facce stră? Si sera vei dicce : cum de sar
faece diinineată? de frica inimei îalle de

guâte te vei teme şi de spectacolele que

vor vede ochii tăi,

68. Si te vă returnă Domnul în Egyptu
prin nave, şi callea quare am dis ţie, nu o
veţi mai vede; şi vă veţi vinde acolo drept

feciori şi fete inemicilor vostri, şi nu vă li
quine să vă cumpere.

CAPU XXIX.
1. Aquestea (sunt) cuvintele testamentului, que Domnul command lui Moysă

spre a slatui filiilor lui Israel în terra Moab,
afard de testamentul que a fost dispus lor
în Choreb.

2. Si chiemo Moyse pe toţi filii lui

Israel, și disse către densii : voi aţi vădut
tote quâte făcu Domnul, în țerr'a Egyptu-

lui înaintea vostră, lui Pharaon şi tutulor
servitorilor lui şi în Lotă ţerr'a lui.

5. Tentaţiunile quelle mari que vedură

205

DEUTERONOMIU,

ochii vostri, sennele şi emblemele quelle
mari aquellea, (mâna validă şi Dracul quel
înalt).
4. Si nu vă delte Domnul Dumnedeul
inimă spre a sci, şi ochi spre a vede, şi urechi spre a audi, pin în dioa aqueasla.
5. Si vă dusse patru-deci de anni prin
desertu ; nu se învechiră vestmintele vostre

de pe voi, şi căltămintele vostre nu se r6ssero din piciorele vosire;
6. Pâine nu mâncarăţi, vin şi sikeră nu
Dh&urăţi, qua să cunosceți qud aquesta (este)
Domnul Dumnedeul vostru.
7. Si venirăţi pin la locul aquest'a, și eși
Seon regele de Esebon, şi Og regele de

Basan în întâmpinare vot spre resbeilu şi îi
băturăm,
8. Si luarom terr'a lor, şi o dideiu drept

parte lui Nuben şi lui Gad şi jumătăţii din
semenţi'a lui Manassă;

9. Veţi custodi dară (ă facce) 16te cuvin-

tele testamentului aquesta spre a le împlini,
qua sii înlellegeţi tote quâte veţi facce.
10. Voi staţi (cu toţii) astădi inaintea
Domnului Dumnedeului vostru, capii sementiilor vâstre, şi sanhedrinul vostru, și
judicălorii vostri, şi întroducătorii vostri de
rapporturi, tot bărbatul (cu un cuvânt) din
Israel ;

41. (Si) mulierile vâstre, şi filii vostri și
proselytul vostru que se află în midlocul

campamentului vostru, dela tăietorul vostru de lemne pînă la purtătorul vostru de
apă.
12. (Staţi înainte) spre a lrecce tu

(Israele) în testamentul Domnului Dumne-

deului t&u ș şi în blăstemele lui quâte Dom-

nul Dumnedeul tău dispune către tine as.
tădi;
13. Qua să te constitue astădi sieși în
popol şi ellu să fiă al tău Dumnedeu, după
cum disse ţie, şi după cum jură părinţilor
ti, Abraham şi Isaac şi Iacob.
44. Si nu numai cu voi singuri con-

tractu eu lestamentul aquest'a şi blăstemul

aquest'a.
15. Ci şi cu quei que sunt astădi aqui cu
voi stând înaintea Domnului Dumnedeului
nostru, şi cu quei que nu sunt cu voi aqui

astădi (înaintea Domnului
vostru).
46.

Dumnedeului

Qu5 voi sciți cum ammu

locuit în

ţerr'a Egyptului, şi cum ammu trecut prin
midlocul giulilor que trecurâţi.

47. Si ati veduL abominaţiunile lor, şi
idolii lor, lemnu şi petră, argint şi aur que
sunt la densii).
|

18. Pote qui se află quineva între .voi,

CAP. XXIX.

bărbat sau femee, sau familliă, sau semen:
ţiă al quăruia cuget să se fi abătut astădi
dela Domnul Dumnedeul nostru, spre a se
ducce â servi deilor gintilor aquellora” :

pote quă se află quineva între voi rădăcină

(de amaritudine) quare să germine în sus
(desvoltânduse) în fiere şi amariludine;
19. Si vă fi, de vă audi cuvintele blăstemului aquesta, quă se vă felicită întru
inima sa, dicând : bine vă fi de mine, qui
în rătăcirea inimei melle voiu âmblă qua
să nu perlă în preună păcătosul pe quel ne
păcălos,
20. Nu vă voi Dumnedeu să fiă propiţiu
aquestuia, ci âncă altunci se vă încinde
urgia Domnului şi zelul stu assupra omu:
lui aquelluia, şi se vov lipi de aquesta lote
blăstemele testamentului aquesta, quelle
scrise în cartea legii aquesleia: şi vă stinge
Domnul numele lui din quelle de sub ceru.
24. Si 7 vă distinge pe ellu Domnul la
relle dinlre toţi filii lui Israel, după tote
blăstemele testamentului quellui scris in
cartea legii aquesleia.
22. Si vă dicee generaţia queealaltă :
filii vostri que se vor sculă după voi, și
străinul que vă veni din țârră de departe,
şi vor ved6 plagele tărrei aquelleia, şi morburile ei que a trimis Domnul peste dânsa,
23. Puci6să şi sare ardente : lot pămentul ei nu se vă semă&nă nici vă resări, si

nici nu vă cresce peste dânsul vre o verdeţă;
după cum

fu distrusă Sodoma

şi Gomor-

rha, Adamă și Seboim, que distrusse Dom.

nul în minia sa şi în urgia sa.
24. Si vor dicce tote națiunile : pentru
que făcu Domnul aşă t&rrei aquesteia?
Quare furore de urgiă. fu aquesta atăt de

maret

29..Si vor respunde; pentru qu5 au
abandonat testamentul Domnului Dumnedeului părinţilor lor que a fost dispus cu
părinţii lor quând exdusse pe dânşii din
terra Egyptului,
26. Si ducenduse au servit la alti dei și
S'au închinat lor, la dei que n'au fost cu-

noscul şi nici nu fură distribuiţi lor (de că-

tre Domnul).

27. Si s'apprinse Domnul de minie peste

isrra aqueea,

spre

a adducce assupra ei

după tote blăstemele (lestamentului) quelle
scrise în cartea legii aquesteia;
28. Si "ia ardicat Domnul afară din ţerra
lor cu miniă și cu urgiă şi cu apprindere

mare forte, și îi scosse afară în țârră stră-

ină precum (se află) acum.
29. Quelle ascunse suntla Domnul Damnedeul nostru; iar quelle manifeste sunt la
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CAP. XXX.

noi și la filii nostri în eternu, spre a facce
tote cuvintele legii aquesteia.
CAPU XXĂ.
1, Si vă fi quă după que vor veni peste
tine tâte cuvintele aquestea, binecuvântavea şi blăstemul que am dat înaintea fecei
talle şi vei admitte în inim'a la între idle

gintile unde te vă dissemină Domnul Dum-

nedeul tău,

2. Si quă, (de) te vei returnă la Domnul

Dumnedeul (&u, şi vei ascultă.de vocea lui,
după tote quăte eu commandu ţie astădi, lu
şi filii t&i din L0Lă ininva la și din tot sufile.
tul tău,
5. Altunci vindecă-vă Domnul Dumne" deul tu păcatele lalle, şi vă av& misericordiă de tine, şi iar le vă adună dintre LOte
gintile între quari te a disseminat Domnul
Dumnedeul tău.

“4. De vă fi dispersia la dela exlremitate
a cerului (pină la extremitate a cerului), de

acolo le vă adună Domnul Dumnedeul t&u,

şi de acolo te vă luă.
5. Si te vă inducce în ţârr'a que au moş:

tenit părintii 4, şi o vei moșteni, şi Dine
vă facce tie, şi te vă îmmulti mai presus de
părinții tăi,
CN

6. Si vă circumcurăţi Domnul inim'a (a

şi ininva deseindenţilor ti, spre a amă pe
Domnul Dumnedeul t&u din LOlă inim'a la
şi din tot sulfletul l&u, qua să trăiesci tu (şi

posteritatea ta).
7, Si vă dă Domnul Dumnedeul l&u tote
blăstemele aquestea peste inemicii tăi și
peste quei que te urrăscu pe line, quei que
te-au perseculat.
8 Situ le vei întorce, şi vei ascullă de

vocea Domnului Dumnedeului tău, şi vei.
facce tote commandele lui, quâte eu com:
mandu tie astădi ;
9. Si te vă facce Domnul Dumnedeul tău

12. Nu în ceru (sus) este, qua să dici:
quine pentru noi se vă sui în ceru, si să
ne-o ia de

se vă întorce Domnul Dumnedeul i&u spre
a se bucură despre tine în quelle bune, după cum s'a bucurat despre părinţii ăi;

10. De vei ascultă de vocea Domnului

Dumnedeului i&u, ă custodi şi a facce commandele lui şi drepturile lui, şi judicăţele

lui quelle scrise în cartea legii aquesteia,

de te vei returnă la Domnul Dumnedeul tău

din LOLĂ inima la şi din lot suifletul t&u.
44. Pentru qus commanda aqueast'a que

qua

ascullându-o

să

o

tale spre a ?] împlini,

15. Eec& am dat în aintea fegei talle astădi viața şi mârtea, binele şi râul.
16. De veti ascultă dar commandele
Domnului Dumnedeului vostru quâte eu
commandu ție astădi, spre a amă pe Domnul Dumnedeul t&u, a âmblă în Lote căllile

lui, şi a custodi commandele lui, și drepturile lui, şi judicătele lui, veţi tă! attunci,
şi mulți veţi fi, şi te vă binecuvântă Domnul Dumnedeul tău în totă terra în quare

întri spre a o moşteni.
17.

Si de se vă schimbă inim'a ta, şi nu

vei ascultă, şi rătăcindu-te vei adoră dei
străini și vei servi lor;
18. Facu cunoscut
ție astădi quă cu perdere veti peri,şi nu veţi [i cu dille multe
îu (ârr'a que Domnul Dumnedeui t&u dă ie,
în quare voi trecceţi Iordanul spre ă intră,
şi a o moșteni.
19. lau de mărturie voă astădi şi cerul
şi terr'a; viața și mortea dideiu înaintea
fecei vostre, Dinecuvânlarea şi blăstemul,
allege dar viaţa qua să trăiesci tu şi poslerilatea to;

|

20. Spre a amă pe Domnul Dumnedeul
16u, a ascultă de vocea lui, şi a te lipi de
densul ; quă aqueasta este viața ta,și înde-

lungarea dillelor talle, qua să locuesci în
țerr'a que jurd Domnul părinților tăi, Abraham, şi Isaac, şi Iacob, spre a dă lor.

CAPU XXXI.
1. Si termină Moysă vorbind l6te cuvin=
tele aquestea către
2. Si disse către
do&-deci şi cinci de
mai polu intră sau
către mine : nu vei
sta,
|

toți filii lui Israel ;
dânșii : De una sulă și
anni suul eu astădi; nu
eşi; iar Domnul disse
trecce lordanul aque-

5. Domnul Dumnedeul tu que precede
înaintea fecei (alle, ellu vă extermină giniile aquestea dela faqa ta, şi le vei moșteni;

şi lesus que precede în aintea fegei talle,
după cum a dis Domnul.

eu commandu ție astădi, nu esțe peste m&-

sură nici departe de tine este,

acolo,

facem?
15. Nici dincolo de mare este, qua să
dici : quine pentru noi vă lrecce dincolo
marea, qua să ne-o ia, şi audindu-o, să o
facem?
14. Apprope de tine este cuvântul [drte,
şi în gura ta, şi in inima ta, și în mâinile

a prosperă în ori-que operă a mâinilor talle
întru quei născuţi ai pântecelui t&u, și întru quelle f&tate alle vitelor talle, şi întru
produciele pămtutului l&u spre bine, quă

-207

lui

4 Si vă facce lor Domnul după cum făcu
Scon şi lui Og, quellor doi regi ai

208

DEUTERONOMIU.

Amorrheilor que eră dincolo de Lordan, și
tărrei lor, pentru quă îi extermind,
5. Si îi predette Domnul înaintea vostră;

şi veți facce lor după totă command'a după
cum
6.
teme
lor;
cede

v& commandaiu vot.
Inbărbăteadă-te şi te întăresce, nu te
nici te speriă, nici te uimi dela fac'a
quă Domnul Dumnedeul tiu que predin preună cu voi nu te vă delăssă nici

te vă abandonă.

7. Si chiemă

pe Jesus,

şi disse

aquestor'a, ă dă lor, şi tu o vei dă de mo-

ştenire aquestor”'a,
8. Si Domnul aquesta Ensuşi que propassă din preună cu line, aquesta vă fi cu
line, nu ie vă delășsă nici le vă abandonă:

nu te teme nici (e speriă.

9. Si scrisse Moyse tele vorbele legii
aquesteia într”o carte, şi o delte sacerdoţilor filiilor lui Levi, quellor que purtă arca
testamentului Domnului, şi tututor quellor
mai vechi ai filiilor lui Israel.

10. Si le commando Moysâ in dioa aqueea,

Domnul

tu te culci a dormi din preună cu părinţii
tăi, şi sculânduse popolul aquesta se vă fornică după dei străini ai țărrei în quare ellu
intră, şi m& vor abandonă, și vor dissipă
testamentul meu que contractaiu cu dânșii.
17. Si apprinde-mă-voiu de miniă assupra lor în dioa aqueea, şi "i voiu abandonă,
şi voiu întorce faq'a mea dela ei, şi vă [i în

demâncare (Israel);
Moys&

călre dânsul înaintea lui Israel întregu:
înbărbătedă-te şi te întăresce ; qusci lu vei
intră înaintea fecei popolului aquestuia în
tera que .a jurat Domnul
părinţilor

dicând : după
lui iertării, în
culelor;
44. Quând
tregu spre a
Dumnedeului

CAF. XXII.

16. Si disse Domnul către Moysă : 6cc&

seple anni, în timpul annu:
serbătorea aşşedării tahernavă veni în preună Israel înse arătă înaintea Domnului
l&u în locul que “şi vă allegge

Dumnedeul

tău,

veţi

citi

aqueasta înaintea lui Israel întregu
chile lor.
12. Adunati popolul, bărbaţii şi
şi copillii, şi pe proselylul 1&u din
talle, qua să audă și să învețe a se
Domnul Dumnedeul vostru, qua să

legea

în urefemeile
cetăţile
teme de
asculte

şi să se suppuiă ă facce t6te cuvintele legii

și

1 vor află relle

multe și tribulațiuni, şi vă dicce în dioa.
agqueea : pentru quă nu este Domnul Dumnedeul meu întru noi, de aqueea mă aflară
rellele aquestea.
18. lar eu înloreând voiu întârce fac'a
mea dela dânșii în dioa aqueea pentru tâte
rellele que au fost făcut, pentru quă s'au
întors la dei străini.
19. Si acum serii cuvintele odei aquesleia, şi communicaţi-o filiilor lui Israel, şi
puneți-o în gur'ă lor, qua să fiă mie -od'a
aqueasta mărturie întru filii lui Israel.
20. Qusei voiu inducce pe dânşii în țerr'a
quea bună que am jurat părinţilor lor, ţârră
que reversă lapte şi miere, şi vor mâncă și
săturâuduse se vor înbuibă, şi se vor înlârce

la dei străini, şi vor servi lor, şi vor apprinde a mea minie, şi vor desfiinţă alianţa
mea (que inchieiu cu dânşii).
21. Si vă [i quâud vor află pe ellu (pe
Israel) relle multe şi tribulațiuni, qud od'a
aqueasta vă slă în contra lor mărturisind ;
quăci nu se vă uită din gur'a lor, și din
gura posterităţii lor; quăci eu cunoscu

răutatea lor, quâte facu ei (inie) astădi aqui
mai nainte de ai inducce cu în țerw'a quca
bună que am jurat părinţilor lor.
22. Si scrisse Moyse od'a aqueast'a în

dioa aqueca, şi o detteă o învăţă fiii lui
Israel;

25. Si command Moyse lui Iesus filiul

aquesleia.
13. Si filii lor quari nu sciu să asculte
şi să se învețe a se teme de Domnul Dumnedeul vostru în ile dillele quâte ei vor

lui Nave, și disse lui : înbărbăteadă-te şi te
întăresce ; quăci tu vei inducce pe filii lui
Israel în țerr'a que jură lor Domnul, şi ellu&nsuşi vă fi cu tine.

spre a o moşleni.

lote cuvintele legii aquesleia într'o carte
pînd în capăt.
25. Commando Moys& Leviţilor quellor
quc purtă arc'a testamentului Domnului,
dicând :

trăi în țerr'a în quare voi treceţi Iordanul

44. Si disse Domnul către Mayst : eccă
appropiatu:s' au dillele morţii talle ; chiamă

pe lesus şi slaţi la uşele tabernaculului
mărturiei, şi voiu commandă lui. Si se

dusse Moyse şi lesus în tabernaculul mărfuriei, şi stetteră la usele
mărturiei.

24. lar quând Moyse termină d'a scrie

26.

Luând cartea legii aquesteia,punelti-

tabernaculului

o d'a lăturea arcei testamentului Domnului

15. Si descindă Domnul în tabernacul

assupra la;
27. Quad cu cunoscu rebellia ta şi cerbi-

în colonnă de nor, şi stette la ușele tabernaculului mărturiei; stelte şi colonn'a de

nor la ușele tabernaculului (mărturiei).

“e

Dumnedeului vostru, și vă fi acolo mărturie

cele t&u quel duru ; quăci âncă trâind eu cu
voi aslădi amărilori furăţi quellor către
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Cap. XISII.

Dumnedeu, cum dar nu veţi fi și după mâr-

lea mea?
28, Adunați la mine pe capii semenţielor vâstre, şi pe quei mai vechi ai vostri,

(şi pe judicătorii vostri) şi pe întroducătorii

vostri de rapporturi qua să vorbescu în
urechile lor tote cuvintele aquestea, şi să
le aducu de mărturiă şi cerul şi pământul.

29 .Quăci sciu quă în urma morţii melle

cu nelegiuire veţi nelegiui, şi vă veţi abatle

din callea que vam commandat

(a ţinne),

şi v& vor ajunge rellele în dille după urmă,
quă veți committe râul înaintea Domnului

spre a '] miîniă prin faptele mâinilor vâstre.
50. Si vorbi Moyst în urechile adunării

intrege a lui Israel cuvintele odei aquesteia

pind în capăt,

CAPU XXXII.

2. Aşleple-se că ploia doctrina mea
Si descindă că ro'a cuvintele melle :

Că şiroiu de plâie peste itrbă,
Că fulgi de nive peste verdâţă,
3. Qu5 numele Domnului învocaiu;
Dati mărire Dumnedeului nostru.

„4. Dumnedeu,... adevărate sunt operele
lui

Si tote căllile lui judicătă; Dumnedeu credincios, şi nu este injustiţiă;
Justu'şi dreptu (este) Domnul,
5. Pecătuit au; nu (sunt) ai Lui filii
maculaţi.

(Ci) generaţiă depravală și pervertită.
6. Au Domnului altribuiți aquestea?

Aşă, popole stupidu, şi nu înţelleptu?
Au nu aquesta Ensuşi & tatăl tu,
Que te possedu, te cred, şi te formă?

7. Adduceţi-vă ă minte de dillele secu-

lului,

,

a

Meditaţi annii generaţiunii generaţiunilor ;
Mai întrebă pe talăl t&u, şi vă spunne ţie
Pe bătrânii t&i, şi îţi vor dicce,

8. Quând împărţiă Altissimul gintile

Cum dissemind pe filii lui Adam
Pus'a limitele gintilor
După numărul angelilor lui Dumnedeu ;

9. Si parlea Domnului fu popolul stu

Iacob,

i

Cordonul moştenirii salle, Israel.
40. Datu'-ia necessariele în pământ desert;

în sete de arsură, în locu fară apă.

Si nu fu cu dânsul vre un deu străin.

15. Suitu-tia peste virtutea pământului

Nutritu-“ia cu fructele terrinelor :

Suct'au miere din pâtră,
Si oliu din petră dură.
14. Unt dela vacee,
Lapte dela oi,

|

Cu grăssimea "gnellilor şi arieţilor,
Puilor de tauri, şi de ţapi,
Cu grăssimea măduvei grâului ;
Si sânge de strugure băut au vinu.
45.

1. «laă minte, cerule, qud voiu vorbi;
Asculte pămentul cuvintele din gura mea.
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Circundusu-! a, și?] a educat:
Conservatu-l a că lumin'a ochiului,
11. Că aquilla que “şi accopere cuibul
Si peste puii sei plană veghiând,
Si arripele întindend,
Îi ia, îi portă peste spallele salle.
12. (Assemenea) Domnul singur îi dusse

MâncaVa Iacob şi s'a săturat;

Si asvirli din piciore dilectul;
Ingroşatu-s'a, îngrăşalu-s'a, lățitu-s'a.

Si abandon pe Dumnedeu

creatorul său ;

Si se-depărtă de Dumnedeu salvatorul său.
16. Intărritatu-m” au întru quei străini.
In abominaţiunile lor amăritu-m'au,

17. Sacrificară la demoni, şi nu la Dum.

nedeu,
La dei que nu au cunoscul :

Nuoi (que) de currând veniră,
Pe quari părinţii lor nui cunoscură,
18. Pe Dumnedeu que te născii ahan-

donat'ai,
Si ai uitat pe Dumnedeu que te nutri.
19. Si vedă Domnul, şi gelos fu
Si se exacerbo de urgia filiilor săi şi filielor.

20. Si disse : întorce-voiu dela denşii

faca mea;
Si voiu arătă que vă fi lor în quelle după

urmă;
Quă generaţid pevversă esle,

Filii quăror nu este credinţă întrenşii,
21. Ei mă făcură gelos despre ne-Dum-

nedeu.
M& exacerbară întru idolii lor;

Si eu dară îi voiu facce geloşi despre ne-

Naţiă.
Naţid nebună vă fi a lor normă

Si vă "ntărrită dorinţele lor.
22. Qu5 focu se apprinse din a mea
miniă,

Arde-va pină jos în infernu;

Devoră-va pământul şi produetele lui,
In flăcără-va temeliele munţilor.

25. Adună-voiu peste ei relle
14
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Si săgetele melle voi termină în ei,
24. Consumaţi de fame, de prada passerilor
Si de rachitu insanabil,
Dinţi de fere trimitte-voiu la ei.

Cu furdrea quellor que se lirră assupra pământului,

CAP. XIXII.

38. A quăror grăssime dela sacrificiuri

mâncaţi
Si Deaţi vinul deia libaţiile lor?
Scole-se şi ajute-vă vot (acum)
Si deviă accoperitorii vostri.
39. VEdurăţi, vedurăti quă eu suni
Si nu este Dumnedeu afară de mine;

25. De din afară îi vă sterpi gladiul,

Eu voiu uccide și facce-voiu ă trăi,

sistă
26. Dis” am : disperde-voiu pe dânșii,

Si voiu jură pe drep'a mea,

Si din camerele lor fric?a :
Adolescentul cu verginea
Sugătorul din preună cu'bătrânul que asFacce-voiu a ?ncetă dintre 6meni suvenirea
lor.
27. De nu "mi ar' fi de furdrea inemicilor,
Qua să permâiă și qua să nu se insurgă ad-

versarii

Si nu cumvă să dică (aquestia) :
Mâna n6stră înaltă, şi nu Domnul

Si voiu dicce : viu sunţ eu în eternu.

AL, Quă voiu ascuţi că fulgerul gladiul
„

Meu

Si voiu punne mân'a pe judicată (şi resbunare)
Si dă-voiu înapoi pedepsă inemicilor mei

Si quellor que mă urescu voiu retribui.

Făcu l6te aquestea.

42. Imbătă-voiu de sânge săgetele melle,

28. Qu5 naţiă que “şi a perdut consiliul
este

Si nu este întru dânşii sciinţă.
29. N'au cugelal să întellegă:

Batte-voiu, şi eu voiu vindecă,
Si nu este quel quare scapă din mâinile
melle.
40. Quă voiu ardică la ceru mân'a mea,

|

Nu s au uilat la consequințele faptelor lor.
30. Cum vă persecută unul o mie,
Si doi vor punne pe fugă myriade,
De nu iar “fi dat Dumnedeu v&ndării,
De nu îi ar fi predat Domnul?

Si gladiul meu vă devoră cărni.
De sângele vulneraţilor şi caplivităţii
Din capul principilor inemicilor.

45. Bucuraţi-vă, ceruri, din preună cu
ellu
|
Si închine-se lui toți filii lui Dumnedeu

Bucuraţi-vă, gintilor, cu popolul lui

Si întărescă pe dânşii toți angelii lui Dum-

nedeu
Qu5 sângele filiilor săi resbună,

31. Qud nu sunt câ Dumnedeul nostru
deii lor;

Iar inemicii nostri fără minte

Si vă resbună şi pedepsă vă întoree iuemi-

cilor sti,
Si quellor que urr&scu retribui-va.

32. Qusci din viia Sodomelor & viia lor
Si vita lor din Gomorrha;

Si vă curăţi Domnul pământul popolului
său. »
A4. Si scrisse Moysă od'a aqueast'a în

Strugure de amaritudine lor.
33. Purore de balauri vinul lor,

dioa aqueea, şi instrui cu dâns'a pe filii lui
Israel, și veni Moyst la popol, şi vorbi tote

Staphyla lor staphyla de fiere,

cuvintele legii aquesteia la urechile popo-

Si furore de aspide nevindecată.

34. Au nu 6cc& aquestea se adunară la

mine

Și se sigillară în tesaurele melle?
35. In dioa resbunării dă-voiu în apoi

“In timpul quând vă scăpătă piciorul lor;
Quă apprâpe & dioa perderii lor,
Si ecc&-le de facă quelle preparate vos.

36. Quă judică-va Domnul popolul său,

Si despre servii sti consolă-se-va.

Qusci vădutu-'ia pe dânşi paralysati,
Scăpătaţi în deportaţiă, şi cu puterile

de-

secale.

37. Si disse Domnul unde suni deii lor,
În quari se încredusseră?

lului, ellu şi lesus al lui Nave.

45. Si încetă Moyst de a vorbi tote cu-

vintele aquestea către Israel înlregu.
46. Si adaosse către dânşii : luaţi ă

minte cu inima vostră la tote cuvintele
aquestea, que eu măriurisescu vot astădi,

în quâte veti commandă filiilor vostri, spre

a custodi şi a facce
aquesteia.

t6te

cuvintele
|

legii

AT. Qud nu cuvânt deşărt este aquesta
vot; qud aqueast'a este viaţa vâstră, si peniru cuvântul aquest'a veţi îndelungă dillele

vostre pe pământul în quare treceţi lordanul spre a "l moșteni

48. Si vorbi Domnul către Moysă în dioa
aqucea, dicând :

CAP,

SXXIII.

DEUTERONOMIU,

49. Ascinde la muntele Abarim aquesta,

muntele Nabay que este în ţerr'a Moab în

facă cu Lericho, și vedi ţera Chanaan (ue
eu dau în coprins filiilor lui Israel.
50. Si mori acolo în muntele la quare
ascindi, şi adaoge-te la popolul tău, după
cum a murit fratele l&u în muntele Or şi
se adaosse la popolul stu;
91. Pentru qud v' aţi nesuppus cuventului meu întru filii lui Israel la ap'a Contradicțiunii, Cades în desertul Sin, pentru quă

nu m” aţi sanctificat întru filii lui Israel.

52. Qud din facă (de departe) vei vede

țerr'a, și acolo nu vei intră în ţeri'a que eu

dau filiilor lui Israel.

Necontenit peste altarul tu,
11. Binecu
Domne,
vân
fortitud
tă,
inea lui
Si operele mâinilor lui aceipe;

Frânge sellele insurgenților si inemici

Si quei que îl urrăscu să nu se mai scâle.
12. Si lui Beniamin disse :
Dilectu de Domnul locuiască în sicuritate;
Si Dumnedeu umbră peste dânsul în tote

dillele

Si intre umerii lui aflo repaos,

13. Si lui loseph dişse :

Dela bine cuvântarea Domnului pământul lui
Din fructele cerului şi din roă,

CAPU XXXIII.

Si din abysele sorginţilor de jos,

1. Si agueasta este binecuvântarea que

binecuvent6 Moysă omul lui Dumnedeu pe

filii lui Israel mai "nainte de moriea lui,
.2. Si disse : Domnul din Sină venita,
Si s'a arătat no& din Seir
Răpedilu-s'a din muntele Pharan

14. Si din fructele după timp alle cur-

__surilor sorelui

Si din conjoncţiunile lunelor
13. Si din creștetul munţilor primilivi

Si din creștetul colinelor eterne
16. Si din plenitudinea pământului după

Cu myriade de Cades;

Da drâpta lui angeli din preună cu dânsul,
3. Sia iertat popolului s&u,
Si toţi quei sanclificaţi ai lui sub mâinile
salle.
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Si legea (a în Israel :
Punne-vor incens în mînia la

|

„Sub tine sunt aquestia

timpu ;

Si quelle accepute quellui arătat în rugu

Viiă peste capul lui loseph
„Si peste creștetul quellui glorificat între fraţi,
17. Primogenitul taurului frumuseţea lui
Si corne de unicornu cârnele lui;

Si accepură din cuvintele lui

Lu densele împunge-vă gintile
In preună pînă la extremitatea pământului,

4. Legea que command not Moys&
Eveditate synagogelor lui lacob.
5. Si vă fi întru quel dilectu principe

Aguestea sunt myriadele lui Ephraim
Si aquestea miile lui Manassă,
18. Si lui Zabulon disse :

Quând se vor adună principii popolilor

Din preună cu semenţiele lui: Israel.

Bucură-te, Zabulon, în eşirea ta

Si Issachar în tindele salle.
19. Ginti vor extermină

6. Trăiască Ruben și să nu moră,
Si fiă Symeon mult cu num&rul,
7. Si aqueasla pentru luda : şi disse :
Exaudi, Domne, vocea lui luda
Si la popolul lui de ai veni!

Si veţi invocă acolo şi veţi sacrifică sacrificiu de justiţiă

Qud abundanția mării te va alliptă
Si negogiul quellor que locuiescu plagele,

Mâinile lui dejudicâ:vor lui

Și ajulor din inemicii lui fii.
8. Si despre Levi disse:

20. Si lui Gad disse :

Binecuvântat quel que dilată pe Gad

Dati lui Levi Manifestaţiile lui,

Că leul se reposd;

Si Veritatea lui bărbatului cuvios
Pe quare "] tentară în tentaţiă :

Confrângend Dracul şi principe

Injaratu "1 au la ap'a tontradicțiunii;

Qud acolo fu impărţit pământul principilor

9. Quel que dice tată lui stu

salle : nu te-am vedut,

21. Si vedu primiţia sa,

şi mamei

_Si (quare) pe fraţii sei nu “ia cunoscut,
Si pe filii s&i nu “ia recunoscut;
Qud a custodit cuvintele alle

Si testamentul t&u a conservat.
10. Manifestă-vor drepturile
lacob

adunaţi
In preună cu ducii popolilor
Dreptate făcă Domnul,
Si judicaa sa cu Israel

.

22. Si lui Dan disse : Dan puiul leului
Si se va răpedi din Basan.

talle

lui

23. Si lui Nephtali disse : Nephtali să-

turare de quelle acceptabili

-
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Si saturese de binecuvântare dela Domnul.
Marea şi Liva va mosteni.
24. Si lui Azer disse : binecuvântat din
filii Azer,

Si vă fi acceput fraţilor săi ;
Finge-va în oliu piciorul său ;

25. Ferru şi aramă căltământul lui vă fi
Si că dillele talle fortitudinea ta.
26. Nu (mai) este căDumnedeul dilectului
Quel que ascinde peste ceru (£) ajutorul tău

Si magueficul firmamentului

27. Si accoperementul Domnului din în-

ceput

CAP.

XXXV,

Si sub forlitudinea bracelor eterne,

Si vă allungă dela faca ta inemicul, dicând:

"piei!

28. Si vă locui Israel singur în securitate
Sorginte lui Jacob pe pământ de grâu şi de
vin.
Si cerul innorat lui cu roă.
29. Ferice tu, Israele, quine âssemenea ție
Popol mântuit de Domnul?

Cu scutul te apără ajutorul i&u,

Si gladiul lauda ta
Si minţi-vor ţie inemicii (ăi

Si lu peste cerbicele lor vei călcă.

Hoet,

Mârtea

CAPU

XXXIV.

1. Si ascindu Moys6 dela Arabolh Moab
pe muntele Nabay, pe creștetul Phasgă que

lui Moysă.

Bocourt.

este în facăeu lericho; şi îi arătă Domnul

(GLă ţerra Galaad pins la Dan,
2. Si totă ţern”a Nephtalim,şi t6tă terra

CAP. XXXIV,

DEUTERONOMIU.

lui Ephraim, și lui Manassă, şi (6tă țerr'a
lui Iuda pînă la marea ultimă (occidentale)
3. Si desertul şi quelle din pregiurul
Jerichd, cetatea Phenicienilor pînă la
Segor.
4. Si disse Domnul către Moyse : aqueast'a € țerr'a que am jurat lui Abraham şi
lui Isaac şi lui Iacob, dicend : posterităţii
vostre voiu dă aqueasta. O arălaiu ochilor
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8. Si plânseră filii lui Israel pe Moyse în
Araboth Moab assupra Iordanului despre
Ierichă trei-deci de dille; și se împliniră
dillele luctului plângerii lui Moysă.

9. Si lesus filiul lui Nave se împlu de
spiritul înțelepciunii; quăci Moys€ a fost

(ăi, şi acolo nu vei intră,

pus mâinile salle peste dânsul; şi ascultară
de densul filii lui Israel, şi făcură după
cum a fost commandat lui Moyse Domnul.

nului;

rael câ Moyse, pe quare să ?] fi cunoscut
Dumnedeu facă în facă,

5, Si muri acolo Moysă domesticul Domnului, în era Moab prin cuvântul Dom6. Si îl ingropară în Gai în tera Moab

apprâpe de casa Phogor ; şi nu sei nimeni
mormentul lui pînă în dioa de astădi.

7. lar Moysă eră de una sută do&-deci
de anni quând muri ; nu i s” au fost întu-

necat ochii, nici i s' au fost corrupt fălcele
lui,

FINE
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10. Si nu se mai sculs prophet în Is-

„14. In tote semnele şi emblemele que îl

trimissesse Domnul a le facce în Egyplu lui
Pharaon şi servitorilor aquestuia, şi țerrei
lui întrege ;

12. Si mirabilile quelle mari şi Lotă
mâna validă que făcu Moysă înaintea lui
Israel întregu.

st

PENTATEUCULUI.

IESUS
FILIUL

CAPU |.
1. Si a fost după mârtea lui Moyse servul Domnului, quă a dis Domnul către lesus
filiul lui Nave ministru lui Moyse dicând :
2. Moyse servilorul meu muri : acum
dară sculându-te, treci lordanul aquest'a,
tu și tot popolul aquesta, în țerra que dau
eu aquestor'a, filiilor lui Israel.

3. Totlocul peste quare veți punne talp'a
piciorului vostru, vo& îl dau după cum am
dis lui Moys& :
4. Desertul și Antilibanul aquesta pin
la rîul quel mare, riul Euphratelui, t6tă
terra Elheilor, şi pînă la ultima Mare;
către appusurile sorelui confinile vâstre.
5. Nu vă resistă omu înaintea fegei vostre
în tote dillele vietei talle; şi precum am
fost cu Moys&, aşă voiu fi şi cu tine, şi nu
te voiu abandonă.
6. Intăresce-le şi te îmbărbată; qudci vei
împărţi popolului aquesta, țerr'a que juraiu părinților aquestor'a spre a o dă lor.
7. lutăresce-te dar şi te îmbărbată forte

spre a custodi şi a facce după legea între-

gă după cum “ţi a commândat Moyse feciorul meu, şi nu te vei abatte dela aque-

stea În drept'a sau în stâng'a qua să întellegi în tote quâte ai facce.

8. Si să nu se depărtede cartea legii

aquesteia dela gura ta, şi vei medită într”.
&nsa dioa şi nsplea, qua să pricepi a facee
16te quelle scrise într'ânsa : atiunci (te

vei îndreptă şi) vei îndreptă căllile (alle, și
allunci vei înţellege.

9. Ecct commandu ţie : întăresce-le şi

LUI NAVE.

10. Si commando Lesus scribilor popolului, dicând :

14. Intraţi prin midlocul campamentului
popolului şi commandaţi popolului, dicând:
preparaţi-ve merinde qu6 'ancă trei dille,
şi veţi lrecce Iordanul aquesta, spre a possede întrând ţerra que Domnul Dumnedeul
părinţilor vostri dă vo& spre a o moşteni.
42, Si lui Ruben şi lui Gad şi jumetăţii
din semenţia lui Manassă disse lesus dicând:
15. Adduceţi-vă ă minte de cuvântul

Domuului que commandd vo& Moyse fecio-

rul Domnului, dicând : Domnul Dumnedeul
vostru, vă pusse în repaos şi vă dette terra

aqueast'a.
44. Femeile vostre şi copillii vostri şi

vitele vâstre locuiască în terra que vă dette
Moyst dincolo de lordan, iar voi treceţi bine
încinşi înaintea fratilor vostri, tot quarele e

tare cu puterea, şi veli combalte din preună
cu dânşii,

15. Pină que vă aşădă în repaos Domnul
Dumnedeul nostru pe fraţii vostri, că şi pre
voi, şi vor moşteni şi aqueştia terra que
Domnul Dumnedeul vostru dă lor, şi vă veti
înturnă (attunci) fiă-quire la pămentul moştenirii salle, şi îl veți moşteni,

pământul,

que dette voă Moysă feciorul Domnului, în
dinquaci de Iordan spre resăriturile s6relui.
46. Si respundând lui lesus, disseră:
tote quâte ne-ai commadă facce-vommu, și

te îmbărbată, nu te spăimentă nici te teme,

în tot locul unde ne vei trimitte, mergevommu.

peste tot unde te vei ducce.

47. După tote cum ammu ascultat de
Moyst assemenea vommu ascultă şi de tine;

qud cu line (este) Domnul Dumnedeul lu

JESUS FILIUL LUI NAVE,

CAP. II.

fii numai

Domnul

Dumnedeul

tine după cum a fost cu Moysă.

nostru cu

18. lar omul quarele nu i se vă suppune
şi quarele nu vă ascultă de cuvintele talle,
după cum îi vei command să m5ră ; întăresce-te numai şi te îmbărbată.
CAPU II.
1. Si trimisse Jesus filiul lui Nav din
Sattin doi juni spre a recunâsce într'ascuns,
dicend : ascindeţi și vedeți ţerra și lericho,
şi ducânduse quei doi juni, ajunseră la Iericho, și intrară în casa unei femei mereirice, al quăria nume Raab şi masseră

acolo.

2. Si se dette de scire regelui de Iericho, dicând : 6ccă bărbaţi intrară aqui astă

nopte, dintre filii lui Israel spre a exploră
(și recunâsce) țerr'a.

5. Si trimisse regele de Iericho, şi disse
călre Raab dicend : scâtie afară pe bărba-

ţii que veniră la tine şi intrară în cas'a ta
astă ndpte; qnăci spre a spionă țerra îniregă venir6.
4. Si luând femeea pe amândoi bărbaţii,
îi ascunse şi disse lor, dicând : au fost venit

la mine (aqui) bărbaţi, ci m am sciut de
unde eră,
5. Si cum se închisse porta quând înnopt, eşiră şi bărbaţii : nu sciu unde se
vor fi dus bărbații. Alergaţi după dânsi în-

dată quă dâră îi veţi prinde.
6. lar ea "i a fost suit pe doma (casei) şi

"i a fost ascuns între mănuchii de în que ea
Înlinsesse peste domă.
7. Si bărbaţii îi allungară după urmă pe
-callea de pe Iordan pînă la treceri; şi pâria

s'a închis.
8. Si a fost după que au eşit quei que

allungă după urmă, (pe juni) qu5 mai
"nainte de a dormi aquestia, se sui ea la

25

12. Si acum jurati mie pe Domnul Dum-

nedeu qu5, după cum facu vo misericor=
diă să faceţi şi voi misericordiă în casta (atălui meu, și dati "mi semnu adevărat:
15. Quă veţi lăssă viă cas'a (lamillia) tatălui meu, şi pe mamă mea, şi pe fraţii mei
şi pe surorile melle, şi tâtă casa mea, şi
tote quâte sunt alle lor, şi quă veți scăpă

sufflelul meu dela mârte.

14. Si îi disseră bărbaţii : sufitelul nosiru pentru voi pînă la more, daqua nu veţi
dă pe fagă cuvântul nostru aquesla. Si ea

disse : quând vă dă voă Domnul celalea,

faceti cu mine misericordiă şi veritate.

