
Înmulþirea israeliþilor în Egipt

11. Iatã* numele fiilor lui Israel,
intraþi în Egipt; au intrat cu Iacov

fiecare cu familia lui: *Gen. 46.2. Cap. 6.14.

2. Ruben, Simeon, Levi, Iuda,
3. Isahar, Zabulon, Beniamin,
4. Dan, Neftali, Gad ºi Aºer.
5. Sufletele ieºite din coapsele lui

Iacov erau ºaptezeci* de toate. Iosif
era atunci în Egipt.

*Gen. 46.26,27. Vers. 20. Deut. 10.22.

6. Iosif* a murit, ºi toþi fraþii lui, ºi
toatã vârsta aceea de oameni.

*Gen. 50.26. Fapt. 7.15.

7. Fiii* lui Israel s-au înmulþit, s-au
mãrit, au crescut ºi au ajuns foarte
puternici. ªi s-a umplut þara de ei.

*Gen. 46.3. Deut. 26.5. Ps. 105.24. Fapt. 7.17.

Suferinþele israeliþilor
8. Peste Egipt s-a ridicat* un nou

împãrat care nu cunoscuse pe Iosif.
*Fapt. 7.18.

9. El a zis poporului sãu: �Iatã* cã
poporul copiilor lui Israel este mai
mare ºi mai puternic decât noi.

*Ps. 105.24.

10. Veniþi sã ne arãtãm dibaci faþã de
el, ca sã nu creascã, pentru ca nu
cumva, dacã se va întâmpla un rãzboi,
sã se uneascã ºi el cu vrãjmaºii noºtri,
sã ne batã ºi sã iasã apoi din þarã.�
*Ps. 10.2; 83.3,4. **Iov 5.13. Ps. 105.25. Prov. 16.25; 21.30.
Fapt. 7.19.
11. ªi au pus peste ei isprãvnicei, ca*

sã-i asupreascã prin** munci grele.
Astfel a zidit el cetãþile Pitom ºi
Ramses�, ca sã slujeascã de hambare
lui faraon. *Gen. 15.13. Cap. 3.7. 
Deut. 26.6. **Cap. 2.11; 5.4,5. Ps. 81.6. �Gen. 47.11.

12. Dar cu cât îl asupreau mai mult,
cu atât se înmulþea ºi creºtea; ºi s-au
scârbit de copiii lui Israel.
13. Atunci egiptenii au adus pe copiii

lui Israel la o asprã robie.
14. Le-au fãcut viaþa amarã* prin

lucrãri grele de lut** ºi cãrãmizi ºi
prin tot felul de lucrãri de pe câmp,
ºi în toate muncile acestea, pe care-i

sileau sã le facã, erau fãrã nici un pic
de milã.

*Cap. 2.23; 6.9. Num. 20.15. Fapt. 7.19,34. **Ps. 81.6.

15. Împãratul Egiptului a poruncit
moaºelor evreilor, numite una ªifra, ºi
cealaltã Pua,
16. ºi le-a zis: �Când veþi împlini

slujba de moaºe pe lângã femeile
evreilor ºi le veþi vedea pe scaunul de
naºtere, dacã este bãiat, sã-l omorâþi;
iar dacã este fatã, s-o lãsaþi sã trãiascã.�
17. Dar moaºele s-au temut* de Dum-

nezeu ºi n-au fãcut** ce le poruncise
împãratul Egiptului: ci au lãsat pe
copiii de parte bãrbãteascã sã trãiascã.

*Prov. 16.6. **Dan. 3.16,18; 6.13. Fapt. 5.29.

18. Împãratul Egiptului a chemat pe
moaºe ºi le-a zis: �Pentru ce aþi fãcut
lucrul acesta ºi aþi lãsat pe copiii de
parte bãrbãteascã sã trãiascã?�
19. Moaºele* au rãspuns lui faraon:

�Pentru cã femeile evreilor nu sunt ca
egiptencele; ele sunt vânjoase ºi nasc
înainte de venirea moaºei.�

*Ios. 2.4, etc. 2 Sam. 17.19,20.