15, Si îi demisse în jos cu funie pe fe-

restră, qutei cas'a ei eră la muri, quă în
murii cetăţi locuiă aqueasa,
16. Si disse lor : spre munte luaţi-ve
callea qua să nu vă întâmpine quei.que
vă
alungă, şi staţi ascunşi acolo trei dilte, pînă

que se vor înturnă quei que s' au luat după

urma vostră, şi apoi veli apucă pe callea
vostră.
17. Si disseră către dânsa Dbârbaţii : innocenţi (liberi) suntem de jurământul
t&u
aquesia cu quare ne-ai jurat.
18. Eccă noi vommu intră pe o part
ea
celăţii şi tu vei punne semnul, fun
ia

aqueasla roşie o vei legă afară la ferestr'a

prin quare ne ai demis în jos; iar pe tatăl
(eu şi pe mamă ta şi pe fraţii (&i şi tolă

cas'a tatălui tău, îi vei adună la tine în

|
cas'a la.
19. Si asă ori-quine vă eşi din ușa casei
talle afară, aquella îşi vă. fi culpabil, iar
noi innocenţi vommu fi de jurământul
t&u
aquesta; și (pentru) quâţi vor fi cu tine
în
cas'a ta noi vommu fi culpabili, de ?i vă
atlinge vre o mână.

dânsii assupra domei, şi Qisse către dânsii :
9. Sciu qus a dat Domnul voă țerr'a ;

20. Iar
descoperi
vommu fi
quare ne-ai

terră dela faca vostră.

24. Si disse lor : După cuvânțul
vostru
aşă vă-fi, şi îi demisse pe dânşi
i şi s au
dus; și iegd semnul quel roşu la feres
tră.

quăci ema de voi cădu assupra nostră şi
quă se spăimentară toţi quâți locuescu în
10. Quici ammu audit cum a secat Domnul Dumnedeu marea Roşie din aintea fecei
vostre, quând aţi eşit din Egyptu, şi quâte
a făcut quellor doi regi ai Amorrheilor, que

eră dincolo de Iordan, lui Seon și lui Og pe
quari iai exterminat.
|
44. Si audind noi, ne spăimântarăm

cu

inim'a ndstră şi nu mai remasse spirit (curagiu) în nimeni (d” a vesistă) înaintea y6s-

tră;

quă

Domnul

Duinnedeul vostru,

ellu

este Dumnedeu în ceru sus şi pe pământ
jos.

de ne vă supptră quine-vă şi vei
cuvintele ndstre aqueslea, curaţi
de jurământul t&u aquesta cu
jurat.

22. Si

se dusseră, şi ajunseră la munte
şi remasseră acolo trej dille pind que
se îniurna

ră quei quarii îi urmăriă; şi îi
ă
allungătorii după urmă pe tote căllile cătar
şi nu

i aflară.

23. Si se returnară quei doi juni, și
desc
indură dela munte,

şi trecură (rîul) şi

veniră la Jesus filiul lui Nave, şi îi spusseră

quâte li s” a fost întâmplat :
24.

Si dissero către Jesus : a şi dal Dom:

nul în mâna nâstră ţotă terra (aqu
easta);

|

.
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quă s' au spăimântat de noi toţi quâti locuescu aquel păment.
CAPU [Il.

1. Si se sculd Iesus de dimineaţă, şi se

promişcară dela Sattin şi veniră pînă la lordan, ellu şi toţi filii lui Israel, și masseră
acolo mai nainte de a ”] trecce.
2. Sia fost după trei dille quă străbătură scribii prin midlocul campamentului,
5. Si commandară popolului dicând :

GAP.

1V

ap'a que descinde din sus se vă arestă (for-

mând) o argine.

14. Si a fost cum se promised popolul
din tabernacolele lor spre a treece Iorda-

nul, qus şi sacerdoții ardicară arca testamentului Domnului mai nainte de popol.

15. Si cum intrară sacerdoții, que purtă

arc'a testamentului, în Iordan, cum pici6-

rele sacerdoţilor que purtă arc'a testamen:
tului se îmmulliară în partea apei lordanului; (lordanul curgea plin în t6tă albia sa

quând veţi vede arc'a testamentului Dom-

că în dillele seceratului grânelor),
16, Stetteră apele que descindea de sus,
sletieră închigătură una, arrestânduse de

urma ei.

ueea que curgea la valle descindu în marea Arabă, marea sărilor, pînă que dispări

nului Dumnedeului nostru şi pe sacerdoții
(nostri) şi pe Leviţi purtându-o, sculaţi-ve
şi voi din locurile vâstre și 'naintaţi în
4. Ci de parte să-fiă (distanța) între voi

şi intre dânsa, că la dot mii de coţi să sta-

ți; să nu vă appropiati de densa, qua să
sciți callea pe quare veţi merge, quăci n”
ați mai âmblat pe callea (aqueasta) ieri și

a Paltă-ieri.

9. Si disse Jesus către popol : curătiți-vă
pe mâine qud mâine vă facce Domnul întru-voi mirabili,
6. Mai disse lesus către sacerdoţi, dicând :
ardicaţi arc'a testamentului Domnului şi
precedeţi înaintea popolului ; şi ardicară
sacerdoţii arc'a testamentului Domnului, şi
se promiscară înaintea popolului.
7. Si disse Domnul către Iesus : în dioa
aqueasla voiu începe a te înălță pe tine
înaintea tutulor filiilor lui Israel, qua să
cunoscă qui precum am fost cu Moyse assemenea voiu fi şi cu tine.

8. Commandă dar acum sacerdoţilor que

portă area

testamentului,

dicend

: cum

veți intră în partea apei Jordanului, în Ior-

dan să şi staţi,
9. Mai disse Iesus către filii lui Israel :
appropiaţi-vă aqui şi audiţi cuvântul Domnului Dumnedeului nostru :
10. Continud dar Iesus : în aqueast'a

veţi cunosce qud eu (sunt) Domnul

que

viadă întru voi şi quare exterminând vă ex-

termină dela faca vostră pe Chananeu, și

pe Chetieu, şi pe Eveu, şi pe Pherezeu, și
pe (Gergeseu, și pe Amovrheu şi pe lehuseu.

44. Ecc& arc'ă testamentului Domnului
a tot pământului, trece înaintea vostră lordanul.

12. Allegeţi dar acum doi-spre-dece băr-

baţi dintre filii lui Israel, quâte un bărbat
de fiă-quare semenţiă ;
13. Si vă fi quă cum se vor arrestă picidrele sacerdoţilor que pârtă arca testamentului Domnului a tot pământului în ap'a
Iordanului, ap'a Iordanului se vă despică :

parte forte pîns la partea Cariathiarim ; iar

infine ; şi popolul (trecea) și stă în ainte de

lericho.
17. Si stetieră fermu sacerdoţii que purtă arc'a testamentului Domnului pe uscat

în midlocul Iordanului; și toți filii lui Is-

rael treceau pe uscat pină que termind

popolul d'a trecce Iordanul.

lot

CAPU IV.
4. Si după que termind tot popolul d'a

trecce Iordanul, disse attunci Domnul către
lesus, dicând :
2. buând din popol doi-spre-dece bărbati,
quăte un bărbat din fiă-quare semențiă,
3. Commandă lor dicând : luati-vă vot

d'aqui din midiocul Iordanului, de unde

sletteră picidrele sacerdotilor, înadins do&spre-dece petre, şi adducându-le cu voi în

preună, puneţi-le în campamentul vostru
unde vă veţi castrameniă la nopte.
A. Si chiemând lesus pe quei doi-spre-

dece hărbaţi din quei mai notabili dintre
filii lui Israel, quâte un bărbat de fiă-quare

semenţiă,
5. Disse către dânşii lesus : treceţi dela
mine înaintea fecei Domnului Dumnedeului
vostru în midlocul Iordanului, și luând să
ia de acolo fiă-quare quâte o pâiră pe ume-

rii sei, după numărul semenţielor lui Israel,

6. Quă să fiă vo& aquestea drept semnu
pentru tot d' auna, și quând te vă întrebă
filiul teu mâine dicând : que sunt petrele
aquestea nos?
7. Tu să arăţi filiului tău, dicând : quă

(sa despărţit şi) a secat Iordanul (riul)
înaintea arcei testamentului Domnului a tot
pămentului quând trecea (Ellu) Iordanul
aquesta, şi a secat ap'a Iordanului; și vor fi

voă [petrele aquestea
Israel pînă în seculi.

memorial filiilor lui

8. Si făcură asă filii lui Israel, după cum

CAP.
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V.

a fost

commandat

lui

Jesus

“ap'a Iordanului din aintea lor, pînd eu trecură, după cum a făcut Domnul Dumnedeul vostru cu marea Rosie que a secato

şi le addusseră cu dânşii în preună

pind que trecurăm.
2k. Qua să cunâscă tote gintile pământului qud puterea Domnului tare este și qua
voi să veneraţi pe Domnul Dumnedeul vostru în tot timpul.

luând dos spredece petre din midlocul Iordanului; după cum a tost prescris Domnul
lui Jesus, în implinirea treccerii filiilor lui

israel,

în campament și le depusseră acolo.
9. Pusse apoi Jesus și alte doă spredece
petre în aquesta'si Iordan, în locul que a
îost sub piciorele sacerdoţilor purtătorilor

arcei testamentului Domnului, și sunt acolo

pin în dioa de astădi.

|

10. Stetteră sacerdoţii que purtă arc'a tesiamentului în midlocul Iordanului, pină
que a terminat Jesus tote quâte a fost commandat lui Jesus Domnul spre a annunţiă
popolului, după cum a fost commandai
Moys& lui Jesus; și nu întârdid popolul, şi

veci.

11. Şi a fost după que termind popolul
de a trecee, quă treci și arca testamentului
Domnului, cum și petrele în aintea lor.
12. ŞI trecură filii lui Ruben si filii lui
Gad si jumătate din semenţia lui Manassă
căpuiți inaintea filiitor lui Israel, după cum
le-a fost commandat Moyse. .
13. Patrudeci de mii bine încinsi spre
Inptă trecură pe din aintea Domnului spre
resbellu către cetatea Lericho.
14. În dioa aqueea mâri Domnul pe Jesus inaintea națiunii întrege a lui Israel, si
se temea de dânsul după cum se temea de
Moysă guât timpu a trăit.
15. Şi disse Domnul lui Jesus dicând :

16. Lommandă

sacerdoţilor

que

portă

arc'a testamentului mărturiei (Domnului) a
eşi din lordan.

17. Şi command Jesus sacerdotilor, di-

când : esiţi din Lordan.

18. Şi a fost cum esiră sacerdoții que
purtă arc'a testamentului Domnului din mid-

locul
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Domnul ; şi

Iordanului, si cum

au pus

pici6rele

lor pe uscat, qud s'a răpedit ap'a lordanului la locul scu, și începi a curge că (mai

nainte) ieri şi alaltă ieri prin tot canalul

lui.

19. Şi popolul esi în sus din Iordan în

a decea a lunei ântâiea, și se castramentară

filii lui Israel în Galgale în partea resăriturilor s6relui dela Iericho.
20. Şi aquelle doă-spredece petre que le
luasseră din Iordan le aședo Jesus în Gal-

gale;

21. Şi disse către filii lui Israel dicend :
quând vă vor întrebă filii vostri mâine, dicend : que sunt petrele aquestea?
29. Spuneti filiilor vostri: qud pe uscat

trecu Israel Iordanul aquesta,
23. Secând Domnul Dumnedeul
MPR. HELIADE ŞI COMP,

vostiu

Domnul

Dumnedeul

nostru înaintea nâstră

CAPU V.
1. Şi a fost cum audiră toţi regii Amorrheilor que erau dincolo de Iordan câtre
Mare, și toți regii Pheniciei quei de lângă
Mare qud a secat Domnul Dumnedeu riul
Iordanul din aintea filiilor lui Israel în treccerea lor,

qub s'au uimit minţile lor şi s'au

spăimântat, si nu mai sciă que să facă înaintea filiilor lui Israel.
2. Jar în timpul aquel/'a disse lui Jesus
Domnul : fă “i cuțite de petră ascuțită, si
punne-te a circumiăiă de a doilea pe filii
lui Israel.
3. Şi 'şi făcu Jesus cuțite de pâtră ascu-

țite și circumtăid pe filii lui Israel (la locul)
que se chiamă collin'a Acrobystielor.

4. Eată pentru quare cuvânt circumtăid

Jesus pe filii lui Israel : unii se născusseră

ici, colo pecalle, si alții remăssesseră necir-

cumtăiaţi din quâţi esird din Egyptu, şi pe'
toți aquesţia îi circumtăid Jesus. Tot popolul, quâţi eşsisseră din Egyptu masculi, toţi
bărbaţii de resbellu murisseră în desert pe
calle esind din Egyptu;
5. Qud circumtăiat eră tot popolul que a:
fost eşit; iar popolul tot quât s'a născut în

desert pe calle, quând esiă din ţârr'a Egyp-

tului nu s'a fost, circumtăiat.
6. Quici patru deci şi doi de anni s'a tot
învârtit Israel în desertul Mabdaritidii ;

pentru aqueasta necircumtăiaţi remăssesseră

quei mai mulţi din quei bellatori que eșisseră din (6rra Egyptului, quei que n'au ascultat de commandele lui Dumnedeu, și
aquestor'a le si prescrisse de a nu vede târr'a

que jurasse Domnul părinţilor lor spre a o

dă nos, țârră que revârsă lapte si miere.
7. Şi în locul aquestor'a substitui pe filii
lor pe quari,circumtăid Jesus, fiind acrobystiaţi, quăci s'au fost născut în catle necir-

cumtăiaţi.
8. Circumtăinduse dară tot popolul, Sida.
teră în repaos acolo în campament Ping“Qquie :

se însănătoşiră.
.
9. Şi disse Domnul către Jesus : Astădi- am luat dassupra vostră opprobriul Fagptului, și chiemă numele locului: agudiloi
Galgale pină în dioa aqueasta.
pă
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CAP.

10. Şi se castramentară filii lui Israel în
Galgale, şi făcurb filii lui Israel pascele în a
patru spre decea di a lunei sâr'a către, appusuri dela lerichd pe câmpie.

lui şi buceinară

de pasce azyme, și no& (spice).
12. În dioa aqueea înceld man'a a doa di

arcei testamentului Domnului , pâşind
irâmbitând în buccine.

11. Și mâncară din grâul ţerrei adoa di

după que mâncară ei din grâul tărrei, si nu
mai avură filii lui Israel mană; fructele

coprinsului Phenicienilor mâncară în annul
aguel'a.
13. Şi a fost quând eră Jesus în Ierichă,
qud înălţând ochii săi, vădu un omu stând în
aintea lui și gladiul aquestuia scos în mâna
lui ; și appropiânduse Jesus, disse lui : dai.
nostri esci sau din adversarii nostri?
îk. lar agquesta disse: (nu), qudci eu
archistratigul puterii Domnului, acum veniiu aicia. Şi Jesus cădu cu faca pe pământ

și se înclină și disse lui: que, Domnul meu,

que commandi domesticului tău?
15. lar archistratigul Domnului disse lui

Jesus,

desl&gă

călțământul

dela

picidrele

talle, quăci locul pe quare stai sânt este. Şi

făcă Jesus asă.

16. lar Lerichd închisă si întărită (în
pregiur) eră. înaintea filiilor lui Israel; şi
nimeni nu eşiă dintr'Ensa, nici nu intră.
CAPU VI.
1. Şi disse Domnul câtre Jesus : &ccă eu
predau ţie sub mâna ta (cetatea) Iericho, şi
pe regele ei -dintr'nsa, pe quei potenţi în
fortitudine.
,
,
|
2, lar tu punne în pregiurul ei pe toți

bellatorii încongiurând cetatea
aşă veţi facce sâse dille.

o dată; şi

3. Şi s6pte sacerdoți vor luă s&pte buceine

de Jubileu înaintea arcei ; şi în dioa a sep-

tea veţi încongiură cetatea de sâpte ori, şi
sacerdoţii vor trombită

în buccine.

4. Şi fiă qua după que veţi trâmbită cu
trombița Jubileului, quând veti audi voi vocea buccinei, să strige tot popolul; si strigend

ei, vor căd€ de sine

murii cetății jos

înaintea lor, şi vă întră tot popolul, răpe-

dinduse fiă-quare în aintea sa în cetate.

5. Şi intro Jesus filiul lui Nave la sacer-

doţi şi disse lor : luaţi arc'a testamentului,

și septe sacerdoți să ia septe buceine
Jubileului înaintea arcei Domnului ;

alle

6. Mai disse lor dicend : spuneţi popo-

lului ă dă un gyru și a încongiură cetatea,
si bellatorii să mârgă armaţi înaintea arcei

Domnului.
1. Şi a fost quând disse Jesus către po-

;pol, qud s&pte sacerdoţi având septe tromii sacre, trecură ast fel înaintea Domnu-

VI.

cu sunet mare; iar arc'a

testameniului Domnului urmă lor.
8. lar bellatorii

mergea înainte, și

cerdoţii trombitând cu buccinete,

sa-

şi quei

din codă (guardia din apoi venii) în urma
9. lar popolului commandd

și

Jesus, di-

cend : să nu strige şi să nu audă nimeni
vocea vOstră, şi cuvânt să nu €să din gur'a
VOstră pin în dioa în quare voiu annunţă
ensu'mi spre a strigă, şi attunci veţi strigă.

10. Şi circumgyrând arc'a testamentului

lui Dumnedeu cetatea înpregiur, în dată re-

veni în campament, şi masse acolo.

11. Şi în dioa a doa se sculă Jesus de di-

mineaţă şi ardicard sacerdoţii arc'a Domnu-

lui, şi quei şepte sacerdoti luând quelle
șepte trombiţe sacre propisiau înaintea. arcei Domnului si
bucinau sacerdoţii în
trombiţe (și qucea “laltă multitudine tâtă
"Daintă assemenea), si după aquestea mer-

gea

bellatorii,

şi queealaltă multitudine în

urm'a arcei testamentului Domnului, păşind
şi trombițând în buccine.

13. Și încongiurară cetatea în dioa a doa

0 dată de apprope, şi se returnară iarăşi în

campament ; așă făcură în şese dille.

14. Şi a fost în dioaa sâptea qud se sculară
în revărsatul alborilor şi încongiurară cetatea
în modul aguesta. de septe ori; numai în
dioa aqueea au încongiurat cetatea de șepte
ori,

15, Şi a fost în încongiurarea a septea

qud trâmbitard sacerdotii în trâmbite ; si
disse Jesus filiilor lui Israel : strigați, qud
a predat Domnul vo& cetatea :
16.

Şi vă fi cetatea

anathemă,

dânsa si

tote quâte sânt într'ensa, Domnului puteri-

lor; afară de Raah meretricea, pe dânsa o
veţi appără cum şi tote quite sunt în cas'a
ei; qudci

a ascuns pe solii pe quari 'iam-

mu îost trimis noi.
17. Ci voi ferili-ve de anathemă, qua nu

cumvă însufileţinduvă să luaţi voi din ana-

themă, și să faceţi campamentul filiilor lui
Israel anathemă, şi să ne perdeti pe noi.

18. Şi ori-que argint si aur, si ori-que
aramă și ferru sânt vă fi Domnului : în thesaurul Domnului se vă adducece.
19. Și strigă popolul, şi trombitară în
buccine sacerdoţii. lar cum audi popolul
vocea trâmbiţelor, strigă tot popolul (in
preună) cu strigare mare și forte. Şi cădură
murii în pregiur; şi sări tot popolul în cetate, fiă-quare în aintea sa, si luar6 cetatea.
20 Şi 0 anathematisară și tote quite erau

într”'6nsa, dela bărbat şi pind la femee, dela

GAP.
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22. Şi întrară amândoi junii que au fost

VI.

june si pînă la bătrân și pînă la vițellu şi

(pins) la 6ie și subjugal prin gura gladiului.
21. Şi quellor doi juni que explorasseră
țerr'a disse Jesus : intraţi în casa femeii
meretrice, și scoteţi-o d'acolo, şi tâte quâte
sunt alle ei, precuna aţi jurat ei.

Celestin Nanteuil.

ei, și t0tă famillia ei, şi o pusseră afară din campamentul lui Israel.

"LUAREA LERICH-EI.

23. ŞI cetatea fu arsă cu focu din preună

cu tote quite erau întrânsa,

afară

de ar-

gint și de aur si ori-que aramă (que) detteră

spre a se adducce
lui.

explorat cetatea în cas'a femeii, şi scossreă

pe Raab meretricea, și pe tatăl ei, si pe mam'a ti, şi pe fraţii ei, şi tote qaâte eră alle

în thesaurul

Domnu-

Rouget.

25. Şi a jurat Jesus în dioa aqucea dicend : blăstemat omul înaintea Domnului
quarele vă înalță și vă edifică cetatea aqucea

lerichă; în primogenitul sâu vă punne te-

meiul ei, si în ultimul

(din filii) sei vă ast-

24. Şi pe Raab meretricea, si tOtă cas'a

dă porțele ei. Şi asă făcu Azan quel din Be-

și au locuit în Israel pind în dioa de astădi;
gudei a fost ascuns pe exploratorii que a

și în quel din urmă que “ia mai remas aşedă

ei paternă, și tote alle ei le lăssd vii Jesus,

fost trimis Jesus spre a exploră (cetatea) Jeircho.
|

thel : în Abiron primogenitul oa întemeiat,

portele ei.

26. Şi a fost

Domnul

cu Jesus, și eră

numele lui (respândit) în totă țâvr'a.
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VII.

1. Şi commisserd filii lui Israel un de-

Jictu și usurpară din anathemă; qud Achan

filiul lui Charmi al lui Zabri, filiul lui Zară
din semenţia lui Iuda lud din anathemă. Şi

se. minid Domnul cu urgiă assupra filiilor

lui Israel.
2. ŞI trimisse Jesus bărbaţi în Gai quare
este spre Bethav către resărituri dela Bethel, si disse lor dicend: exploraţi terra, şi

ascindură şi explorară (țârr'a) Gai.

7

3. Şi se înturnară la Jesus, şi disseră că-

tre dânsul
pină la do&
cindă și să
duci acolo
(inemicii).

: să
mii
bată
tot

nu ascindă tot popolul, ci
bărbaţi sau trei mii să asîmpresurând cetatea; să nu
popolul, qudci pugini sunt

4. Și ascindură din popol acolo că la

trei mii bărbaţi, şi au fugit dela faca bărbatlor din Gai.
3. Şi uccisserd

dintr'ensii

bărbaţii

din

dice Domnul

CAP.

Dumnedeul

themă este întru voi, Israele, nu veţi

resistă înaintea

VII.

lui Israel : anapute

inemicilor vostri, pînă que

(nu) veţi ardică anathemea dintre voi.
14.

Şi

vă

veţi adună

toţi de dimineaţă

(mâine) după semenţii, și vă fi qud semenţia

que o vă arătă Domnul să o adduceţi în ainte
după popoli (unul quâte unul), si popolul
pe quare îl vă arătă Domnul să ”] adduceţi
după familie (case), și famillia que o vă
arătă Domnul, s'o adduceţi (bărbat) după
bărbat.

15. Şi quare se vă învederă în anathemă,

să se ardă în focu, ellu şi tote quâte sunţ
alle Jui, quă a călcat testamentul Domnului,
și a commis fără de lege în Israel.
16. Şi mâneco de dimineaţă. Jesus, și
addusse popolul după semenţiele lui, şi se
arăto semenţia lui luda;
17. Şi fu addus după popoli Iuda, şi se
arătă popolul lui Zarii; și fu addus popolul

Gai vre-o îrei deci şi şăse bărbaţi, si îi allungară dela pârtă, pind que îi înfrânseră

Zarii, (bărbaţi) după bărbați și se arătă Zabdi.

ini-

bat) după bărbat, şi se arătă Achan filiul lui

și îi bătură în valle; și sa spăimântat

m'a popolului, și s'a făcut că ap'a.
6. și

rupse Jesus -vestmintele,

şi cădă

Jesus la păment cu faţ'a înaintea arcei Domnului pină sâra, ellu şi quei mai vechi ai
lui Israel, şi'si au pus cenușă pe capul
or.
7.

Şi

disse Jesus

: rogu-me,

Domne,

Domne, pentru que trecând treci feciorul
teu popolul aquesta Iordanul, spre a 7]
predă (ore) Amorrheului, și a ne perde
pe
noi?

Mai

bine

ammu

locuit dincolo de Iordan.

fi remas şi ammu fi

8. Caută la mine, Domne. Şi que voiu

dicce după que “și a întors o dată Isrâe]
bicele din aintea inemicului su ?
9. Audind Chananeul și toţi quâţi
Cuescu țerră, ne vor încongiură şi ne
perde de pe pământ; şi que vei facce
tunci) numele tău quel mare?

cerlovor
(at-

10. Pisse şi Domnul către Jesus : seolă
te;

pentru que aqueasta de ai cădut peste
fag'a ta?
11. Pcătuita popolul, şi a călcat testamentul meu que am dat lor; qud au
și luat
din anathemă,

si furând

in anathemă,

au

minţit, si au pus în vasele lor.
12. Nu vor pute dar filii lui Israel resistă
facă în facă cu inemicii lor; întâree-vor
cerbicele dela faca inemicilor lor, qus (singuri)
deveniră anathemă. Nu voiu mai adaoge
a
mai fi cu voi, de nu veti ardică anathemă
dintre voi &nşivă.
13. Sculându-te, sanctifică popolul, şi di
spre a se sanctifică pînă mâine : aquestea

18. Şi fu addusă cas'a (familia) lui (băr-

ambri al lui Zară din semenţia Iudei.

19. Şi disse Jesus către Achan : fâtul
meu, dă gloriă astădi Domnului Dumnedeud

.

.

lui lui Israel, şi dă lui mărturisirea, şi
spunne mie que ai făcut, şi nu ascunde de

mine.

20.

Şi respunse Achan lui Jesus,

și dis-

se : în adevăr eu am păcătuit înaintea Domnului Dumnedeului lui Israel : așă, şi aşă am
facut :
21. Văduiu în timpul pradei un vestmânt
variu, şi frumos, si do sute didrahme de
argint, şi o limbă de aur,

de cincideci

de

didrahme greutatea ei, și attras cu inim”a ia

densele, le-am luat; şi &ccă-le ascunse sunt
în pământ în tabernaculul meu, şi argintul
stă ascuns sub dânsele.
22. Şi trimisse Jesus nunţii, și au alergat în campament la tabernacul, și aquelle

(objete) eră ascunse în tabernacul, și argin.
tul sub dânsele.
i
23, Şi le scâsseră din tabernacul, si le

dusserăla Jesus şi la toți quei mai vechi ai
lui Israel, şi le pusseră înaintea Domnului.
24. Şi luo Jesus pe Achan filiul lui dară,

și îl dusse în vallea Achor, cum şi pe filii
lui, și pe filiele lui, si viţeii lui, și asinii lui,

și tote oile lui, si tabernaculul

lui, si tote

averile lui, i Israel întregu din preună cu
dânsul; și ”] au dus în Emec Achor.

25. Şi disse Jesus : pentru que ne-ai

perdut pe noi? pergă-te (dar) pe tine Domnul assemenea, și Ensuşi astădi. Şi îl lapi-

dară Israel întregu cu petre; şi arseră aque-

GAP.
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VII,

stea cu focu şi lapidară pe aquestia cu petre.
26. Şi pusseră peste dânsul grammadă de
petre mare (que stau) pînă astădi; şi încetă
Domnul dela miînia urgiei salle; pentru

aqueasta supra-numiră aquest (locu) Emec
Achor pînă în dioa aqueasta.

CAPU VIII.
1. Şi disse Domnul către Jesus : nu te
teme nici te spăimentă : Ia cu tine toţi băr-

baţii bellatori, și sculândute, ascinde la Gai :

eccă dat-am în mâinile talle pe regele de

Gai, şi popolul lui, şi cetatea lui,

şi ț&rr'a

lui.
2. Şi vei facce cu Gai și regelui ei după

cum ai făcut și cu lerichă

şi regelui ei, si

pradele dintr'Ensa şi vitele ei “ţi le vei prădă
sie'ţi; punne'ţi ânsă pândecetăţii din dosulei.
3. Şi se sculd Jesus și tot popolul bellaior spre a se sui la Gai; şi allesse Jesus trei
deci de mii de bărbati potenţi în fortitudine,
și îi trimisse nâptea.
4. Şi le commando

dicend : Vedeti,

voi

aveţi a pândi cetatea din dosul ei; nu vă
depărtați mult de cetate, și fiţi cu toţii preparaţu.

5. lar eu și tot popolul que & cu mine
ne vommu appropiă spre cetate; şi vă fi
quând vor eși quei que locuescu în Gai spre

întempinare

nos,

că şi ântâiea

noi vommu fugi dela fag'a lor.

dată,

quă

6. Şi cum vor eși în urm'a n6stră, îi
vommu depărtă de cetate; şi ei vor dicce :
fugu aqueștia dela faca nostră că și mai

nainte; şi vommu fugi (în adevăr) dela fac'a
lor.

îră,

7. Jar voi vă veţi sculă din pând'a vosşi Yeţi,

întră în cetate,

șI veţi batte

cetatea, qud o vă dă Domnul Dumnedeu
mâinile vâstre.

în

8. Și vă fi quând veţi luă cetatea quă o

veţi arde cu focu.

i

9. După cuvântul aquest'a să faceţi; eată
qud vă commandu. Şi îi trimisse Jesus, şi
se dusseră la pândă, și s'au aș&dat între Bae-

thel şi între: Gai spre Mare (appus) dela
Gai; si masse Jesus, noptea aqueea în midlocul popolului.
10. Şi sculânduse Jesus de dimineaţă trecu
"popolul în revistă, si ascindură ellu și
quei mai vechi ai lui Israel pe dinaintea
popolului către Gai.
11. Şi tot popolul bellator din preună cu
dânsul se suiră, si mergând veniră înaintea

cetăţii de câtre r&sărituri, iar pândele

ce-

taţii (stă) de către Mare, și se castramentară
la nord dela Gai, şi valle (eră) intre ellu și

între Gai.
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12. Şi lu că la cinci mii de bărbaţi şi ii
pusse în pândă între Baothel şi între Gai,
spre Mare dela Gai.
13. Şi pusse popolul tot campamentul,
que eră spre nord dela cetate, și ultimele
salle (gardia din urmă) spre Mare dela celate, și înaint Jesus în noptea aqueea în
midlocul văllii.
14. Şi a fost quând a vădut vegele de

Gai, (aqueasta) qud nu mai întârdid și mâ-

necd forte de dimineaţă, şi veniră

bărbaţii

cetăţii în întempinarea lor d'a dreptul spre
resbel, ellu şi tot popolul lui la timpu în

făcă cu Arabă,

și ellu

nu

sciă qu6

(ascunsă) stă din dosul cetăţii.

pândă

15. Cum vedu, se retrasse Jesus si Israel
întregu dela faţa lor, şi fugi pe callea desertului.
16. Şi se întări tot popolul din Gai spre
a'i allungă după urmă, şi allungând pe îilii
lui Israei după urmă, se depărtard de ce-

tate;

17.

Şi nimeni nu mai remasse în Gai

și

în Bethel quarele să nu se fi luat după Israel (allungându ']), și lăssară (cetatea) deschisă urmărind pe Israel.
18. Disse attunci Domnul

întinde mâna ta cu lancea que

către Jesus:
ţii înti'Ensa,

(intinde-o) către cetate, qnă în mâna ta am

predato;

si pândele

scâle-se în dată

din

locul lor. Și întinse Jesus lancea şi mâna sa
spre cetate;

19. Şi pândele se sculară în dată din
locul lor și eşiră quând ellu întisse mân'a

și intrară în cetate, si o luară, și fară "ntârdiere încendiară cetatea cu Pocu.
20. Şi întorcându'si locuitorii

din

Gai

ochii în apoi, vedură tumul cetăţii înăltânduse la ceru, și nu mai avea unde să iugă,
în quoaci sau încolo, şi popolul que fugea
spre desertu, se întorseră assupra quellor
que îi allungă după urmă.
21. Şi Jesus și Israel întregu vedură qud

pândele au luat cetatea, și qud fumul

ceţă-

ţii se înălţă la ceru, şi înturnândusc bătur
pe bărbaţii din Gai.
22. Questi "lalţi iară eşiră din cetate a'i
întempină, si ast fel fură pusi la midlocul

campamentului: unii (îi batea) d'o parte şi
„remasse dintr'ânşii mântuit sau scăpat.
alţii de alta; si îi bătură pină que nu mai

23. ŞI pe regele de Gai îl prinseră viu şi
îl addusseră la Jesus
a

24. Şi a fost quând terminară fiii lui
Israel de a uccide pe toţi quci din Gai, pe
quei dela câmpuri şi pe quei din muntele
descinderii unde “ia fost allungat, si cădură

toți în gur'a gladiului pind la exterminați,
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qud se inturnd Jesus în Gai, și o hătu trecân-

du-o prin gur'a gladiului.
25. Şi fură toţi quei căduți în dioa aqueea
dela bărbat şi pînă la femee dos spre dece
mii, toţi que locuiă în Gai.

26. Și Jesus nuw'și retrasse mân'a que o a

fost întins cu lancea, pînă que nu anathematisd (extermind) pe toţi que locuiă în
Gai.
21. Afard de vite şi de spoliele que eră
în cetatea aqueea, le prădară lorusi filii lui
Israel, după command'a Domnului, dupăcum
prescrissesse Domnul lui Jesus.
:
28. Şi încendid Jesus cetatea cu focu :

grămmadă că o movilă, ruină eternă Şi ne-

locuită o făcă pînă în dioa de astădi.
29. Și pe regele de Gai pusse del spân-

dură pe lemnu gemine (furci), şi fu pe lem-

nu (spândurat) pină ser'a; şi appunend s6rele, commandd Jesus şi luară corpul lui
de pe lemnu, şi ?1 aruncară în grâpă la
port'a cetăţii, şi pusser6 peste dânsul grammadă mare de petre pînă în dioa aqueast'a.
30. Attunci edifică Jesus altar Domnului

Dumnedeului

lui Israel în muntele Gbal,

31. După cum: commandasse Moysă ser-

vitorul Domnului la filii lui Israel, cum este
scris în legea lui Moysă, altar de petre întrege, peste quare nu s'a pus ferru, și pusseră d'assupra holocautome Domnului şi sacrificiuri de mântuire pacefice.
32. ŞI scrisse Jesus assupra petrelor Deuteronomiul, legea lui Moysă que o a fost
scris înaintea filiilor lui Israel.
33. Şi Isragj întregu, si quei mai vechi
ai lor, şi judicii lor, şi scribii lor mergea pe
„Jângă arcă pe de o parte și de alta inainte
(și sacerdoții, Leviţii purtă arca testamentului Domnului) cum şi proselytul și indigenul; erau pe jumstate apprâpe de muntele Garizin, si pe jumătate din ei apprâpe de
muntele Gzebal, după cum commandasse
Moysă servitorul Domnului spre a binecuventă mai ântâru popolul Israel.
34. După aquestea s'au citit tăte cuvintele
legii aquesteia, binecuvântările şi blăstemele după tâte quelle scrise în legea lui
Moysă :
35. Nu eră cuvânt din tâte quite a fost
commandat Moysă lui Jesus quare să nul
[i citit Jesus în audul adunanţei întrege
a lui Israel, bărbaţilor și femeilor şi copii-

lor, şi proselytilor que veniă pe lângă Israel.

CAPU IX.
1. ar cum audiră toţi regii Amorrheilor
quei de dincolo de Iordan, quei dela munte
ŞI uci dela câmpu, şi quei de pe marginile

CAP.

IX.

Mării quellei mari, și quei dela Antiliban,

şi Chetteii, si Amorrheii, şi Grergeseii, si Chananeii, și Pherezeii, şi Eveii, şi lebuseii,

2. Se adunară în preună spre a batte cu
toti pe Jesus și pe Israel.
3. lar quei que locuiă în Gabaon au fost
audit tote quâte făcusse Jesus cu Ierich şi
,
cu Gai;
4. ŞI făcură și ei assemenea cu astuţiă şi
venind se căpuiră de merinde şi se preparară; şi luând saci vechi pe asinii lor, şi foli
de vin vechi, rupţi şi recusuţi;

5. Şi cavele calţămintelor lor, şi sandaliele lor vechi si cirpite în picidrele lor ; si

vestmintele lor învechite assupra lor, și pâinile merindelor lor erau uscate şi mucide.

6. Şi veniră către Jesus în campamentul
lor (lui Israel) la Galgale, şi disseră către

Jesus şi către Israel întregu : din ţerră depărtată ammu venit şi acum faceţi cu noi o
alianţă.

7. Disseră şi filii lui Israel către Chor-

rheu: vedi, să nu cum-vă să fii locuind în midlocul nostru; şi cum voiu facce cu tine alhanţă?
8. lar ei disseră către Jesus : domesticii

tăi suntem. Le disse şi Jesus : de undesunteţi, şi de unde veniti?

9. lar ei disseră : din
forte-veniră feciorii t&i în
lui Dumnedeului tău; qudei
numele lui, şi de tote quâte
Egyptu ;

ţârră depărtaţă
numele Domnuammu audit de
a făcut (ellu) în

10. Şi de tote quâte a făcut quellor doi
regi ai Amorrheilor que eră dincolo de Ior-

dan, lui Seon regele de Esebon, şi lui Oa

regele de Basan quare locuia în Astaroth şi

în Edrain.
;
11. Şi au dis către noi quei mai vechi ai
nostri şi toţi locuitorii ţerrei nostre, dicend :
luaţi-ve merinde pe calle, și duceti-vă în
întempinarea lor, și veţi dicce către denşii :
domesticii vostri suntem, și acum faceţi cu

noi alianţă.
12. Eccă pâinile nostre : calde le ammu
luat de merinde din casele nostre în dioa,
în quare esir6m spre a veni la voi; şi acum
€tă qud s'au uscat și deveniră mucide.

13. Şi follile aquestea de vin que le am-

mu împlut noi, i uite qub se rupseră ; cum

şi vesimintele nostre şi călțămintele

nostre

se învechiră de callea quea multă forte.
14. Şi luar6 principii din merindele lor

şi gur'a Domnului nu o întrebară.

15. Şi făcu Jesus cu dânşii pace, și închied cu densii allianţă spre a”i lăssă ă trăi,

și jurără lor principii synagogei.
16. Şi a fost după trei dille după que s'a

CAP.
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X.

fost închieat cu dânşii alianţă, qud audiră
(Israeliţii) qu5 sunt apprope (de t&rra) lor,
și qud se allă in midlocul lor (6nsusi).
17. Se promiscară dar filii lui Israel şi

veniră

la cetăţile lor a treia di;

iar cetăţile

lor (eră) Gabaon, Chephira și Berot, cum şi
cetatea Iarim.

18. Şi nu le dette luptă îilii lui Israel,

qudci le-au fost jurat toți principii synagogei pe Domnul Dumnedeul lui Israel; murmuro ânsă t0lă synagog'a assupra principior.
19. Disseră dar toți principii către synagog'a întregă : noi jurarăm aquestor'a pe
Domnul Dumnedeul lui Israel, şi acuma nu

putem ne atinge de dânsii.

20. Atâta nu -mai să le facem : să?i lăssăm a trăi, să nu'i suppărâm qua să nu fiă
assupra nostră urgiă pentru jurământul que
ammu jurat lor. :
21. Disserd apoi către denşii principii :

să fiă cu viaţă şi să fiă tăietori de lemne, şi

adducători de apă la totă synagoga, după
cum le au fost dis principii.
22. Atunci îi convoco Jesus și disse către dânşii dicând : pentru que "mi aţi vorbit
strâmbu, dicând : de departe suntem dela
tine forte, quând voi sunteți vecini cu quei

que locuiescu în midlocul nostru ?

[30

23. Acum dar blăstemaţi să fiţi să nu lipsescă dintre voi selavu, nici tăietordelemne,
nici adducător de apă mie şi Dumnedeului

meu.
24. Şi respunseră lui Jesus, dicând, qud
în adevăr ni s'a spus no& quâte a promis
Domnul Dumnedeul tău lui Moysă feciorului seu spre a dă voă tâtă ţârr'a aqueasta și
„a extermină pe noi şi pe toţi quâtţi locuescu
Entr'Ens'a dela faga vostră; și ne temurăm
mult despre sufletele nâstre înaintea fegei
vostre, de aqueea făcurăm aqueasta.
25. Şi acum 6ti-ne în mâinile vâstre suntem, după cum vă vă plăce şi vi sevă păreă

a facce, fă no&.
26. Şi făcură lor așă : și îi trasse Jesus în

dioa aqueea din mâinile lui Israel, şi nu îi
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și cu regele ei, şi quă de sine s'au dus la
Jesus şi la Israel locuitorii Gabaonului şi au

remas în midlocul lor;
2. Se iemură forle întru sinele; quăci
sciă quă cetatea Gabaon eră mare, că una
din metvopolile (capitalele) regilor, și quă
eră mai mare de quât Gai, şi quă toți băr-

baţii ei eră tari.

3. Trimisse dar Adonibezec regele Jerusalem-ei
Pheraam

la -Elam regele Chebron-ei , şi la
regele de Lerimuth, şi la Iaphie

regele de Lachis, şi la Dabir regele de Odollam, dicend :
&. Sculaţi-ve şi ascindeţi la mine, şi ajutaţi "mi şi vommu batte Gabaon-a; qusci sau
dat de sine lui Jesus și filiilor lui Israel.
5. Şi se adunară şi ascindură quâte cinci
regii ai lebuseilor, regele Jerusalem-ei,
şi regele de Chebron, şi regele de Lerimuth,

şi regele de Lachis, şi regele de Odollam,
aquestia și tot popolul lor, şi se pusseră în
pregiurul Gabaonului şi începură al oppumnă.

6. Şi trimisseră locuitorii Gabaon-ei
către Jesus în campamentul lui Israel la
Galgale, dicnd; nu “ţi retragge mâinile dela
feciorii tăi ; ascinde la noi quât mai currend,
'scapă-ne si ne ajută, quă adunaţi sunt assupra nostră toţi regii Amorrheilor, que loLuescu la munte.
7. Şi ascindu Jesus dela Galgale, ellu şi
tot popolul seu bellator din preună cu densul, tot quel potent” în fortitudine:

8. Şi disse Domnul către Jesus; nu te

teme

de agueştia,

qutci

în mâinile

talle

"iam predat; nu vă mai remân€ nimeni dintre ei înaintea vostră.
9. Şi după aqueast'a supra-veni Jesuspeste
denșii -răpede : tâtă noptea merse Jesus dela

Galgale,

|

o

10. Şi "ia uimitpe dânsii de spaimă Domnul înaintea

fecei lui Îsrael,

şi “ia înfrânt

Domnul cu mare infrângere la Gabaon; şi
îi allungari după urmă (tot in sus) pe callea
suirii

Bethoron,

şi

"i tăiară tot tăindu'i

a uecis pe densii.
pînă la Azecă si pină la Makedă,
„21. ŞI îi stabili în dioa aqueea tăietori de11. lar în fug'a lor dela faca filiilor lui
lemne și adducători de apă la totă synagog'a Israel pe clin'a Bethoron, mai răpedi și
și la altarul Domnului : De aquea deveniră
Domnul din ceru petre mari de grândine
locuitorii Gabaonului tăietori de lemne și pînă la Azecă, și murirâ; si fură mai mulţi
adducători de apă altarului lui. Dumnedeu
quei que muriră de petrele grândinii de
pînă în dioa de astădi, şi ia locul que şi "lar? quât quei que uccissesseră filii lui Israel
allege Domnul.
prin gladiu în resbellu.
12. Attunei vorbi Jesus către Domnul în
CAPU X.
dioa în quare predette Domnul (Dumnedeu)
1. Jar dupţ que audi Adonibezec, regele pe Amovrheu suppus filiilor lui Israel,
Jerusalem-ei qud a luat Jesus Gai-a, și qud
quând ii bati pe dânşi la Gabaon, si se în-
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frânseră dela faca lui Israel ; și a dis Jesus: |
1. Şi nu mai fu di& că aqueasta nici
stee sorele peste Gabaon, și lun'a peste valmai "nainte nicimai la urmă,în quâtsă exaudă
lea Flonului.
Dumnedeu la voce de omu; quăci Domnul
13. Şi stette sorele şi lun'a în staţiă pind
combati din preună cu Israel.
que înirânse pe pagân, pe inemicii lor. Au
15. Şi se return Jesus și Israel întregu
nu este aqueasta scrisă în cartea dreptului ? din preună cu dânsul în campament la Galsi stette sâvele în midlocul cerului; şi nu
gale.
înaintă spre appusuri la terminul unei
16. Şi fugiră regii aquestia quâte-cinci,
dlle.
și se ascunserdîn spelunc'a quea din Makedă.

Raphael

17.
aflatu
lunc'a
18.

JESUS RETINE SORELE.

Şi se dette de scire lui Jesus, dicend:
s'au quâte cinci regii ascunși în spequea din Makedă.
Şi a dis Jesus : prevălliţi petre mari

pe gura speluncei, si puneţi la dânsa băr-

baţi spre a custodi assupra lor;
19. lar voi nu staţi de a allungă după
urmă pe inemicii vostri; prindeţi pe quei
din codă, şi nu'i lăsaţi ă inirăîn cetaţile lor;

Bocourl.

qudci predatn-'i au pe densii Domnul Dumnedeul vostru în mâinile vâstre.
20. Şi afost după que încetă Jesus si
(toţi) filii Ini Israel de a tâiă pe ei cu tăiere
mare pinb în capet, qub quci scăpati dintre
densii se refugiară şi intrard in cetăţile
întărite.
21. Şi se retiuno lot popolul către Jesus
la Makedă în campament sânttos şi nimeni

CAP.
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XI.

dintre

filii lui Israel nu culedă a'și mişcă

limb'a (în contra cui-vă).

22. Disse apoi Jesus: deschideti spelunc'a
„si adduceţi la mine pe aquei cinci regi din
speluncă.
23.

Asă făcură, si adduseră afară la den-

sul pe quâte cinci regii aqueia din speluncă,
pe regele Jerusalem-ei, și pe regele de Chebhron, si pe regele de Terimuth, si pe regele
de Lachis, si pe regele de Odollam.
24. Şi după que îi addusseră afară la Jesus,convocb desus pe tot bărbatul din Israel
si pe căpitanii de resbel, (și) pe quei que
fussesseră înpreună cu densul, dicândule :

duceți-vă şi puneţi piciorele vâstre pe cerDicele lor, și venind (fiă-quare), îşi pusse
piciorele pe cerbicele lor.
25. Disse apoi Jesus către dânsii: nu vă
temetți de aguestia nici vă speriaţi; înbărDătati-vă

si vă întăriţi,

quă

asă vă

facce

Domnul tutulor inemicilor vostri.
26. Şi pusse Jesus a”i batte după aqueast'a,
și ai uceide, și ai spândură pe cinci lemne;
şi fură spândurati pe lemne pină sâa.
27. Şi a fost quă la appusul sârelui commando Jesus şi îi au luat de pe lemne sii
au aruncat în spelunc'a în quare s'au fost
refugiat, si au prevăllit peste speluncă petre
mari (que stau) pină în dioa de astădi.
28. În aqueea'și di lus Jesus si Makedă, si
o extermind (trecând'o) prin gura gladiului
și pe regele ei, și îi stinse cu totul, si tetă

sufilarea que eră int'Ensa,si nu mai remasse
nimeni într'ânsa scăpat si mântuit; si făcură

vegelui de Makedă după cum au fost făcut
și regelui de Lericho.
29. Şi trecu Jesus si Israel întregu din
preună cu densul dela Makedă la Lebnă, și
împresură cu reshel Lebnă.
30. Şi predette si pe aqueasta Domnul în
mân'a lui Israel, și o jud cum si pe regele ei,
și o uccisseră prin gur'a gladiului cum si tâtă
sufflarea dintr'ens'a; (si) nu mai remasse nici
unul

înw”ânsa

mântuit

si scăpat;

si făcu

regelui ei după cum a fost făcut regelui de
lerichă.

314. Şi trecu Jesus si Israel întregu din

preună cu dânsul dela Lehnă la Lachis, și o
încongiurd, si începu a o batte cu resbe].
32. Şi predette Domnul Lachis-a în mâinile lui Israel, si o lud în dioaadoa, sio
uccisse prin gura gladiului, si o exterminăd

după cum a fost făcut cu Lebnă.
33. Attunei ascindu Elam regele de Gazer spre ă ajută Lachis-ei, și îl băti Jesus

prin gura

gladiului, cum și pe popolul

aquestuia, Pin que nu'i mai remasse mântuit și scăpat,

Ă
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34. Şi trecu Jesus si Israel întregu din
preună cu dânsul dela Lachis la Odollam şi
se pusse înpregiurul ei, şi îi dette resbel.
35. Şi o predette Domnul în mân'a lui
Israel, si o lud în dioa aqueea, si o uecisse
prin

gur'a gladiului; și totă sufflarea

din-

b'Ensa în aqueeasi di fu uccisă, după cum
au fost făcut cu Lachis.
36. Şi trecu Jesus si Israel întregu din
preună cu densul dela Eglon la Chebron, și
se pusse în pregiurul ei ;
37. Şi o luară, si o bătură prin gur'a gladiului, și pe regeleei, si toțe communele ei, si

tote que resufflă într'Ensa; nu iai fu nimicu
scăpat după cum au fost făcut cu Odollam.
exterminară (şi) pe aqueasla și totă sutflarea
dintr'ânsa.

38. Şi se returno Jesus si Israel întregu

din preună cu dânsul la Dabir, şi împresurându-o o luară;

39. Şi pe regele ei, si tote communele ei, si
o hătură prin gura gladiului, şi o exterminară, si t6tă sufflarea dintr'ensa, si nu mai
lassară nimica mântuit: după cum au fost
făcut Chebron-ei assemenea făcură si cu Dabir si cu regele ei, și după cum au lost Lăcut
eu Lebnă și cu regele ei.
40. Şi Dătu Jesus totă irma munteană, si

Nageb-a, și (ţ&rr'a) câmpeană și Asedoth-a si
pe toli regii ci; nu mai lăssară mântuit înt”ensa, și totă sufflarea (dint”6nsa) exterminară, după cum a fost commandat Domnul Dumnedeu lui Israel.

41. Şi uccisse pe densii Jesus dela Cades
Barnă pind la Gaza și totă țerra Gosom pin
la Gabaon,
42. Şi pe toti regii aquestia, şi ţerr”'a lor

0 lud Jesus de o dată; quă Domnul Dumnedeul lui Israel combăteă din preună cu Israel.
43. Şi se inturnd

din preună cu dânsul
ment.

Jesus și Israel întregu

la Galgale în campa-

CAPU XI.
1. Tar quând audi Labis regele de Asor,

trimisse la lohab regele de Madon si la regele de Someron,

si la regele de Achsapb,

2. Si la regii quei de câtre Sidon quea
mare, (in partea) munteană, si (în părțile)
Arabei que este în facă cu Chenereih, şi la
câmpie, si la Naphethco:,
3. Şi la Chananeii maritimi despre resărituri si Ja Amorrheii

maritimi, si la Chet-

iei, si la Pherezei, si la Iehuseii quei dela
munte, și la Eveii quei de subt Aermon în
(ârva Massephath.

4. Şi eşir aquestia şi regii lor din preu-
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nă cu denșii, popol mult, că arena depe
marginea mării în multitudine, și cai, și
carre mutle forte.
5. ŞI se adunară toţi regii aquestia, şi se
appropriară (de dânsul) şi se castramentară
la un locu lângă ap'a Merrhom, spre a
batte pe Israel.
6. Şi disse Domnul către Jesus : să nu te
temi dela fag'a lor, qud mâine la ora agqueast'a eu predau pe toți aqueștia bătuţi înaintea
filiilor lui Israel : caii lor vei subnervă, şi
carrele lor vei arde cu focu.
1. Şi veni Jesus și tot popolul bellator
din preună cu densul răpede assupra lor la

ap'a

Merrhom,

şi

(partea) munteană.

cădură

assupra

lor în

8. Și îi predette Domnul subjugaţi (în
mâinile) lui Israel, si tăindu'i ii allungară
după urmă pînă la Sidon quea mare și pină

la Mesrephoth-Maim, şi: pînă la câmpiile
Massephă despre resărituri ; și îi tăiard pînă
que nu remasse dintr'nşii mântuit.
9. Şi făcu lor Jesus după cum “i a fost

commandat

Domnul,

caii lor subnervă

şi

carrele lor le arse în focu.
10. Şi se returnd Jesus în timpul aquella şi lu (cetatea) Asor, şi pe regele ei îl

uceisse prin gladiu; qud mai nainte Asor
eră principale din tote regatele aquellea.
11. Şi uccisseră totă sulflarea que eră

într'Ensa prin gur'a gladiului, si exterminară pe toţi, și nu mai remasse într”'ensa suf-

flare; arseră şi (cetatea) Asor cu focu.
12. Şi tote cetăţile regatelor aquestor”a
şi pe toți regii lor (îi) luo Jesus și "i uceisse
prin gura gladiului, și "i extermind, după

cum commandasse Moysă feciorul Domnului.
13. Ci iâte cetăţile, quelle întărite din-

în'6nsele nu le arse Israel, afară numai de

Asor, pe aqueasta o arse.
14. Şi tote spolliele ei și vitele le pră-

dară

între sinele filii lui Israel, după cu-

vântul Domnului que commandasse lui Jesus; iar pe 6meni pe toţi îi exterminară
prin gur'a gladiului, pină que îi stinseră, si
nu mai remasse dintr'ensii nici o suiflare.
15. După cum a fost prescris Domnul lui
Moysb feciorului seu, (si) Moysă assemenea
commandasse
lui Jesus ; Jesus dară assemenea făcă, nu uit nimicu din tote quâte a
fost commandat lui Moysă Domnul.
16. Şi luă Jesus totă târr'a aqueasta quea
muntosă, și ttă (ţerr'a) Nageh,si totă lâna
Gosom, si quea cu câmpuri, și quea despre
appusuri, si muntele lui Israel și câmpiile
lui quelle despre muntele Alac,
17. Şi muntele que d'allăturea se "'nalţă |
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spre Seir şi pînd la Baalgad, si câmpia Libanului de sub muntele Aermonului ; si pe

regii lor pe toți îi lud,

şi batânduii îi uc-

cisse,
18. Şi dille multe făct Jesus resbellul
assupra tutulor regilor aquestor'a.

19. Și nu mai fu cetate quare să n'o fi

predat filiilor lui Israel, afară de Eveu que
locuiă în Gabaon ; tâte le lud.cu resbel.
20.

Quă

dela

Domnul a fost a se întări

inim'a lor spre a întâmpină în resbel pe ]srael qua să se extermine și să nu se dea lor
misericordiă, ci să se extermine după cum
a fost dis Domnul către Moysă.
21. Şi veni Jesus în timpul aquella și
extermind pe Enakimi din (partea) muntosă
din Chebron

și din

Dabir, si din Anob, şi

din tot muntele lui Israel, şi din tot muntele lui Juda, din preună cu cetăţile lor, şi

îi extermind Jesus ;

22. Nu se mai lăssard dintre Enakimi de

filii lui Israel, fărd numai în Gaza şi în Geth

şi in Asedoth se lăssară.
23. Şi lud Jesus totă terra după

cum

commandasse lui Moyst Domnul, şi o deite

Jesus în moștenire lui Israel spre împărțire

între

denşii după

semenţiile

lor. ŞI tera

încetă de a mai (i combătută de resbel.

CAPU XII.
1. Şi aqueştia (sunt) regii ţ&rrei que au
bătul Moyse și filii lui Israel, și (quăror) le
mosteni ţerr'a dincolo de Iordan spre resăriturile sorelui dela vallea Arnon pînă la
muntele Aermon, şi totă (ţ&r”a) Arabă spre
resăriluri :
2. Seon regele Amorrheilor, que locuiă
in Esehbon si domniă dela Aroer, quare este
pe marginea vălcellei Arnon si în midlocul
vălcellei, şi jumătatea din Galaad pînă la
tovrentele Iaboc,

confinele

filiilor lui Am-

mon.
3. Şi Araba pînă la marea Chennereth
spre resărituri și pină la marea Araba, marea sărilor spre resărituri, pe callea către

Beth-Asemoth, şi dela Theman quea de sub

Asedoth Phasgă ;

4. Şi confinile lui Og regele de Basan
quare mai remăssesse dintre giganţi, (și)

quare locuiă în Astaroth și Edrain,

5. Domnitor dela muntele Aermon si dela
Selchă si Basan întregă pină la confinele
Gresuri și (în) Machathi si jumătate din Galaad pind la confinile lui Seon regele de
Esebon.
6. Moys& feciorul Domnului si filii lui
Israel balură pe aquestia; și dette (ţern'a)
aqueasta Moyst feciorul Domnuluiîn moşte-
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nire lui Ruben şi Gad şi jumătăţi din semenţia lui Manassâ.

7. Şi aquestia sunt regii Amorrheilor pe
quari “ia bătut Jesus şi filii lui Israel din
quoaci de lordan către marea Baalgad în
câmpia Libanului pind la muntele Aloe
quare

se

suie

spre Seir;

şi

a dat.

Jesus

aqueastă (ţerră) semenţiilor lui Israel moştenire dup împărţirea lor :
8. In munte si la câmpu și în Araba şi în

9217
Egyptului pind la confinile Accaronului da
stâng'a Chananeilor se compută quellor cinci Satrapie alle Phyiistiimilor, Gazeului, şi

Azotiului, şi Ascalonitălui, şi Gettheului, şi

Acearonitălui, și Eveului.
4. Dela Thaman și tâtă ţerra Chanaan din
contra Gazei, şi Sidonienii pînă la Aphecă,

pînă la confinile Amorrheilor ;
5. Şi ţ0tă țârra

Gabli

Phylistiim,

şi tot

Libanul dela resăriturile sorelui dela Baalgad

Asedoth, şi în desert, și în Nageb pe Chetteu, şi pe Amorrheu, și pe Chananeu, şi pe

de sub muntele Aermon pină

Pherezeu, şi pe Eveu, si pe lebuseu;

6. Tot que locuesce (partea) muntâsă dela
Liban pînă la Maserephoth-maim, pe toţi Sidonienii eu îi voiu.-extermină dela fac'a filiilor lui Israel; distribue numai (târr'a) aqueasta prin sorți lui Israel după cum “ţi am
commandat.
7. Şi acum împarte târr'a aqueasta în

9. Pe regele de Lericho, unul, şi pe regele
de Gai que este apprâpe de Bethel, unul,
10. Pe regele Jerusalem-ei, unul; peregele de Chebron, unul;

.

11. Pe regele de Ierimuth, tunul; pe:rerele de Lachis, unul;

12. Pe regele de Eglon, unul; pe regele
de Gazer, unul;
13. Pe regele de Dabir, tunul; pe regele
de Gader, unul;

14. Pe regele de Hermă, unul; pe regele de Ader, unul;
15. Pe regele de Lebnă, unul; pe regele
de Odollam, unul;

16. Pe regele de Makedă, unul; pe regele
de Bethel, unul;

- 17, Pe regele de Thaphi, unul; pe re-

gele de Opher, unul;

18. Pe regele de Aphbec, unul; pe regele
de Lesaron, unul;

,

19. Pe regele de Maron (Madon), unul;
pe, regele de Asor, unul;
20. Pe regele de Samron (regele de Phas-

gă, regele de Maron), unul; pe regele de

Achsaph, unul;

21. Pe regele de Thanach, unul; pe regele de Mageddon, unul;

la intrarea

Emathului ;

moştenire quellor no& semenţii

şi jumătăți

sementiei lui Manasse dela lordan pînă la
Marea quea mare despre appusurile sorelui
o-vei dă ; Marea quea mare îi & hotar.
8. lar quellor do& semenţii şi jumetăţii
din semenţia lui Manass& que sunt cu dânsul, lui Ruben (adic6) şi lui Gad, aquesţia “și
au luat moștenirea que le a dat Moyst din
colo de lordan ; spre resăriturile sârelui le
a dat lor Moysă feciorul Domnului :
9. Dela Aroer que este pe marginea torrentelui Arnon,

și cetatea que este în mid-

locul văllii, şi totă Misor-a dela Meedabă pind
la Dibon;

10. Şi tote cetățile lui Seon regelui Amorrheilor que a domnit în Esebon pin la confinile filiilor lui Ammon;
11. Şi Galaaditide, și continile de Gesuri,
şi pe Machathi, tot muntele Aermon
sanitide 16tă pind la Selchă;

şi Ba-

de Ieconm al lui Chermel, unul;
23. Pe regele de Dor a lui Napheddor,

12. Şi tot regatul lui Og în Basan quarele
a domnit în Astaroth și în Edraim; aquest'a
a mai fost remas din stirpea Gigantilor, și
"1 a bătut Moysă, și ”] a exterminat.

viul ;

Gesuri și pe Machathi,

22.

Pe regele de Kedes, unul; pe regele

unul ; pe regele de Goim de lingă Gelgel,
24. Pe regele de Thersă, unul. Toţi regii aquestia trei deci şi unul.
CAPU XIII.
1. Şi (eră) Jesus bătrân înaintat în dille,
şi disse Domnul

către Jesus : tu ai înbs&trâ-

nit, ai 'naintat în dille, şi târr'a remasse

multă forte spre a se împărţi în moştenire.

2. Şi aquesta este pămentul que mai remasse : Tote confinile Phylistiimului şi Gesuri întregu, şi Chananeul;

3. Dela (partea) nelocuită que este în fac'a

13. (Şi nu exterminară filii lui Israel pe

și pe Chananeu; și

locui regele de Gesuri și de Machathi între
fiilii lui Israel pînă astădi).

14. Semenţiei numai lui Levi nu Sa dat
moştenire : Domnul Dumnedeul

lui Israel,

aquesta (este) moștenirea lor, după cum a
dis lor Domnul. Și aqueasta (este) impărtirea que împărți Moyse filiilor lui Israel în
Araboth Moab dincolo de Iordan spre Iericho
15. Şi dette Moysă semenţiei filiilor lui
Ruben după popolii lor;
16. Şi continile lor fură dela Aroer que
este în faq'a vălcellei Arnon, şi cetatea quea
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din vallea Arnon si totă ţerr'a Misor' despre

Maedabă,
17. Pină la Esebon și tote cetăţile lor que

sunt în-Misor'; (cum) şi Debor-a, și Bamoth
Baal, şi casele Beelmeon,

CAP,

CAPU XIV.
1. Şi aquestia sunt quei quari dintre filii
lui Israel mosteniră în țerr'a Chanaan, quăror le-a împărțit în mostenire Eleazar sacer-

dotele și Jesus al lui Nave si principii pa-

18. Şi Lassă si Kedemoth și Mephaath,
19. Şi Cariathaim, si Sebamă, și Sarth, şi

biadelor sementiilor filiitor lui

20. Şi Bethphogor, şi Asedoth Phasgă, şi

lui Moysă, quellor no&

Sior, în muntele Emac,
Bethasimuth,

21. Și tote cetăţile Misorului, și tot regatul lui Seon regele Amorrheilor quarele a

domnit în Esebon,

Moys,

pe quare “1 a bătut

și pe ducii de Madiam, si pe Evi și

pe Rocom si pe Sur, și pe Ur și pe Rebec,

principii de Seor que locuiă târr'a.
22. Şi pe Balaam al lui Beor mantele uccisu "i au filii lui Israel prin gladiu în clipă.
23. lar confinile filiilor lui Ruben fură
Iordanul drept hotar. Aqueasta este mostenirea filiilor lui Ruben după popolii lor,
cetăţile şi cătunele lor.
24. A fost dat Moysă filiilor lui Gad după
popolii lor;
25. ŞI confinile lor fură Iazer; tâte cetă-

tile Galaad si jumătate din pământul filiilor

lui Ammon

dela Rabhă;

pînă la Aroer que este în facă

26. Şi dela Esebon pînă la Ramoth către

Masphă, şi Botanim și Manaim pină la con-

finile Dabeir.

27. Şi în Emec Betharam, și Bethnamră,

și Sochoth, şi Saphon, si remasul din regatul lui Seon regele de Esebon; lordanul &

hotar pînă la partea Mării Cheneroth din-

colo de Iordan spre resărituri.
28. Aqueasta este mostenirea filiilor lui Gad

după popolii lor, cetăţile lor si cătunele lor.
29. Şi detie Moysă jumităţii din semenţia

lui Manassă,

si fu la jumătatea

semenţiei

filiilor lui Manass& după popolii lor;
30. Şi fură confinile lor dela Manaim si
Pasan întregă şi tot regatul lui Og regele de
Basan, și tote communele Iair que sunt în
Basanitide ști deci de cetăţi;
31. Şi jumBtate din Galaad si (în) Astaroth,
și (în) Edraim, cetăţi alle regatului lui Og în
Basanitide; se detteră filiilor ţui Machir filiu-

lui lui Manassă
chir filiului lui
32. Aquestia
spre moștenire

si jumetăţii filiilor lui MaManasse după popolii lor.
sunt quăror le-a împărțit
Moysă dincolo de Iordan

în Araboth Moab dincolo de Iordan către
lerichd spre resărituri.
33. Iar semenţiei lui Levi nu dette Moyst

moştenire ; Domnul

Dumnedeul

lui

Israel

aquesta (este) moştenirea lor, după cum a
vorbit lor.

XIV.

Israe].

2. După sorţi împărţiră moștenirea, du-

pd cum Domnul

commandasse prin mân'a

m&tate de semenlie.
3. Quăci

a fost dat

semenţii și la o juMoysă

mostenire

la

dog semenţii şi la o jumâtate de semenţie

din quelle de dincolo de Lordan ; şi Levitţi-

lor nu le dette parte între dânsii ;
4. Qud eră filii lui Joseph do& semenţii,
Manasst si Ephraim, si nu se dette parte
Leviţilor în terră de quât cetăţi spre a locui
si regiunile în pregiur spre păsciunea vitelor lor, si vitele lor.
5. După cum a fost commandat lui Moyst

Domnul așă făcură filii lui Israel, și își im-

părțiră ţerr'a.
6. Şi veniră filii lui Iuda la Jesus în Galgale; si disse către dânsul Chaleb al lui Iephone Kenezeul : tu scii cuvântul que a dis
Domnul către Moysă omul lui Dumnedeu

despre mine și (despre) tine în Cades Barnă.

mă

1. Qud eram de patru deci de anni quând

trimisse

Moys&

servul

Domnului

din

Cades Barne spre a exploră țârr'a; si addus-

seiu ]ui cuvânt după cugetul lui :
8. lar fraţii mei que au fost ascindut din
preună cu mine au întors cugetul (inim'a)
popolului; iar eu si mai multi urmaiu
Domnului Dumnedeului meu.
9. Şi a jurat Moysb în dioa aqueea; dicend : qud terra pe quare ai pus piciorul
fău înt”'ânsa, ţie vă fi în parte şi filiilor tăi
în eternu, quă ai adaos spre a urmă Domnului Dumnedeului meu.

10. Şi acum 6t5, mă conservă Domnul,
după cum a dis, patru deci și cinci de anni
sunt acum de quând vorbi Domnul cuvântul
aquesta către Moysă quând âmblă Israel în
desert ; si 615-me fecior de opt deci și cinci
de.anni :
“
11. Şi sunt âncă tare că și quând mă trimisse Moysă : potu tot assemenea eși şi in-

tră în resbel.
12. Şi acum queru dela tine muntele
aquesta, după cum a dis Domnul în dioa

aqueea, qud tu ai audit vorb'a aqueasta în
dioa aqucea, și acum

sunt acolo Enakimii,

cetăţi mari si întărite, si daqua Domnul vă fi
cu mine extermină-voiu pe dânșii, după cum
îmi disse Domnul.
13. Şi îl binecuvânto Jesus si dette Che-

bron-a lui Chaleb filiul lui lephone Kene-

Cap.
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XV.

zeul drept parte (a mosteni);
14. Şi de aqueasta Chebron-a fu lui Chaleb filiul lui lephonă Kenezeul în moştenire
pind în dioa de astădi, pentru quă a urmat
(implinind) command'a Domnului Dumnedeului lui Israel.
15. lar numele Chebron-ei mai "nainte
(eră) cetatea Arbă; metropole a Enakimilor eră aqueast'a. Şi ţârv'a fu în repaos din
resbel.
CAPU
1.

Şi fură

hotarele

XV.
semenţiei

lui Iuda

după popolii lor dela confinile Ldumeneei,
dela desertul Sin pină la Cades spre miada
di.
2. Şi fură hotarele lor dela miadă di
pind la partea Mării sărate dela piscul que
duce spre miadă di.
3. Şi plâcă pe din aintea suirii Acrabbin
și trece afară inpregiur de Senă, și ascinde
dela amiadă di spre Cades Barnt, şi ese la

Esron, şi iar ascinde spre Addară, şi încon-

giură spre quea dela Appusuri dela Cades;
k. Şi plâcă spre Asemonă și se întinde
pină la vallea Egyptului, si vă fi eşirea hotarelor lui la mare. Agquestea sunt hotarele
lor dela miadă di.
5. ŞI hotarele dela resărituri, totă Marea

sărată pin la partea Iordanului. Şi hotarele lor spre miada nopte, si dela piscul
Marii si dela partea Iordanului;
6. Se suie hotarele spre Bethaglă și trecu
dela miadă-nopte spre Betharabă, și se mai
suie hotarele peste pâir'a Baon a filliului
lui Ruben,

7. Şi mai ascind hotarele peste a patra
parte a văllii Achor, şi spre miada nâpte
descind spre Galgal quare este pe din aintea
suirii Adommim quare este spre miada dia
văllii, și trece afară hotarul spre ap'a fântânei Sorelui, şi vă fi eşirea
tân'a Rogel;

hotarului fon-

8. Şi ascindu hotarele spre vallea filiului
lui Ennom către miad'a di dela Iebus (aqueasta este lerusalem-a) și trecu afară spre crestetul muntelui quare este în fag'a văllii lui
Ennom spre Mare, quare este din partea
țerrei Raphaim spre miada n6pte;
9. Şi trece afară hotarul dela crestetul
muntelui spre ntân'a apei Naphtho, şi trece
afară spre communele muntelui Ephron,

și

se vă ducce afară hotarul spre Baal (aquea-

sta este cetatea Iarim)

cetatea Sorelui, și vă trecce spre miadă

239.
di;

11. Şi trece afară hotarul spre miadă di
dela Accaron către miada n6pte, si trecu

afară hotarele la Saccaron si vor trecce mun-

tele de Bali, și ese spre Iabnel, și vă fi eși-

rea hotarelor spre mare,
12. Jar hotarele lor spre appus, Marea
quea mare termină. Aquestea sunt hotarele
lui luda de giur în pregiur după popolii
or.
13. Şi lui Chaleb filiul lui Iephonă dette
parte în midlocul filiilor lui Iuda prin com-

mand'a

lui Dumnedeu,

și dette aquestuia

Jesus cetatea Arbec metropole a lui Enac;
aqueasta este Chebron
14. Şi extermind de acolo Chaleb filiul
lui lephonă pe quei trei filii ai lui Enac,
pe Susai, și pe Tholmai şi pe Achimă, din
stirpea Enakimilor.
15. Şi ascindu de acolo Chaleb assupra
quellor que locuescu în Dabir; iar numele
Dabir mai nainte eră cetatea Litterelor.
16. Şi disse Chaleb : quine vă 'luă ceta-

tea Litterelor şi vă deveni domnu al ei, voiu

dă lui pe Achsa filia mea de femee.
17. Şi lud cetatea Gothoniel filiul quel
mai june al lui Kenez fratele lui Chaleb;

şi

deite lui pe Achsa filia sa de femce.
18. Şi a fost quând sa dus ea (la dânsul)
qud avu consiliu cu densul dicend : querreVoiu dela tatăl meu terrină, și strigă de pe
asin ; lar Chaleb îi disse : que ai?
19. lar ea disse : Dă'mi binecuventare,
qud în păment Nageb mi'ai dat, dă 'mi Golath-maim, şi *i dette ei Chaleb Golath-a din

sus si Golath-a din jos.
20.
filiilor
21,
menţia

”

Aqueasta (este) mostenirea semenţiei
lui Iuda după popolii lor.
Fură dar cetăţile lor pe lungă sefiliilor lui Iuda spre confinile Edo-

mului către desert, Cabseel,

şi EFdraim,

lagur,
|
22. Si Kină, și Dimonă, şi Adadă,
23. Si Kedes, şi Asor, şi Iihnazit,

şi

24. Si Telem, și Baloth,
25. Si Asor quea nucă, şi cetatea Aseron

(aqueasta este Asor);
26.

Amam, și Samaă, şi Moladă,

21. ŞI Asergadda,
phaleih,

și Asemon,

28.

Şi Asarsulă, si Bersabee

29.

Si Balaă, şi Avim, și Asem,

nele lor și coprinsele lor)

şi Beth-

(și commu-

10. Şi vă încongiură hotarul dela Baal

30. Si Eltholad, și Chesil,și Hermă,
31. Si Sicheleg, și Bedebină, si Sansană,

(aqueasta este Chasalon), şi vă descinde dela

mon; tote cetaţile doă deci şi nos și communele lor.

spre mare către muntele Seir, și vă trecce
spre miadă di cetatea Iarim dela miada nopte

32. Si Laboth, și Seleim, și Ain, și Rem-
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33. (lar) la câmpu : Esthaol,'şi Saraă, și
62. Şi Nebsan, şi cetatea Sărilor, și EnAsnă
gaddi ; cetăți sese, și communele lor;
34. (Si Ramen), şi Zand, şi Engonim,
63. Şi lebuseul locuiă în lerusalem, si

Thapphuă și Enaim,

35. Si lerimuth, şi Odollam (şi Nemră),

și Sochă, și Azecă,

36. Si Sagarim, şi Adiathaim, şi Gadira,
și coprinsurile lor; cetăti patru spredece,
şi communele lor.

”

37. Senan şi Adasă, si Maldalgad,
38.

Si Dalaan,

si Masphă, şi Iecthael,

39. S:; Lachis, şi Baschath, şi Eglom
40. Si Chabon, și Lamas, şi Chathlos
41. Si Gaderoth,si Beth-dagon, și Nomă,
„i Makedă; cetăţi ş6i-spredece, și communele lor.
42. Lebnă, şi Ather, şi Asan,
43. Şi lephthă, și Asenă, și Nesib,

(Şi) dela Acearon,

-h6.

și

Temnai,

nele lor

tote

şi commu-

&1. Asdoth şi communele ei, si locurile

ei deschise; Gază, și communele

ei, şi lo-

curile ei deschise, pînă la torrentele Egyptului, și Marea quea mare este hotar.

48.

ŞI în (partea) muntosă : Saphir, și

Iether, si Sochă,

49. Şi Rennă, și:cetatea Litterelor (aqueasta este Dabir)
50.

Şi Anob, şi Esthemă, și Anim,

51.

Şi Gosom,

și Chiluon, și Ghelon;

lanum,

şi

sta este Chebron), şi Sior; cetăți no&, si communele lor.

55. Maon, si Chermel, și Ziph, si Lettă,
56.

Şi Lezdrael, si lecdaam, și Zand,

Akim și Gabaă, și Thamnă, cetăti
communele lor
Alul, și Beth-sur si Ghedor,
Şi Maroth, și Beth-aon, şi Eliheken;

cetăţi sese si communele lor.

60. 'Theco și Ephrathă (aqueasta este Bethleem), și Phagor şi AEtam, si Culon,

si Ta-

tami, si Sores, şi Carem, și Galim,

și Ba-

ther, si Manochă; cetăţi unspredece și com-

munele lor; Cariath-Baal (agueasta

€ ceta-

tea larim) si Arebbă; cetăți dog, și communele lor, si locurile lor deschise.

61. Badarghis, şi Betharabă (şi) Madon şi
Sochochă;

către Bethel.
2. Şi vor
trecce peste
3._ Şi vor
rele Tephalti

ei din Beethel spre Luza şi vor
confinile Achatarothului.
descinde spre Mare către hotapînă la confinile Bethoron-ei

la Mare.
4. Şi moşteniră fili”i lui loseph, Ephraim
şi Manasst;
-

5. Şi fură hotarele filiilor lui Ephraim
după popolii lor, şi fură hotarele moște-

nirii lor dela resăriturile Ataroth, (și) Adar
pînă la Boethoron-a de sus şi Gazară.

6. Şi vor naintă hotarele spre Mare la

Machthoth dela miada nopte și vă încongiură hotarul spre resărituri către Tenath-seld
și vor trecce de aqui dela resărituri la Iano-

chă.
7. Şi vor descinde dela Ianochă la Ata-

roth şi Naarathă, și communele lor; si vor
trecce la Iericho, și vor esi la Iordan.

8. Şi dela Taphiu trecce-vor hotarele spre
Mare spre torrentele Cani, și vă fi esirea
lor la Mare : aqueasta este moştenirea selor.

şi Beth-Thapphus,

5k. Şi Hammată, si cetatea Arbd (aquea-

57.
dece si
58.
59.

Iordan de ltingă Lericho dela răsărituri, desertul quare ascinde dela Ierichă spre munte

menţiei filiilor lui Ephraim după popolii

cetăți un-spredece și communele lor;
52. Ereb, și Esan și Rumă,

53. Şi
Aphacă,

CAPU XVI.
1. Şi fură hotarele filiilor lui Ioseph dela

de jos şi pînă la Gazer, şi vă fi eşirea lor

kk. Şi Keilă, și Achzeb și Marisă (şi
Edom); cetăţi not, și communele lor;
45. Accaron, şi communele ei, şi locurile ei deschise
quâte sunt apprope de Asdoth,

nu'i pulură filii lui Iuda disperde, şi lo-

cuiră lebuseii cu filii lui Iuda în Jerusalem,
pină în dioa aqueea.

|

e

9. (Cum) și cetăţile separate alle filiilor

lui Ephraim în midlocul moștenirii filiilor

lui Manassă,

(guâte erau) tote cetăţile și

communele lor.

10. Şi nu disperdi Ephraim pe Chana-

neu quare locuiă în Gazer; ci locui Chananeul între (ai) lui Ephraim pînă în dioa de
astădi, pînă quând ascindi Pharaon regele
Egyptului și lu6 cetatea si o arse cu focu,
iar pe Chananei și pe Pherezei și quâţi locuiă în Gazer îi străpunse, și dette Pharaon

cetatea în dote filiei salle, și (ast fel) deve|

niră servi tributari.

CAPU

1. Și fur

hotarele

XVII.

semenţiei (filiilor)

lui Manassă, qu aquest'a fn primogenitul
lui loseph, lui Machir primogenitul lui Ma-

nasse tatăl lui Galaad (quăci bărbat belator

aquesta în) în Galaaditide, și în Basanitide.
2. Şi furi quellor lalţi filii ai lui Ma-
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nass& după popolii lor, filiilor lui Abiezer,

și filiilor lui Helec,

filiilor lui Sechem,
filiilor lui Opher,
lui Manassă filiul
după popolii lor.
3. ar Salphaad

și filiilor lui Esricl, și

si filiilor lui Semiraă, si
(qu5) aqueștia fură filii
lui loseph quei masculi
filiul lui Opher filiul lui

Galaad, filiul lui Machir, filiul lui Manass
nu avu filii, ci numai filie, și aquestea sunt
numele filielor lui Salphaad : Maală şi Noă,
și AEglă, şi Melchă, și Thersă,

4. Şi stetteră în aintea lui Eleazar sacerdotelui şi înaintea lui Jesus

filiul lui Nave

şi înaintea principilor, dicend : Dumnedeu
commandd prin mân'a lui Moysă ă dă nos
moștenire în midlocul fraţilor nostri. Şi se
dette lor moștenire prin prescrierea Dom-

nului între fraţii tatălui lor.

5. Şi cădu funierea (hotarului), lui Manasse câmpia Labec din pamentul Galaad și
Basan quare este dincolo de Iordan;
6. Qus filiele filiilor lui Manassă moşteniră parte în midlocul fraţilor lor; iar pămentul Galaad fu dat quellor lalţi filii ai lui
Manassă.
7. Şi furd hotarele filiilor Iu Manassă

dela Aser Machthoth, quare este în faca (fiiilor) Sychemului, și
Iamin si la laseph spre
8. Lui Manassă vă
thoth; si Thaphthoth

se ducu hotarele spre
fântân'a Thaphthoth.
fi pămentul Thaph(que este) la hotarele

lui Manasse, (fu dat) filiilor lui Ephraim.
9. Şi vor descinde hotarele spre vallea

Cană către miada di spre vallea Iarim, terebinthul lui Ephraim în midlocul cetăţii lui
Manassă. Şi hotarele lui Manasst spre miada
nopte dela torrente, şi vă fi capetul lui Ma-

rea,
10. Dela miadă di lui Ephraim, si spre
miadă n6pte lui Manasse, și Marea vă fi con-

finile lor. Şi spre Aser se vor împreună
spre miada nopte, şi cu Issachar spre resărit.
11. Şi vă ave Manasse în (locurile) lui Issachar și în Aser, Bathsan-a

si communele

lor, şi leblaamul și filele lor, si pe quei que
locuescu în Dor, şi communele aquesteia și
pe quei que locuescu în Endor si communele aquesteia, şi pe quei que locuescu în
Mageddo şi communele aquesteia, și pe quei
que locuescu în Tanach și communele aquesteia, și atreia parte din Napheihă

şi com-

munele aquesteia.
12. Şi nu putură filii lui Manass& extermină cetăţile aquestea, și remasse Chananeul

ă locui în pământul aquest'a ;
13. Şi a fost după que se întăriră filii lui
Israel, quă făcură pe Chananei suppuși
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(ai lor)iar cu exterminare, nw'i au exterminat.
14. Şe plânseră filii lui loseph către Jesus,
dicând : pentru que ne-ai dai noă în parte
numai un singur lotu (de pământ)si o singură funiere; qusci noi popol mult suntem,
şi Dumnedeu ne a bine-cuventat.
15. Disse şi Jesus către densii : daqua esci
popol mult, ascinde spre păduri,

si “ţi cu-

și în

în

rața acolo (locu) în pământul Pherezeilor şi
Raphaimilor, daqua iţi este strimpt muntele
Ephraimului.
ă
16. Şi disserd filii lui loseph nu ne este
de ajuns muntele Ephraimului, și callărime
alleasă și ferru are Chananeul întregu quarele locuesce în pământul Emec, în Beothsan
communele

aquesteia

şi

vallea

lezrael.
17. Disse attunci Jesus lui Ioscph, lui
Ephraim și lui Manassă dicând : daqua esci
popol mult, și putere mare (cată) să aibi, si
(prin urmare) nu vei av6 numai un lotu (de
păment).