20. Dumnezeu* a fãcut bine moaºelor;
ºi poporul s-a înmulþit ºi a ajuns foarte
mare la numãr.

*Prov. 11.18. Ecl. 8.12. Isa. 3.10. Evr. 6.10.

21. Pentru cã moaºele se temuserã de
Dumnezeu, Dumnezeu le-a fãcut case*.
*1 Sam. 2.35. 2 Sam. 7.11,13,27,29. 1 Împ. 2.24; 11.38. Ps.
127.1.

22. Atunci faraon a dat urmãtoarea
poruncã la tot poporul lui: �Sã aruncaþi
în râu pe orice bãiat* care se va naºte
ºi sã lãsaþi pe toate fetele sã trãiascã.�

*Fapt. 7.19.

Naºterea lui Moise

21. Un om* din casa lui Levi luase
de nevastã pe o fatã a lui Levi.

*Cap. 6.20. Num. 26.59. 1 Cron. 23.14.

2. Femeia aceasta a rãmas însãrcinatã
ºi a nãscut un fiu. A vãzut* cã este
frumos ºi l-a ascuns trei luni.

*Fapt. 7.20. Evr. 11.23.

3. Nemaiputând sã-l ascundã, a luat
un sicriaº de papurã, pe care l-a uns 
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cu lut ºi cu smoalã; a pus copilul în el
ºi l-a aºezat între trestii, pe malul
râului.
4. Sora* copilului pândea la o depãr-

tare oarecare, ca sã vadã ce are sã i se
întâmple. *Cap. 15.20. Num. 26.59.

5. Fata* lui faraon s-a coborât la râu
sã se scalde; ºi fetele care o însoþeau
se plimbau pe marginea râului. Ea a
zãrit sicriaºul în mijlocul trestiilor ºi a
trimis pe roaba ei sã-l ia. *Fapt. 7.21.

6. L-a deschis ºi a vãzut copilul: era
un bãieþaº care plângea. I-a fost milã
de el ºi a zis: �Este un copil de al
evreilor!�
7. Atunci sora copilului a zis fetei lui

faraon: �Sã mã duc sã-þi chem o doicã
dintre femeile evreilor, ca sã-þi alãpteze
copilul?�
8. �Du-te�, i-a rãspuns fata lui faraon.

ªi fata s-a dus ºi a chemat pe mama
copilului.
9. Fata lui faraon i-a zis: �Ia copilul

acesta, alãpteazã-mi-l, ºi îþi voi plãti.�
Femeia a luat copilul ºi l-a alãptat.
10. Copilul a crescut, ºi ea l-a adus

fetei lui faraon; ºi el i-a fost fiu*. I-a
pus numele Moise (Scos); �cãci�, a zis
ea, �l-am scos din ape.� *Fapt. 7.21.

Fuga lui Moise în Madian
11. În vremea aceea, Moise, crescând

mare*, a ieºit pe la fraþii sãi ºi a fost
martor la muncile** lor grele. A vãzut
pe un egiptean care bãtea pe un evreu,
unul dintre fraþii lui.

*Fapt. 7.23,24. Evr. 11.24-26. **Cap. 1.11.

12. S-a uitat în toate pãrþile ºi,
vãzând cã nu este nimeni, a omorât*
pe egiptean ºi l-a ascuns în nisip.

*Fapt. 7.24.

13. A ieºit* ºi în ziua urmãtoare; ºi
iatã cã doi evrei se certau. A zis celui
ce n-avea dreptate: �Pentru ce loveºti
pe semenul tãu?� *Fapt. 7.26.

14. ªi omul acela a rãspuns: �Cine*
te-a pus pe tine mai mare ºi judecãtor
peste noi? Nu cumva ai de gând sã mã
omori ºi pe mine, cum ai omorât pe
egipteanul acela?� Moise s-a temut ºi
a zis: �Nu mai încape îndoialã cã
faptul este cunoscut.� *Fapt. 7.27,28.

15. Faraon a aflat ce se petrecuse ºi
cãuta sã omoare pe Moise. Dar Moise*
a fugit dinaintea lui faraon ºi a locuit
în þara Madian. A ºezut lângã o fân-
tânã**. *Fapt. 7.29. Evr. 11.27. **Gen. 24.11; 29.2.