18. Qudci pădurea a îa vă fi, qud pădure

este, şi o vei curăţi, si vor fi alle talle marginile ei, quând vei extermină pe Chananeu
de și are callărime

tare de quât dânsul.

allâsă, quă tu vei fi mai

CAPU XVIII.
1. Şi se adună totă synagogi'a filiilor lui
Israel la Selo, si înfipseră acolo tabernaculu] Mărturici, si ţerra fu suppusă de denşii.

2. Şi mai remasseră din filii lui Israel

quari nu "și au fost luat partea lor în moște=

nire s6pte semenţii.
3. Şi disse Jesus filiilor lui Israel : pînă
quând veti remâne în apoi și nu intraţi spre
a moșteni târr'a que vă dette Domnul Dumnedeul părinților vostri ?
4. Daţi din voi quâte trei bărbaţi de fiă-

quare semenție, şi “i voiu trimitie pe ci; și
sculânduse să strabată ţârra şi să o descrie

înaintea mea după cum se vă cuveni
împărți.

a o

5. Şi veniră la densul; și (ellu) le îm-

părți
către
tarul
_6.

lor șâpte părti : Iuda să fiă lor hotar de
miadă di ; filii lui loseph să fiă pe holor spre miadă npte;
Voi dar împărțiți ţerr'a în septe părti,

șI adduceţi aqui către mine (împărțirea aquea-

sta) și voiu tragge afară sorţi aqui înaintea
Domnului Dumnedeului nostru.

7. Qudei nu vă fi parte filiilor lui Levi în

midlocul vostru, pentru quă sacerdoțiul
Domnului (este) partea lor; si Gad și Ruben
si jumătate din semenţia (filiilor) lui Manasse 'si au luat mostenirea lor din colo de

lordan spre resărituri (moştenirea) que le
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dette lor Moyse feciorul Domnului.
rele ei în pregiur după popolii lor.

8. Şi sculânduse bărbaţii, se dusseră ; iar
Jesus command bărbaţilor que se ducea
spre a străbatte (&rwa, dicând : duceți-ve si
străbateţi țârr'a si veniţi aqui la mine, si trag-

gevoiu vos sorti înaintea Domnului în Seld.
9.

Şi se

dusseră

Dirbaţii

și străbătură

prin tâiră, și o v&dură, o descrisserd după
celăţile ei în septe părţi într” o carte,

si o

addusseră la Jesus în campament în Seld.
10 Şi aruncă lor Jesus sorte în Seld
înaintea Domnului, și împărţi Jesus acolo
târr'a filiilor lui Israel după distribultiunile

lor.
_11. Şi eşi sârtea semenţiei filiilor lui
Beniamin ântâiu după popolii lor; si esiră
hotarele părţii lor între filii lui Juda și înire
filii lui Ioseph.
12. Şi tură hotarele lor de către miad'a
nopte : dela lordan să se suiă hotarele din
dos dela Iericho spre miad'a nâpte, si să se

suiă peste munte către Mare și acolo să fiă

21.

dup

Si fură cetăţile filiilor lui Beniamin

popolii

lor Lerichă,

şi Bethaglă , si

Ameceasis,
22. Şi Betharabă, si Semrim, si Bethel,
23. ȘI Avim, și Aphară, si Aphră,

24. (Şi Acaren)si Capherammin și Aphni,
si Gabaă : cetăţi doă spredece si commmunele
lor.
25.

Gabaon, si Ramă, și Bethor,

27,

Şi Rekem, si Ierphael, si Tharală,

26. Şi Masphă, si Chephiră, si Amosă,

„28. ŞI Selalel, si iebus (aqueasta este Ierusalem), si Gabaath, si cetatea larim : cetăţi treispredece și communele lor. Aqueasta
(este) partea de mostenire a filiilor lui Beniamin după popolii lor.
CAPU XIX.
1. Şi esi sortea a doa lui Symeon, semenției filiilor lui Symeon după popolii lor, și
fu partea lor de mostenire în midlocul lotu-

lui (părții) tiliilor lui Iuda :

capătul lui Mabduritide Bethavn.
13. Şi să trâcă de acolo hotarele spre Luza
din dosul Luzei spre miada di (quare este
Bathel) şi să descindă hotarele dela Ataroth
Addar spre partea muntosă que este spre
miada di dela Btheron-a de jos.
14. ŞI să trecă hotarele si să incongiure
peste partea que caută spre Mare spre miada
di dela munte que este în facă cu Betheron
dela miad'a di, si vă fi esirea lui la CariathBaal; aqueasta este Cariath-larim, cetate a
filiilor lui Iuda : Aqueast'a este partea quea
de către Mare.

cetăţi patru si communele lor;
8. Şi tote cătunele din pregiurul cetăților
aquestor'a pind la Baalthererrammoth mer-

Cariath Baal : să trecă hotarele la Gain şi să

partea de moştenire a semenţiei,

15. Şi (în) partea despre miadă di dela

&să la fontân'a apei Naphtho;
16. Şi să deseindă hotarele peste partea
muntelui, quare este în faca văllii filiului
lui Ennom, quare este din partea Emec Ra-

phaim spre miad'a n6pte, și să descindă peste
Gai-Ennom în dosul Jebusei dela miad'a di
și să descindă spre fontân'a Rogel.
17. Şi trecând spre miada nopte să ajungă
ta fontân'a Sames, șisă trâcă la Galiloth quare

este în facă spre suirea Edomim; si să descindă la pâtr'a Beon a filiului lui Ruben ;
18. Şi să trecă pe din dosul Betharabei
despre mia'a nopte şi vă descinde la Arabă;
19. Şi să teâcă (peste) hotarele din dosul
Bethaglă-ei dela miada nopte, si”i vă fi eșirea

hotarelor

la piscul

Mării Sărilor

despre

miad'a nâpte la partea Iordanului dela miada

di. Aquestea (sunt) hotarele) dela miad'a di.
20. Şi Lordanul vă tragge hotar aquestei
(impărtari) din partea resăriturilor. Aqueast'a
(este) moştenirea filiilor lui Beniamin, hota-

2. Şi iu pentru dânsii lotul lor : Bersa-

bee, și Sabe, si Moladă,

3. Şi Asersual, si Bathul, si Belbolă,
4. Şi Asom, și Elthulad, si Herină,
5. ŞI Sekelag, și Bethammarchasboth, și
Asersusim,
6. Şi Bethalbath, și țârrinele lov : cetăţi

treispre dece si communele lor;

7. Ain, si Remmoth, si Eether, si Asam:

gend lameth spre miadă di. Aqueast'a (este)
filiilor lui

Symeon după loturile lor.
9. Din lotul filiilor lui Iuda partea de
moştenire a semenţiei filiilor lui Symeon ;

qud partea filiilor lui luda fu mai mare de

quâta lor, si moștenird filii lui Symeon în
midlocul lotului aquellor'a.
10. Şi eşi sortea a treia lui Zabulon după

popolii lor, cum să fiă hotarele mostenirii

lor pînă la Sarid;
11. Suie dar hotarele lor Marea si Marila
si ajungu la Dabasaith, si întempină în vallea, que este în facă cu lecnam;

12. Şi se intoreu dela Sarid în contra spre

resărituri dela Sames spre hotarele ChasaJoth-Thabor, si trecu spre hotarele Dabrath
şi se suie spre laphagai ;

13. Şi
resărituri
Casin, şi
Annuă.
14. Şi

de acolo încongiură din contra spre
către Gztha-Epher, spre cetatea
trecu la Remmonam, Matharim
încongiură

hotarele spre miada
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nopte la Ennathoth, şi esu cu capttul lor la
Gai-lephthael.
15. Şi Cattath, și Naalol, si Semron, și
ladelă, şi Bethleem : cetăţi dos spredece şi
communele lor.
16. Aqueasta (este) partea de mostenire a
semenţiei filiilor lui Zabulon după popolii
lor, cetăţile aquestea (sunt) şi communele
lor.
17.

Şi lui Issachar eşi sorteaa patra, fi-

liilor lui Issachar după familliele lor :

18. Şi fur hotarele lor Lezrael şi Acha-

seloth, şi Sunam,

19. Şi Apheraim, şi Sian, (și Renath) şi

Anachareth,
20. Si Rabboth, si Kesion, şi Ames,
21. Şi Ramath, şi En-Gannim, şi En-Addam, şi Bethphases,

23. Şi se împreună hotarele la Thabor şi

la Sasimath spre mare; şi Bethsmas, şi este
eşirea capătului hotarelor agquestor'a lordanul : cetăţi şâi-spre dece și communele lor.

23. Agqueast'a (este) partea de mostenire a
semenţiei filiilor lui Issachar după popolii.
lor, cetăţile şi coprinsurile lor.

24. Si eşi sortea a cincia semenţiei
Viilor lui Aser după popolii lor,

fi-

25. Şi fură hotarele lor Helcath, şi Ooli

şi Baten și Achsaph.

26. Şi Elimelech, şi Amad, și Masal , și se
împreună cu Carmelu către Mare şi cu Sihor,
şi Labanath.
27. Şi se întornă dela resăriturile sorelui
la Beth-Dagon si seîmpreună cuZabulon, si in
Gai-lephthael spre miadă nâpte (și întră hotarele Asaphthă) la Beth-Aemec și merge apoi
hotarul la Aniel, şi trece la Chabol spre
stâng'a;
28. ŞI Achran, şi Roob, și Amon, și Cană
pină la Sidon quea mare;

29. Şi se întârnă hotarele la Ramă și pină

la cetatea întăririi Tyriilor, si se întorcu hotarele la Susă, și capetul îi este Marea, și

dela mesurătorea (funierea) Achziph,
30. Şi Ammă și Aphec si Raob : cetăţi
do& deci şi do& și communele lor.

|

31. Aqueasta (este) partea de mostenire

a semenției filiilor lui Aser după popolii lor,

cetățile lor aquestea (sunt) şi communele

lor.
32. Şi lui Nephthalim ei sortea a şesea,
filiilor lui Nephthalim după popolii lor.

33. Şi fură hotarele lor Meeleph, și Melon, și Besenanim, şi Armai, şi Nakeb și Lab-

nel pînă la Lacum,
Iordan;

şi ajungu eşirile lor la

34. Şi se întorcu hotarele spre Mare la

Azanoth Thabor, şi trecu de acolo la Hicoc
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şi ajungu la Zabulon spre miada di şi la Aser

către mare,

şi la Iuda (ling6) Lordan spre

resăriturile s6relui.
”
35. Şi cetătile întărite alle Tyrienilor (fur6) Tyrul, şi Amath, și Reccath, şi Chene-

roth,
36.
37.
38.
Anath,

Si
Si
Şi
si

Adami, si Ramă, și Asor,
Kedes, şi Edrai, și fântân'a Asor;
Iarion, și Magdaliel, Oram și BethBeth-Samos : cetăţi noă spre dece

şi coprinsele lor.
39. Aqueasta (este) partea de mostenire a
semenţiei filiilor lui Nephthali după familliele lor, cetățile şi villele lor.

40. Şi semenţiei filiilor lui Dan după popolii lor esi sortea a şeptea.
41.
nire :
42.
43.

Și fur hotarele părţii lor de, moşteSaraă şi Esthaol si cetăţile Sames,
Si Salamin, si fBalon, si Lethlă,
Si Elon, si Thamnă, și Accaron,

4ă. Si Elthechă, şi Gabathon,

thoth,

şi Baa-

45. ŞI Luth, si Banebarae, şi Gethremon,
46. Şi dela Mare Hieracon, și Heracon,

hotar apprâpe de Ioppe.

41. Aqueasta (este) partea de moştenire a
semenției filiilor lui Dan după popolii lor;
cetățile aquestea (sunt) si communele lor.

Şi nu striviră filii lui Dan pe Amorrheu

quare îi supperasse în munte, qud nu “i
lăssasseră Amorrhei a descinde la valle și
strimtoră dela densii hotarul părţii lor.
48. Şi eși hotarul

filiilor lui Dan

dela

densii; si se dusseră filii lui Dan si bătură
(cetatea) Lesem și o luară și o trecură prin
gur'a gladiului și pusseră piciorul pe dânsa
și chiemară numele ei Lesem-Dan după numele lui Dan tatălui lor. Şi Amorvheul re-

masse a locui în lon si în Salamin, şi se
îngreuid mâna lui Ephraim assupra lor şi se

făcură lor spre tribut.
49. Şi se dusseră a se așădă în ţârră după

hotarul lor ; si detteră filii lui Israel parte
(de moșie) lui Jesus filiul lui Nave în midlo-

cul lor
50. După command'a Domnului, şi detteră lui cetatea que o querusse, (cetatea)
Thamnathsarach, quare este in muntele Ephraim ; si edifică cetatea si locui înti'âns”a.

51, Aquestea (sunt) împărțirile que prin

sorți împărţiră Eleazar sacevdotele

si Jesus

al lui Nave, si principii patriadelor întru se-

menţiele lui Israel după sorţi în Seld înaintea Domnului la usele tabernaculului mărturiei, şi se dusseră a locui tera.
CAPU

XX.

1. Şi disse Domnul câtre Jesus, dicând :
16
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CAP. XXI,
2. Vorbesce fihilor lui Israel, dicând: ţile și păscitinele din pregiurul lor.
daţi voă cetăţile refugiatilor despre quare am
4. Şi eşi sortea la popolul Caath, şi fili”i
dis vos prin Moysă.
lui Aaron sacerdoţii Leviti avură dela se-

3. Reiugiu (să fiă) omuccidului que vă uc-

cide suiflet fară voie și fară precugetare, şi
să fiă vos cetăţile (aquestea) refugiu, qua să
nu moră uceidătorul din partea quellui cu
drept de resbunare sângelui (quellui ommorit), pînă que se vă adduce înaintea- synagogei în judicată.
k. ŞI vă fugi în un'a din aqueste cetăţi, și
vă stă la intrarea porței cetăţii, și vă vorbi în

audul quellor mai vechi ai cetăţii aquelleia
cuvintele salle ; şi "1 vor adducce ai synagogei la denşii, şi vor dă lui locu, şi vă locui
cu dânșii.
”

5. Şi quând resbunătorul sângelui vă ur-

mări după
uceidător
a uccis pe
ar fi urrit

densul, (aqueia) nu vor da prins pe
în mân'a aquestuia; qud nesciind
appropele său, și nu pentru quă”]
ellu pe densul ieri sau alaltă ieri

(mai din ainte).

6.
se vă
pind
ar” Îi

Şi vă locui în cetatea aqueea pînă quând
înfagisă inaintea synagogei la judicată,
que vă muri sacerdotele que! mare que
în dillele aquellea : attunci returnă-se-

vă uccidătorul,

şi se vă ducce în cetatea sa ]

şi la cas'a sa, în cetatea de unde a fost fugit.

1. Şi distinseră (cetatea) Cades în Galilea
în muntele Nephthali, şi Sychem-a în mun-

te'e Ephraim , şi cetatea Ârbd (quare este
Chebron) în muntele Iuda,

8. ȘI dincolo de Iordan dela Terichă spre

resărituri detteră Bosora în desert în câm-

pia dela semenţia

lui Ruben,

şi

(cetatea)

menţia lui Iuda și dela semenţia lui Symeon

şi dela semenţia lui Beniamin
cetăţi trei spredece.

prin sârte

5. Şi quei "lalţi filii ai lui Caath avură

dela familliele sementiei lui Ephraim şi dela
semenţia lui Dan și dela jumătatea semen-

ției lui Manassă prin sârte cetăți dece.
6. Şi filii lui Gerson avură dela famil-

liele semenţiei lui Issachar şi dela semenţia
lui Aser şi dela semenţia lui Nephithali și

din jumătatea semenţiei lui Manasse în Basan prin sorţi cetăți trei spre dece,
7. Şi fili'i lui Merari după popolii lor.avurĂ dela semenţia lui Ruben şi dela sementia
lui Gad și dela semenţia lui Zabulon prin
sorți cetăţi dece.
8. Şi detteră filii lui Israel Leviţilor cetă-

ţile aquestea si păsciunele din pregiurul lor
după cum a fost prescris Domnul lui Moysă,
prin sorţi.
9. Şi dette semenţia

filiilor lui Iuda, si

semenţia filiilor lui Symeon,și din semenţia
filiilor lui Beniamin cetăţile aquestea și s'au

numit după nume.

10. Și avurd filii lui Aaron din popolul
lui Caath ai filiilor lui Levi (qu aquestora
se făcu prima sârte)
11. Şi detteră aquestor'a (cetatea) Cariatharboc, metropole a Enakimilor (aqueasta
este Chebron în muntele lui Iuda) şi păsciunile ei din pregiurul ei.
12. lar ţerrinele cetăţii şi communele

ei

Ramoth în Galaad din semenţia ui Gad, şi
"Goolan-a în Basanitide din semenţia lui Ma-

le detie Jesus lui Chaleb filiului lui lephonn
în possessiă lui.

9. Aquestea [ură cetăţile quelle celebre la

teră cetatea de refugiu uccidătorului, (cetatea)
Chebron din preună cu quelle din pregiurul
ei, și Lebnă cu quelle din pregiurul ei ;
14. Şi Iether cu quelle din pregiurul ei,
și Esthemă cu quelle din pregiurui ei;
15. Şi Olon cu quelle din pregiurul ei, și
Dabir cu quelle din pregiurul ei ;
16. Şi Ain cu quelle din pregiurul ei, și
letta cu quelle din pregiurul ei, si Beth-

nassă.

toţi filii lui Israel cum și proselytului allăturat pe lângă dânsii spre refugiu acolo oriquărui que ar' uceide suiflet fără voie, qua
să nu moră de mâna resbunătorului sângelui, pină se vă înfacisă în aintea Ssynagogei
la judicată.

CAPU XXI.
4. Şi veniră capii patriadelor filiilor lui
Levi la Eleazar sacerdotele si la Jesus al lui

Navă şi la capii patriadelor din semenţiele
filiilor lui Israel;

13. Şi filiilor lui Aaron sacerdotelui det-

sames și quelle din pregiurul ei ; cetăţi nos

dela aqueste do& semenii.

17. lar dela semenţia lui Beniamin,

Ga-

2. Şi disseră către dânsii în Seld în ţârr?a

baon-a cu quelle din pregiurul ei, şi Gabeă
cu quelle din pregiurul ei;

3. Și detterd filii lui Israel Leviţilor spre
a moşteni ei prin preceptul Domnului cetă-

rul ei, si Alamon-a cu quelle din pregiurul
ei : cetăți patru.
19. Tote cetăţile filiilor lui Aaron, alle
sacerdoţilor, cetăți trei spredece și păsciunile din pregiurul lor.

Chanaan, dicend : prescrisa Domnul prin
mân'a lui Moysă spre a dă noă cetaţi de locuire cum și păsciunele din pregiurul lor
pentru vitele nostre.

18. Şi Anathoth cu quelle din pregiu-
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20. Iar popolilor filiilor lui Caath leviţi- refugiu uccidttorului Bosor-a în desertul
lor, quellor que mai remăssesseră din fili'i Misor cu păsciunile ei, şi Lazir-a cu păsciului Caath, cetăţile que lisau dat în hotarele
nile ei,
E
lor tură dela semenţia lui Ephraim.
37. Şi Gedson-a eu păsciunile ei, şi Maphă
cu păsciunile ei : cetăţi patru.
21. Şi detteră lor cetatea de refugiu quellui que ar” uccide, (cetatea) Sychem cu quelle
38, Şi dela semenţia lui Gad, cetatea de
din pregiurul ei în muntele Ephraim, și refugiu uccid&torului, Ramoth-a în țerra GaGazer cu quelle din pregiurul ei;
laad cu păsciunile ei, şi Manaim-a cu păsciu22. Şi Gabsaim cu quelle din pregiurul ei, nile ei.
39. Şi Esebon-a cu păsciunile ei, și Iasi Bethoron-a (de sus) cu quelle din pregiurul ei : cetăţi patru.
zer-a cu păsciunile ei : cetăţi patru.
23. Şi dela semenţia lui Dan (le detterd)
40. Ţote cetățile filiilor lui Merari după
Eltheco cu quelle din pregiurul ei, şi Ga- popolii lor que mai remassesseră din semen
bethon-a cu quelle din pregiurul ei;
lia lui Levi, fură după hotarele lor cetăţi dog
24. Alon-acu quelle din pregiurul ei, spredece.
41. Tâte cetățile Leviţilor în midlocul coși Gethremmon-a cu quelle din pregiurulei :
celătţi patru.
prinsului filiilor lui Israel patru deci si optu
25. Și dela jumetatea semenţiei lui Ma- de cetăți cu păsciunile lor în pregiurul cetănasst (detter6) Thaanach-a cu quelle din pre- ilor aquestor'a.
42. Fiă-quare cetate cu păsciunile ei în
giurul ei, și Bethsan-a cu quelle din pregiupregiurul cetăţii, aşă la tote cetăţile aquerul ei.
stea. Şi termind Jesus d'a împărți terra în
26. Tote cetăţile dece și quelle din prehotarele ei, și detteră fili'i lui Israel parte
giurul lor pentru popolii filiilor lui Caath
lui Jesus după preserierea Domnului îi detque mai remăssesseră (neîmpărțiţi).
21. ŞI filiilor lui Gherson consângi cu teră cetatea que a fost querut: ThamnasaLeviţii (detter6) cetatea destinată pentru uc- rach-a îi detieră pe muntele Ephraim. Şi
cidători Goolan-a în Basanilide cu quelle din edifică Jesus cetatea şi locui într'6nsa. Şi
pregiurul ei și Beesthară cu quelle din pre- lud Jesus cuţitele de pâtră cu quare a fost
giurul ei, cetăţi do&;
circoncis pe fili'i lui Israel que se născusseră
pe calle în desert, şi le pusse în Thamna28. Şi dela sementia lui Issachar Kision-a
cu quelle din pregiurul ei, și Debratb-a cu sarach,
quelle din pregiurul ei ;
43. Şi dette Domnul lui Israel t0tă ţârra
que a fost jurat a dă părinților lor, şi îm29. Şi leremoth-a cu quelle din pregiurul
părțiră prin sorţi de moştenire şi locuiră
ei, şi Fontâna Litterelor cu quelle din pregiurul ei : cetăţi patru.
într'Ensa.
44. Şi repaos le dette Domnul (din tâte
30. Şi dela semenţia lui Aser (detterd)
părțile) în pregiur, după cum jurasse părinMasaal-a si quelle dinpregiurul ei,şi Abdon-a
cu quelle din pregiurul ei ;
uilor-lor, şi nimeni nu se mai sculd încontra
lor dintre toli inemicii lor : pe toţi inemicii
34. Şi Thelcath-a cu quelle din pregiurul
ei, şi Roob-a cu quelle pregiurul ei : cetăţi lor îi dette Domnul în mâinile lor.
patru.
45. Na remas neîmplinit nici un cuvânt
32. Şi dela semenţia lui Nephihali, ceta- din tote cuvintele quelle bune quâte a fost
tea de refugiu uceidătorului, Kedes în Ga- annunțat Domnul filiilor lui Israel : tâte se
lilea și quelle din pregiurul ei, si Emathdor împliniră.
cu quelle din pregiurul ei, și Noemon-a cu
CAPU XXII.
CAP. XXII.

quelle din pregiurul ei : cetăţi trei.

33. Tote cetătăle lui Gerson după popolii
lor, cetăţi trei spre dece cu quelle din pregiurul lor.
3%. lar popolului filiilor lui Merari, (adic6) Levitivilor que mai remasseră (detter6)
dela semenţia lui Zabulon , (cetatea) Lecnaam cu păsciunile ei, şi Carthă cu păsciunile ei;
35: Damnă cu păsciunile ei, şi Naalol-a
cu păsciunile ei : cetăţi patru.

36. Şi dincolo de Iordan despre Lerichd

dela semenţia lui Ruben (detter6) cetatea de

1. Attunci convocă Jesus pe Rubeniti si

pe filii lui Gad şi jumătate din semenţia lui
Manasss,

2. Şi disse către densii : voi ali audii tote

quâte commandă vot Moysă feciorul Domnului, și aţi ascultat de vocea mea

întru idte

quâte am commandat vo&.

,

,

3. Nu aţi delăssat pe fratii vostri în dillele

aquestea și âncă mai de mult pină în dioa de
astădi ținurâti preceptul Domnului Dumnedeului vostru.
| 4. Acum dară musse în repaos Domnul
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Dumnedeul vostru pe fraţii vostri după'cum

a dis lor, acum dară returnându-ve, duceli-

ve la casele vostre și la pământul coprinsului
vostru que vi "| a dat Moyst servul Domnului
dincolo de Iordan.
5. Ci custodili forte spre a execută commandele si Legea que v'a commandat Moysb
feciorul Domnului întru a amă pe Domhul
Dumnedeul vostru, ă âmblă în tâte câllile
lui, a custodi commandele

lui, ă fi lipiţi de

densul și a servi lui din totă inim'a vâstră şi
din tot sufiletul vostru.
6. Şi îi binecuventă Jesus, şi îi demisse,
şi se dusser la casele lor.

1. (Şi jumătăţii din semenţia lui Manassă
a fost dat Moysă (parte) în Basan, iar quellei

lalte jumătăți a fost dat Jesus (parte) din
preună cu fraţii lor din qusci de Iordan
lângă mare)
; şi quând îi demisse Jesus pe
la casele lor îi mai binecuvânto ;

8. Şi le disse, dicend : cu avuţii multe

înturnatu-s'au

la casele lor,

și vite

multe

forte, și argint, şi aur, și aramă, şi ferru, si
vestminte multe forte, împărțitu-sau

prad'a

inemicilor lor din preună cu fraţii lor.

9. Şi se returnard si se dusseră filii lui

Ruben si filii lui Gad si jumătate din semenţia lui Manasst dela filii lui Israel din Sel
(que este) în țârr'a Chanaan spre a se ducce
în ţârr'a Galaad, în țerr'a coprinsului lor
que o a fost împărțit prin sorti după command'a Domnului prin Moysă.
10. Şi veniră la Galiloth a Iordanului,

quare este în

țerr'a Chanaan;

și edificară

filii lui Ruben și filii lui Gad și jumătate din
semenţia lui Manassă altar acolo pe marginile lordanului, altar mare la vedere.

11. Şi audiră filii lui Israel dicenduse :

6ccă edilicard filii lui Ruben și filii lui Gad,
și jumâtate din

semenlia lui Manasst altar

pe hotarele ţărrei Chanaan pe Galiloth a Lordanului din colo de filii lui Israel. |
12. Şi audiră filii lui Israel, si se adunară

toti filii lui Israel în Selo spre a se sui a”;

combatte.
213.

|

Şi trimisserd fili”i lui Israel către fili”i

lui Ruben și câtre fili'i lui Gad şi către ju-

m&taţea semenţiei

lui Manass& în țerra Ga-

laad atât pe Phineds filiul lui Eleazar filiul
lui Aaron sacerdotele,

14. Quât si dece din principi cu desul,
Quâte un principe de casă de patriadă din
tote semenţiele lui Israel: bărbaţii prin-

cipi ai caselor patriadelor sunt chiliarchi
|
|
(capi peste o mie) în Israel.
15. Şi venird la fili'i lui Ruben si la fili”i

lui Gad si la jumătatea semenţiei lui Mahasse în ţârr'a Galaad, şi le vorbiră, dicend.

GAP.

XXII,

16. Aquestea dice tâtă Synagog'a Domnului : que este delictul aquesta que aţi commis înaintea (Domnului) Dumnedeului lui
israel, să vă întârceţi astădi dela Domnul edificendu-vă altar, apostaţi să ve faceţi astădi

în contra Domnului ?
17. Au micu este no& păcatul Phogor,
qud nu ne-ammu curățit de densul pină în:
dioa aqueasta, și s'a făcut bătaie (epidemiă)
în synagog'a (assembleea) Domnului ?
18. Şi voi vă abateţi astădi dela Domnul,

şi vă fi qud de vă veţi revoltă astădi în contra Domnului, mâine peste Israel] întregu vă
fi urgiă.
19. Şi acum, daqua vi s'a profanat în
spureare pământul coprinsului vostru, treceli la noi în pămentul coprinsului Domnului, unde residă tabernaculul

Domnului,

ȘI luati-v& parte de mostenire între noi, si

nu vă faceți apostaţi încontra Domnului, si
de noi nu vă desbinati, pentru qud v'aţi edi-

ficat altar afard de sacrilicatoriul Domnului
Dumnedeului nostru.
20. Au nu Achan al lui Zară prin nele-

giuire a nelegiut (luând) din anathemă, si
(din aqueasta) peste totă synagoga lui Israel

cădu urgiă? și aquesta unul singur eră, ci.
nu singur muri în păcatul su.
21. Şi respunseră fili'i lui Ruben si fili'i
lui Gad și jumătate din sementia lui Manassă,

Şi disserd chiliarchilor lui Israel, dicend :
22. Dumnedeu Domnu deu este, si Dum-

nedeu Domnul deu ellu cusuşi scie, și Israel
ensusi vă cunâsce : daqua în apostasiă ammu pEcătuit înaintea Domnului, să nu ne
mântuiă pe noi în dioa agqueasta.
23. ŞI de ne vommu fi edificat altar spre
a ne desbină

dela

Domnul

Dumnedeul

no-

stru, spre apunne peste dânsul sacrificiu
de holocautome, sau spre a facce peste dânsul sacrificiu de mântuire, Domnul Ensuși
s'0 recerce,

24. Ci pentru cuvânt de pietate ammu

făcut aqueasta dicend : qua nu cum-yă mâine
să dică fili'i vostri filiilor nostri, dicend :

que este vog (de commun) și Domnului Dum-

redeului lui Israel?

25, Qud hotare a pus Domnul între noi și
voi, fili”i lui Ruben si filii lui Gad, Lorda-

nul, și n' aveţi voi parte dela Domnul; și

(ast fel) să instrăine

(depărtede) fiii vo-

stri pe fili "i nostri de a adoră pe Domnul.
26. Şi disserăm dar, să facem asă: să edificăm attarul aquesta, nu dr pentru carpome, nici. pentru sacrificiuri;
27. Ci qua să fiă mărturie aquesta între

noi şi voi, $i între generaţiunile nâstre du-

_pO noi spreă

cultivă cultul Domnului înain-

Cab" XXIII.
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tea lui prin carpomele nostre si prin sacrisi pe quei mai vechi (senatul) lor şi pe prin”
ficiele nostre, si prin sacrificiele nostre de
cipii lor şi pe judicii lor și pe scribii lor, si
mântuire, și să nu dică fili'i vostri filiilor
disse lor : eu am înbătrânit şi am naintat
nostri mâine: n'aveţi voi parte dela Domnul.
cu dillele.
28. Şi ammu dis : de se vă intemplă vre
3. lar voi aţi vădut tâte quâte a făcut
o dată și vor dicce (una că aqueast'a) către Domnul Dumnedeul vostru
tutulor gentilor
noi, sau și către generaliunile nostre mâine,
aquestor'a de către fag'a vâstra; quă Domnul
(ai nostri) să respundă : vedeţi similacru al- Dumnedeul vostru €nsuşi
a combătut pentarului Domnului que au făcut părinţii nostri tru voi,
nu pentru carpone, nici pentru sacrificiuri,
k. Vedeţi quă am făcut să cadă voă popoci mărturie este între noi şi voi şi între fili”i
lii aquestia que mai remasserb prin sorţi la
nostri.
semenţielfvostre dela Iordan, i tote gentile
29. De parte de noi qua să ne desbinim
quâte am exterminat, și dela Marea quea
dela Domnul în gioa aqueasta, spre a ne mare que cade spre appusuri
le sârelui.
intorce de către Domnul, spre a edifică noi
5. Iar Domnul Dumnedeul vostru ellu îi
altar pentru carpome și sacrificiuri (Sala- vă extermină dela fag'a vostră
pînă vor peri;
min) si pentru sacrificiu de mântuire afară şi vă trimitte lor ferele selbatice
pin que
de altarul Domnului Dumnedeului nostru
Yor extermină pe densii și pe regii lor dela
Quare este înaintea tabernaculului său !
faca vostră; șii vor extermină dela faca
30, Si audind Phintts sacerdotele si toţi Vostră si veţi mosteni ţra
„lor, dups
principii synagogei și chiliarchii lui Israel
cum a dis vos Domnul Dumnedeul vostru.
que eră cu aquest'a, cuvintele que au vorbit
6. Intăriţi-ve dar forte spre a custodi și
filii lui Ruben și fili'i lui Gad si jumătate
a facce t6te quelle scrise în cartea Legii lui
din semenţia lui Manassă, plăci lor.
Moysb qua să nu declinaţi dela dânsa în drep31. Şi

disse Phinets filiul lui Eleazar sacerdotele către fili'i lui Ruben si către îli'i
lui Gad, şi către jumătatea din semenţia lui
Manassă : astădi ammu cunoscut qus cu noi
esle Domnul,

qus

nu aţi nelegiuit înaintea

Domnului nelegiuirea aqueasta și qud aţi
mmîntuit pe fili'i lui Israel de urgia Domnului.
32. Şi se înturnd Phineâs filiul lui Eleazar
sacerdoiele şi principii (patriadelor) dela
fiii lui Ruben şi dela fiii lui Gad (si dela
Jumătatea semenţiei lui Manasse) din terra
Galaad în ţerra Chanaan către fii Lui Israe]

şi le repurtară cuvintele.
33. Şi plăcu cuvântul la fili”i lui Israel și
binecuventară pe Dumnedeul filiilor îmi Israel ; şi vorbiră către filii lui Israel si disseră ; să nu cum vă să se suiă assupra lor cu
resbellu spre a extermină țârr'a filiilor lui

Ruben şi a filiilor lui Gad (si a jumătăţi semenliei lui Manassă) : şi (aqueştia) locuiră
într'Ensa.
34. Şi supranumi Jesus : altarul lui
Ruben si lui Gad, (și jumătăţi semenției lur
Manassă),şi disse: Mărturie

ta sau în stâng'a ;

7. Qua să nu intrați (amestecânduvă) la

gentile aquestea que mai remasseră, si numele deilor lor să nu se numiască între voi,
si să nu vă juraţi (pe dânsii), nici să serviţi

lor, nici să vă închinaţi lor;

8. Ci Domnului Dumnedeului vostru să
ve lipiţi “după cum aţi făcut pînă în dioa

aqueast'a.

9. Şi extermină Domnul pe aquesţia dela

faga vâstră, naţiuni mari și potenţi, si vogă
nimeni nu resisto încontra vostră pină în
dioa de astădi.

10. Bărbat unul dintre voi alungă mii,
qud Domnul Dumnedeul vostru Ensuşi combati pentru voi, după cum a dis vos.

11. Şi veţi luă bine ă minte la suffletele

vostre spre a diligge pe Domnul Dumnedeul

vostru.

12. Quăci daqua cu întârcere vă veţi întorce si vă veţi uni cu genţile aquestea que
remasseră cu voi, si veți facce încuseriri cu

densele si vă veţi
elle cu voi;

amestecă

cu aquestea şi

este între ei,

13. Cu sciinţă să sciți qu5 nu vă mai
adaoge Domnul Dumnedeul vostru spie a

CAPU XXIII.
1. Şi a fost după dille multe, după qus

si vă fi vot spre curse si pedice, si că nisce

quă Domnul
este.

Dumnedeu (Dumnedău) al lor

Domnul Dumnedeu dette repaos lui Israel
despre toți inemicii lor din pregiur, qus
Jesus (eră) bătrân și naintat în dille;
2. Şi convocă Jesus pe toţi fili”i lui Israel

extermină gentile agquestea dela faţa vostră,

cuie în călcâiele vâstre, si că nisce icpe

ochii vostri, pină que vă veţi perde

în

din

ierr'a agqueasta bună que va dat Domnul

Dumnedeul vostru.
14. lar eu trecu astădi din colo callea că

și toți quei de pe pământ, şi veli cunosce cu
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t6tă inim'a vâsira și cu tot suffletul vostru

quă nici un cuvânt n'a cădut (tote s'au îm-

plinit) din tote cuvintele quelle bune que
Domnul Dumnedeul vostru a dis către voi :
tote veniră la voi, nici un cuvânt n'a remas

ne împlinit dint'Ensele.
15. Şi vă fi quă după cum veniră peste
voi tote cuvintele quelle bune, quea vorbit
vo& Domnul! Dumnedeul vosiru,

așă vă ad-

ducce Domnul peste voi tote cuvintele quelle
relle, pînă vă vă extermină din ţârr'a aqueasta bună que Domnul Dumnăţeul vostru
detie vo&.

16. La întemplare de a călcă voi testamentul Domnului Dumnedeului vostru que
V'a prescris, și ducânduvă veţi servi la alli
dei, și vă veti închină lor, apprinde-se-va

Domnul de urgie peste voi, si răpede veţi
peri din țerra quea bună que dette vo€.
CAPU

XXIV.

î. Şi adund Jesus tote semenţiele lui Is”

CAP.

XXIV.

tra lor, si "i cxerminarăţi dela faţ'a vâstră:

9. Şi se sculo Balac al lui Sephor, regele
de Moab, si se pusse spre resbel înaintea lui
Israel, și trimetend chiemo pe Balaam filiul
lui Beor spre a v& blestemă;
10. Şi nu voi Domnul a te perde, ci cu
binecuvântare

hinecuventă

pe

voi,

si vă

trassc din mâinile lor.
11. Şi trecurăţi Iordanul si venirâţi la
Jericho; si combătură în contra vâstră locuitorii din Tericho, Amorrheul, şi Pherezeul și Chananeul, și Chetteul, și Gergeseul,
și Eveul, si Lebuseul, şi îi dette pre dânşii

(Domnul)
12. Şi
allungară
spredece

în mâinile vostre.
trimisse în aintea vostră vespi, și
pe aquestia dela faqa vostră , doi
regi ai Amorrheilor, nu prin gla-

diul tău nici prin arcul tău (fură învinşi).

13. Și vă dette voă (Domnul) ţerră assu| pra quăria n” aţi laborat, şi cetăți que n'ali
edificat, și vă. asădarăţi cu locuinţa
ensele, și vineturi și oliveturi que

într”w' aţi

rael în Selo, şi convoco (pe toţi) quei mai ve”

plantat, (și) voi (le) mâncaţi.

scribii lorsi pe judicii lor, și stetteră înaintea lui Dumnedeu.
2. Şi disse Jesus către popolul întregu :
Aquestea dice Domnul Dumnedeul lui Israel : Din colo de rîu locuiră părinții vostri
la început. Thară tatăl lui Abraham (i tată

serviţi lui în justiţiă şi în dreptate, și depir-

chi ai lui Israel și pe principii lor, şi pe

al lui Nachor şi au servit la dei srtăini.

3. Şi am luat pe tatăl vostru pe Abraham
de dincolo de riu si '] am condus în ttă
ta Chanaan si am îmmulţit posteritatea
lui, și am dat lui'pe Isaac.
4. Şi am dat lui Isaac pe Iacob și pe
Esau ; si am dat lui Esau muntele Seir de
moştenire lui; şi Lacob si filii lui descin-

dură în Egypt și deveniră acolo natid mare
și multă si validă, şi îi amărird Egyptenii.

5. Şi trimesseiu pe Moysă și pe Aaron, și
bâti Domnul Egyptul prin semne que făcu
întru densii, și după aquestea vă exdusse pe
VOI ;

|

6. Şi exdusseiu pe părinţii vostri din Egyp-

tu, si întrarâţi în mare, și urmăriră Egyptenii după părinţii vostri cu carre și cu cai
în Marea Rosie.
7. Şistrigarâmu cătreDomnul,si dette nor
si begură între voi si între Egypteni, și
addusse assupra lor Marea que îi accoperi;
şi au vădut ochii vostri quâte a făcut Dumnedeu în terra Egyptului şi ati stat în desert dille multe:
8. Şi vă dusse în târr'a Amorrheilor que
locuiă dincolo de Lordan şi esiră în rând de

resbellu înaintea vostră; si dette (Domnul)
pe densii în mâinile vâstre, şi moștenirăţi

14. Acum

dară temeţi-vă de Domnul, și

tati din pregiurul vostru deii străini quăror
au servit părinții vostri din colo de rîu și în
Egyptu ; si serviti Domnului.
15.lar de nu vă vă plăce a servi Domnului, allegeţi-vă voă astădi cuiaveli a ser-

vi : sau deilor părinților vostri quellor de
dincolo de riu, sau deilor Amorrheilor, între quari voi locuiţi pe pământul lor : iar eu
și casa mea vommu servi Domnului, quă
sânt este.

16. Şi respundând popolul, disse : departe de noi a abandonă pe Domnul spre a
servi la dei străini !
17. Qusci Domnu este Dumnedeul nostru : ellu ne dusse în sus pe noi și pe părinții nostri din ţerr'a Egyplului, din casa
sclavilor, şi ellu făci not semnele aquestea
mari, și ne custodi

în ttă callea pe quare

âmblarărma și prin tte gentile printre quare
strabăturăm.
i
18. Şi expulse Domnul pe Amorrheu și
lâte gentile que locuiă tera, dela faca n6siră : ci și noi vommu servi Domnului ; quăci
aquest'a este Dumnedeul nostru.
19. Şi disse Jesus câtre popol: nu veţi
pute (unii că voi) servi Domnului (Dumnedeu), quă Dumnedeu sânt este, și Dumneden gelos (zelot) este aquesta : nu vă de
mite păcatele vâstre și nelegiuirile vostre.

20. Quând s' ar” întâmplă să abandonati

pe Domnul

și să serviţi la dei străini, (să

vă asteptați attunci) quă venind assupra vâs-

tră cu relle ve vă pedepsi şi vă vă perde pe

CAP. 1.
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“nului que făcusse lui Israel.

21. Disse şi popolul către Jesus: nu, ci
Domnului vommu servi,
92. Disse şi Jesus câtre popol: marturi
sunteţi voi încontra vostră, quă voi v'aţi alles 6nșive pe Domnul spre a servi lui; iar ei
respunseră : marturi!
23. — Acum dară (continu6 Jesus) depărtați din pregiurul vostru deii străini que

(29). Şi a fost după aquestea qud muri Je-sus filiui lui Navă servul Domnului, filiu de
| una sută şi dece anni.
(30). Şi îl sepulcrară la hotarele părţii salle
| de moştenire în Thamnath-sarach pe muntele Ephraim spre miadă nâpte dela muntele
| Gaas. Şi acolo pusserd din preună cu dân| sul, în monumentul în quare îngropard pe

se află între voi, şi îndreptaţi inim'a vostră | dânsul, cuţitele de pâtră cu quari a fost cir-

către Domnul Dumnedeul lui Israel.
24. Şi disse popolul către Jesus : Domnului Dumnedeului nostru vommu servi, și de
vocea lui vommu ascultă.
25. Şi închieio Jesus pactu cu popolul în
dioa aqueea și dette lui lege și judicată în
Seld în aintea._tabernaculului Dumnedeului
lui Israel.
26.

concis pe filii lui Israel în Galgale, quând “i
| a exdus din Egyptu, după cum commandasse
| Domnul; şi acolo sunt pînă în dioa de astădi.
(32). Şi 6sele lui Ioseph que au fost addus
| filii lui Israel din Egyptu şi le-a fost îngro| pat în Sikime în partea târrinei que cumpărasse Iacob, dela Amorrhei que locuiă în

Şi scrisse Jesus cuvintele aquestea în | Sikime, pe o sută de mnale,

si o a fost dat

carte (numită) Legea lui Dumnedeu, si luă o | lui Loseph în parte (de moștenire).
pstră mare, şi o aşădă Jesus sub terebinthul
33. Şi a fost după aquestea, qud Eleazar
que eră înaintea Domnului.

filiul lui Aaron sacerdotele muri;

217. Şi disse Jesus către tot popolul: 6ccă
pâ&tr'a aqueasta vă fi în midlocul vostru spre
mărturie, qud aqueasta audi quelle disse de
Domnul, quâte a vorbit către voi astădi, și
aqueasta vă fi în midlocul vostru spre mărturie în dillele de apoi, quând se vă întmplă să minţiţi Domnului Dumnedeului vostru.
28. Şi demisse Jesus popolul, pe fiă-quare
ja locul s&u.

|
|
|
|
|
|
|
|

si fu îm-

mormântat în Gabaath Phineăs a filiului stu
que "i o didesse în muntele Ephraim. In dioa
aqueea luând filii lui Israel area testamentului Domnului o purtară cu sine în pregiurul
lor,şi Phineăsfu sacerdoteîn locul lui Eleazar
tatălui s&u pînă que muri si fu îngropat în Gabaath que eră a sa. lar filii lui Israel, se înturnară fiă-quare la locul lor si la cetatea lor.
— Şi începurd a veneră filii lui Israel pe

(31). Şi servi Israel Domnului în tâte dil- | Astarte şi pe Astaroth şi dei'i gentilor din

lele-lui Jesus şi în tote dillele quellor mai | pregiurul lor; şi îi dette (apoi) Domnul în
vechi, quari mai trăiră âncă timpu după Je- | mâinile lui Eglom regele de Moab, şi Domni

sus, și quarii vădusseră tote operele Dom- | peste dânşii opt spre dece anni.

JUDICI.
———

CAPU 1.

| năcutineîn partea ta de moștenire; şi se dus-

1. Şi a fost după mortea lui Jesus qud în- | se cu dânsul Symeon.
trebarb fili'i lui Israel în Domnul, dicând :
&. Şi ascindu Iuda; și deite Domngl pe

quine se vă sui cu noi assupra Chananeului | Chananeu și pe Pherezeu în mân'a lui, si bată
că duce spre dă resbellu în midlocul lui?
2. Şi disse Domnul : luda se vă sui; 616
dideiu ţârr'a în mân'a lui.

(dintre) dânșii la Bezec dece mii de bărbaţi.
5. Şi aflar6 pe Adonibezec la Bezec, și se
luptară cu dânsul, și bătură pe Chananeu şi

Ascinde din preună cu mine în partea mea

6. Şi fugi Adonibezec, și alergară dupb

3. Şi disse Iuda către Symeon fratele său : | pe Pherezeu.

de moştenire, șivommu

combatte în midlocul | dânsul, și îl prinseră şi "i tătară

marginile

Chananeului; s'apoi merge-voiuşieu dinpreu- | mâinilor şi marginile piciorelor lui.
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7. Şi disse Adonibezec : ş&pte deci de re-

şi, de marginile mâinilor, și de

marginile

CAP.

I.

9. Şi după aquestea descindură filii lui

luda spre a dă resbel Chananeului que locuiă la munte si la miada di, și la câmpie.
10. Merse apoi uda assupra Chananeului
que l&cuiă din contra (în Chebron-a); iar
Ierusalem, şi muri acolo.
numele Chebron-ei eră mai "nainte Caria8. Şi oppumnară fiii lui Iuda lerusalem- ! tharboc (Sephe
r);
a si o luară; o batură prin gura gladiului, şi man, si pe Thola si batu pe Sessi şi pe Achi
mi, stirpe Ma lui Enac.
cetatea o arseră cu focu.
11. Şi merseră d'acol
piciorelor fiind trunchiaţi, adună quelle de
subt mas'a mea. După cum dar am făcut asă
îmi dette înapoi Dumnedeu. Și îl dusseră la

ze
Pa

/

Hoet.

Eee

o assupra quelloa

SE TAIA DBGITILE LUI ADONIBEZEC.

que lpcuiă în Dabir, si numele Dabir-ei eră
mai "nainte Cetatea-Litterelor.
12. Şi a dis, Chaleb. : quine vă batte cetatea-Liiterelor si o va preoceupă, dă-voiu
lui pe Aschă filia mea de muliere.
13. Şi o preoccupd Gothoniel filiul lui
Kenez, fratele quel mai june al lui Chaleb;

și dette aquestuia pe Ascha filia sa de mujere.

Bocouri.

1%. Şi a fost quând a intrat ea (la socul ei)
quă o indemn aquesta a quere dela tatăl ei
țerrină; ea dară incepu a murmură pe subjugalul (asinul) ei si a strigă de pe subjugal :

în țerră de amiadă di me dideși; iar Chaleb
îi disse : que ai?
15. i disse attunci Ascha : dă "mi binecuventare quă în terră de amiadă di (stârpă)
mă dideși, şi cată să 'mi dai rescumpăr de

CAP. II.
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ape. Şi dette ei Chaleb după inim'a ei fon- j
29. Şi Ephraim nu allungăd pe Chananeu
tâna părților de

sus, și fontâna părtilor de
jos.
16. Şi filii lui lobab Cineului, ai socrului
lui Moysă ascindur din cetatea Palmiferilor
(Phenicilor) către filii lui Iuda în desertul lui
Iuda, que eră la amiadă di la descinderea lui
Arad; și se dusseră si se asădară cu locuinţa

din preună cu popolul.

17. Şi merse Luda din preună cu Symeon
ratele stu și bătură pe Chananeul que lo-

cuiă în Sepheth (şi anathatemasându-o) o
exterminară, şi chiemară numele cetăţii Ex-

terminaţiă.
18. Şi mosteni Iuda Gaza eu hotarul ei,
șI Ascalon-a cu hotarul ei, şi Accaron-a cu

- hotarul ei, şi Azot-a cu păsciunile ei din pregiur.
19.

Şi Domnul

eră cu Iuda, şi coprinse

muntele în possessia sa, quă nu putea -coprinde pe quei que locuiă în valle, quci Rechab (carre de ferru) destingea pe aquestia.
20.

Şi detteră lui Chaleb Chebron-a, du-

pă cum dissesse Moys8; (și coprinse de acolo
în possessid quelle trei cetăţi) și rempinse de
acolo pe quei trei filii ai lui Enac.

21. Şi pe Iebuseul que locuiă în Ierusalem

nu]

expulseră

filii lui Beniamin, şi locui

que locuiă în Gazer; si locuiă Chananeul în

midlocul lui (Ephraim) în Gazer şi fu lui tributar.:
30. Şi Zabulon nu allungă pe locuitorii

din Cetron și pe locuitorii din Enamman, și

locui Chananeul în midlocul lui (Zabulon) şi
fu lui tributar.
31. Şi Aser nu allungă pe locuitorii din

Acchd și fură lui tributari, si pe locuitorii
din Dor, şi pe locuitorii din Sidon, și pe lo-

cuitorii din Aalaph şi pe
şi Aphec, si Roob.
32. ŞI locui Aser în
neului que locuiă țerra,
depărtă.
33. Şi Nephthalim nu
torii din Bethsamys nici

Achazib si Chelbă,

midlocul Chanaquă n'a putut a]
allungă pe locuipe locuitorii din

Betheneth, si locui Israel în midlocul Cha-

naneului que locuiă țârr'a; iar locuitorii din
Bethsamys si locuitorii din Betheneth, deve-

niră lor tributari,
34. Şi supp&ro mult Amorvheul pe filii
lui Dan la munte, qud nui lăssd a descinde
în valle.

35, Şi începi Amorrheul a locui în mun-

tele Myrsinonului, unde sunt ursii si vul-

pile, si se ingreuid mân'a casei lui loseph

lebuseul din preună cu filii lui Beniamin în
Ierusalem pină în dioa aqueast'a.

peste Amorrheu, quare îi deveni apoi tributar.

Bethel si Iuda din preună cu densii.

de d'assupra Acrabinului,

22. Şi ascindură filii lui Ioseph și ei în

23. Şi se castramentară cas'a lui Israel în

pregiurul Bathel-ei; iar numele cetăţii eră
mai "nainte Luză.
24. Şi v&dură quei que veghiă un bărbat

esindu din cetate, si prindendui'l îi disseră :
arată noă întrarea în cetate; şi vommu facce

cu tine
25.
cetatea
bărbat

36. Şi hotarul Amorrheului fu Idumeul

sus.

CAPU

dela petră şi în

II,

1. Şi ascindă un angel al Domnului dela
Galgal la Clauthmon (Bochima) și la Bthel
si la cas'a lui Israel şi disse către dânșii :
Domnul Domnul vă dusse în sus din Egyptu
si vă addusse în țârr'a que jurasse părinților
vostri spre a dă vo, si a dis vos : Nu voiu

misericordiă.
Şi arăto lor întrarea cetăţii; și bătură
prin gur'a gladiului; iar pe aquel
si famillia lui demisseră. | desfacce pactul meu que am cu voi în eternu.
26. Şi se dusse aquel bărbat în târr'a
2. Şi voi să nu închieiaţi pactu cu quei

Chettiina,

și edifică

acolo cetate și chiemd

numele ei Luză : aquesta este numele ei pin
în dioa aqueasta.
,

27. Şi nu coprinse în moștenire Manassă

Bethsan-a (quare este cetatea Scythilor) nici
filiele ei, nici păsciunele ei, nici (cetatea)
Ecthanaad cu filiele ei, nici pe quei que locuiă în Dor cu filiile ei, şi pe locuitorii din

Balaam cu filiele ei, și pe locuitorii din Me-

gedon cu filiele ei, nici pe locuitorii din Ieb-

laam nici pe filiele ei; şi a început Chananeul ă locui în țârr'a aqueast'a.
28. ŞI a fost quând Israel se întări şi a

euppus pe Chananeu la tribut, quă nu Pa

sxpuls pe ellu de tot.

din țerr”a agqueasta, nici deilor lor să vă
închinaţi, ci quelle sculpite alle lor sfărma
ţile, și altarele lor destrugeti; şi nu aţi
as-

cultat de vocea mea, quând aţi făcut aquestea.
3. ŞI eu am dis: nu voiu adaoge d'a strămută popolul que am fost dis quă 7] voiu

disperde dela fac'a vostră, qua să vă fiă xecini ri si deii lor să vă fiă spre scandal.
4. Şi a fost după

Domnului cuvintele

que

a vorbit trimisul

aquestea către toți filii

lui Israel, quă îsi ardicd popolul vocea și
plânsert.

5. Pentru aqueasta fu chiemat numele

aquelui locu Clauthmon (Plângere) ; și sacrificară acolo Domnului.
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CAP. II,
popolul aquesta testamentul meu que am
nară fili'i lui Israel fiă-quare la cas'a sa spre prescris părinţilor lor, si nu au ascultat,
de
a mosteni ţerr'a.
vocea mea ;
1. Şi popolul servi Domnului în totă viaț'a
21. Și eu nu voiu mai adaoge a mai allui Jesus și în totă viața quellor mai vechi lungă bărbat dela fag'a lor dintre gentile
que

„6. Şi demisse Jesus popolul şi se retur-

que mai trăiră mult după Jesus, (și) quari

au fost cunoscut tote operele quelle mari alle
Domnului, que a făcut în Israel.

8. Şi a murit Jesus filiul lui Navă servul

Domnului, filiu de una sută dece anni.
„9. Şi îl îmmormîntară în hotarul moştenirii salle în Thamnathares în muntele Ephraim spre miad'a n6pte dela muntele Gaas.

10. ȘI î0tă generaţia aqueea se adaosse pe
lângă părinții lor; şi se sculo altă generatiă '

după densii quare n'a fost cunoscut pe Domnui, şi operele que făcusse în Israel.
11. ŞI făcurb filii lui Israel răul înaintea

Domnului, și serviră Baalimilor.

12. Şi abandonară pe Domnul Dumnedeul părinţilor lor, pe quel que ?ia fost ex-

dus din țerr'a Egypiului, și âmblară după
dei străini, dintre deii aquellor popoli din

pregiurul lor, şi se inchinari lor, şi exacer-

bară pe Domnul.
13.

ŞI abandonară pe Domnul, şi serviră

lui Baal si Astartelor.
14. Şi se mini Domnul cu urgiă assupra

lui Israel

şi îi dette în mâna

prădătorilor,

que îi prădară; îi dette în mân'a inemicilor
lor din pregiur, și nu mai putură a se mai
sculă inaintea inemicilor lor.
15. În tote ori-unde se duceă, și mân'a

Domnului eră peste denșii spre pedepse,
după cum a fost dis Domnul şi după cum a
fost jurat lor Domhul, și îi amări forte.

16. Şi ardico Domnul judici și îi mântui

din mân'a prădătorilor lor.

17. Şi nici de judicii lor nu ascultară,
quă se exfornicară după dei străini, și se
închinară lor, și exacerbarb pe Domnul, și

se abatură răpede din callee pe quare âmblasseră părinţii lor, ascultând preceptele Domnului : ei nu făcură ast fe].
18. Şi quând ardică lor Domnul judici,
eră Domnul cu judele și îi mântuiă (prin
mân'a judicilorlor) din mâna inemicilor
lor în tOtă viața judelui, quă se îndolă Domnul de gemetul lor de din aintea quellor que

îi impresură şi îi âmpilă.

19. Şi eră quând muriă judele qud ei se
pervertiă din nuou și iar se corrumpea mai

mult de quât pârinţii lor, spre a âmbiă după

dei străini, a servi lor, si a se închină lor:

nu se lăssă de învățurile lor, şi nu se abătea

diri callea lor quea aspră.
20. Şi se apprinse de urgiă Domnul în

srael, și disse: Pentru quă a abandonat

Jesus a fost trecut cu vederea şi lăssat,

22. Qua printr'6nsele să încerce pe Israel daqua vă ţinne ellu calea Domnului a
âmblă pe densa, după cum au ţinut'o părinţii lor, sau nu.

23. Şi lăssă Domnul gentile aquestea, ă
nu le desființă currend; de aqueea nu le-a .
fost dat în mân'a lui Jesus.
CAPU III.
1. Şi aquestea sunt gentile quea fost lăssat Jesus spre a tentă printi”'ensele pe Israeiţi, pe toţi (adică) que n'au fost cunoscut

tote resbeltele lui Chanaan.
2. Numai și numai qua să învețe generațiunile filiilor lui Israel resbellul, quei quari
mai "nainte de dânşii nu scia de aquestea;
3. (Lăssă dar6) quelle cinei satrapii alle
alienigenilor (Phylisteilor) și pe Chananeu
întregu, și peSidonian, şi pe Eveu que locuiă
Libanul dela muntele Baalermon pînă la
Loboemath.
4. Şi fură (aquestia) spre a tentă cu dânșii pe Israel], și a se sci daqua ascultă preceptele Domnului guâte a commândat părinților lor prin Moys&.

5. Şi filii lui Israel locuiră în midlocul

Chananeului, și Chetteului, și Amorrheului,
și Pherezeului, și Eveului, și lebuscului,

6. Şi luară filiele lor pentru filii lor de
mulieri, și pe filiele lor detteră filiilor aquellor'a, si serviră deilor aquellor'a.

7. ŞI făcurd fili”i lui Israel răul înaintea
Domnului, și uitară pe Domnul Dumnedeul
lor şi serviră Baalimilor şi selbelor.
8. Şi se apprinse de urgiă Domnul în Israel, și dette pe densii în mâinile

lui Chu-

sarsathaim regele Syriei rîurilor (Mesopotamiei); şi serviră fili”i lui Israel lui Chusarsa-

thaim optu anni.

9. Şi strigară fili'i lui Israel către Domnul, și ardică Domnul mântuitor lui Israel,

și mântui pe dânsii, pe Gothoniel (sculd) pe
filiul lui Kenez fratele mai micu al lui Chaleb; și ascultă (Domnul) strigarea lor.

10. Şi fu peste densul spiritul Domnului,

si judică pe Israel, şi esi la resbel;

și dette

Domnul în mâv'a lui pe Chusarsathaim regele Syriei, și se întări mân'a lui peste Chusarsathaim
11. Şi avă repaos ţerr'a anni patru deci,
şi muri Gothoniel filiul lui Kenez,.
12. ŞI iar adaosseră filii lui Israel a facce
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râul înaintea Domnului, și întări Domnul
27. Şi quând ajunse, în dată bucind în
pe Eglom regele de Moab peste Israel, pen- „cornu peste muntele Ephraim, și descindură
tra qud făcusseră râul înaintea Domnului.
cu dânsul filii lui Israel din munte şi ellu
13. Şi adund pe lungă dânsul pe toți [ilii înaintea lor.
CAP.

1V,

lui

Ammon,

şi Amalec,

şi se dusse si băti

pe Îsrael, si coprinse cetatea Phenicilor.
14. Şi servită filii lui Israel la Eglom regele de Moab anni optu spre dece.
15. ŞI strigară filii lui srael către Domnul, și ardică lor Domnul mântuilor, pe Aod
filiul lui Geră filiul lui Lemeni, bărbat am-

bidextru; si trimisseră filii lui Israel daruri
prin maw'a aquestuia la Eglom regele de
Moab.

A

16. Şi "şi făcu Aod un pumnal cu doă as-

cuțite de o palmă lungul lui,si "] încinse sub
vestmentul său la cops'a drept'a a sa.
17, Şi se dusse cu darurile la Eglom regele de Moab; și Eglom eră bărbat gras forte.
18. Şi a fost după que offeri Aod darurile, quă demisse pe quei que adducea dararile;

19. Attunci Eglom se înturnă dela quelle
sculpite alle lui que eră lingă Gagal. Şi
disse Aod : un cuvânt secret am să spuiu ţie,

o rege; iar Eglom disse la toti (să se retragi)
din midlocu. Şi eșiro dela densul toţi quâţi
slă pe lângă densul.
20. Attunci Aod se appropid de densul

unde stă în pavillonul lui de veră cu totul

singur. Mai disse attunci Aod: cuvânt al lui
Dumnedeu am către tine, o rege. Se sculd

attunci de pe thronu Eglom (și veni) apprope

de dânsul.
21. Şi a fost în dată cum se sculd qud și
întinse Aod mâna stângă, şi 'si lud pumnalul dela cops'a dreptă şi îl înfipse în pânte-

cele lui Eglom;

22. Şi mai înfipse încă și mânerul după
flacăra (pumnalului) și se închisse gressimea
peste flacără, quă nu a fost retras pumnalul
din pântecele lui.
23. Esi attunci Aod în vestibul si trasse
usele pavillonului după densul şi le în-

chisse.
24. Asă eși ellu; iar feciorii din casă venind vedură, si eccă ușele pavillonului închise; si disseră : pote quă se vă fi pus spre

a se desărtă în vetraggerea camerei.

25. Şi stetteră rusinânduse; si 6t5 qud
nimeni nu mai deschidea ușele pavillonului.
Şi luară chieiea, și deschisseră, şi 6t6 domnul lor cădut mort pe pământ.
26. lar Aod se strecurasse și fugisse pe
quând ei eră în turburare, și nu fu quine
să ia ă minte la dânsul : asă ellu trecă dincolo de quelle sculpite şi scăpă pin la Seirothă.

28. Şi disse către densii : descindeţi după

mine, qud Domnul Dumnedeu dette pe inemicii vostri, pe Moab în mâinile vostre. Şi
descindură după dânsul şi prinsero trecerile Iordanului despre Moab, şi nu mai lăssară om să (râcă.

29. Şi Dătură în Moab în timpul aquella
că la dece mii de bărbaţi, pe toţi bellatorii

si pe toţi bărbaţii ai puterii ; şi nu mai scăpo
“bărbat.

30. ŞI se rentârse Moab în dioa aqueea
sub mân'a lui Israel;

si fu terra în repaos

opt deci de anni, şi judeco Aod pe Israel
pind que muri.
31. Şidupă aquesta se sculo Samegar filiul lu: Anath, și băui (dintre) alienigeni

(Phylistei) că la sese sute de Dărbaţi cu un
picior de aratru, afară de vitei (boi), şi mân-

tui şi ellu pe Israel.

CAPU 1V.
1. Şi iardși mai facură filii lui Israel răul
înaintea Domnului ; după que a murit Aod.

2. Și îi dette Domnul în mâna lui Iabin

regele de Chanaan quare domniă în Asor;
iar capul puterii aguestuia eră Sisara, şi locuiă în Arisoth a gentilor.

3. ŞI strigară filii lui Israel către Domnul,
quă no€ sute de carre de ferru aveă ellu, si

impild pe Israel forte tare doă deci de anni.

4. Şi Debbora femee prophetâsă mulierea
lui Laphidoth ea judică pe Israel în timpul
aguelt'a
5. Ea stă subt palmiferul Debhbora între
Ramă și între Bathel în muntele Ephraim ;
și se suiă la dânsa filii lui Israel spre a fi
judicață.
6. Şi trimisse Debhbora,și chiemă pe Ba-

rac fihul lui Abineem din Kedes Nephthali,
Și disse către dânsul :- au nu ţie com mandă
Domnul Dumnedeul lui Israel ? te vei ducce
dar la muntele Thabor

și vei luă cu tine

dece mii de bărbaţi dintre filii lui Nephthali

și dintre fili”i lui Zabulon ;

7. Şi (eu) te voiu ducee pe tine la torren-

tele Kison assupra lui Sisara mai marele pu-

terii lui Iabin, și peste carrele lui, și peste
multitudinea lui, şi voiu dă pe dânsul în
mâw'a ta,
8. Și disse către densa Barac : de vei veni
cu mine, ducce-mă-voiu şi eu; iar de nu vei
veni, nu mă voiu ducce; quă nu sciu dioa
în quare vă îndrepță (Domnul) angelul cu
mine,
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9. Şi disse către dânsul Debbora: dulângă
cându-me mă voiu ducce cu tine; să scii (empl
âns€ qud nu vă fi valrea ta în callea pe creieră
i
quare tu te duci; quă în mână de femee vă
ment.

dă Domnul pe Sisara. Şi se sculd Debbora și

se dusse cu Barac la Kedes :
10. Şi

commando

Barac

lui Zabulon

și

lui Nephthali (să vii) la Kedes; și se suiră.

după urmele lui dece mii de bărbaţi; și Deb-

bora se sui din preună cu dânsul.
11. Şi quei d' apprâpe ai lui Kineu s'au
fost despărțit de Caini, (adică) de fiii lui
Tobab socru lui Moyst, și și au fost înfipt
tindele pe lângă ştejarul quellor que stau la
repaos, quare este allăturea cu Kedes.
12. Acum dară detteră de scire lui Sisara
qud s'a fost suit Barac filiul lui Abineem pe
muntele Thabor.

13. Şi chiemo Sisara tâte carrele salle
;
qud noe sute de carre de ferru aveă, și toi

CAP.

V.

densul încet, și *i pusse ttrusul în
(detie cu maiul) si străbată (prin
în partea queea laltă) pind în păEllu se desbătea între genuchii ei; ast,

fel îsi dette suffletul si muri,

22, Şi 6t8 Barac (qu6 veni) allungând pe

Sisara, eşi attunci Iael în aintea lui, și disse

către dânsul : vino și "li voiu arătă bărbatul

pe quare cauţi. Şi intro la densa,

și âtă Si-

sara cădut mort, si ţ&rusul în templa lui.
23. Şi umili Domnul Dumnedeu pe labin
regele de Chanaan in dioa aqueea înaintea
fililor lui Israel.
24. Şi "nainto mâna filiilor lui Israel tot
"naintând și înasprindu-se peste labin regele
de Chanaan pînă îl exterminară.
CAPU V.
1. Şi disse Debbora si Barac filiul lui
Abineem în dioa aqueea, disse (în od'ă).

Popolul que eră cu densul dela Arisoth a
2. Quând se înalţă duci în Israel ;
gintilor la torrentele Kison.
Quând popolul s' avântă la arme
14. Şi disse Debbora către Barae : sc6lăBinecuvântaţi pe Domnul !
te qud agqueast'a-8 dioa în quare vă dă Dom3. Ascultaii, regilor; satrapilor potenţi
nul pe Sisara în mâna ta : au nu vedi qus
în urechi:
puneli
Domnul vine înaintea ta ? Şi descindu Barac
Eu Domnului voiu cântă,
din muntele Thabor, şi dece mii de bărbaţi
Şi voiu celebră pe Iehovah Dumnedeul
în urma lui.
Israel.
lui
15. Şi spăimentă Domnul pe Sisara și tote
4. Domne ! în esirea ta din Seir
carrele lui și tot campamentul lui prin gur'a
In trecere a ta din câmpul Edom.
gladiului înaintea lui Barac; şi descindu
Cutremuratu-s'a pământul, şi cerurile se
Sisara din carrul seu, şi fugi pe picidrele
“uimiră.
salle.
Norii se topiră devenind apă ;
16. Barac nu mai da pas din urmă carrelor
5. Munţii se sbucinară înaintea fecei
și campamentului : îi allungd pină la Arisoth
Domnului ;
a gentilor; şi cădu tot campamentul lui
SiEnsusi
Sină inaintea fecei Domnului.
sara prin gur'a gladiului : nu mai remasse
Dumnedeului lui Israel.
pind la unul.

17. lar Sisara abiă ajunse pe piciorele lui

pind la tinda Iael-ei, mulierea lui Chaber
Kineul ; quă pace eră între labin regele de

Asor și între cas'a lui Chaber Kineul.

18. Şi esi Iael înaintea lui Sisara şi disse
către densul : plecă te a intră, domnul meu,

intră la mine, nu te teme.

în tindă,

ntura ei.

ŞI intră la dânsa

şi agqueasta ?] accoperi

cu cope-

19. Şi disse Sisara către densa : dă "mi să

beau puţină apă, quă am însetoşat. Şi deschisse ulciorul cu lapte, și ?i deite a be, și îi

accoperi (apoi) fac'a.

20. Attunci disse ellu către dânsa : stăi la

uş'a tindei, qua de vă veni guineva Îa tine şi

te vă întrebă, si "ţi vă dicce : este vre un bărbat aqui ? tu să dici : nu este.

21.Îl accoperi în coperilur'a ei; şi attunci lud Iael mulierea lui Chaber tărusul

tindei, și 'şi pusse în mână maiul, și veni

6. In dillele lui Samegar filiul lui Anath,

In dillele Iael-ei,
N'avea unde să calce omul:

Peste spini âmblă cu toții,

Pe călli strâmbe se retăceă.
17. Lipsiă scutitorul în Israel,
Şi lipsi pînd se sculă Debbora,
Quă se sculă mater în Iacob.
|
8. Și au fost alles dei nuoi că pâine de
hordu.
Și 6t5 resbellul la porțele cetăților :
Unde să se mai veda o lance ?
Unde scutirea verginilor?

Unde încingător de gladiu

Intre patru deci de mii în Israel ?
9. Inim'a mea & în rendurile de bătaie
alle lui Israel
_
|

Voi potenti și appărători ai popolului

Binecuventaţi pe Domnul !
10. Voi que în amiedi ve suiţi pe assini
netedi

Cap. v.
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Si staţi pe tapete lucitore,

Voi que âmblaţi pe calle
11.

Spuneti,

faceţi

acum

a resună

or-

ganele:
Vocea quellor que sună în midlocul bucuriei.
Acolo dreptăți vor dă Domnului
Dreptăţi que întăriră pe Israel,
Quănd descindea la portele salle popolul
Domnului.
12. Scolăte, scolăte, Debbora,
ce
Realtăte cu myriade din popol ;
Scolăte, te deştăptă, di în cântare;
Intărindute, realăte, Barac:

Intăresce Debboră, pe Barac.
Prinde în captivitatea ta pe fiVii lui Abi|
neem.
13. Aitunci se mări fortitudinea lui.
Domne, umilă sub picicre *mi pe quei
mai tari !
14. Popolul Ephraim împilat-au pe denșii,
Smulsu-iau din Amalec,

In vallea fratelui t&u Beniamin,
In midlocul popolilor săi.
Din mine eşiră bellatorii faimosi ai lui
Machir.
ŞI din Zabulon quei que conducu cu scep-

tru narraţiunilor

(Domnul se luptă pentru mine între quei
tari!)
3) Principii lui Issachar fur6 cu Debbora;
Issachar sustinui pe Barac;
Pedestri lui răpede savântă în valle,
In parţile lui Ruben,
.
Şi 615 desbinări în Ruben, mari sunt bă-

tăile inimei !
16. Pentru que mi'ţi stai între Mospha-

thaim,
Qua să audi șueratul perturbatorilor.

Quellor que. desbină (popolul în Ruben)?
Mari sunt investigaţiunile inimii,
Mult vor să recerce cugetările !
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Stellele din rândurile lor se luptară cu
Sisara.
21. Torrenţii Kisonului răpediă afard corpurile lor
Torrentii Cademein, torrenţii Kisonului !

Inainte suffletul meu, calcă cu vigore.
Calcă în piciore pe adversariu.

22. Atunci se tăiară copittele căilor,

Attunci din urmă quei tari îi ajungea.
23. Blestemaţi cu toţii Mazor-a,

Disse angelul Domnului
'
Cu blăstem blestemaţi pe locuitorii ei,

Qndci nu veniră la ajutorul dela Domnul.

Ajutorul vostru & Domnul între bellători
potenţi.
24. Binecuventată fiă dintre femei Iael
Mulierea lui Chaber Kineul !
f Dintre femei în tind'a ei binecuvântată
iă !
25. Apă “i a querut,
Şi lapte îi dette;

În vasu d'al potentilor
Smântână îi addusse.
26. Mâna quea stângă spre par o intinse

Și Drepta ei la maiul laboratorilor :

Bate în Sisara
ŞI capul lui detună
Şi templ'a îi străpunge.
21. Intre genuchii ei se smulge
nuchie
Intre genuchii ei cade fără viaţă

şi 'nge-

Acolo cu rușine, acolo îi & mârtea.

28. Plecată prin fereastă,

Caută aşteptă, mamă

lui Sisara

Se uită la fugacii que vin dela bătaie:
Unde 8 carrul lui Sisara ?
Pentru que întârdiă si nu se mai vede ?
Urmele

carrelor

lui,

râtele

lor stau

în

apoi.
29. Sapientele din dmnele ei îi respund,
Şi ea le respunde, le 'ntrâbă iară -

30. Au nu quă se află împărțind prade

tindele.
|
Ă
Dan, pentru que te-ai instrăinat lingă
nave ?
Peste câstele mărilor strămutatu-s”a Asser,

Quâte-o f6tă sau doă de fiă-quare căpitan
?
Spoliele vestmintelor colorate sunt
alle
lui Sisara
Spoliele cusăturelor variate,
Spoliele variatorilor, nestimatele
tote

ta la morte.

s6relui

17.

Gaalad dincolo de Iordan își întinse

Și pe lingă golfuri “și a înfipt tindele.
18. Zabulon popol que'şi a disprețat via,

ŞI Nephthalim peste "nălţimile câmpului.
19. Venit “au regii, și s'au pus

de bătaie,

.

în rând

Luptatu-s'au regii, de Chanaan,
In Thennach peste apele Megeddo.

Nici grâu nici argint, nimicu nu luară

20.

Qudci din ceru li se dă luptă:

Colane destinate degătul lui !...
31. Ast fel să peră toţi inemicii ti Domne
lar quei que te dilegu, fiă că resăritul

In t6tă puterea splendorii sale. »

— ŞI fu în repaos târr'a patru deci de
anni.
CAPU VI.

1. Şi fâcură (iar) fili”i lui Israel răul înain-

tea Domnului, și “i dette Domnul
lui Madian anni şepte.

în mâna
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2. Şi se întări mân'a lui Madian peste
Israel şi și făcură fili'i lui Israel dela fac'a
lui Madian colibe în munţi și în spelunce şi
în locuri fortificate.

3. ŞI eră quând semănă bărbaţi din Israel:
qud ascindea Madiam și Amalec și filii d ai
Urientelui și veniă peste denși
4. Si se castramentă acolo,

si destrugeă

productele pământului pind que ajungea la

Gaza ; şi nu mai lăssă substanță de viaţă în
Israel, nici turmă, nici vitellu, nici asin.
5. Qud ei cu vitele lor se suiă, şi tindele

lor'şi le-adducea cu sine; veniă

nului : qud Domnul vă fi cu tine, și vei
batte pe Madian că pe un singur bărbat.

17. Visse apoi Gedeon : Daqua dar am

aflat graţiă

înaintea ochilor tăi, fă cu mine

semnu (quasă sciu) ud tu vorbesei cu mine:
18. Să nu te misci d aqui pină que

voiu veni eu la tinc, și voiu adducce
ficiul meu, şi voiu sacrifică ţie. —

sacriDisse

attunci (angelul) : eu sunt; stă-voiu (aqui)
pînă te vei inturnă tu.

19. Şi Gedeon intră si faci un ied dela

capre,

si din”

nici ci

azyme,

și cărnile le pusse într” un cophin,

nici cămilele lor ; ast fel veniă în pământul
lui Israel spre a'] devastă.
6. Şi scăpătd în neavere Israel în aintea
lui Madian, şi strigară fili'i lui Israel către
Domnul.
1. Şi a fost după que strigard, filii lui
Israel către Domnul din causa quellor din
Madiam.
8 Qud trimisse Domnul bărbat prophet
către filii lui Israel si disse către densii:

aquestea dice Domnul Dumnedeui lui Israel eu suni quel que vă addusseiu în sus din
Egyptu, și vă exdusseiu din cas'a servitutii,

9. Şi vă mântuiiu din mân'a Egyptului,
și din mân'a tutulor împilătorilor vostri, şi
allungaiu pe aquestia dela faga vostră, şi
dideiu vot jârv'a lor.

10. Şi am dis vos : Eu sunt Domnu Dumnedcul vostru, nu vă temeţi de deii Amorrheului între quari voi locuiţi în ţerra lor;
și nu ascultară de vocea mea.

11. Şi veni angelul Domnului si stette

sub stejarul que eră în Ephră a lui Loas tată lui iezri ; quând Gedeon filiul aquestuia
bătea grâu înb” un linu, spre a”] ascunde
dela faq'a Madiam.
12. Şi "1 află angelul Domnului si disse
către dânsul: Domnul cu tine, tare în virtute!

13. laredeon disse către densul:|cu mine,
Domne ! și daqua este cu noi Domnul, penivu que ne aflară tâte rellele aquestea? și
unde mai sunt tote mirabilile lui quâte ne
spusseră părinţii nostri, dicend: nu din
Egyptu ne exdusse Domnul ? Acum ânsă ne
delăssd Domnul şi ne detteîn mân'a queliui din Madiam.
14. Şi se uitd la dânsul angelul Domnului,și disse lui : passă în fortitudinea ta
aqueasta, și vei mântui pe Israel din mâna
lui Madiam, quă eccd pe tine te-am trimis.
15. Disse attunci Gedeon : In mine,
Domne, ânsă cu que voiu mântui pe Israel ?
mea mai

VI.

că locusta

în multitudine; nu mai avea numer

&tă mia

CAP.

16. Disse dar.către dânsul angelul Dom-

umilă în Manasse

și eu

sunt quel mai micu în cas'a (atălui meu.

un ophu

de

făină (făcu)

iar zeama o turnd într” o 6Ilă; si (le) dusse
la dânsul afară sub stejar și (le) închind

(inaintea lui).
20.

Bisse attunci

Domnului

către densul

: ia cărnile

angelul

şi pâinile azyme și

punne-le pe peira aqueea, și zeam'a târnă-o
(d” assupra); și făcu asă.
21. Şi întinse angelul Domnului extremi(atea vergei que avea în mână, si attinse cărnile si azymele ; și se accinse focu din peiră, și consum

cărnile şi azymele ; și an-

gelul Domnului dispărt dela ochii lui.
22. Vedu attunci Gedeon qus angel
Domnului

eră,

și disse

Gedeon:

al

A!a!

Domne, Domne, quă am vedut angelul Dormnului facă în facă.
23. lar Domnul îi disse : pace ţie, nu te
teme, nu vei muri.

24. Şi edifico acolo Gedeon altar Domnului şi] numi Pacea Domnului, pind în dioa
aqueast'a, fiind ellu âncă în Ephră tată al
lui Lezri.
25. Şi a fost în noptea aqueea qud a dis
către dânsul Domnul : ia taurellul tatălui
teu și al doilea

taur de ș&pte anni, și dar-

mă altarul lui Baal, que este al tatălui tău,
și taie dumbrav'a que este pe lingă dânsul.
26. Si edifică altar Domnului Dumnedeului tău uare ţi-sa arătat, pe crestetul muntelui aquesta Maoz în ordine; ia apoi taurul
al doilea,si addu 1 holocautomă, cu lemnele

dumbravei que vei tăiă cu totul.
21. Şi lud Gedeon trei spredece bărbaţi

dintre servii sei, si făeti după cum a fost dis
către dânsul Domnul ; și a fost, pentru qui

se temea de casa tatălui său si de bărbaţii
cetății, qud nu făcu (aquestea) dioa, ci (le)
făcu nâptea.
28. Şi mânecară bărbaţii cetăţi de dimineață, si 616 qud altarul lui Baal eră dărmat
din temelie, și dumbrava de pe lângă den-

sul tăiată din rădăcină, și taurellul gras eră

și addusîn holocautomătpestealtarul edificat.
29. Şi incepi a vorbi fiă-quare cu appr6-
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pele său, (intrebânduse) : quine a făcut un'a
2 popolul que este cu tine, în quit nu voia
că aqueast'a? și căutară şi cercetară, şi disdă Mediam-a în mân'a lor, qua nu cum-vă
seră : Gedeon filiul lui Ioas a făcut aqueasta.
să se ingânfe Israel dicend: mân'a mea m'a
30. Disseră atunci bărbaţii cetăţii către mântuit pe mine,
Ioas : addo afară pe filiul tău, şi mâră, pentru
3. Mai dise Domnul către dânsul: vorquă a demolit altarul lui Baal si a tăiat dumbesce la audul popolului, dicend: quine se
brav'a quea de pe lingă dânsul.
teme şi e fricos? intorne-se
31. Disse şi Ioas câtre bărbaţii que se misse din muntele Galaad, înapoi. Şi deŞI se returnară
sculasseră assupra lui : au dâr6 voi faceți Ju- din popol do&-deci
şi dos de mii, şi dece
dicată pentru Baal? au voi aveţi a | mântui ? mii remasseră.
quel quare a judicat în locul lui să moră
4. Mai disse Domnul către Gedeon: ânpind dimineata. De este ellu deu, ellu Ensusi
că popolul & mult; fă'i a descinde la apă;
își vă resbună pentru qud i s'a demolit al- ȘI "(i”1 voiu cercă acolo
și vă fi qnă pe quare
tarul.
“
"ti ”] voiu dicce, aquella vă merge cu tine,

32. Şi fu chiemat de aqueasta în dioa

aqueea Judicata lui Baal(lerub-Baal) dicend
-judece-se în aquesta Baal pentru qus i sa demolit altarul.
33. Şi Madiam întregă, şi Amalec şi filii
resariturilor se adunară la un locu, si trecură şi se castramentară în vallea Lezrae].