16. Preotul* din Madian avea ºapte
fete**. Ele au venit sã scoatã apã ºi au
umplut jgheaburile ca sã adape turma
tatãlui lor. *Cap. 3.1. **Gen. 24.11; 29.10.

17. Dar au venit pãstorii ºi le-au luat
la goanã. Atunci Moise s-a sculat, le-a
ajutat ºi le-a* adãpat turma. *Gen. 29.10.

18. Când s-au întors ele la tatãl lor
Reuel*, el a zis: �Pentru ce vã întoarceþi
aºa de curând azi?� *Num. 10.29.

19. Ele au rãspuns: �Un egiptean ne-a
scãpat din mâna pãstorilor ºi chiar ne-a
scos apã ºi a adãpat turma.�
20. ªi el a zis fetelor: �Unde este?

Pentru ce aþi lãsat acolo pe omul
acela! Chemaþi-l* sã mãnânce pâine!�

*Gen. 31.54; 43.25.

21. Moise s-a hotãrât sã locuiascã la
omul acela, care i-a dat de nevastã pe
fiica sa* Sefora. *Cap. 4.25; 18.2.

22. Ea a nãscut un fiu, cãruia el i-a
pus numele* Gherºom (Sunt strãin
aici); �cãci�, a zis el, �locuiesc ca**
strãin într-o þarã strãinã.�

*Cap. 18.3. **Fapt. 7.29. Evr. 11.13,14.

Dumnezeu aude strigãtul israeliþilor
23. Dupã* multã vreme, împãratul

Egiptului a murit; ºi copiii lui Israel**
gemeau încã din pricina robiei ºi
scoteau� strigãte deznãdãjduite. Stri-
gãtele acestea, pe care li le smulgea
robia, s-au suit pânã la Dumnezeu.
*Cap. 7.7. Fapt. 7.30. **Num. 20.16. Deut. 26.7. Ps. 12.5.
�Gen. 18.20. Cap. 3.9; 22.23,27. Deut. 24.15. Iac. 5.4.

24. Dumnezeu a* auzit gemetele lor
ºi ªi-a adus** aminte de� legãmântul
Sãu fãcut cu Avraam, Isaac ºi Iacov.
*Cap. 6.5. **Cap. 6.5. Ps. 105.8,42; 106.45. �Gen. 15.14; 46.4.

25. Dumnezeu a privit* spre copiii
lui Israel ºi a luat cunoºtinþã de ei.
*Cap. 4.31. 1 Sam. 1.11. 2 Sam. 16.12. Luca 1.25. **Cap. 3.7.

Rugul aprins

31. Moise pãºtea turma socrului sãu,
Ietro, preotul* Madianului. Odatã a

mânat turma pânã dincolo de pustiu ºi
a ajuns la muntele** lui Dumnezeu, la
Horeb. *Cap. 2.16. **Cap. 18.5. 1 Împ. 19.8.

2. Îngerul* Domnului i S-a arãtat
într-o flacãrã de foc, care ieºea din
mijlocul unui rug. Moise s-a uitat; ºi
iatã cã rugul era tot un foc, ºi rugul nu
se mistuia deloc.

*Deut. 33.16. Isa. 63.9. Fapt. 7.30.
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3. Moise a zis: �Am sã mã întorc sã
vãd ce este aceastã vedenie* minunatã
ºi pentru ce nu se mistuie rugul.�

*Ps. 111.2. Fapt. 7.31.

4. Domnul a vãzut cã el se întoarce
sã vadã; ºi Dumnezeu l-a chemat* din
mijlocul rugului ºi a zis: �Moise!
Moise!� El a rãspuns: �Iatã-mã!�

*Deut. 33.16.

5. Dumnezeu a zis: �Nu te apropia de
locul acesta; scoate-þi* încãlþãmintea
din picioare, cãci locul pe care calci
este un pãmânt sfânt.�

*Cap. 19.12. Ios. 5.15. Fapt. 7.33.

6. ªi a adãugat: �Eu sunt* Dumnezeul
tatãlui tãu, Dumnezeul lui Avraam,
Dumnezeul lui Isaac ºi Dumnezeul lui
Iacov.� Moise ºi-a ascuns faþa, cãci se
temea** sã priveascã pe Dumnezeu.
*Gen. 28.13. Vers. 15. Cap. 4.5. Mat. 22.32. Marc. 12.26. Luca
20.37. Fapt. 7.32. **1 Împ. 19.13. Isa. 6.1,5.