34. Şi spiritul Domnului coprinse pe Ge-

deon, și bucind în cornu, şi chiemă

lui Abiezer după dânsul.

(cas'a)

35. Şi nunţii trimisse în totă semen-

(ia lui Manasse, și strigă şi aquesta

după

dânsul; și mai trimisse nunții
în Asser
şi în Zabulon și în Nephihali, şi se suiră

aqueştia spre întempinarea lor.
36. Jisse attunci Gedeon către Domnul :
de vei mântui pe Israel prin mân'a mea, dupo cum ai dis'o,
37. Eecă eu puiu tunsur'a arieților în
ariă, şi daqua vă fi roă numai pe lână, şi
peste pământ peste tot secită, cunâscevoiu quă vei mântui pe Israel prin mâna
mea, după cum ai dis'o.
38.

Şi se făcu așă; și mânecă Gedeon a

doadi, și storse lân'a și se scurse roa din
lână, o lecană plină de apă.
39. Și disse Gedeon către Domnul: să nu
se apprindă urgia ta assupră "mi, qud am să
mai vorbescu âncd o dată (către tine) și âncă o dată voiu mai cercă cu a tunsur'a; și fiă
(acum) secită numai pe lână, iar peste
păment peste tot fiă roă.
40. Şi făcu Dumnedeu așă în noptea
aqueea,

si fu

secetă

numai

pe

lână,

iar

CAPU VII.
1. Şi se sculd de dimineaţă Lerobaal (qua-

re este Gedeon) și tot popolul
fontân'a

cu densul
aer,

que eră im-

şi se castramentă lungă

şi campamentul

Amalec eră lui spre miada

voiu

dicce ţie să nu

mârgă

cu tine, aqueilla să nu mârgă cu tine.
5. Şi disse a descinde popolul la apă: şi
disse Domnul către Gedeon: tot quarele vă
limpi cu limb'a sa din apă precum limpesce
câinele,

îl vei punne la o parte:

si tot qua-

rele vă înclină genuchiele stu spre a be,
vei transpunne de altă parte.

îl

6, Şi a fost tot numărul quellor que lim-

piră din mân'a lor cu limb'a
bărbaţi,

tot popolul

quel-al-al

trei sute

de

'si a încli-

na genuchii spre a be apă.
1. Disse attunci Domnul către Godeon:
prin quei trei sute de bărbaţi que au limpit

voiu mântui

pe voi,

şi voiu

dă Madiam-a

în mân'a ta; și tot popolul (qel-al-altu) întorne-se fiă-quare bărbat la locul sân.
8. Și (aqueștia) luară merindele popolului în mâinile lor, și bucinele lor, şi bărbaţii toți din Israel fură demisi, fiă-quare
la tind'a sa, iar quei trei sute de bărdati fură ținuți. lar campamentul Mediam-eră
din jos acolo în valle.
9. Şi a fost în nâptea aqucea qu6 disse

Domnul către dânsul (Gedeon) : Scolă-te,
descinde currend în campamentul de aqui,

qu5 '] am (și) predat în mân'a ta.
10. Iar dete temi tu d'a descinde, des-

cinde din preuuă cu Phară feciorul (scutierul) tu în campament.

11, Şi vei audi que vorbescu; și după
aqueast'a se vor întări mâinile talle, si
vei
descinde în campament. — ȘI descindu
ellu
si Phară scutierul său la avanpostul de cinci

deci (ce vegihă) în campament.

peste pământ peste totu fu roă.

preună

și tot quarele

Madiam

12. Madiam

și Amelec

și toți filii re-

săriturilor eră castramentață în valle că
locusta în multitudine, si camilelor lor
nu

eră numer, ci eră că aren'a quea de pe marginile Mării în multitudine.
|

nâpte dela col-

si

13. Intro Gedeon, şi 6t5 un bărbat Își
narră vecinului său visul, și dicea: vis am

mult

se rotiă în campamentul Madiam şi veni pi-

lin'a Mboră în valle.
2. Şi disse Domuul către Gedeon:

visat,

și eccă

o turtă de pâine

de hordu
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n6 la tind'a Madiam, si dette peste dânsa şi Madiam pe Oreb şi
Zeeb; şi uceisseră pe
o resturnd din sus sfărmându-o. şi cădu
Oreb în Sur-ober, şi pe Zeebil uccisseră în
tind'a,
|
Iaceph-Zeeb, şi allungară pe Madhaniţi, și
14. Şi îi respunse vecinul sâu şi disse: capul lui Orebși al lui Zeeb
le addusseră la
asta nu & de quit gladiul lui Gedeon filiul Gedeon dincolo de
Iordan.
lui Loas bărbatul din Irsael. A predat Domnul în mân'a lui Mediam-a și campamentul
CAPU VIII,
întregu.
1. Şi disseră către densul bărbaţii (din)
15. Şi a fost cum audi Gedeon narraţia Ephraim: pentru que făcuşi
aqueast'a noă de
visului și explicaţia lui, qud se înclină Domnu ne ai chiemat quând eşiși spre a dă resnului și se înturnă în campamentul Israel,
be! în Madiam? și se dispută cu dânsul
și disse: sculați-vă quă a şi predat Domnul
tare.
în mâv'a vostră campamentul Madiam.
2. Disse și (Gedeon) către denşii: que
16. Şi împărți pe quei trei sute de băr- făcuiu acum, după cum
făcurăţi voi? frunbaţi în trei căpetenie, și dette bucine în mdăritul lui Ephraim nu este mai bun de
n'a tutulor, și hydrie (cofe) deșerte, și faclii quât culesul lui Abiezer
?
în hydriele lor.
3. În mân'a vostră predette Domnul pe”
17. Şi disse către dânsii: dela mine să principii de Madiam, pe Oreb şi
pe Zeeb și
vedeți, (que facu) să faceţi; şi eceă-mă quă
am putut facce cum făcurăţi voi? Se alliintru în midlocul campamentului, şi vă fi nard dar. Attunci se ardico
spiritul lor (de
quă după cum voiu facce, așă să faceţi minie) de peste dânşul
cum le vorbi ellu
(și voi).
cuvântul aquest'a.
18. Şi voiu sună în bucină eu şi toţi quei
4. Și veni Gedeon la lordan, şi trecu ellu
cu mine, şi veţi sună și voi în: pregiurul
și quei trei sute de bărbaţi que eră cu dâncampamentului întregu, și veţi dicce: Dom- sul stătuţi cu totul şi flămândi.
nului (victoriă) și lui Gedeon!
5. Şi disse bărbaţilor din Sochoth: Daţi
19. Şi intră Gedeon si una sută bărbaţi
pâini popolului que & cu mine qus au faquei cu denșul în partea campamentului,
me; şi eu am a urmări după Zebet şi Salunde începeă veghia din midlocu; pin a mană regii de Madiam.
nu se deşteptă, desteptară pe quei que cu6. lar principii din Sochoth disseră: au

stodiă,

şi trâmbitară

în bucine şi asvirliră

hydriele que avea în mîinile lor.

20. Sunară attunci quite trelle căpităniele

în bucinele lor, și'şi sparseră hydriele, şi'şi
luară în mân'a stângă făcliele, şi în mân'a

dreptă bucinele spre a trâmbită şi strigară:
Gladiu pentru Domnul și pentru Gedeon!

21. Şi stette fiă-quare la locul său în pre-

giurul campamentului, și se sbucind tot campamentul în strigări și fugind.

22. Şi sună (neîncetat) quelle trei sute

de bucine, şi înfipse Domnul gladiul fiăquărui bărbat în apprepele s&u, şi în tot
campamentul pînă la Bth-asettă,

si nu se

mai adună pînă la marginea Abel-meulă
Jângă Tabath.
23. Şi strigo tot bărbatul Israel din

"Nepthali, şi din Aser și din Manass6 întregu,

şi (adunânduse) allungară

diam.
"24.

Şi trimisse

din apoi pe Ma-

Gedeon

nunţii în tot

muntele Fphaim, dicend: (sculaţi-vă) descindeţi în contra Madianiţilor, şi appuca-

ţi-le (trecerea) apei pină la Bath-beră şi
Iordanul. Şi în strigări se adunard toţi

bărbaţi. din Ephraim, şi preappucară ap'a
pînă la Baeth-beră si Iordanul.

25. Şi prinseră pe quei doi principi

de

dâră mân'a lui Zebe& şi Salmană este în mâ-

n'a taqua să dăm ostii talle pâini?
7. Disse şi Gedeon: Nu asă; (ci) quând

vă dă Domnul pe Zebes și Salmană în mâ-

na mea scărpină-voiu cărnile vâstre cu spinii desertului și cu Barconneim (greble sau
machine de stors).
8. Şi ascindu de acolo la (quei din) Phanuel,

şi vorbi

către dânșii

assemenea;

și

respunsserd lui bărbaţii din Phanuel, după

cum îi respunsesseră bărbaţii din Sochoth.
9. Pisse dar bărbaţilor din Phanuel: la
relurnarea mea cu pace, demoli-voiu tur-

nul aquesta.
10. lar Zebee si Salmană

şi campamentul lor cu

dânşii

eră în Carcar
că la cinei-

spre-dece mii, toţi que mai remăssesseră
din filii resăriturilor;, şi quei căduţi eră una sută do&-deci de mii bărbaţi que tră-

gea gladiul.

11. Şi ascindu Gedeon callea quellor que
locuiă în tinde spre resărituri dela Nabeth

și din aintea lui Zebes,

şi bătu campamân-

tul, que se credea în sicuritate.
12, Şi fugi Zebee si Salmană, şi îi allungo după urmă, si prinse pe amândoi regii
de Madiam pe Zebeă şi pe Salmană, şi cam-

pamentul lor tot distruse.
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13. Şi se return Gedeon filiul lui Ioas que a fost querut, una mie septe sute sicli
dela resbel dela suirea lui Ares...
de aur, afară de tortele şi de (colanele) En14. Şi prinse un copillandru dintre băr- photh, şi de vestmintele purpuree
quelle
baţii din Sochoth, şi] lud la cercetare, în- de peste regii de Mediam, și afară
de catrebânduwl: şi scrisse după dânsul (numele)
tenullele de aur que eră la cerbicele cami” principilor din Sochoht şi alle quellor mai
lelor lor.
vechi dintr” €nșa, ș&pte-deci şi şepte de
21. Şi le prefăcu Gedeon în Ephodu pe
bărbaţi.
quare il pusse în cetatea sa, în Ephră; şi
15. Şi veni Gedeon Ia principii din So- se fornico Israel întreg (prostituinduse) duchoth (și intră la principii din Sochoth) și pă aquel (ephodu), şi deveni lui
Gedeon
disse către dânșii: 6t6 Zebez şi Salmană Și casei lui în scandal.

pentru quari m'aţi insultat,

ră mân'a

lui

Zebeă

acum în

mân'a ţă (este), qua să dăm bărbaţilor tâi

stătuti pâini?
16. Şi lud pe principii si pe quei mai
vechi ai cetăţi şi pusse de'i scărpind bine
cu spini

d'ai desertului si cu Barconneim,

şi cu aquestea pedepsi pe bărbaţii din Sochoth.

17. Şi turnul Phanuel îl demoli,

cisse pe bărbaţii cetăţii.
18.

şi uc-

Şi disse către Zebes şi Salmană: eum

eră bărbații pe quari "i ati uccis în Thabor? iar ei disseră: (că tine) assemenea

ţie, assemenea aquestora, unul (din ei) se-

menă cu filii de Regi.
19. Disse attunci Gedeon:

fraţii mei

şi

filii mamei melle sunt. Şi juro lor: viu e-

ste Domnul! de ?i aţi fi lăssat cu viață, si
eu nu v'asu fi urcis pe voi.
20. Şi disse lui Lether primogenitului sâu,
scolă-le şi wecide pe aquestia; și copillandru nuw'și trasse gladiul, quăci se temea pentru quă eră pre june.
21.

scolă-te

Disserd attunei Zebee şi Salmană:

tu și vino assupra

nâstră,

ci

quăci

că (de) bârbat e puterea ta, şi se sculd Gedeon şi uccisse pe Zebet și pe Salmană, şi

lud lunullele que eră pe cerbicele camilelor lor.
22.

Disseră

attunci

bărbaţii

din Israel

către Gedeon: Domnesce îutre noi tu si filii
4ă, si filiul filiului t&u, qud ne ai mântuit

pe noi din mân'a

Madianitălui.

23. lar Gedeon le disse: nu voiu domni
eu peste voi, nu vă domni filiul meu peste
voi; ci Domnul vă domni peste voi.
"2%. Şi mai disse către denșii Gedeon:

querre-voiu

dela

voi

28. Şi fu înfrântă Mediam dela faga fi-

dicânâ: au d6-.

și Salmană

querrere,

si veţi

avea

aquestia. quăci Ismaeliţi eră,
25, lar ei disseră cu tâtă inim'a vommu
dă, si întinse vestmentul stu, și arunc
acolo fiă-quare bărbat quâte un cercel de
aur din pradele salle.
26. Şi a fost greutatea cerceilor de aur

d'a ardi-

că capul s&u. Şi îu în repaos târr'a patrudeci de anni în dillele lui Gedeon.
29. Şi se dusse erobaal filiul lui Loas, şi
se așădă cu locuinţa în cas'a sa.
30. Şi Gedeon avu ştpte-deci de filii eșiți din copsele lui, qu6 mulieri multe avu.

31. Şi concubin'a lui que eră în Sichime

ii născu si aquasta un filiu, quăruia îi pusse

numele Abimelech.
!
32. ŞI muri Gedeon filiul lui Ioas în că-

runteţe bune si fu sepultu în mormântul tatălui său, în Ephră lui Abiezri (tatălui).
33. Şi a fost după que a murit Gedeon,
quă se pervertiră fili'i lui Israel și se fornicară (prostituinduse) după Baalime -și au
pus lor in pactu pe Baalberith spre a le fi aquesta deu.
34.

Şi nu'si

mai addusseră ă minte fili”i

lui Israel de Domnul Dumnedeul lor, «ue
"i a tost măntuit din mân'a tutulor inemicilor lor din pregiur.
35. Şi nu mai făcură misericordiă cu cas'a lerobaal

Gedeon,

după. tot binele que

(aquesta) a fost făcut lui Israel.

CAPU IX.
1. Şi se dusse Abimelech filiul lui Ierobaal la Sichime la fraţii. mamei salle, și
vorbi către denșii şi către totă famillia casei tatălui mamei salle dicend:
2. Vorbiţi deh, în urechile tutulor bărba-

ilor din Sichime: que este mai bine voă,
a domni peste voi s&pte-deci de bărbaţi,

sau ă av de domnu un singur bărbat? Ad-

duceli-vă ă minte

qud

din voi sunt eu.

carne

din voi

si os

3. Şi vorbiră pentru dânsul fraţii mamei

dă

mie fiă-quare bărbat quâte un cercel din

pradele salle; quă cercei de aur mulţi

liilor lui Israel și nu mai adaosse

lui în urechile tutulor bărbaţilor din Sichi-

me

tote cuvintele

aruestea,

inima lor după Abimelech,

tele nostru este.

și se în clind
şi dissers: ina-

4. Și detteră lui septe-deci (de sicli)

argiat

din

„Ex aquestia

casa
înrold

pactului
Abimelech

serți și uimiţi de fumuri

cu

Baal,

de

si

bărbaţi

da-

que se luară

du-
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pă dânsul:
5. Şi intro în cas'a tatălui său în Ephiă,
si uccisse pe fraţii sâi, pe filii lui lerobaal,
s&pte-deci de bărbați peste o singură p6tră; si remasse (numai) loatham, filiul quel
mai june

al lui lerobaal,

qudci s'a fost a-

scuns.
6. Şi se adunară toţi bărbaţii din Sichime si totă cas'a Maalion, şi se dusserd
și stabiliră pe Abimelech de rege ling6
querretul (dumbrava de querri) a stațiunii
Sichimelor.
|

7. Şi detteră de scire lui loatham, qua-

re se dusse și stette pe creștetul muntelui
Garizin,

si

ardicându'și

vocea,

-chiemă

print” 6nsa (popolul) si disse lor: Ascultaţi la mine, bărbaţi ai Sichimelor, şi vă
ascultă la voi Dumnedeu;
8. Plecând pe calle se dusseră (o dată)
Lemnele spre a'și unge (allege) lorusi rege,
și disseră Olivului:
domnesce preste noi.
«9. Şi disse lor Olivul, lăssă-voiu eu unguentul meu que în mine 7] a glorificai
Dumnedeu şi 6menii, qua sămă ducu a
domni peste lemne?

«10. Jisserd attunci Lemnele către Figu

(smokin): vino (tu) și domnesce preste noi:

«11, Disse și Figul către dânsele: lăssă-

voiu eu dulceaț!a

mea și fructul meu

quel

bun qua să mă ducu ă domni peste lemne?
«12, Disseră apoi Lemnele către Vilă:
vino, (tu) si domnesce peste noi.
«13 Iar Vița disse lor: lăssă-voiu eu
vinul meu bucuria (quea dela) Dumnedeu

qua să mă ducu a domni
și (bucuria) omenilor,
peste lemne?

«44. Disseră atunci Lemnele către Spin:

vino tu si domnesce peste noi.

«ar Spinul disse către Lemne: daqua în

adevăr voi mă ungeți de rege peste voi,
veniţi de vă puneţi subt acoperământul meu;
iar de nu,

6să

focu

din

Spin

cedri Libanului.
«16. Acum dară, daqua

perfecţiă

aţi făcut

şi consume

în adevăr și în

și ati constituit de rege

pe Abimelech, dagua bine ați făcut cu Ierohaal şi cu casa lui, şi daqua după retribuţia mânii sale aţi făcut lui,

«17. După cum s'a luptat țatăl meu pentru voi, și “și a expus înainte suffletul stu,
şi Va mântuit din mân'a Madiamitălui,
«18.

Şi voi vE rescularăli

assupra casei

tatălui meu astădi, si uccisserăţi pe fili'i lui
ş&pte-deci de bărbaţi peste o singură petră,
si ați instituit de rege pe Abimelech filiul

domesticei salle peste bărbaţii Sichimelor,

pentru quă vă este frate; —

|

«19. Daqua dar în adever și în perfectiă

CAP.

aţi tăcut cu lerobaal

IX.

şi cu casa lui în dioa

aqueast'a, fiti Dine-cuvântati si bucuraţi-vă
in Abimelech, și bucure-se și ellu întru voi.

«20. Ia» de nu, 6să focu din Abimelech,
și consume pe bărbaţii Sichimelor și cas'a
Maallon; şi (daqua nu), 6să focu din bărbaţii Sichimelor şi din casa Maallon și consume pe Abimelech.»

21. Şi fugi Ioatham și se dusse în calle și
se refugid la Rară, și locui

acolo dela fag'a

lui Abimelech fratelui său.
22.

Şi domni

Abimelech

în Israel

trei

anni,

23. Şi trimisse Dumnedeu spirit rău în-

tre Abimelech şi între

bărbaţii Sichimelor,

și urgissiră bărbaţii Sichimelor cas'a lui Abimelech,

24. Qua să adducă (peste densul) înju-

sliţia commisă peste quei septe-deci de filii
ai lui lerobaal, și sângele lor să puiă peste
Abimelech fratele lor que a uccis pe aquestia
şi peste bărbaţii

Sichimelor,

que

au lost

întărit mâinile lui qua să uccidă pe îraţii lui.
25. Şi pusserd lui bărbaţii Sichimelor
pânde peste capetele munţilor, și prindea
pe toţi quâţi trecea pe calle pe ling denşii; şi se dette de scire lui Abimelech.

26. Şi veni Gaal filiul lui Abed și fraţii
aquestuia şi trecură la Sichime, și se suppusser6 aquestuia bărbații Sichimelor;
27. Şi veniră la târrină, şi culesseră
viiele lor, şi storseră (mustul) si făcură

danţuri, şi întrară în casa deului lor si
mâneard şi b&urd, şi blăstemară pe Abimelech.
28. Disse attunci Gaal filiul lui Abed:
quine este Abimelech şi quine este filiul lui
Sychem, qua să servim lui? Nu este aquesta filiul lui levobaal, și Zebul intendentul
lui, -servul lui

din preună

cu bărbaţii

lui

Emmor tatăl lui Sychem? și que este aqueasta qud servim noi lui?
29. Şi quine vă dă popolul aquesta în
mâna mea? quă voiu resturnă pe Abimelech, şi voiu dicce lui Abimelech, îmmultesce'ii puterea și esi.

30. ŞI audi Zehul principele cetăţii cuvintele lui Gaal filiul lui Abed, şi se ap-

prinse de urgie.

31. Şi trimisse nunţii
cu daruri,

dicând:

către Abimelech

etă Gaal filiul lui Abed

și fraţii lui veniră în Sichime, şi aguestia
împressâră cetatea (resculaţi) assupra ta.
32. Acum

dară scolă-te

Ja nopte

tu și

popolul tău cu tine, şi punne-te la pândă în
țerrină.
33. Si vă fi de dimineaţă de o dată cu
resaxrirea sorelui quă vei mânecă și te vei

.
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umerii săi; și disse popolului que eră cu
polul lui quel cu dânsul vor veni către
densul: que mă vedurdti făcând, îndată să
tine, să faci cu dânsul după cum mân'a ta faceţi că mine.
vă află.
k9. Şi tăiară și ei toţi fiă-quare quâte o
CAP.

IX.

întinde

assupra cetăţii;

şi quând

ei şi po-

34. Şi se sculă Abimelech şi tot popolul

que]

cu

pânde

dânsul nâptea,

şi se pusseră

lângă Sichime în patru căpetenie.

în

35. Şi se făcu dimineaţă, şi eşi Gaal fili-

ul lui Abed și stette la ușa porţii.

Şi se

sculd Abimelech şi popolul que eră cu dânsul din pânde.
36. ŞI vădu Gaal filiul lui Abed popolul,
şi disse către Zebul: 6t6 popol descidend

din creştetele muntilor ; iar Zebul disse că-

tre dânsul: umbra munţilor vedi tu că cum
ar” fi bărbaţi.

37. Şi mai adaosse Gaal de avorbi şi dis-

se: €td popol
continuarea

descindend

buricului ț&rrei,

spre mare dela
şi o căpilănie

pe cailea dumbrăvei Incântătorilor
Meonimj.

/Elon-

38. Disse attunci Zebul către densul: unde este acum gur'a ta que dicea: quine este
Abimelech qua să servim lui? au nu aquesta
este &t$ popolul que batjocorişi atâta ? eşi
deh! acuma şi combatte assupra lui.

sarcină,și luându-o urmară după Abimelech,

și pusserd (lemnele) peste fortificaţiă şi ar-

seră cu densele întărirea cu focu; și muriră toţi bărbaţii din turnul Sichimelor, că la
una mie bărbaţi şi femei.
50. Şi se dusse Abimelech la Tzhbees, şi

împresurând'o o lu.
51. Şi un turnu eră tare în midlocul ce-

tății, și fugiră acolo toți bărbatii și femeile,
şi toţi capii cetăţii, și se închiseră acolo, și

se suiră pe dom'a turnului.
52. Şi veni Abimelech pină la turnu și
începi a ?1 batie şi se appropid Abimelech
pind la intrarea turnului spre a? arde cu
focu.

53. Şi aruncă o femee un fragment de

pâtră de moară peste capul lui Abimeleh, şi
îi sparse ţ&sta.

54. Aquesta strigă îndată către feciorul

(scutier) que purtă armele lui, și disse lui:

tragge gladiul t&u și ucide-mă, qua nu cum

din

vă să se dică: quă muliere "1 a ucis pe dânsul. Attunci îl străpunse scutierul s&u şi
muri Abimelech.

neraţi pînă la porțele cetăţii.
41. Şi sădu Abimelech în Arimă ; și al-

ri Abimelech, şi se înturnă fiă-quare la locul său.
56. Şi întarse Dumnedeu râul lui Abi-

39.

Şi eşi Gaal dela fac'a bărbaților

Sichime şi se lupto cu Abimelech.
40. Şi îl înfrânse Abimelech, şi fugi (Gaal) dela faţ'a agquestuia, şi mulţi cădură vullungă afară Zebul pe Gaal şi pe fraţii aquestuia spre a nu mai locui în Sichime.
42. Şi a fosta doa di quă eși popolul la
câmpie,

şi se dette de scire lui Abimelech.

43. Aquest'a lud popolul și "1 împărți în
trei căpitănie, și (le) pusse în pânde în ţărrină. Se uită apoi, şi €t6 popol qud eșiă din
cetate;

55. Şi vădu (tot) bărbatul Israel quă mu-

melech que a fost făcut tatălui săv întru a
uccide pe fraţii sti.
"51.

me o întorse Domnul peste capul lor; si veni peste denșii blăstemul lui Ioatham filiul
lui Jerobaal.

si se sculo assupra lor, și îi bătu.

4k. Abimelech apoi şi căpităniele que eră cu densul se întinseră şi stetteră la por-

ta cetăţii; şi doă din căpitănie
se vărsard:
peste toţi quâţi eră la țerrine, şi îi băturâ.

45. Iar Abimelech dette resbel în cetate
totă dioa aqueea, și lud cetatea, şi popolul
que eră într'6nsa îl uccisse: distrusse apoi
„cetatea şi presără peste dânsa sare.
46. Şi audiră toţi bărbaţii din turnul
Sichimelor și intrară în fortificația casei pactului lui Baal.
-

|

Şi t6tă răutatea bărbaţilor din Sichi-

1.

Şi se sculd

CAPU X..
după Abimelech

spre a

mântui pe Israel Tholă filiul lui Phuă, filiu

al fratelui tatălui sâu, bărbat din Issachar; aquest'a locuiăîn Samaria înjnuntele Ephraim.
2. Şi judicd (aquest'a) pe Israel dos deci
și trei de anni, și muri, şi fu îmmormentat

în Samaria.
3. Şi se sculd după dânsul Iair Galaadi-

ta, si judică pe Israel doă deci şi doi de
anni.

48. Şi ascindu Abimelech la muntele Sel-

4. Avi aquest'a trei deci si doi de fili'i,
que căllăriă peste trei deci si doi mândi de
asină, şi avea ei trei deci si do& de cetăţi,
și fură numite aquestea Villele lui Iair pină
În dioa aqueast'a, quaresuntin terra Galaad.

și lud Abimelech securea în mân'a sa, si tăid
o sarcină de lemne, și luând'o o pusse pe

Camon.
6. Şi adaosseră filii lui Israe] spre a facea

41. ŞI se dette de scire lui Abimelech

quă s'au fost adunat toţi bărbaţii
Sichimilor.

turnului

mon, ellu si tot popolul que eră cu dânsul;

5.

Şi

muri

lair și fă îmmormentat

în

JUDICI
Cap. IX.
înaințea Domnului și serviră Baali- doi filii şi devenind bărbati filii femeci,
melor si Astarothelor, și deilor Sidon-ei, și depărtară pe Lephthae și îi dissers: nu vei
deilor Syriei, şi deilor din Moab, şi deilor moşteni în cas'a tatălui nostru, quă filiu al
unei femei meretrice esci.
filiilor lui Ammon, şi deilor alienigenilor
3. Şi fugi lephthae dela fac'a fraților sei,
(Phylisteilor);, şi abandonară pe Domnul, şi
252
r&ul

nu mai serviră lui.

7. Şi se mînid cu urgie Domnul în Israel, şi predetle pe densii în mân'a alienigenilor și în mân'a filiilor lui Ammon,

8. Aquestia împilară și amăriră pe fili'i

lui Israel în timpul aquell'a opt spre dece
anni, pe toţi fili”i lui Israel quei de dincolo
de Iordan în ţerr'a Amorrheului în Galaaditide.

9. Şi trecură fili'i lui Ammon Iordanul
spre

a dă resbel în Iuda și în Beniamin şi

în casa Ephraim, şi fură
suppăraţi fili”i lui Israel.

forte amăriţi și

10. Şi strigară fili”i lui Israel către Dom-

nul, dicend: păcătuit-ammu ie, pentru qud
ammu abandonatpe (Domnul) Dumnedeul
nostru și ammu servit Baalimelor.
11. Şi disse Domnul către îili”i lui Israel:

au nu Egyptenii şi Ammorrhei, si fiii
lui Ammon, şi Moab şi alienigeni'i (Phy-

listeii),
12. Şi Sydonienii, şi Madiam şi 'Amalec
vă împilar? si strigarâti către mine şi vă
mântuiiu din mân'a aquestor'a.
13. Iar voi m& abandonarăţi şi servirăti
la dei străini; de aqueasta nu voiu mai adaoge a vă mântui.
14. Duceţi-vă şi strigali către deii que
Wați alles, şi aqueştia salve-vă în timpul
tribulatiunii vâstre.
15. Şi disseră fili”i lui Israel câtre Domnul: păcătuit-ammu, fă-no& tu după quite
se vor păr bine înaintea ta; numai scapăne, Domne, în dioa aqueast'a.

16. Şi dtpărtară deii străini din midlo-

și locui în târwa 'Tob; şi se adunară la lephthae 6meni fără căpătâiu, şi eşiă pe drum

din preună cu dânsul.
4. Şi a fost după (quâte-va) dille qud f&cură resbel fili'i lui Ammon assupra lui Israel:

5. Şi a fost quând se bătea fili'i lui Am-

mon cu Israel qud se dusseră quei mai vechi
din Galaad spre a luă pe Lephthe din târra Tob.
6. Şi disserd lui lephthae: vinosi vei fi
no€ duce, şi vommu dă resbel în midiocul
filiilor lui Ammon.

7. Disse attunci

vechi din Galaad:
m'aţi

allungat

lephthae quellor

din

casa

tatălui

meu,

și

m'aţi depărtat dela voi? spre que dară qui
venirâţi la mine quând ve aflaţi în nevoie?
8. Disserd şi quei mai vechi din Galaad

către Î:phthae: nu asă venirim
tine;

ci qua

să vii din preună

acum la

cu

noi și

să dăm resbel în contra filiilor lui Ammon,
şi să fii no& capu tutulor quellor que locuescu în Galaad.
9. Disse iară lephthae către quei mai
vechi din Galaad. de mE adduceui inapoi
spre a dă resbel filiilor lui Ammon, şi vă

dă Domnul pe aquestia înaintea mea,
să fiu (attunci) capu vot?
10. Disseră

laad

şi quei mai

eu

vechi din Ga-

către lephthae: Domnul

fiă auditor

(mărturie) în midlocul nostru, de nu vommu
facce după cuvântul aquest'a.
11. Se dusse attunci lephthe din preună cu quei mai vechi

din Galaad,

peste dânși capu

şil

cul lor, și serviră Domnului, quare nu bine-

stituiră popolul

labore Israel.

și pronunt lephthae tdte cuvintele
înaintea Domnului în Massephă.

voi în popol, şi se împuţind la sufflet în

mai

au nu voi m'aţi urrit şi

in-

și duce:
salle

19. 'Trimisse apoi lephthae nunţii la re17. Şi ascindură filii lui Ammon şi se
gele filiilor lui Ammon, dicend: que & mie
castramentară în Galaad; şi esiră fili'i lui
' şi ție qud veniși spre mine tu spre ami dă
Israel și se castramentară în Massephă.
18. Şi disseră principii popolului Ga- resbel în (&rr'a mea?
laad, fiă-quare bărbat către apprâpelestu:
qoare este bărbatul que vă începe a dă
resbel întru fili'i lui Ammon? qud (aquella)

13. Disse şi regele fiiliilor lui Ammon
către nuntii lui Eephthae: (este) quă Israel

Galaad.

şi acum dă aquestea în apoi cu pace.

vă fi în capu peste toți que locuescu în
CAPU

XI.

„1. Şi lephthăe galaadita eră tare în vîrtute și ellu eră filiu de o prostituată quare
a născut lui Galaad pe Lephthăe.
9. Iar femeea lui Galaad născu aquestuia

a luat (âr'a mea, la suirea sa din Egypt,
dela Arnon pină la aboc și pină la lordan;
14. Şi se inturnară nuntii la lephthae, și
adaosse Iephihae de mai trimisse nuntii la
regele filiilor

lui Ammon,

dicend:

15. câquestea dice lepdihae: nua luat

Israel pământul lui Moab
lor lui Ammon

si pământul fiiii-

la suirea lor din Egypt;

JUDICI

CAP. 1X.
16. Că âmbld Israel în desert pin
Marea Rosie si veni pind la Cades.
17.

Mai trimisse

Israel nuntii

la

și la re-

gele de Edom, dicend: lassă-mă să trecu
prin (Sur'a ta; si nu ascullo regele de Edom.

Mai trimisse și către regele de Moab, și

nu voi (nici aquesta). Stette dar Israel în Cades.
18. Treci apoi în desert si încongiuroțerra Edom și ț6r1'a Moab si se apropid către re-

săriturile sorelui de urma Moab, si se castra-

mentd dincolo de Arnon, și nu intrară în ho-

tarele Moab, quă Arnon eră hotar lui Moab.
19. ŞI trimisse Israel nuntii la Seon regele de £sebon, regele Amorrheilor; şi disse aquestuia Israel: trecce-voiu prin ţerra
ta pind la locul meu.
20. Şi nu voi Seon a lăssă să trecă Israel
prin hotarele lui; şi adund Seon tot popolul său, și se castramento în Lassă și dette
resbel lui Israel.

„21.

Şi predette Domnnl Dumnedeul

Israel pe Seon şi tot popolul
mâna

lui Israel quare

îi Dăti;

lui

agquestuia în
și moşteni

Israel tot pământul Amorrheului que locuiă

în ț&rr'a aqueea;

22. Şi moșteni tot hotarul Amorrheului

dela Arnon pind la laboc şi dela desert pin0 la Lordan.

23. Şi acum Domnul Dumnedeu expulse

pe Amorrheu dela fac'a popolului su Israel;
tu dar vei moșteni pe aquesta peste tinet

24. Au nu quăt “ţi a dat spre moștenire
Chamos deul tău aquestea vei moşteni? și

- (iar) tote quâte ne dette no& Domnul Dumnedeul nostru spre moștenire în aintea n6stră aguellea vommu moşteni?
25. Şi acum, au mai bun esci tu de
quât Balac filiul lui Sephor regele de Moab?
au nu cu luptă s'a luptat cu Israel, sau resbellând s'a resbellat întru dânșii?
26. Quât locui Israel în Esebon și între

filiele ei, si.în Aroer şi între filiele ei, și în

tote cetăţile de pe lungă Iordan trei sute

de anni, pentru que nu le-aţi scos în atât

timp (din mâna lui)?
|
21. lar eu, n'am p&cătuit ţie (nu te-am
oifensat în nimic)

şi tu cu r&utăte

te porţi

assupră'mi (venind) a dă resbel în midlocul
meu: indice Domnul quel que judică astădi
între fili'i lui Israel și între fili”i lui Ammon.»
28. ŞI nu ascultă regele filiilor lui Am-

mon (nu ascult) de cuvintele lui Iephthae
que a fost trimis către dânsul.

29

Şi spirit dal Domnului

fu peste Ie-

phthae quare străbătu țârr'a Galaad,

si (în)

Manassă, şi străbăti prin veghia lui Galaad,

și dela veghia lui Galaad (trecu) dincolo de
fili”i lui Arnmon.
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30. Şi făcă urare Ephthae promitend
Domnului, şi disse: daqua abandonând vei
predă mie pe fili”i lui Ammon în mân'a mea.
31. Fiă (atunci) qua primul quare vă eși
din usele casei melle în întmpiuarea mea,
Quând mă voiu returnă cu pace dela fili'i
lui Ammon, fiă (aquella) Domnului, și”]
voiu offeri holocautoma.
|
52; Şi trecu Iepbthae către filii lui Ammon

spre

a dă resbel;

şi predetie

Dom-

nul pe aquestia în mân'a lui.
33. ŞI îi bătă dela Aroer pin unde se
vine la Moith do&-deci de cetăţi, pină la
viile lui Abel cu bătaie mare forte. si se
înfrânseră filii lui Ammon dela fag'a filiilor
lui Israel.
34. Şi întră lephthae în Massephă în cas'a
sa;

și 646

tempinarea

filia sa eșiă

în

ainte

spre

în-

lui în tympane și în danturi;

şi aqueaşta eră una-născută a lui dilectă,

şi

nu mai avea de quât pe dânsa (alt) filiu sau
filiă.
|
35. Şi a fost quând o vădi, quă își rupse vesimintele şi disse: Vai! filia mea! îăcutu-m'ai să cadu, și candidă, spaimă deveniși în ochii mei: qud am deschis gura
nea despre tine către Domnul, şi nu voiu
pute a mă mai intorce.
36. lar ea disse către dânsul. Pater! în
(numele) meu ai deschis gura către Dom-

nul, fă cu mine după cum a eşit din gur'a
ta, drept

tote resbunările

que Domnul

îă-

ci (a le ave) în contra inemicilor tei, filiilor lui Ammon.
37. Si mai disse

către tatăl stu:

fă'mi

numai binele aquesta: lassă-mă doă luni .
şi mă voiu ducce și voiu descinde peste
munţi, şi voiu plânge assupra verginalielor melle,

eu

şi suratele melle.

38. Ji disse şi ellu:

du-te;

și o demisse

pentru dot luni. Şi se dusse ea şi suratele
ei, și plânse peste verginaliele salle assupra munţilor.
39. Şi a fost după capetul quellor do&
luni, qud se înturnd către tatăl ssu;

plini lephthae intensa
a fost urat;

şi

şi îm-

promissia sa que

ea n'a fost cunoscut bărbat;

și remasse în precept că o datină în Israel:
40. Din dille în dille se adunau și se du-

ceau în preună filiele lui Israel spre a la-

mentă pe filia lui lephthae Galaadita patru

dille pe fiă-quere annu.

CAPU XII.

|

1. Şi se adunară filii lui Ephrair si veniră
la Sephină si disseră către lephthae: pentrn
“que ducendu-te a dă resbel filiilor lui Am-

mon pe noi nn ne-ai chiemat a merge din
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XII
preună cu tineteas'ata o vommu arde cufocu.
&. Şi aduno lephthae pe toti bărbaţii Ga9. Disse și lephthăe către dânşii: bărbat laad şi combăttă pe Ephraim, și bătură bărresbunător eram eu si popolul meu, si filii baiii Galaad pe Ephraim, pentru quă dilui Ammon me umiliă forte, și am strigat cea: voi Galaad (sunteţi) nisce fugari din
către voi, si nu m'aţi mântuit din mâna lor.
Ephraim şi dintre Mannasă (fugirăţi).
3. Şi vedend quă nu eră quine să mân5. Şi preoccupară bărbaţii Galaad treceiuiă, pusu'mi-am suffletul în mâna mea si rile lordanului (din partea) lui Ephraim, și
am trecut la filii lui Ammon, și îi predette
a fost quând au dis quei que scăpă din EDomnul înaintea mea; Pentru que dar vă phraim: să trecem qu5 bărbaţii Galaad le
suirăti assupră'mi în dioa aqueast'a, spre dicea: au dintre Ephraim suntet voi? iar
a'mi dă reşbel?
ei dicea nu suntem (qua să scape).

Lebrun.

Angelul appare la Manoă.

Bocourt.

6. Attunci (Galaad) dicea către dânşii:
diceţi deh, vorb'a (şhibboleth), și ei dissero

7. Şi administro Lephthae că jude pe Israel sâse anni; si muri lephthae Galaadita,

(sibboleh), si nu putură bine pronunţiă;

și fu îmmormântat în cetatea sa Galaad.

și

8. Şi după densul administră da jude pe

îi prindea (attunci) şi îi înjunghiă la treccezile Iordanului; și cădură din Epraim în

Israel Esebon din Bethleem.

bărbați.

deci de filie trimise afară (măritate); şi trei-

timpul aquelPa patru-deci şi doă de mii de

9. Şi avu aquesta trei-deci de filii şi trei-
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deci de lemei (iard) addusse filiilor săi de trei-deci filii ai filiilor sâi, que callăriă peste sâpte-deci de mândi de asine.
afară; si judico aquesta pe israel septe anni.
15. Şi administrd pe Israel opt anni; și
10. Şi muri Esebon și fu îimmormântat în
muri Abdom filiul lui Ellel Phrathonita, si
Bethleem.
fu sepulerăt în Phraathon în târra E-11 Şi după dânsul fu jude în Israel /Elon
phraim, în muntele Lanac.
Zabulonita, și judică pe Israel dece anni.
12. Şi muri Alon Zabulonita în lim
CAPU XIII.
şi”l sepulcrară în ţ&rr'a Zabulon.
1.
Şi
adaosseră
filii lui Israel a facce
13. Şi administro după dânsul pe Israel
răul în aintea Domnului; şi predeite pe
Labdom filiul lui Ellel Phrathonit'a.
14. Şi avă aquesta patru-deci de [ilii, şi dânșii Domnul în mâna alienigenilor (PhyCAP

XIII.

N

Celesţin

Sampson sfișie un leu.

Nanteuil.

listeilor) patru-deci de anni.

3. Si a fost un bărbat din Saraă din Semenţia lui Dan, si numele lui (eră) Mano8;
şi femeea lui eră stearpă și nu născea.

3. Şi se arătd un angel al Domnului la

(aquea)

femee,

și disse

către dânsa:

646,

Bocouri.

sterpă esci, şi nu ai născut, ci în pântece
vei ave și vei nasce filiu.
4. Şi acum ia ă minte și să nu bei vin
nici sikeră şi să nu mănânci nimicu necurat;

5. Quăci

6t5 în pântece

vei ave

nasce filiu şi nu se vă punne

şi vei

ferru peste
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capul lui, quăci Nazir (consacrat) lui Dum19. Şi lud Manob iedul dela capre şi sanezeu vă fi fetiolul din pântecele mamei
erificiul, și'l oferi, sus peste pâtră, Domsalle, şi aquest'a vă începe a mântui pe Is- nului, quellui que face mirabile. Şi Mano&
rael din mân'a alienigenilor (Phylistenilor).
şi femeea lui eră spectatori.
6. Şi veni femeea și spusse bărbatului
20. Şi a fost quând se înălţă flacăr'a în
stu, dicend: omu al lui Dumnedeu veni sus de pe altar la ceru, quă se înăltă și anla mine, și faq'a lui facă de angel al lui gelul Domnului în flacăra altarului (la ceru).
Dumnedeu, strălucitore forte, și (nu) "1 am
lar Manob şi femeea sa, (que) eră spectatori,
întrebat de unde este, și (nici ellu) nu'mi a cădură pe faq'a lor la păment.

„Spus numele său.

7. Şi îmi disse:

€td în pântece

vei av6

şi vei nasce filiu; și acum să nu mai bei vin

nici sikeră, si să nu mănânci nimicu necuraţ; quă Nazir al lui Dumnedeu vă fi co-

pillul (6nsuși) din pântele mamei salle pină

în dioa morții salle.
8. Şi se rugd

Intru mine

Dumnedeu

Mano&

Domne

Domnului

(graţia îa !);

și disse:

omul

lui

que ai trimis la noi, mai viiă

21. Şi nu mai adaosse angelul Domnului

de a se mai arătă la Manob şi la femeea lui.
Atunci cunoscu Mano qud angelul Domnului a fost.
22. Şi disse Menob către femeea sa: cu
morte vommu muri, qudci ammu vădut pe
Dumnedeu.
23. Jar femeea sa îi disse: de ar fi voit
Domnul să ne ommâre, nu ar' fi acceput din

mâinile nâstre

holocautomă şi sacrificiu, si

dar și luminede-ne que să facem pruncului
quare se va nasce.
9. Şi exaudi Domnul de vocea lui Manoă; și mai veni âncă angelul Domnului la

nu ne-ar”
după cum
să audim
24. Şi

bărbatul ei nu eră cu dânsa.

sul Domnul, si cresci copillul.

si dette de scire bărbatului său, și disse că-

miseă într'&usul în campamântul
Sara şi între Esthaol.

femee,. pe quând stă ea în țârrină, şi Mano8

10. Şi nu întârdi0 femeea: de locu alerg

ire dânsul:

6t5 mi se (mai arăt) bărbatul

que a fost venit la mine în dioa aqueea.
11. Şi se sculd Manoăși se dusse după femeea sa, și veni la aquel bărbat și disse lui:
tu esci 6re bărbatul que a vorbit către femeea mea? iar angelul disse: eu.
12. Disse

attunci

Manot:

acum dar,.de

se va împlini cuvântul t&u, quare vă fi judicat'a (ordinea) copillului și opperele lui?
13. Şi angelul Domnului disse către Mano6, de tote quite am dis femeii să se feriască;

14. Din nimicu din quâte esu din viţă
de vin să nu mănânce, și vin și sikeră să nu
bee, și nimicu necurat să nu mănânce; tote
quâte *i am prescris să le observe.

15.

Disse attunci Mano&

către angelul

Domnului (cu voiea ta fiă qud)

te vommu

reținne şi vomm prepară un iedu dela ca-

pre a'ţi pune înainte.
16. Disse și angelul Domnului către Man0€, de mă vei reţinne, nu voiu mâncă din

pâinile talle;
Domnului

iar de vei facce holocautomă,

fi luminat prin aquestea tote, si
(ajunse) timpul, nu ne-ar” fi făcut
aquestea.
năseu femeea filiu, şi chiemă nu-

mele lui, Sampson;

și binecuvântă pe dân-

25, ŞI începu spirit d'al Domnului a se
CAPU

Dan între

XIV.

1. Şi descindu Sampson la Thamnathă,
și vădu o femee în Thamnathă dintre filiele
alienigenilor ; si plăci lui.
2. ŞI suindu-se, spusse tatălui stu si mamei salle, dicend: femee veduiu în Thamna- -

thă dintre filiele alienigenilor; luaţi "mi dar
pe aqueasta de muliere.

3. Disse și tatăl său și mamă sa: au nu se

află dintre filiele fraţilor tăi, si în tot popolul meu femee, qua să te duci tu a luă femee dintre alienigenii necircumcisi ? Iar
Sampson disse către tatăl su: pe aqueast'a
să "mi o iei de femee, qu aqueast'a plăcă ochilor mei4- Tatăl său şi mama sa nu sciă qud de
la Domnul eră, quă resbunare căută ellu assupra alienigenilor, quă in timpul aquell'a
alienigenii domniă peste fili'i lui Israel.
5. Şi descindi Sampson şi tatăl sâu si
mama sa la Thamnathă, si veni pină la viie-

Manoă

le dela Thamnathă, si €td un puiu de leu
rugind (veniă) înaintea lor.
E

ficăm quând se vă implini cuventul tâu?
18. Bisse attunei angelul Domnului: pen-

6. Şi se îndrepto peste densul spirit d'ai
Domnulu. que îl făcu a spintecă leul că si
cum ar” fi spintecat un ied dela capre, neavend nimicu în mân'a sa; si nimicu nu spusse tatălui seu și mamei salle din quâte a
facut.

o vei

oiferi. —

Nu

sciă

quă angelul Domnului eră. —
17. Şi disse Manob către angelul Domnului: quare este numele tu, qua să te gloriten que întrebi de numele meu?
culos este.

quă mira-

CAP.

XV.

7. Şi descindând, vorbiră

plăcu înaintea lui Sampson.
8. Şi se returnă
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femeii,

după quâte-va

que
dille,

spre a o luă (de femee) şi se abăti să vedă

cadaverul leului, şi &t roiu dealbine în gu”'a leului şi miere,

9. Şi lud roiul,și dintr”ensul (lud şi)în gu-

r'a sa,si apucă pe calle mâncând, şi se dusse
la tătăl său si la mama sa, şi dette (și) lor şi

mâncară, și nu spusse lor qu din buc'a
leului a fost luat mierea.
10. Descindi apoi tatăl lui la femee, şi
făcu acolo Sampson ospeţu şepte dille, qud

aşă făcea junii.

11. ŞI a fost quă temânduse ei de dânsul

mai adaosseră pe lingă densul alţi treideci

(de juni) que stă cu dânsul
12. Şi disse către dânşii Sampson, propunne-voiu vo& problemă, şi daqua explicându-o îmi veţi deslegă problem'a în aqueste şâpte dille alle ospătului, și o veţi află,

dă-voiu (atunci) voă trei-deci de sindone şi

trei deci de stole de vestminte.
13. lar de nu veţi pută a'mi

explică

(problema), îmi veli dă voi mie trei deci de

sindone şi trei geci de stole de vestminte.
Disseră şi ei: propunne problem'a,și ovommu
audi,

14. Disse atunci lor: din quel que mă-

nâncă eşi mâncare,

şi din que] tare esi dul-

ce. Şi nu putură în quelle şepte dille explică problema.
|

15. ȘI a fost în dioa a patra quă disseră
femeii lui Şampson: amăgesce pe bărbatut&u săți explice ție problema, qus de nu,
te vommu arde pe tine şi cas'a tatălui tău
cu focu; au qua să ne despuiaţi ne chiemarâţi ?
16. Şi plânse femeea lui Sampson către
densul, și îi disse: urritu-m'ai şi nu'ţi mai
sunt dilectă, quăci problem'a que ai propus

filiilor din popolul meu nu 'mi o explicasi

şi mie. lar Sampson îi disse: Etă tatălui meu
și mamei melle n'am explicat'o, şi ție să'ţi o
explicu ?
17. Şi tot îi plânse aquelle sâpte dille
quât fu între dânșii osp&ţul; și a fost în dioa
a septea qud îi explică ei, quă pre mult] a
tot suptrat; și ea apoi explică problema fi-

liilor din popolul ei.

18. ŞI (ast-fel) îi spusseră lui bărbaţii cetăţii în dioa a șâptea mai "nainte dea appun-

ne s6rele: que este mai dulce de quât mierea, și que este mai tare de quât leul? Iar

Sampson le disse: de nwmi aţi fi îmblăndit

junicea, nu ați fi aflat problem'a mea.
19. ŞI se aventd drept peste dânsul spi-

rit d'al Domnului,

şi descindu în Asealon-a,
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şi făcu a căd6 acolo
și luându-le stolele

irei-deci de bărbaţi,
le dette quellor que

explicasseră problem'a, şi se apprinse de
urgie Sampson şi ascindu la casa tatălui
său.
20. Şi locui femeea lui Sampson în preună cu nymphagogul sâu, que eră amicu
al lui,
CAPU XV.
1. Şi a fost, după (multe)
lele seceratului grânelor qud
pson pe femeea sa adducend
capre, şi disse: intră-voiu la
cămara ei; şi nul lăss tatăl
densa.

dille, în dilvisitd Samun iedu dela
femea mea în
ei a intră Ja

2. Și disse tatăl ei: disam întru

si-

ne'mi, quă wrind ai urrito pe dânsa, si
am dato amicului tău; soru-sa quea mai
mică, -au nu 60 qud 8 mai bună de quât
densa? fiă”ţi dar ea în locul ei.
3. Disse lui attunci Sampson: innocent
sunt de astă dată assupra alienigenilor, de
voiu facce râul assupra văstră.
4. Şi se dusse Sampson, și prinse trei
sute de vulpi, şi lud faclii și legă codă
de câdă și pusse quâte o făclie între quelle
doă code în midlocu.
5. Şi apprinse cu focu făcliele și dette
drumul (vulpilor) prin gevbele de spice alle

alienigenilor;

și arse spicele

și quelle

se-

cerate din arie, și pind la quelle nesece-

rate, si pind și viiele si olivii (lor).

6. Şi disseră Phylistei: quine a făcut
aquestea? și li-se spusse: Sampson ginerele Thamnatheului, quăci “i a luat femeea
si a dato amicului lui; și se suiră Phylisteii şi arseră cas'a tatălui ei, şi pe den-

sa si pe tatăl ei în focu.

7. Disse attunci câtre denşii Sampson.:

de faceţi asă nu voiu hine-voi, ci resbună'mi-voiu în fiă-quare dintre voi.
8. Şi îi Dătă peste pulpă și peste copsă hă-

taie mare,

și descindi și locari lângă tor-

rente în spelunc'a Etam.

9. Şi se suird alienigenii şi se castramentard în Iuda, si se întinseră în Lehi.

10. Şi disseră lor toţi bărbaţii din luda:
pentru que ve suirăti assupra nâstră? Iar
alienigenii disseră: spre a legă pe Sampson
ne suirâm, si spre a facce lui după cum
făcu ellu no&.
11. Şi descindură trei mii de bărbati din

Iuda la spelanca petrei Btam, si disseră lui
Sampson: nu scii quă alienigenii domnescu

pese noi? pentru que dar făcusi aquestea
noă? lar Sampson le disse : după cum fă-
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curd not așă făcurăm (şi noi) lor.

12. Disserb și ei către densul: spre a te
legă venirăm şi a te dă în mâinile alienigenilor : Attunci Sampson le disse: juraţi'mi
quă nu mă veţi ommori, şi daţi-me în mâinile alienigenilor, nu quare cum-vă ânsă să
vă attingeţi de mine.
13. Şi jurară lui dicând: nu, ci numai
te vommu legă şi te vommu dă în mâinile
lor, iar de uceis nu te vommu uceide; și îl
legară

cu doă

funii

nuoă, şi îl scâsserd în

sus din speluncă.

14. Şi ellu veni pin la Falcă; iar alieni-

genii începură a strigă vociferână înaintea
lui, și alergară cu toţii a'l întâmpină. Attunci seavântă drept peste dânsul spirit Val
Domnului, și deveniră funiele dela bracele
lui că nisce câlți quând se mirâse de focu,
şi se desfăcură legăturele dela bracele lui.
15. Şi dând peste o falcă de asin (în calle), întinse mân'a şi o luă; și bătăi cu dânsa
una mie bărbaţi.
16. Şi disse Sampson: cu falcă de asin
stingând stinsu-'iam pe denșii, quă cu falcă
de asin bătuiu una mie bărbaţi.

17. Şi a fost quând termino ellu d'a vorbi, quă aruncă falc'a din mână; şi numilocul aquella Ardicarea Fălcei.
18. Şi înseto torte, şi strigă către Domnul, dicând: tu dideși prin

mân'a

servului

tău mântuirea aqueasta mare, $i acum să
..moru în sete şi să cadu în mân'a necirconcisilor?
19. Şi deschisse Dumnedeu scorbur'a Falcei, şi eşiră dintu'6nsa ape, şi băi, şi se re-

turno spiritul lui înt'ânsul

şi se ranimă:

pentru aqueasta se chiemo numele îântânei:
Invocatul Fălcei pină în dioa de astădi.
20. Şi (Sampson) administrd că jude pe
Israel în dillele alienigenilor anni dos deci.
CAPU

XVI.

1. Şi se dusse Sampson de acolo la Gaza;
si vEdu acolo o femee merectrice,

şi intro la

densa.

9. Şi se dette de scire Gazenilor, dicend:

veni Sampson aqui,

şi îl încungiurară

şi]

CAP

XVI.

4. Şi a fost după aquestea, qud amo
o femee din vallea Sorec: şi numele ei (eră)
Dalhdă.

5. Şi se suird la dânsa satrapii alieuige-

nilor, si disserd către dânsa: amăgesce!l şi
vedi în que stă virtutea lui quea mare, și în
que vommu pute assupra lui qua să'l legăm
spre a'l umili, noi apoi vommu dă ţie fiăquare bărbat quâte una mie si una sută arginti.
6. Disse apoi Dalidă către Sampson; ci
spunne'mi și mie în que stă virtutea ta quea
mare,și cu que te-ai put€ legă spre a te umili?
7. lar Sampson îi respunse: de me vor
legă cu ş&pte nevre umede neuscate (âncă),
attunci devinu infirmu şi sunt că unul (sin-

gur) din 6meni.

8, Addusseră attunci la densa satrapii alienigenilor ș&pte nevre umede ncuscate,
şi (ea) îl legă cu dânsele.

9. Şi pând'a lui stă acolo în cămară (ascunsă). (Dalid'a) disse attunci către dânsul:
alienigenii (vin) assupră'ți, Sampson! lar
ellu rupse nevrele că si cum ar' îi rupt un
firu de sgrebeni quând mirâse ă focu; şi nu
se cunosci (în que stă) virtutea lui.
ş
.
10. Mai disse attunci Dalidă către Sampson: vedi quă te-ai jucat cu mine și 'miai
spus minciuni, ci spunne'mi deh, acum cu

que te ai put legă *

11. Iar ellu disse către dânsa, daqua mă
vor legă bine cu șepte funii nuoe, prin guare nu s'a făcut nici o faptă, atlunci voiu devenni infirmu, şi voiu fi că unul (singur) din
6meni,

19, Şi lud Dalidă funii nucă și îl legd

într'ânsele şi disse către dânsul: alienigenii, Sampson, vin assupra ţa! iar pând'a stă
(tot) În cămară. Sampson rupse funiele dela
bracele salle că un firu.
13. Disse attunci Dalidă către Sampson:
pînă acum te-ai tot jucat cu mine, și "mi ai
spus tot minciuni; ci spunne'mi deh! în que

te-ai pute legă? Iar ellu disse către dânsa:
de vei împleti quelle şepte serie din capul
meu cu tort, şi le vei infigge cu un cuiu în
părete, voiu deveni attunci infirmu că unul
(singur) din Omeni.

pândiră l6tă noptea la porta cetăţii, şi st&-

14. Îl addormiattunei Dalidă, și desfăcu că

teră că surdi totă n6ptea, dicând: să aşteptăm pînă în alb'a diminetii, și”] vommu uccide.
3. Şi dormi Sampson pînă la miedul nopţii, și se sculă pe la miedul nopţii, şi lud
usele porţei cetăţii cu amândoi postii ardicându-le cu verige cu tot; le pusse pe umtrul său, si le dusse pe crestetul muntelui
que este în facă cu Hebron, şi le depusse
acolo.

o urditură quelle septe serie de păr alle capului lui din preună cu extinderea, şi le infipse prin cuie în părete, şi disse către den-

sul: alienigenii, Sampson, vin” peste tine!
și se deştept din somnu, şi smulse

cuiele

dinpreună cu ţessetur'a din părete si cu laţul; si nu s2 cunoscă (in que stă) virtutea lui.
15. Attunci Dalidă disse către dânsul:
cum poţi dicee qu m'ai amat, quând inim'a

ta nu este cu mine;

de trei ori cu acqueasta

CAP XVI.
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ţi ai făcut jocu cu mine, și numi ai spus în
18. Vă&da attunci Dalidă quă îi spunne
que îți stă virtutea quea mare.
tote quelle din inim'a lui; și trimisse, și
16. Şi a fost quând îi tot împută ea cu
chiemo pe toţi satrapii alienigenilor, dicend:
vorbele aguestea totă nptea și îl tot supără
suiți-vă de astă dată, quă "mi a spus 161ă iniqud i se împuţind sufiletul quât să moră;
m'a lui. Şi se suiră la densa tote satrapiele
17. Şi îi spusse ei tote quelle din inima
alienigenilor, și addusseră argintul în măilui, dicândui'i: rădătoriu nu se vă sui pe ca- nile lor.
pul ineu, qud Nazir al lui Dumnedeu sunt
19. Il addormi (apoi Dalidă) între genueu (ensuşi) din păntecele mamei melle; şi de chii ei, şi chiemo pe quel que rade, şi îi rasme voiu rade, depărtă-se-va dela mine virse quelle spite şuviţe de p&ru alle capului
tutea mea, și voiu deveni (în adevăr) infirmu,
lui; și începu a se umili şi se depărtă virtuŞI voiu fi că toți 6menii.
tea lui dela dânsul.

dl

R ubens.

20.
Sampson
somnu,

Disse

Sampson şi Dalidă.

atunci

Dalidă: alienigenii,

(vin') peste tine! Şi se scul6 din
și disse: eşi-voiu si voiu facce că tot

dauna, și mă voiu scutură; iar ellu nu sciă

quă Domnul s'a fost depărtat dela dânsul.

21.

Il prinseră

Rouget.
attunci

alienigenii,

si îi

scosseră ochii,şi îl dusseră jos în Gaza, și
îl legară în conpedice de aramă; şi eră măcinănd în cas'a închisorii.

22. Şi începurb perii capului

a'i cresce
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de quând fussesse ras.
lui: binecuvântat Domnului filiul meu.
23. Şi satrapii alienigenilor se adunară
3. Şi detle în apoi mamei salle quei uspre a sacrifică sacrificiu mare lui Dagon
na mie şi una sută de arginţi. Şi disse madeului lor, si a celebră în bucurie, și dism'a lui: cu sanctificare am sanctificat arseră: predette deul nostsu în mân'a n6- gintul (aquesta) Domnului din mân'a mea,
stră pe Sampson inemicul nostru.
în adins spre a'l facce sculpit și turnat, (şi
24. Şi v&dă popolul, și lăudară (cu to- acum “ţi “] dau în apoi).
ţii) pe deii lor si disser6: predette deul no4. Şi dette în apoi argintul mamei salle;
stru pe inemicul nostru în mân'a nâstră,

pe devastatorul pământului nostru,
quare uccisse atâţia şi atâţia din noi.

şi

quel

25. Şi a fost pe quând le eră inima atât
de voiosă qub disseră: chiemaţi pe Sam-

și lud mam'a lui do&

sute

pson din casa închisorii şi joce înaintea
n6stră. Şi chiemară pe Sampson din casa

să (templu) a lui Dumnedeu,

închisorii; şi”] batjocoriră, si îl pusserd| in

sacerdoţiul) unuia

midlocul quellor doă colonne.
26. Disse attunci junelui quare îl conducea de mână: lassă-mă puţin simi iau repaos, și fă-mă să attingu colânnele pe quare
stă cas'a, și să mă sustinu de densele; june-

le (Vascultă şi) făcu asi.
27.

lar casa eră plină de

bărbaţi

și de

femei și acolo (erâ) foti satrapii alienigenilor, cum şi pe domă sus

câ la trei

mii

de

bărbaţi și femei, uitânduse cum batjocoriă
pe Sampson.
28. Sirigd attunci Sampson către Domnul și disse: Domne, Domne, oh! addu'ţi ă
minte de mine, și mă mai întăresce şi acum

de astă singură dată, şi 'mi voiu resbună numai o singură resbunare pentru amândoi ochii mei în contra alienigenilor!
„29. Şi îmbrăgiso Sampson amândoă colânnele din midlocu pe quare stă casa, se
pusse pe densele (și luă) unul cu drepta și
altul cu stâng'a;
30. Şi disse Sampson: moră şi suffletul
meu din preună cu alienigenii! Şi se incordO înclinănduse în virtute, și cădu cas'a peste satrapi si peste tot popolul dintr'ensa, și
fură morţii pe quare uccisse Sampson în
mortea sa, mai mulți de quât quei pe quari
uccissesse în viața sa.
31. Şi descindură fraţii săi

şi tâtă cas'a

tatălui s&u și îl luară, si îl suiră şi'] sepulcrară între Saraă si între Estha6l în mormentul lui Mano2 tatălui su. Şi aquesta administro da jnde pe Israel doă deci de anni.
CAPU XVII.
1. Şi a fost un bărbat din muntele Ephraim, și numele lui eră Michă.

2. Şi disse mamei sale: quei una mie
şi una sută

de arginţi

ai blăstemat jurând,

que ţi s'au luat,

și

şi despre quare

ai

dis'o la urechile melle, âtă, la mine & argintul, eu ”] am luat. Disse altunci mam'a

de arginți

și îi

dette turnătorului, și făcu dintr'Enșii sculpite si turnate que fură (puse) în cas'a lui
Michă.
5. Şi bărbatul Michă (avea) la sine o caphod si Theraphimi,

și făcu un E-

şi împli mân'a (dette

din filii săi,

si îi îu lui

sacerdote.
6. In dillele aquellea nu eră rege în Israel: fiă-quare bărbat făcea queea que i se
părea drept la ochii săi.
7, Şi a fost un june din Bethleem (din
popolul) lui Iuda din famillia lui Iuda, și
aquesta eră levit, şi translocuiă acolo.
8. Şi se dusse bărbatul din cetatea Beth-

leem a lui luda
află;

spre a translocui unde

si veni la muntele

cas'a lui Michă
callea.

Ephraim,

spre ași facce

vă

pînă la

(continuă)

9. Disse către densul Michă: de unde
vii? Jar ellu disse către dânsul: levit sunt
eu din Bethleem a popolului lui Iuda, din
famillia lui Iuda; şi âmblu spre a mă
mută cu locuința unde voiu află.

stră-

10. Mai disse către dânsul Michă:

s&di

cu mine

şi fii mie

că un tată și sacerdote,

și eu voiu dă ţie quite dece arginţi (inu
un annu) de dille, o perachie de vestminte
şi quelle spre viaţa ta.

11. Şi veni levitul, și începi a locui
lingă aquel bărbat; iar junele i se făcă că
unul

din filii lai.

12. Și âmplu Michă mân'a levitului (ini-

tiându']), şi i se făcă junele sacerdote, si
siette în cas'a lui Michă.
13. Şi disse Michă: acum cunoseu quă
"mi a făcut bine Domnul, qutci mi se făcu levitul sacerdote.

CAPU XVIII.
1. În dillele aquellea nu eră rege în
Israel, și în dillele aquellea îsi căută semenţia lui Dan possessid spre a locui;
quăci pină în dillele aquellea nui cădusse ei mostenire în midlocul semențielor lui Israel.
2, Şi trimisseră fili'i lui Dan dintre
consângii lor cinci bărbaţi din partea lor,
Darbați din Saraa şi Esthaol (tot) îilii

"CAP
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d'ai puterii spre a cercetă țâr'a şi o in4. Ellu le disse: aşă și asă făcu Michă
vestigă. Şi disser6 către densii: duceţicu mine, și îmi dette salariu, și devevă si vedeți a cunâsce bine târa.
Şi
niiu lui sacerdelte.
ajunseră (trimiși) la muntele Ephraim
5. Atunci mai disseră lui: întrâbă dar
pină la casa lui Michă, şi masserb acolo. pe Dumnedeu, să scim daqua ne va eşi în
3. Quând &ră ei apprâpe de casa lui bine callea n6stră pe quare ne ducem.
Michă, cunoscură vocea junelui levit, şi
6. Disse şi sacerdotele către densii: merse abătură acolo, dicendu'i: quine te-a geti în pace: înaintea Domnului & callea
adus pe tine aqui? şi que faci pe aicia? vosiră pe quare aţi apucat.
.
şi que ai tu aqui?
1. Şiși reluard drumul quei cinci băr-

Hoct

bati si ajunseră la Laisă,

Bocouri..

și vedură popo-

lut que locuiă înt”ensa stând (in repaos)

pe speranță după datina Sidonienilor que
stau ini în speranțele (lor) si neavând a
schimbă cuvinte (sau a se plânge) în tâmă
d'al de hereditariiu la thesaur, quă departe

eră unele că aquestea de Sidon

sapoi nici

un cuvânt (de cârtă) nu av6 cu Syria.

8. Se înturnară

quâte

cinci birbaţii

la

[raţii lor la Saraă si la Esthaol, şi le dicea
| frații lor: cu ue (nuou) vă înturnarăţi?

9. lar ei siisseră: sculaţi-vă si să ne suim
assupra'aquestei (cetăţi), qudci intrarăm și
âmblarăm prin ţârră; tăceţi (qud € bună!)
ammu vedut popolul que locuesce într'ânsa
pe (repaos) si speranțe după datin'a Sidonie-
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nilor,

şi depărtați

de Sidon-a;

și nici un

cuvânt p'au cu Syria. Ci sculați-vă şi ne
vommu sui assupra lor, quă aflarăm ţerr'a
bună forte,

numai tăceţi!

nu pregetaţi

de

a vă ducce ă intră şi possede în moştenire

CAP

XIX.

verea lui şi quelle mai pretise alle lui de
Ă
adornare.
22, Pe quând ei se depărtă dela
6tă și Michă şi bărbaţii

lui Michă,

cas'a
(popol)

que eră în casele vecine cu casa lui Mi-

t6av'a.
10. Quând veţi intră, vă veti ducce la un

chă vociferă în urm'a (fliilor) lui Dan.

popol mulţumit de securitatea sa, și pământul largu în aintea mâinilor, qud "la
predat Dumnedeu în mân'a vâstră; & locu

înturnară filii lui Dan spre faca lor și
disser lui Michă: que ai de tot strigi

necessarie)

mea que am făcuto, aţi luato cum și pe
sacerdote, şi vă duceţi, si que îmi mai re-

unde nu & lipsă de nimicu din. quâte (sunt
într” o (ârră.

11. Şi se sculară de acolo din famillia
lui Dan din Saraă

şi Esthaol

s&se sute de

bărbaţi încinși cu instrumente de resbel.

12. Şi se suiră și se castramentară în

Cariathiarim în luda; de aqueasta îu chiemat locul aquella campamentul lui Dan
pină în dioa de astădi, şi este din dos de
Cariathiarim..
13. Trecură

de acolo

muntele Ephraim,

şi veniră

pînă la

şi venir pind la cas'a

lui Michă.

14. Şi luar6 vorb'a quei cinci bărbaţi
que se dussesseră spre a investigă țâri'a
Laisă,

și disseră către fraţii lor: sciți quă

în casele aquestea se află Ephod
raphimi,

și sculpite si turnate?

şi TheAcum

se abătură

acolo,

instrumente.
18. Aquestia intrard în casa lui Michă
și Ephodul

şi The-

raphimii și quelle sculpite. Şi disse către
denşii sacerdotele: que faceţi voi?
19. lar ei disseră către dânsul: taci, puneţi mâna la gură si vino cu noi, și vei
fi no& că pn tată si sacerdote; au 8 mai

bine să fii tu sacerdote al casei unui singur bărbat, de quâta deveni sacerdote al
anti semenţii si al unei familii în Israel?
Şi se îmbund inim'a sacerdotelui, si

lud Ephodul si Theraphimii, si sculptura
și quelle turnate,
polului.

suffletul,

pui

cum

si

suffletul

casei

şi intră în midlocul po-

21. Şi se înturnarb si se dusseră,

(fa-

milliei) talle.
26. Şi apucară fili'i lui Dan pe callea
lor; și vădu Michă qu6 mai tari eră de
quât dânsul, qud se plecă şi se returnd
la cas'a sa.
27. lar aquestia luară quâte a fost făcut Michă

și pe sacerdotele que eră al lui,

bătură pe (6menii) aquestia prin gur'a gla-

dotele stă la intrarea porței precum şi quei
sese sute de bărbaţi încinşi de bellicele lor

20.

mâne? ş' apoi îmi mai diceţi: pentru que
strigi?
25. Fili'i lui Dan disseră attunci către:
densul: fă bine să nu ţi se mai audă vocea
(aqui) cu noi, qua nu cum-vă să 6să înainte'ti bărbaţi amari cu suffletul și să'ți ex-

în

* 16. Şi quei sese sute bărbaţi dintre filii
lui Dan încinși cu instrumentele lor de
resbel stă la intrarea porței.
17. Şi se suiră aquei cinci bărbaţi que
s'au fost dus spre a exploră, si intrând acolo, luar6 sculptura şi Ephodul şi Theraphimii și quelle turnate, (unde) sacer-

sculptur'a,

24. lar Michă disse: (am) qud sculptur'a

ceficu și quare se credea în securitate.

si intrard

casa junelui levit, în casa lui Michă şi îl

luară

(atâta)?

și veniră pind la Laisă peste un popol pa-

salutară cu pace.

şi

către fili'i lui Dan; și se

Şi strigară

da-

ră cunâsceli que să faceţi.
13. Şi

23.

si

pusserd înaintea lor t6te alle casei, şi a-

diului, si cetatea o arseră

Şi

cu focu.

28. Şi nu fu quine să'i scape, quă departe eră dela Sidonieni și cuvent (sau allianţă) nu avea ei cu (alţi) Omeni; iar (cetatea) aqueasta eră în valle, quare este a ca-

sei lui Roob;

şi edificară cetatea și locui-

ră într'6nsa.
29.

Şi chiemară

cetăţii,

numele

Dan,

după numele lui Dan tatălui lor que s'a
fost născut

lui Israel; Jar mai

mele cetăţii eră Lais.

"nainte

nu-

30. Și înăltară loruși fili”i lui Dan sculptura lu Michă;

şi lonathan

filiul lui Ger-

som filiul lui Manassă, aquest'a şi fili”i lui
fură sacerdoţi semenţiei lui Dan pins la

strămutarea (lor) din ţerră.

31. Şi "si stabiliră loruși sculptur'a lui
Michă que o făcusse, în tote dilelle quât

fu cas'a lui Dumnedeu

CAPU

în Seld.

XIX.

1. Şi a fost în dillele aquelle quă rege nu

eră în Israel: si a fost un bărbat levit que
translocuiă în copsele muntelui Ephraim,
si "și lud bărbatul o femee concubină din
Betbleem a ludei.
2. Şi se minid pe dânsnl femeca, si se
dusse dela dânsul la cas'a tatălui ei în Be-

CAP
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thleem a ludei; şi steite acolo patru luni de
dille.
.3. Şi se sculă bărbatul ei și se dusse

urma ei spre a vorbi după

inim'a

ei,

în

ao
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piața cetății, qud nu se află bărbat quare
săi ia a'i ducce spre a mân6 în cas'a sa.
16. Eată attuci un bărbat bătrân veniă
a casă

dela alle salle

din țerrină

sera; şi

bărbatul aquesta eră din muntele Ephaim,
și locuiă strămutat în Gabaă; iar bărbaţii

prefacce în favorea lui (și a oreadducee iarăși
a casă), şi avea pe feciorul stu domesticu
cu sine, cum şi o perehie de asini, si du-

cetăţii

nei, și veni în întâmpinarea lui.

17. Şi ardicându'şi ochii vă&du pe bărbatul călător în piața cetăţii, şi disse băr-

cenduse la cas'a tatălui ei; îl vădu tatăl ju4. Şi îl întrodusse socrul său, tatăl fetei

și sedu cu densul

trei

dille,

şi mâncară și

b&ură si dormiră acolo.
5. Şi afost în a patra di, quă mânecară
de dimineaţă, şi sculânduse spre a se ducce, disse tatăl fetei către ginerele său: întremă'ţi inim'a cu o bucată de pâine, și
după aqueasta vă veţi ducce.
6. Şi şedură şi mâncară în preună amândoi, şi b&ură; și mai disse tatăl fetei
către bărbat: remîi, rogu-te pe nspte aqui
şi imbune-se inima ta.

7. Sculânduse bărbatul a se ducce, îl retinăsocru s6u, și masse noptea
8. Şi mânecând de dimineaţă
cincia spre a se ducce, îi disse
fetei: ci întremă'ţi deh, inim'a cu

tot acolo.
în dioa a
(iar) tatăl
pâine s'a-

poi căllătoresce: (mai 8) pînă să decline
dioa. Şi mâncară şi b&urd amândoi.
9. Se sculă bărbatul să se ducă ellu si
concubin'a sa, cum și feciorul domesticu;
şi îi disse socru s&u, tatăl fetei: uite deh
qud înclind dioa spre seară; mâi tot aqui
și astădi, remâneţi aqui, si îmbune-se inim'a ta; şi mâine forte de dimineaţă veţi
appucă pe callea vostră, şi te vei ducce la
tindele talle.

10. Şi nu mai voi bărbatula mâne,

şi

se sculă și plecă, şi ajunse pină către Le-

bus (aqueasta este lerusalem).

Şi avea cu

“dânsul perechia de asini- cu samarele pe ei
cum si pe concubina sa cu sine.
11.

Pe quând eră ei la lebus, eră şi dioa

forte plecată spre seară; disse dar feciorul
către domnul său:

aide „să ne abattem în

cetatea aqueasta a Lebuseului, şi să mânem

într'Ensa.
12. lar domnul s&u disse

către densul:

nu n voiu abatte în cetate de alienigen quare nu este dintre fili'i lui Israel; ci ne

vommu ducce inainte pînă la Gabaă.

13. Şi adaosse feciorului său: aide să a-

Jungem la unui din aqueste locuri, şi vommu
mân€ la Gabaă sau la Ramă.
14.

Şi trecură

si se dusseră,

şi le ap-

punea sorele quând se appropiă de Gabaă,
quare este a lui Beniamin.
15. Şi se abătură acolo
mână

în

Gabaă;

și intrară,

spre a intră şi
şi stetieră

în

eră

filii ai lui Beniamin.

batul bătrân:

unde te duci,

şi de unde vii?

18. lar ellu disse către dânsul: trecem
dela Bethleem a lui Iuda pind la copsele
muntelui Ephraim; quă de acolo sunt eu,
și mă dusseiu pind la Bethleem a Ludei,
şi acum mă ducu la cas'a mea; şi nu se

află nici un bărbat să mă ducă cu sine la
casa sa.
19. Şi paie şi demâncare avem la asinii
nostri, şi pâine şi vin se află pentru mine
cum și pentru serva ta și pentru, fecior;
servii t&i n'au lipsă de nimicu.
20. Disse attunci bărbatul quel bătrân:
pace ție! ci totă lipsa que vei av& assupră'mi (este), numai să nu mâi în piaţă.
21. Şi îl întrudusse în casa sa şi îi ased6 assinii; si:(ospetilor) le spălă pici6rele,

si mâncară

şi b&ură.

22, Pe quând ei seimbună cu inima,
&tă bărbaţi Vai cetăţi, bărbati filii de 6meni nelegiuiţi încongiurară casa, si împinsseră us'a, si disserd către bărbatul domnul casei quel bătrân, dicend: scâţie afară
pe bărbatul que a venit în cas'a ta qua săi
cunoscem.

23. Şi esi la dânsii bărbatul domnul casei, şi disse către dânșii: nici de cum, fraților,

nu

faceţi nici un râu,

rogu-vă,

du-

pă que a intrat o dată bărbatul aquesta în
casa mea;

24. Eat

nu comiteli

nebunia aqueast'a.

filia mea quea

vergine,

cum

și concubina lui; le voiu scâte deh, pe aquestea

atară;

umiliți-le:

pe densele;

fa-

celi-le que vi se vă păr€ bine Ia ochii vostri;
iar bărbatului aquestuia să nu faceţi o assemenea faptă de o nebunie că agueast'a.
25, Şi nu voiră bărbaţii să asculte de
densul; lud attunci bărbatul (&spe) pe concubim'a sa și o scâsse către quei din afară,
Și o cunoscură, şi o batjocoriră totă nptea

pînd dimineața; şi o demisseră
cu alborile diminetei.
26.

de o dată

Și veni femeea spre dimineaţă, si că-

di lângă intrarea porţei casei bărbatului,
unde eră domnul ei (şi acolo remasse) pind se lumină.

27. Şi se sculo domnul ei de dimineață,

şi deschisse usele casei,

luă drumul;

şi 6t6 femeea

şi esi sprea'si

concubina

lui
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cădută lângă usă, si mâinile ei pe pragu.

27. Şi disse către dens'a: scolă-te să ne

ducem; iarea nu'i respunse, quăci eră mârtă. O lud attunci şi o pusse pe assin, și
se sculd bărbatul și se dusse la locul s&u.

29. Şi ajungând la casa sa, lud cutitul,
şi se pusse pe concubina sa şi o despărţi de
prin 6sele ei în do&-spre-dece părti, și le
trimisse la tote semenţiele lui Israel.

31. Şi a fost qu toţi quâţi vedea dicea:
nici s'a mai făcut, nici s'a mai vedut asă din
dioa de quând s'au suit filii lui Israel din
Egyptu pină în dioa aquast'a.
31. Şi se commandă bărbaţilor pe guarii
îi trimetea, dicendu-le, aquestea să diceţi
către ori-quare bărbat din Israel: de sa
mai întmplat una că aqneasta dela suirea
filiilor lui Israel din Egyptu pină în dioa aqueasta? adunaţi-vă în consiliu despre aCAPU XX.
1. Şi eşird toti fil”; lui Israel, și fu
convocată tâtă synagog'a că un singur bărbat,. dela Dan și pind la Bersabes, cum şi
t&rr'a Galaad, la Domnul în Massephă.

2* Şi stetteră capii popolului întregu (și)

„

în aduna-

rea popoiulni lui Dumnedeu, patru sute de
mii de bărbați pedesiri que pot tragge
gladiul.
3. Şi audiră fili'i lui Beniamin quă s'au
suul fili lui Israel la Domnul în Massephă;
disseră apoi filii lui Israel: vorbiţi unde s'a
întâmplat răutatea aqueasta?
&. Şi respunse bărbatul levit, bărbatul
femeu uccise,

si disse: în Gabaă

a lui Be-

niamin veniiu eu şi femeea mea qua să mâ-

nem (acolo).
5. Şi
Gabaă,
cas'a, si
n'a mea

XX

tă la mie, și quâte una mie la dece mii; să
se ia merinde pentru popolul que intră în
Gabaă a lui Beniamin spre a execută după
totă infamia que s'a commis în Israel.

11. Şi se adună tot bărbatul Israel din

celăți venind că un singur bărbat;

12. Și trimisserd semenţiele lui Israel
bărbaţi în totă sementia lui Beniamin,
dicend: que este răutatea agqueasta que s'a
commis între voi?
13. Acum dară daţi pe aquei impii barbaţi din Gabaă, pe filii lui Belial, (ai Desordinii sau ai Pă&ccatului), şi ommorindu'i

să ardicăm r&utatea din Israel. Şi nu voiră
să audă filii lui Beniamin
lor, a filiilor lui Israel.

de vocea

fratilor

14. Şi se adunard fiti'i lui Beniamin
cetăţile lor în Gabaă, spre a esi

a se

din
hatte

la resbel cu fili”i lui Israel.

queasta, și pronunțiati.

tole semenţiele filiilor lui Israel

CAP

din t6te sementiele lui Israe), si quite o su-

se sculară assuprami bărbaţii din
si n6ptea încongiurară assupra'mi
vrură să mă ommăre, si pe concubio umiliră, si o bațjocoritd pînă muri.