7. Domnul a zis: �Am* vãzut asuprirea
poporului Meu, care este în Egipt, ºi
am auzit strigãtele pe care le scoate
din pricina asupritorilor* lui; cãci îi**
cunosc durerile. *Cap. 2.23-25. Neem. 9.9. 
Ps. 106.44. Fapt. 7.34. **Gen. 18.21. Cap. 1.11; 2.25.

8. M-am coborât* ca sã-l izbãvesc**
din mâna egiptenilor ºi sã-l scot din
þara aceasta ºi sã-l duc într-o þarã� bunã
ºi întinsã, într-o þarã unde curge��
lapte ºi miere, ºi anume, în locurile pe
care le locuiesc canaaniþii*�, hetiþii,
amoriþii, fereziþii, heviþii ºi iebusiþii.

*Gen. 11.5,7; 18.21; 50.24. **Cap. 6.6,8; 12.51.
�Deut. 1.25; 8.7,8,9. ��Vers. 17. Cap. 13.5; 33.3. Num. 13.27.
Deut. 26.9,15. Ier. 11.5; 32.22. Ezec. 20.6. *�Gen. 15.18.

9. Iatã* cã strigãtele israeliþilor au
ajuns pânã la Mine ºi am vãzut chinul
cu care îi chinuiesc** Egiptenii.

*Cap. 2.23. **Cap. 1.11,13,14,22.

10. Acum*, vino, Eu te voi trimite la
faraon, ºi vei scoate din Egipt pe
poporul Meu, pe copiii lui Israel.�

*Ps. 105.26. Mica 6.4.

Trimiterea lui Moise
11. Moise a zis lui Dumnezeu: �Cine*

sunt eu, ca sã mã duc la faraon ºi sã
scot din Egipt pe copiii lui Israel?�

*Cap. 6.12. 1 Sam. 18.18. Isa. 6.5,8. Ier. 1.6.

12. Dumnezeu a zis: �Eu voi* fi
negreºit cu tine; ºi iatã care va fi
pentru tine semnul cã Eu te-am trimis:
dupã ce vei scoate pe popor din Egipt,
veþi sluji lui Dumnezeu pe muntele
acesta.� *Gen. 31.3. Deut. 31.23. Ios. 1.5. Rom. 8.31.

13. Moise a zis lui Dumnezeu: �Iatã,
când mã voi duce la copiii lui Israel ºi
le voi spune: �Dumnezeul pãrinþilor
voºtri m-a trimis la voi�; ºi mã vor
întreba: �Care este Numele Lui?� Ce
le voi rãspunde?�
14. Dumnezeu a zis lui Moise: �Eu

sunt Cel ce sunt.� ªi a adãugat: �Vei
rãspunde copiilor lui Israel astfel:
�Cel ce Se numeºte �Eu* sunt�, m-a
trimis la voi.�

*Cap. 6.3. Ioan 8.58. 2 Cor. 1.20. Evr. 13.8. Apoc. 1.4.

15. Dumnezeu a mai zis lui Moise:
�Aºa sã vorbeºti copiilor lui Israel:
�Domnul Dumnezeul pãrinþilor voºtri,
Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul
lui Isaac ºi Dumnezeul lui Iacov, m-a
trimis la voi. Acesta este Numele*
Meu pentru veºnicie, acesta este
Numele Meu din neam în neam.�

*Ps. 135.13. Osea 12.5.

16. Du-te, strânge* pe bãtrânii lui
Israel ºi spune-le: �Mi S-a arãtat
Domnul Dumnezeul pãrinþilor voºtri,
Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac ºi lui
Iacov. El a zis**: �V-am vãzut ºi am
vãzut ce vi se face în Egipt,

*Cap. 4.29. **Gen. 50.24. Cap. 2.25; 4.31. Luca 1.68.

17. ºi am zis: �Vã* voi scoate din
suferinþa Egiptului ºi vã voi duce în þara
canaaniþilor, hetiþilor, amoriþilor, fere-
ziþilor, heviþilor ºi iebusiþilor, într-o
þarã unde curge lapte ºi miere.�

*Gen. 15.14,16. Vers. 8.

18. Ei vor asculta* de glasul tãu; ºi te
vei duce, tu ºi bãtrânii lui Israel, la
împãratul Egiptului ºi îi veþi spune:
�Domnul Dumnezeul evreilor S-a
întâlnit** cu noi. Dã-ne voie sã mergem
cale de trei zile în pustiu, ca sã aducem
jertfe Domnului Dumnezeului nostru.�

*Cap. 4.31. **Cap. 5.1,3.

19. ªtiu cã împãratul Egiptului n-are*
sã vã lase sã plecaþi decât silit de o
mânã puternicã. *Num. 23.3,4,15,16.

20. Eu Îmi voi întinde* mâna ºi voi
lovi Egiptul cu tot** felul de minuni
pe care le voi face în mijlocul lui. Dupã
aceea�, are sã vã lase sã plecaþi.�

*Cap. 5.2; 7.4. **Cap. 6.6; 7.5; 9.15. �Cap. 7.3; 11.9.
Deut. 6.22. Neem. 9.10. Ps. 105.27; 135.9. Ier. 32.20. Fapt.
7.36. 

21. Voi face* chiar ca poporul acesta
sã capete trecere înaintea egiptenilor;
ºi, când veþi pleca, nu veþi pleca cu
mâinile goale. *Cap. 12.31.

22. Fiecare femeie* va cere, de la
vecina ei ºi de la cea care locuieºte în
casa ei, vase de argint, vase de aur ºi

EXODUL (IEªIREA) 3 61



haine, pe care le veþi pune pe fiii ºi
fiicele voastre. ªi veþi jefui** astfel pe
egipteni.�           *Cap. 11.3; 12.36. Ps. 106.46. Prov.
16.7. **Gen. 15.14. Cap. 11.2; 12.35,36. �Iov 27.17. Prov.
13.22. Ezec. 39.10.

ªovãirea lui Moise

41. Moise a rãspuns ºi a zis: �Iatã cã
n-au sã mã creadã, nici n-au sã

asculte de glasul meu. Ci vor zice:
�Nu þi S-a arãtat Domnul!�
2. Domnul i-a zis: �Ce ai în mânã?�

El a rãspuns: �Un* toiag.� *Vers. 17,20.

3. Domnul a zis: �Aruncã-l la pãmânt.�
El l-a aruncat la pãmânt, ºi toiagul s-a
prefãcut într-un ºarpe. Moise fugea de
el.
4. Domnul a zis lui Moise: �Întinde-þi

mâna ºi apucã-l de coadã.� El a întins
mâna ºi l-a apucat; ºi ºarpele s-a pre-
fãcut iarãºi într-un toiag în mâna lui.
5. �Iatã�, a zis Domnul, �ce vei face

ca sã creadã* cã þi S-a arãtat Domnul**
Dumnezeul pãrinþilor lor, Dumnezeul
lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac ºi
Dumnezeul lui Iacov.�

*Cap. 19.9. **Cap. 3.15.

6. Domnul i-a mai zis: �Bagã-þi mâna
în sân.� El ºi-a bãgat mâna în sân;
apoi a scos-o, ºi iatã cã mâna i se
acoperise de leprã ºi se fãcuse albã
ca* zãpada. *Num. 12.10. 2 Împ. 5.27.

7. Domnul a zis: �Bagã-þi din nou
mâna în sân.� El ºi-a bãgat din nou
mâna în sân; apoi a scos-o din sân; ºi
iatã cã mâna se fãcuse* iarãºi cum era
carnea lui.

*Num. 12.13,14. Deut. 32.39. 2 Împ. 5.14. Mat. 8.3.

8. �Dacã nu te vor crede�, a zis
Domnul, �ºi nu vor asculta de glasul
celui dintâi semn, vor crede glasul
celui de al doilea semn.
9. Dacã nu vor crede nici aceste douã

semne ºi nu vor asculta de glasul tãu, sã
iei apã din râu ºi s-o torni pe pãmânt; ºi
apa*, pe care o vei lua din râu, se va
preface în sânge pe pãmânt.� *Cap. 7.19.