6. Şi luaiu pe a mea concubină, și o des-

părhiu în bucăţi, si o trimesseiu în tot ho-

tarul mostenirii lui Israel; (qua să se scie) quă

s'a commis o infamie şi nebunie (că aqueasta) în Israel.
7. Eatâ-vă toţi voi filii lui Israel, dați-vă
voă 6nsiv& cuvânt si consiliu aqui.
8. Şi se sculd tot popolul că un smgur
bărbat, dicend: nu vommu intră nici un
bărbat în tina sa si nu ne vommu abatte
nici un bărbat la cas'a sa,
9. Şi acum aqueasta & queea que avem să

facem cu Gabaă: să ne suim assupra ei (Irăgend) la sorți:
10. Vommu luă qpnâte dece Dărbati la sută

15.

Şi furd numărați fili'i

lui

Beniamin

în dioa aqueea de prin cetăţi, doă deci și
cinci de mii de bărbaţi que pot tragge gladiul, afară de quei que locuiă în Gabaă; aqueslia fură numărați septe sute de bărbați
(tot) juni aleși.
16. Din tot popolul aquesta șâpte sute de
bărbaţi alleşi ambidextri;

toţi

aquestia

prăstiari, şi repediă petre nemerinăd
în fir de per.
17. Şi

toţi

bărbaţii din

eră

6nsusi

Israel, afară de

fiii lui Beniamin, fură numărați patru sute

de mii de bărbaţi que putea tragge gladiul;
toți aquestia bărbaţi bellatori.

18. Şi se seculară și se suiră la Boethel si
întrebară în Dumnedeu,

și disseră

filii lui

Israel: quine se vă sui conducător no& spre
a combattein contra filiilor lui Beniamin? far
Domnul respunse: uda se vă sui conducător.

19. Şi se sculară fili'i lui Israel de dimi-

neaţă şi se castramentară apprâpe de Gabaă.
20. Şi eși tot bărbatul din Israel la resbel cu Beniamin, şi se pusse în ordine de
resbel cu dânșii către Gabaă.
„21. Şi esird fili'i lui Beniamin din cetate, si

stricarbîn dioa aqueea în Israel doă deci si dos
de mii de bărbaţi (lăssându'i jos) la pământ.
29. Se reintări apoi popolul Israel, adaogenduse întru a se punne în rând de resbel
tot în locul în quare se pussesse în prima di.

23. Şi se suird fili'i lui Israel si plânserd
înaintea Domnului pînă sera, si întrebară
iar în Domnul, dicând: cuvine-se a mai aadaogi de a m& mai appropiă în resbel cu
fili”i lui Beniamin fratele meu? lar Domnul
respunse: suiti-vă assupra lui.
24. Şi se appropiară fili'i lui Israel către
filii lni Beniamin în dioa a doa.

ca

Cami

Cap.

Ta
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din Gabaă în dioa a doa, şi mal stric din
popol opt spre dece mii de bărbaţi (que îi
culcari) la pământ; toţi aquestia trăgători
de gladiu.
26.

Şi ascindură toţi fili'i

lui

Israel, şi

tot popolul și veniră în Bthel și plângând
stetteră acolo înaintea Domnului, și ajunară
în dioa 'aqueea pînă sâra; şi offeriră holocautome de mântuire înaintea Domnului.
21. Şi întrebară iar filii lui Israel în
Domnul (quă acolo eră arc'a testamentului
Domnului în dillele aquellea,
28. Şi Phinets filiul lui Eleazar filiul lui
Aaron assistă înaintea ei în dillele aquellea)
dicend: cuvine-se a mai adaogi să esu la resbel cu fili'i lui Beniamin fratelui

meu, sau

să încetedu? Iar Domnul respunse: Suiţi-vă
qu5 mîine voiu predă pe densul în min'a ta.

Mi

Şi eşiră fili'i lui

Beniamin

(lor) eră de consemnu sabia, şi dreptu sem39. Așă se înturnară attunci bărbaţii lui

Israel spre resbel, şi Beniamin începu a batte şi vulneră de mârie
din. Israel că la îneideci de bărbaţi, qud au dis: infrângânduse
se "nfrâng aquestia din aintea nâstră, că şi

în resbellul de mai "nainte.

suie la Gabaă în țerrină, că la trei
bărbaţi în Israel.

41. Attunci bărbaţii Israel

se înturnară;

șh (ai lui) Beniamin se speriară, vădend qub
ia coprins răul.
42. Şi appucară în laturi din aintea filiilor lui Israel pe callea desertului; resbellul ânsă îi ajungea împressurându'i, și aquei
din cetăţi îi înjunghiă în midlocul lor.

43. Şi tăiară pe ai lui Beniamin, restur-

nându'i pretutindeni şi călcându'i pînă dincolo de (Gabaă spre resăriturile sorelui.
44. Şi cădu din ai lui Beniamin opt spre
dece mii de bărbaţi, cu toţi aquestia băr-

baţă tari.

45. Şi se înfrânseră și fugiră în desert

deci de

către pâtr'a Remmon, (şi Israel) mai uccisse dintr'ânșii pe drumuri cinci mii de bărbaţi, și nui mai lăssd dup urmă pînă la
Galaad și mai uceisse (şi acolo) dintr'enşii
doă mii de bărbaţi.

cadu

în dioa aqueea do&-deci şi cinci de mii de

32. Şi disserd filii lui Beniamin:

înaintea n6stră că si mai nainte; iar fili'i lu:

Israel disseră: să fugim şi să'i depărtăm din
cetate prin câi.
33. Toti bărbaţii din Israel se sculară de-

la locul seu fiă-quare și se rânduiră spre bătaie la Baal Thamar; iar pând'a lui Israel sculânduse se luptă din locul său que eră spre
appus dela Gabaă;
34. Şi seappropid către Gabaă dece mii
de bărbaţi alleşi din

|

40. Altunci focul începu a se înăltă din
cetate că o colânnă de fum; şi se uit Beniamin în urm'a sa şi €tă qud se înălță la
ceru consummaţia cetăţii.

a întâm-

pină popolul, şi se depărtară din cetate, şi
începură a batte din popola vulneră de
morte, că ântâia șia doa 6ră în căile din
quare una este que suie la Bathel și alta que
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nu, să înalțe colânnă de fumu: din cetate. |

29. Şi pusseră fili'i lui Israel pânde în înpregiur de Gabaă.
30. Şi se renduiră fili'i lui Beniamin în
dioa a treia şi se pusseră a batte Gabaă că
întâia și a doa 6ră,
31.

NINE

JUDIEI

XX.

25. Şi esi Beniamin în întâmpinarea lor

Israel intregu, și res-

bellul se îngreuid; iar aqueia' (ai lui Benia-

min) nu sciă qud râul vine peste dânșii.

'35. Şi înfrânse Domnul pe Beniamin dela fac'a lui Israel, şi stricară fili'i lui Israel]
în Beniamin în dioa agueea do deci și cinci
de mii si una sută bărbați; toţi aquestia tră-

gă&tori de gladiu;

36. Quâci vădând Beniamin qud se înfrângu (filii lui Israel) fiă-quare bărbat din

Israel dette locu lui Beniamin, sperând în
pând'a que pussesseră apprâpe de Gabaă.

37. ŞI (în adevăr) pând'a se răpedi și se
reversd spre Gabaă, si ajungând, hătură t6tă cetatea prin gur'a gladiului.
38. ŞI între bărbaţii lui Israel si pând'a

46.

Şi fură toți quei cădut în Beniamin

bărbaţi trăgători de gladiu, şi cu toţii bărbati tari.

41. Astfel se abăturd şi fugiră în desert

spre petr'a Remmon

sâse

sute

bărbaţi,

stetteră la petr'a Remmon patru luni.
_

48. Şi filvi lui Israel

se înturnară

și

la aj

lui Beniamin şi îi bătară prin gur'a gladiului
dela cetate (Omeni) pe rend pind la vită
si pind la ori-que se află în tâte cetăţile.
Și cetăţile aflate (în calle) le expediă prin
focu.
CAPU

XXI,

1. După aqueasta, bărbaţii din Israel jurară (cu toţii) în Massephă, dicând: nimeni

din noi să nu dea pe filia sa la quei din
Beniamin spre muliere.

2. Şi se dusseră tot popolul la Masse-

phă și la Beethel, şi s&dură acolo pîind ser'a
înaintea lui Dumnedeu, și își ardicară vocea,

si plânseră plâns mare, și dissers:

3. Pentru que, Domne Dumnedeule

al

lui Israel, se făcu aqueastaân Israel a peri
astădi în Israel o semenție întră&gă?
4. Şi a fost a doa di quă mânecă de di18
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min6ţă popolul! și edifică acoto altar, şi offeri holocautome de mântuire.

16. Şi disseră quei mai vechi ai synagogei: que vommu facce quellor remaşi des-

dintre tote semenţiele lui Israel quare nu
s'a suit la Domnul în adunare? qus jură“ment mare eră assupra quellui que nu s'a”
sui la Domnul în Massephă, qud adică cu
morte să moră.

Beniamin?
17. Şi disserd: moștenirea lui Beniamin
conservată (este), şi nu se vă stinge o semenţie din Israel.

__5. Şi disseră fili”i lui Israel: quine este

6. Şi le păru r&u filiilor lui Israel de-

spre Beniamin fratele lor, şi disserâ: ardicatu-s'a astădi o semenlie din Israel.
1. Que vommu facce quellor remași,

(cum le vommu dă) femei? qud noi ammu
jurat pe Domnul ă nu le dă dintre filiele
n6stre de femei.

8. Disser6 apoi: quare este vre un'a din-

tre semenţiele lui Israel
la Domnul

în Massephă?

quare nu s'a suit
și ctă

qu5 nici

un bărbat nu venisse din labis Galaad în
campamentul adunării,
9. Şi fu cercetat popolul și se v&dă (în

adevâr) qud nu eră acolo nici un bărbat

din locuitorii din abis Galaad.
10. Şi irimisse acolo synagog'a do& spre
dece mii de bărbaţi dintre filii puterii, şi

se commando lor dicend:

duceţi-vă şi ba-

teți pe toţi locuitorii din Galaad prin gur'a

gladiului, și femeile și popolul.
11. Şi aqueast'a aveţi să faceţi: pe tot bărbatul și pe ţâtă femeea quea cunoscut
pat de bărbat să anathematisaţi (extermi-

nându'i).
12, Şi aflară dintre locuitorii din Iabis

Galaad patru sute

de copille vergini

n'au fost cunoscut

pat de barbat şi le ad-

que

dusseră în campament în Selom que este
în țerr'a Chanaan.
13. Si trimisse totă synagog'a, spre î
vorbi filiilor lui Beniamin que se află la
petr'a Remmon şi îi chiemară la pace.
14. Si în timpul aquell'a se returnară

(Quâţi mai remăssesseră din ai lui) Benia-

min: la fili'i lui Israel,

și li se detteră lor

femeile que eră dintre femeile din Labis
Galaad;

şi le plăci lor așă.

15. Şi popolului îi pără rău despre Beniamin, qusci făcusse Domnul o în trerum-

pere intre semenţiele lui Israel.

pre femei,

qusci s'au stins femeile din

18. Noi iară, nu putem le dă de femei
dintre filiele nâstre, quă ammu jurat (toţi)

filii lui Israel, dicând: blăstemat (să fiă)
quel que vă dă femee lui Beniamin.
19. Disserd dar; 6t6 s&rbătore Domnului în Selă de quând în quând, quare este
spre miadă n6pte dela Bathel spre r&săriturile sorelui în callea que suie dela Bathel la Sichime, și dela miadă di a Libanului Lebonei.

„20. Şi commandară

filiilor lui Benia-

min, dicend: duceţi-vă şi punetţi-vă în pânde prin vii;
21. Şi quând veţi ved6 qus esu filiele
locuitorilor din Seld spre a dănţă în choruri, voi să eşiţi din vii, şi să răpiți fiăquare bărbat quâte o femee dintre filiele

din Selo, şi să vă retrageţi în pământul lui
Beniamin.

22. Şi vă fi quând vor veni taţii lor sau
fraţii lor a se judică la noi, quă vommu
dicce către denșii: Făceţi-le graţiă (sau fa-

ceţi-ne noă graţiă), qudei nu'si a luat din
noi (nu'si a luat adică) nici un bărbat femee
în resbel; (şi) pentru quă nu le-aţi dat voi
pe aqueste fete (la bărbaţi) la timpul lor, aveți păcat.
23. Şi aşă făcură fili'i lui Beniamin, şi'şi
luară femei după numărul lor dintre quelle

dânțuitore que răpird, și se trasseră și se

returnară
cetăţi,

la mostenirea lor, şi'şi edificară

si locuiră

într'ensele.

24. Şi se dusseră de acolo fiili'i lui Israel în timpul aquell'a, fiă-quare bărbat

la semenţia sa şi la famillia sa, şi se scu-

lar de acolo fiă-quare bărbat la moşteni-

rea sa.
”
25. In dillele aquellea nu erâ rege în Israel: ci fiă-quare bărbat făcea queea quei
se părea drept la ochii săi.

RUTIH.
CAPU

|.

bat.

1. Şi a fost în dillele aquellea pe quând
judicii administră în Israel, quă s'a făcut
famete pe pământ; și un bărbat se dusse din
Bethleem a ludei spre a se incoloniă în țârrin'a Moab, ellu și femeea lui şi doi fiilii
ai lui.
2. Şi numele bărbatului (eră) Alimelech,

iar al femeii salle,

Noemmin;

și nu-

mele quellor doi filii ai săi (eră) Maalon și
Cheleon, Ephratheni din Bethleem a Ludei.
Şi veniră în țerrin'a Moab şi steiteră acolo.

3. Şi muri

Alimelech

bărbatul

Noem-

min-ei, şi remasse ea şi amândoi fili'i săi.
4. Aqueştia își luară femei Moabitide;

numele uneia (eră) Ophră, şi numele que]lei da doilea Ruth; şi locuird acolo că la
dece anni.
5. Şi muriră amândoi, și Maalon şi Che-

leon;

și remasse

femeea de bărbatu-ssu

de amendoi fili'i săi.

6. Şi se sculd

şi

,

ea şi amândoă nunorile

salle și se returnară din țerrin'a Moab; quă

au-fost audit din ţerrin'a Moab quă Domnul

a fost visitat popolul sâu, cu dare de pâine.
7. Şi esi din locul de unde se află, cum
şi quelle do& nurori cu densa, şi mergea

pe calle spre
ludei.

a se returnă

în pământul

8. Şi disse Noemin quellor do& nurori

Quăci am dis: quă şi de aşu ave sta-

re a fi de bărbat, şi d'a nasce filii;
13. Au pe agueștia veţi asteptă pină se
vor mâri?

au lor vă veti reţine spre a nu vă

mărită după alt bărbat? Nu filiele melle,
qud mi s'a amărit (inim'a) mai mult de quât
vog, qutci a eșit assupra mea .mân'a Domnului,

14. Şi îşi ardicard vocea şi mai plânserO; săruto apoi cu mare dor Ophra pe scră-sa şi se returnd la popolul stu. Iar

Ruth (remasse) și urmă după aqueasta.

15. Disse attunci Noemmin către Ruth:
6t5 qud cumnată-ta se înturnă la popolut
sâu șe la deii sti, retornă-te deh, şi tu în

urm'a cumnatei talle.
16. lar Ruth disse: nu me ruai îndemnă
qua să te abandonu sau să mă deslipescu
de urm'a

ta,

qudci ori-unde

mân6-voiu; popolul tu popolul meu,
Dumnedeul tău Dumnedeul meu este.

17. Şi unde vei muri, muri-voiu şi acolo vă despărţi dintre mine

18. Vădând

lar Noemmin

le disse:

returnaţi-vă,

filiele melle (duceti-yă), pentru que voiţi a
veni cu mine? Mai am eu filii în pântecele
meu quari să pâtă deveni vo& bărbaţi?
12.

Returnaţi-vă dar filiele melle,

eu am îmbătrânit

qusci

quât nu mai sunt de băr-

ea se

dânsa, încetd de a mai vorbi ei.
19. Căll&toriră amendoă pină que ajunseră la Bethleem.
Şi a fost după que intrară elle în Bethleem, qu5 resund tâtă ce-

chiemaţi

11.

qu5

ținne stăruind de ase ducce împreună cu

9. Dee Domnul vo& cum să aflaţi repaos
fiă-quare în cas'a birbatului stu! și le să10. Şi disseră ei: nu, cu tine ne vommu
înturnă la popolul tău.

si dintre tine.

dară Noemmin

tatea despre elle,

rută; iar elle îsi ardicară vocea şi plânsers;

și

voiu fi îngropată; aquestea să'mi facă Domnul, și aquestea si'mi adaoge, quă mortea

alle sale: duceţi-vă, (și) vă returnați fiăquare la casa mamei salle; facă Domnul
cu voi misericordiă, după cum aţi făcut

(voi) cu quei morţi și cu mine.

te vei ducce,

ducce-me-voiu (și eu) și ori-unde vei mân6,

şi disseră:

aqueasta este

Noemmin?
20. Iar ea disse către dânsele: nu mă mai
Noemmin,

ci chiemați-me Amara

quăci se amări întru mine quel Atot-potent
târte,
21. Plină (de bunuri) mă dusseiu de (a-

qui) și desârtă mă readdusse în apoi Domnul; pentru que dar mă mai chiemaţi
Noemmin,

quând mă umili Domnul,

şi quel

Potent cu relle mă biti?
29. Astfel reveni la urm'a sa Noemmin
si Ruth Mobitid'a nuror'a ei cu dânsa, returnându-se din ţerrin'a Moab. Elle intrară
1
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RUTH.
CAPU II.
în Bethleem pe la începutul secerișului hor- culegu din spice în urm'a
quellui la quare
dului.
voiu află graţiă în ochii lui. Iar ea disse:
du-mi-te filia mea.
CAPU II.
3. Şi se dusse, şi venind începu a culege
1.

Şi Noemmin-ei eră un bărbat cunoscut

bărbatului ei; in aquest barbat eră potent în

fortitudine,

și

la terrină, și să

şi disse către secerători: Domnul cu voi! iar
ei disserd Domnul să te binecuvinte !

din famillia lui Alimelech,

numele lui (eră) Booz.
2. Şi disse Huth Moabitid'a către Neem-

min: Lassă-mă să m& ducu

în țerrină în urma secerătorilor; și se înt&m-

pl6 din întâmplare să se afle în partea (de
pământ) a lui Booz din famillia lui Alimelech.

4. ŞI 615 qud şi Booz veni din Bethelem,

ah

N iiA)|

i

Poussin

t&rrin'a Moab.

;

RUTH ÎN TERRENA LUI B00Z.

5. Mai disse Booz feciorulu' que prestă
peste secerători; a cui 8 copill'a aqueasta?
6. ar feciorul que prestă peste secerători respunse, dicend: o jună Moabitide este quare s'a returnat din preună cu Noemmin din

-

|

1. Şi (venind aqui) disse: daţi'mi voie
să culegu și eu și să adun (spicele) dintre

Boccourt.

gerbe în urm'a seceritorilor; şi venind aqui

de dimineaţa pină sera și nu'şi mai dette
repaos quâtusi de pucin.
8. Disse attunci Booz câtre Ruth: audit'ai
fata mea? să nu te duci a adună în terrin'a
altuia; să nu te mai duci d'aqui; ci să stai
din preună cu fetele melle (din casă).
9. Ochii tâi (să fiă) in țerrină ori unde

DAP.

HI.

seceră,

RUTH.
şi să vii

commandal

în urma lor;

€t5 quă am

feciorilor să nu se altingă de

tine; şi quând îţi vă fi sete, du-te la vase
şi
vei b6 de unde beau şi feciorii.

10. Ea cădi pe faţa

sa si se înclină la

păment, și disse către densul: de unde quă

am aflat graţiă în ochii t&i spre a cugetă la
mine que şunt o străină?
11. lar Booz respunse și disse ei: forte
cu de a mănuntul 1ni s'au spus î6te quâte ai
făcut cu socră-ta după mârtea bărbatului

teu, si cum ai lăssat pe tată tu și-pe mamă

ta, şi pămentul nascerii tale, şi ai venit la
un popol pe quare nu] ai cunoscut ieri și
alaltă ieri (mai nainte).
12. Domnul să “ţi întârcă înapoi fapt'a ta,
şi să fiă ție remuneraţid plină dela Domnul
Dumnedeul lui Israel, la quare venişi a te
încrede subt arripele lui.
13. Iar ea disse: fiă qua să aflu graţiă în

ochii t&i, domnul meu, qud m'ai consolat,
și ai vorbit la inim'a servei talle; 645 dar

quă voiu fi că un'a din domesticele talle.
14. Booz, îi mai disse: acum 6 or'a mâncării, appropiă-te aqui, si mănâncă din
pâine, si intinge buccătur'a ta în ocei. Şi
şedă Ruth Walăturea

secerătorilor,

și pre-

sento ei Booz alphită (făină uscată), şi mân-

co
Și

și se sătură și avi

repaos.

15..Şi se scul spre a cullege (din nuou).
commandă „Booz

feciorilor,

dicând:

şi

ensuși în midlocul gerbelor s'o lăsați să cu-
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22. Noemmin disse altunci către Ruth
nuror'a sa: bine filia mea, quă ai a te ducce
cu fetele lui (din casă) quă nu te vor întâm-

pină (allungândute) în altă terrină.

23. ȘI se allăturd Ruth pe lângă fetele
(din casă) alle lui Booz, spre a culegge, pină
que se termină seceratui hordului; şi seceratul grâului; şi şediu cu sâcră-sa.
CAPU
1. Disse

apoi

III.

Noemmin

nurorii

salle,

filiă, au nu voiu află ţie un repaos, qua bine să fiă cu tine?
|
2. Şi acum, Booz cu alle quăruia fete (din
casă) ai fost, au nu este cunoscut al nostru ?
Etă quă ellu are să “și venture în arie hordul în nâptea aqueast'a.
3. "Tu dar scaldă-te şi te unge, şi ia'ţi îm-

pregiur vestmântul peste tine, şi suie-te la

arie; (ia ânsă ă minte) să nu te arăţi bărba-

tului pină nu vă termină d'a mâncă şi a be.
4. Şi vă fi quând se vă culcă ellu, vedi
de află locul unde dorme, şi te vei ducce si
vei descoperi quelle de pe picidrele lui, și
te vei culcă (si tu acolo); și ellu apoi îţi vă
dicce que să faci.
5. dar Ruth disse către densa: tote quite
"mi ai dis voiufacce.

6. Și descindii la arie, și făcu după tâte

quâte “i a fost commandat scră-sa.
7. Şi mânco Booz, si băi şi i se îmbună
inim'a și veni să se culce la o parte a unui

leagă, și să nu o ruşinati.
16. Ci âncă întradins si lăssaţi, si dând

stogu; iar ea veni pe ascuns,
picidrele lui, și se culcă.

să le culegă ea, și nu o mustraţi.
17. Şi cullesse în lerrină pind sâra, si
bâtă quâte a fost cules, și se făcură că la

steptânduse bărbatul, se spăimântă și se tur-

la o parte din mănuchi treceţi-le cu vederea,

un ephu de hordu.
di

18. Şi "1 ardică, si intro în cetate; şi v&socră sa quite a fost cules, şi scoțând

Ruth, dette ei quâte
quâte s'a fost săturat,
19. Ii disse attunci
les astă-di și unde ai
ventat quel quare nu

Și spusse Ruth

îi mai remăssesse din
scră sa: unde ai cuagonisit? fiă bine cute-a trecut cu vederea!

sâcrei salle unde a fost în

lucru, și disse: numele bărbatului la quare

am fost în lucru astădi (este) Booz.

20. Noemmin disse nurorii salle:

bine-

cuvântat este Domnului quă nu “și a încetat

misericordia cu quei vii că și cu quei morţi;
mai disse iar Noemmin către densa de ap-

prope ne este bărbatul (aquesta), dintre con-

sângii nostri rescumpărători:
este.
21. Iar Ruth disse către socră sa: si "mi
a mai dis ânc6: allătură-te cu feciorii mei
pină que vor termină tot seceratul que am.

şi descoperi

8. Şi a fost pe la miedul nopţii quă de-

burd, qud tă o femee culcată la piciorele lui: .
9. Disse dar: quine esci tu? Iarea disse:
Ruth serv'a ta; tinde'ţi arrip'a peste serv'a .
îa, quă rescumpărător esci tu.

10. Disse și Booz: binecuvântată tu Dom-

nului,

filie,

qud ai îmbunătățit ultima

misericordiă mai presus de quea

ta

d'ântâiu,

de a nu te ducce după juni fiă neavuţi fiă

cu averi.
11. Acum dară, fâta mea, nu te teme;
tote quăte ai gis facce-voiu ţie; quăci scie
totă semenţia din popolul meu qud femee a
virtuții esci tu,
12. Şi acum, de și în adevăr rescumpărător sunt eu, ânsă este un rescumpărător
mai apprope de quât mine.
13. Mâi în noptea (aqueastă aqui); si vă
fi de dimineaţă qus daqua (ellu) te vă rescumpără, bine, rescumpere. Iar de nu vă
voi să te rescumpere, te voiu rescumpără eu,
viu 8 Domnul! Dormi pînă dimineaţă.

14. Şi Dormi la piciorele lui pină dimi-
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RUTH

neaț'a; și se sculd pînt a nu începe a cună-

sce omu pe apprâpele său; qub Booz a fost
dis: să nu se scie cum qud a venit femee
la arie.
|

15. Şi mai disse ei: addo vestmântul que

& pe tine și ţinne']. Şi îl ţinu; și măsură şâse

m&sure de hordu, şi le pusse pe dânsa;

şi

întră (ellu) în cetate.

16. lar Ruth intro la sâcră-sa;, şi aqueast'a disse ei: que este filie? iar ea spusse ei
tote quâte a fost făcut ei bărbatul.
17. Şi disse ei: aqueste ese (măsure) de

hordu "mi a dat; quă a dis către mine să nu
te duci deşertă la s6cră-ta.

18. Aqueast'a îi disse attunci: ședi, filia
mea, pînd quând vei cundsce cum se vă termină caus'a aqueasta; quăci nu vă stă băr-

batul (aquest'a) pină quând nu vă termină

fapta (aqueast'a) astădi.
CAPU
1. Şi Booz

IV.

se sui pind la portă, și stette

acolo; şi 6tă qui rescumptrătorul, despre
quare vorbisse Booz, trecea pe acolo. Şi
disse Booz către dânsul: abătându-te sădi

aqui la o parte.

Şi se abăti si sădii.

2. Şi lud Booz dece bărbaţi din quei mai
vechi ai cetăţii şi disse: şădeţi aqui. Şi
sedură.
„8. Disse attunci Booz către rescumpărător: (scii) partea ţerrinei quare este a fratelui
nostru Alimelech, (și) quare s'a dat Noemmin-ei que s'a returnat din țârrin'a Moab.
4. ŞI eu am dis: se cuvine a descoperi la
urechia ta, dicându'ţi: cumpără'ţi în aintea
quellor que stau de facă, şi înaintea quellor
mai vechi din popolul meu; de vei să res-

cumperi, rescumpără, iar de nu vrei a res-

cumperă, spune'mi-o qua să sciu, qu nu &
de quit tine (cu drept) de a rescumpără,

şi

eu apoi după tine. Iar ellu disse: eu sunt
„(in adevăr, si) voiu rescumpără.
5. Mai disse attunci Booz: în dioa quând

CAP

legă omul

călțământul

sâu,

III.

şi dă (ast-fel)

approapelui său dreptul s&u de rescumpăra-

re,

şi aqueast'a eră mărturie în Israel.

8. Şi disse lui Booz rescumpărătorul: fiă
al t&u dreptul meu de rescumpărare. Şi își

deslegă călțămentul, și îl dette lui (Booz).
9. Disse attunci Booz quellor mai vechi

şi la tot popolul: marturi sunteți voi astădi
qud possedu tote alle lui Alimelech, si
tote quâte sunt alle lui Cheeleon și alle lui

Maalon (avândule) din mân'a Noemmin-ei;
10. Cum și pe Ruth Moabitidea mulierea

lui Maalon 'mi am possedut'o mie de soţie

spre a realţă numele mortului peste mostenirea lui, şi qua să nu se stingă numele mortului dintre fraţii lui şi dintre semenţia

popolului lui; marturi (sunteţi) voi astădi.
11. Şi disseră popolul întregu quâti se
aflăla porta (cetăţii): marturi! Și quei mai
vechi disseră: dee Domnul qua mulierea ta
que intră în cas'a ta să fiă că Rachel și că
Lia que amendoă edificară cas'a lui Israel;
şi să “ţi faci putere în Ephrathă, și să fiă un

nume (mare) în Bethleem.
12. Şi fiă casa tă că (6nsuşi) cas'a lui Phares, pe

quare Thamar ”] a născut

lui Iuda,

din posteritatea que vă dă ţie Domnul din

copill'a aqueasta.
13. Şi luă Booz pe Ruth, și deveni mulierea lui, și intro la densa, și dette Domnul
concepţiă ei și născu filiu.

e

14. Şi disseră femeile către Noemmin: bi-

ne cuvântat Domnul quare nu te-a lăssat fără
rescumpărător; şi fiă numele tău chiemat în
Israel.
15. Şi fiă ție (aquest'a) dătător înapoi de

suflet (viaţă) şi spre a nutri căruntețele talle

quă nuror'a que te-a amat născă pe aquest'a;
ea quare îţi este mai bună şi de quât șâpte
filii.

16. Şi lud Noemmin pruncul şi îl pusse

la sînul stu, și deveni lu: drept nutritâre.

17. Şi îi pusseră nume vecinele dicend:

vei luă tu în possessiă țârrin'a din mân'a

Născutu-s'a filiu Noemmin-ei, și chiemară

mortului, cată să iei și pe aqueasta (de femee)

tatăl lui David.
18. Şi aquestea sunt generațiunile lui
Phares:
19. Phares născu pe Esron; Esron născu

Noemmin-ei și dela Ruth Moabitidea femeea
qua să realţi numele mortului peste

nirea lui.
6. lar rescumpărătorul

moste-

disse: nu potu

(ast fel) să rescumpăr pentru mine qua nu

cumva să 'mi stricu moştenirea mea; rescumpără'ţi ţie dreptul meu de rescumpărare

quă eu nu voiu pute rescumpără.
7. Şi aqueast'a eră datin'a mai "nainte în

Israel despre rescumpărareşi despre schimbu
spre a confirmă ori-que cuvânt: quă îşi des-

numele lui, Obed. Aquest'a fu tațăl lui Lessă,

pe

Aram;

Aram născu pe Aminadab;

20. Şi Aminadab născu pe Naason; şi Na-

ason născu pe Salmon;
» 21. Şi Salmon

născu pe Obed;

născu

pe Booz; și Booz

29. Şi Obed născu pe Iessă; şi esş& născu
pe David, regele.
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CAPU 1,
1. Şia fost un om din Armathaim Sophim,
din muntele Ephraim, și numele lui (eră)
Elcană,

filiu al lui leroam filiu al lui Eliu,

filiu al lui Thoi, filiu al lui Sup Ephratheu.
2. ŞI aquesta avea do& mulieri: numele

uneia Anna, şi numele quellei d'a doilea
Phennana; şi Phennana avea copii; iar Anna

n'avea (nici un) copil.
3. ŞI se suiă omul aquelPa din cetatea
sa Armathaim din dille în dille spre a se închină şi a sacrifică Domnului Dumnedeului

Sabaoth în Selo.

Şi acolo

Eli şi amendoi

fili'i si, Ophni şi Phineâs (eră) sacerdoţi ai
Domnului.
4. Și a fost într'o di qud sacrific6 Elcană, și dette Phennanei femeii salle, și tutulor filiilor sti si filielor salle părți;

5. Jar Annei dette o singură parte(bună),

qud nu avea ea copil; cipentru quă amă pe
Anna Elcană mai mult de quât pe Phennana;
și Domnul a fost închis quelle din pregiurul
mitrei ei.
6. Qusci nu a fost dat ei Domnul copil
după tribulaţia ei, și după descuragiul tribulațiunei ei; și se descuragiă de aqueasta
pentru qud a fost închis Domnul quelle din
pregiurul mitrei ei spre a nu'i dă copil.
7. Şi ast-tel făcea din annu în annu quând
se suiă la cas'a Domuului;

qus se întristă și

plângea si nu mâncă.
|
8. Şi disse ei Elcană bărbatul ei: Anno!

iar ea disse: 6tă-m&.—Que ai, îi mai disse,

de plângi?

și pentru que nu

mănânci?

şi

pin în dioa morţii salle, și vin şi îmbătătu-

qă nu vă be, și ferru nu se vă sui pe capul lui.
12. Şi a fost quând se prelungi rug'a ei
înaintea Domnului qus Eli sacerdotele observă la gur'a ei.
|

13. Anna vorbiă întru inima sa; numai
buzele i se mișcă şi vocea ei nu se audiă; și

Eli o credu quă ar fi beată.

14. Disse attunci feciorul lui Eli: pind

quând

a să tot fii beată, desfă-te

teu, și du-mi-te din cas'a Domnului.

de vinul

15. ar Anna respunse și disse: nu dom-

nul meu; ci femee în di de durere sunt eu;
şi vin”și băutură imbătătore nu am băut,
ci

rev&rs înaintea Domnului suffletul meu.
16. Nu dă pe serva ta că pe o filiă corruptă; qud din multitudinea cugetelor melle
şi a întristării melle topitu-m'am pină acum.
î1. Respunse şi Eli şi disse ei: du-te în
pace; Dumnedeul lui Israel dee ție după
totă querrerea ta que ai querut dela dânsul.
18. Şi ea disse: afle serva ta graţiă în
ochii tăi, şi se dusse femeea în caljea sa,
și
intro
tul

în diversoriul său, și mâncd cu bărbaei și bău, şi faţa ei nu mai
fu tristă

(de aqui înainte).
19. Şi se sculară a doa di, și se închina
ră
Domnului, şi luând drumul (venir6)
pe cal-

lea lor.

Şi intră Elcană în cas'a sa

în Armathaim, şi cunoscu Elcană pe
Anna femeca
sa și 'şi addusse Domnul ă minte
de densa.
20. Și a fost în timpul dillelor
qud Anna

concepi şi născu filiu, si chiemd

au nu

numele lui,
Samuel; qudei a dis: dela Domnul
Dumnedeul Sabaoth *] am querut.

și băură ei în Sel și stette înaintea Domnu-

lui spre a sacrifică în Seld sacrifici tOtă casa
ul dillelor

pentru

que te mustră

inim'a îa?

sunt eu mai bun de quât dece copii?
9. Şi se sculd Anna după que mâncară

lui; și Eli sacerdotele stă pe jețu pe liminele (pragurile) templului Domnului.
10. lar ea cu suffletul

Domnului

întristat,

se rugă

şi plângea, plângea cu durere.

11. Şi prin

urare promitea Domnului

dicend: Adonai Domne,

Elo

Sabaoth,

da-

qua căutând vei căută peste umiliaţia servei
talle, siți vei adduece ă minte de mine si nu

vei uită pe serv'a îa, și vei dă servei

talle a

nasce un filiu, dă'I-voiu închinat în aintea ta

21.

Şi se sui omul Elcană

şi

și (a depunne) urările salle, şi tote

decimele
pămentului său.
„22. Iar Anna nu se sui cu densul,
quăci

disse ea bărbatului său: pînă să se
suie co-

pillul,

cată să] înţarcu

mai ântâiu,

şi

se
vă arătă attunci înaintea fecei Domnulu
i, şi
vă stă apoi acolo pentru tot-dauna.
23. Şi îi gisse Elcană bărbatul ei: fă
după cum ţi se vă părea bineîn ochii
l&i; ședi

pină îl vei înţărcă; ci întărească Dom
nul
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912:
“
ii
si
- queea que eși din gur'a ta, Şi rerhasse fernsâa..
şi allăpto pe filiul său, pină que îl întăreo.:
„2k.

Şi se sui apoi

cu

dânsul

în

Sels,

quând “1 a fost întărcat, cu un vițelde trei

anni, si cu pâini,si cu un cphu de semi-

dale şi. cu un nebel de vin; si intră în cas'a
Domnului în Seld, și copilul dinpreună cu
ei; şi îl offeriră în aintea Domnului;

25. Injunghid

26.

Şi disse: Fii

Domnul & sânt.

«Să nu se laude înțeleptul în sapienț'a sa,
«Nu quel potent în puterea sa,
«Nu quel avut în avuţiele salle;
„«Li laudese quel que se laudă
«Întru a înțellege şi ă cunâsce pe Domnul
«Şi a facce judicată şi dreptate,
“«Dreptate în midlocul pământului.»
Suitu-s'a Domnul în ceruri şi tună assu-

si în-

și offerird copillul.

înaintea lui El,

a

cu mine, domne!

viu

este suftletul tâu, domnul meu! eu sunt, fe-

meea ue am stat înaintea ta în locul aquest'a spre a mă rugă către Domnul.
- 21. Pentru copillul aquesta mă rugam,
şi dette Domnul querrerea que -am querut
dela dânsul.
„28. Eatărsși eu îl consacru Domnului, în
i0te qillele quâte vă trăi ellu, în serviţiul
Domnului. Şi se închină acolo Domnului.
CAPU

4. Și se rugd Anna și disse:

Intăritu-s'a inim'a mea în Domnul,
Şi s'a înălțat fortitudinea mea în Dumnedeul meu.
Deschisp-s'a gura mea assupra inemicilor mei;
Qudci mă bucuraiu în mântuirea ta,

Ellu judică extremităţile pământului,
Ellu dă putere regilor nostri,
Ellu vă înălță gloria Unsului său.

11. Şi lăssard copilul înaintea Domnu-

lui, şi se înturnară în Armathain

Nu mai & altul afară de tine;

ŞI nu mai €& drept că Dumnedeul

eră,

nu

cunoscea

pe

Domnul,

nici

dreptul sacerdotelui dela popolul întregu que
veniă spre a sacrifică,
13. Qud yeniă feciorul sacerdotelui cum

se ferbea carnea, şi
dinti în mân'a lui,

„14. Şi o plântă
rea quea mare sau

cu furculița

cu trei

în basin sau în căldaîn Gllă sau în tigaie, şi

15. Şi mai "nainte (6nsuşi) de a se reduc-

nostru.

3. Nu vă lăudaţi, și nu vorbiţi 'nalte cu în-

gântare,
Să nu să vorbe mari din gura vâstră;

ce în fum grăssimea veniă feciorul sacerdotelui, şi dicea bărbatului

Qu6 Domnul Sciintelor este Domnul

Şi Dumnedeu que prepară întreprinderiie salle
(Ellu cumpănesce faptele).
4. Arcul quellor potenţi destinsu-s'a fără
,

la cas'a

lor; şi copilul eră servind în faca Domnului înaintea lui Eli sacerdotele.
12. Iar filii lui Eli sacerdotele, filii înti-

o luă sacerdotele sieşi; așă se făcea în Israel întregu, Ja quei que veniă spre a sacrilică Domnului în Seld.

2. Nu mai & sânt (altul) că Domnul,

„putere,

pra lor.

nâţi

II.

)

“Qud nu în forţă & tare bărbatul.
10. Domnul spăimântă pe adversariul lui ;

tăurellul, si Anna mama

copillului îl addusse

API,

9; Elludă urarea duellui que ureadă
„: Ella binecuvântă annii drepţilor;

junghid tatăl lui sacrificiul que îl făcea din
dille în dille Domnului,

aie

,

Și quei fără putere s'au încins cu fortitu-

dine,

que

sacrifică;

carne de friptură sacerdotelui, qu6
luă dela tine carne fârtă din căldare.
16. Iar omul que sacritică, dicea:
să se reducă mai ântâiu grăssimea
după cum se cuvine, şi attunci ia

quâte poltesce sufiletul tău.—
(feciorul): nu,

dă

nu voiu
ci lassă
în fum
din tote

Şi iar dicea

ci acum să dai, quă de nu,

voiu luă cu forţa.

„.17..Şi eră păcatul feciorilor mare fârte

5. Plinii de pâini au flămândit,
Şi flămândii au moștenit pământul.

înaintea Domnului, pentru quă dispreță sacrificiul Domnului.

Quă stârp'a născu sâpte îilii

Şi quea multă în filii împucinatu-s'a.

6. Domnul ommâră și face viu,

18. Samuel eră servind înaintea DomnuJui că fecior încins cu Ephod-Bad (de in).
„19.

Cufundă în iad, și reală în sus.

Şi mamă-saîi făcea diploide mică,

și

îi adducea din dille în dille, quând aqueasta se suiă din preună cu bărbatul su să

7. Domnul face neavut și înavuţesce;

Domnul umiliă şi exalță:
8. Ardică din pulbere indigent.

sacrifice sacrificiul dillellor.

“Şi din gunoiu înalţă pe scăpătat, a
Spre a'l punne să stea cu quei tari ai po-

polului,

Şi thronul gloriei să dea lui de mostenire.

20. Şi bine-cuventă Eli pe Elcană si pe
mulierea aquestuia, dicend: retribue'ți Dom-

nul cu filii din femeea aqueast'a pentru închinarea que făcusi Domnului,

returnă omul

TERerEe
RET ARĂ „CAROL,
J9'

la locul

stu.

și asă se