10. Moise a zis Domnului: �Ah!
Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea
uºoarã; ºi cusurul acesta nu-i nici de
ieri, nici de alaltãieri, nici mãcar de
când vorbeºti Tu robului Tãu; cãci
vorba ºi limba-mi* este încurcatã.�

*Cap. 6.12. Ier. 1.6.

11. Domnul i-a zis: �Cine* a fãcut
gura omului? ªi cine face pe om mut
sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu
Eu, Domnul? *Ps. 94.9.

12. Du-te, dar; Eu voi fi cu gura* ta
ºi te voi învãþa ce vei avea de spus.�
*Isa. 50.4. Ier. 1.9. Mat. 10.19. Marc. 13.11. Luca 12.11,12;
21.14,15.

13. Moise a zis: �Ah! Doamne*,
trimite pe cine vei vrea sã trimiþi.�

*Iona 1.3.

14. Atunci Domnul S-a mâniat pe
Moise ºi a zis: �Nu-i oare acolo fratele
tãu, Aaron, levitul? ªtiu cã el vorbeºte
uºor. Iatã cã el însuºi vine* înaintea
ta; ºi, când te va vedea, se va bucura în
inima lui. *Vers. 27. 1 Sam. 10.2,3,5.

15. Tu îi vei vorbi* ºi vei pune**
cuvintele în gura lui; ºi Eu voi fi cu
gura ta ºi cu gura lui; ºi vã voi� învãþa
ce veþi avea de fãcut.
*Cap. 7.1,2. **Num. 22.38; 23.5,12,16. Deut. 18.18. Isa.
51.16. Ier. 1.9. �Deut. 5.31.

16. El va vorbi poporului pentru tine,
îþi va sluji drept gurã, ºi tu vei þine
pentru el locul lui* Dumnezeu.

*Cap. 7.4; 18.19.

17. Ia în mânã* toiagul acesta, cu
care vei face semnele.� *Vers. 2.

Moise în Egipt
18. Moise a plecat; ºi, când s-a întors

la socrul sãu, Ietro, i-a zis: �Lasã-mã,
te rog, sã plec ºi sã mã întorc la fraþii
mei, care sunt în Egipt, ca sã vãd dacã
mai trãiesc.� Ietro a zis lui Moise:
�Du-te în pace!�
19. Domnul a zis lui Moise, în

Madian: �Du-te, întoarce-te în Egipt:
cãci toþi* cei ce umblau sã-þi ia viaþa
au murit.� *Cap. 2.15,23. Mat. 2.20.

20. Moise ºi-a luat nevasta ºi copiii,
i-a pus cãlare pe mãgari ºi s-a întors
în þara Egiptului. ªi-a luat în mânã
toiagul* lui Dumnezeu.

*Cap. 17.9. Num. 20.8,9.

21. Domnul a zis lui Moise: �Plecând
ca sã te întorci în Egipt, vezi toate
minunile* pe care þi le pun în mânã, sã
le faci înaintea lui faraon. Eu** îi voi
împietri inima, ºi nu va lãsa pe popor
sã plece. *Cap. 3.20. **Cap. 7.3,13; 9.12,35; 10.1; 
14.8. Deut. 2.30. Ios. 11.20. Isa. 63.17. Ioan 12.40. Rom. 9.18.

22. Tu vei zice lui faraon: �Aºa
vorbeºte Domnul: �Israel* este fiul
Meu, întâiul** Meu nãscut.

*Osea 11.1. Rom. 9.4. 2 Cor. 6.18. **Ier. 31.9. Iac. 1.18.

23. Îþi spun: Lasã pe fiul Meu sã
plece, ca sã-Mi slujeascã; dacã nu vrei
sã-l laºi sã plece, voi ucide* pe fiul tãu,
pe întâiul tãu nãscut.� *Cap. 11.5; 12.29.

24. În timpul cãlãtoriei, într-un loc
unde a rãmas Moise peste noapte, l-a
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întâlnit* Domnul ºi a vrut sã-l**
omoare. *Num. 22.22. **Gen. 17.14.

25. Sefora a luat o piatrã ascuþitã*, a
tãiat prepuþul fiului sãu ºi l-a aruncat
la picioarele lui Moise, zicând: �Tu
eºti un soþ de sânge pentru mine.�

*Ios. 5.2,3.

26. ªi Domnul l-a lãsat. Atunci a zis
ea: �Soþ de sânge!�, din pricina tãierii
împrejur.

Întâlnirea lui Moise cu Aaron
27. Domnul a zis lui Aaron: �Du-te

înaintea* lui Moise în pustiu.� Aaron a
plecat: a întâlnit pe Moise la muntele**
lui Dumnezeu ºi l-a sãrutat.

*Vers. 14. **Cap. 3.1.

28. Moise a fãcut* cunoscut lui Aaron
toate cuvintele Domnului, care-l
trimisese, ºi toate semnele** pe
care-i poruncise sã le facã.

*Vers. 15,16. **Vers. 8,9.

29. Moise ºi Aaron ºi-au vãzut de
drum* ºi au adunat pe toþi bãtrânii
copiilor lui Israel. *Cap. 3.16.

30. Aaron* a istorisit toate cuvintele
pe care le spusese Domnul lui Moise;
ºi Moise a fãcut semnele înaintea
poporului. *Vers. 16.

31. Poporul a crezut*. Astfel au aflat
cã Domnul cercetase** pe copiii lui
Israel, cã le vãzuse� suferinþa; ºi s-au
plecat�� ºi s-au aruncat cu faþa la
pãmânt*�. *Vers. 8,9. Cap. 3.18. **Cap. 3.16. 
�Cap. 2.25; 3.7. ��Gen. 24.26. Cap. 12.27. *�1 Cron. 29.20.

Moise ºi Aaron înaintea lui faraon

51. Moise ºi Aaron s-au dus apoi la
faraon ºi i-au zis: �Aºa vorbeºte

Domnul Dumnezeul lui Israel: �Lasã
pe poporul Meu sã plece ca sã
prãznuiascã* în pustiu un praznic în
cinstea Mea.� *Cap. 10.9.

2. Faraon a rãspuns: �Cine* este
Domnul ca sã ascult de glasul Lui ºi sã
las pe Israel sã plece? Eu nu cunosc pe
Domnul ºi nu voi** lãsa pe Israel sã
plece.� *2 Împ. 18.35. Iov 21.15. **Cap. 3.19.

3. Ei au zis: �Ni S-a arãtat* Dum-
nezeul evreilor. Dã-ne voie sã facem
un drum de trei zile în pustiu ca sã
aducem jertfe Domnului, pentru ca sã
nu ne batã cu ciumã sau cu sabie.�

*Cap. 3.18.

4. ªi împãratul Egiptului le-a zis:
�Moise ºi Aaron, pentru ce abateþi
poporul de la lucrul lui? Plecaþi la
lucrãrile* voastre.� *Cap. 1.11.

Mãrirea muncilor
5. Faraon a zis: �Iatã cã poporul

acesta s-a* înmulþit acum în þarã, ºi
voi mai voiþi sã-l faceþi sã-ºi înceteze
lucrãrile?� *Cap. 1.7,9.

6. ªi chiar în ziua aceea, faraon a dat
urmãtoarea poruncã isprãvniceilor*
norodului ºi logofeþilor: *Cap. 1.11.

7. �Sã nu mai daþi poporului paie,
ca mai înainte, pentru facerea cãrãmi-
zilor; ci sã se ducã singuri sã strângã
paie.
8. Totuºi sã le cereþi acelaºi numãr

de cãrãmizi, pe care le fãceau mai
înainte; sã nu le scãdeþi nimic din ele,
cãci sunt niºte leneºi; de aceea strigã
mereu: �Haidem sã aducem jertfe
Dumnezeului nostru.�
9. Sã se dea mult de lucru oamenilor

acestora, ca sã aibã de lucru ºi sã nu
mai umble dupã nãluci.�
10. Isprãvniceii poporului ºi logofeþii

au venit ºi au spus poporului: �Aºa
vorbeºte faraon: �Nu vã mai dau paie;
11. duceþi-vã singuri de vã luaþi paie

de unde veþi gãsi; dar nu vi se scade
nimic din lucrul vostru.�
12. Poporul s-a rãspândit în toatã þara

Egiptului ca sã strângã miriºte în loc
de paie.
13. Isprãvniceii îi sileau, zicând:

�Isprãviþi-vã lucrul, zi de zi, ca ºi
atunci când erau paie!�
14. Au bãtut chiar pe logofeþii copiilor

lui Israel, puºi peste ei de isprãvniceii
lui faraon. �Pentru ce�, li se zicea,  �n-
aþi isprãvit ieri ºi azi, ca mai înainte,
numãrul de cãrãmizi care vã fusese
hotãrât?�
15. Logofeþii copiilor lui Israel s-au

dus sã se plângã la faraon ºi i-au zis:
�Pentru ce te porþi aºa cu robii tãi?
16. Robilor tãi nu li se mai dau paie

ca mai înainte, ºi totuºi ni se spune:
�Faceþi cãrãmizi!� Ba încã, robii tãi
sunt ºi bãtuþi, ca ºi când poporul tãu ar
fi vinovat.�
17. Faraon a rãspuns: �Sunteþi niºte

leneºi ºi niºte trântori! De aceea
ziceþi: �Haidem sã aducem jertfe
Domnului!�
18. Acum, duceþi-vã îndatã de lucraþi;

nu vi se vor da paie, ºi veþi face
acelaºi numãr de cãrãmizi.�

Cârtirea israeliþilor
19. Logofeþii copiilor lui Israel au

vãzut în ce stare nenorocitã erau, când
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li se zicea: �Nu vi se scade nimic din
numãrul de cãrãmizi; ci în fiecare zi sã
faceþi lucrul cuvenit unei zile.�
20. Când au ieºit de la faraon, au

întâlnit pe Moise ºi pe Aaron, care îi
aºteptau.
21. ªi* le-au zis: �Sã vã vadã Dom-

nul ºi sã judece! Voi ne-aþi fãcut urâþi
lui faraon ºi slujitorilor lui; ba încã le-
aþi dat sabia în mânã ca sã ne omoare.�

*Cap. 6.9.

22. Moise s-a întors la Domnul ºi a
zis: �Doamne, pentru ce ai fãcut un
astfel de rãu poporului acestuia?
Pentru ce m-ai trimis?
23. De când m-am dus la faraon ca

sã-i vorbesc în Numele Tãu, el face ºi
mai rãu poporului acestuia; ºi n-ai
izbãvit pe poporul Tãu.�

Izbãvirea fãgãduitã

61. Domnul a zis lui Moise: �Vei
vedea acum ce voi face lui faraon:

o mânã puternicã* îl va sili sã-i lase sã
plece; da, o mânã puternicã îl va sili
sã-i izgoneascã** din þara lui.�

*Cap. 3.19. **Cap. 11.1; 12.31,33,39.

2. Dumnezeu a mai vorbit lui Moise
ºi i-a zis: �Eu sunt Domnul.
3. Eu M-am arãtat lui Avraam, lui

Isaac ºi lui Iacov, ca Dumnezeul* cel
Atotputernic; dar n-am fost cunoscut
de el sub Numele Meu ca �Domnul**.�
*Gen. 17.1; 35.11; 48.3. **Cap. 3.14. Ps. 68.4; 83.18. Ioan
8.58. Apoc. 1.4.

4. De asemenea, Mi-am* încheiat
legãmântul Meu cu ei ca sã** le dau
þara Canaan, þara cãlãtoriilor lor sfinte,
în care au locuit ca strãini.

*Gen. 15.18; 17.4,7. **Gen. 17.8; 28.4.

5. Acum însã am* auzit gemetele
copiilor lui Israel, pe care-i þin egip-
tenii în robie, ºi Mi-am adus aminte de
legãmântul Meu. *Cap. 2.24.

6. De aceea, spune copiilor lui Israel:
�Eu* sunt Domnul: Eu vã voi** izbãvi
din muncile cu care vã apasã egiptenii,
vã voi izbãvi din robia lor ºi vã voi
scãpa� cu braþ întins ºi cu mari
judecãþi.
*Vers. 2,8,29. **Cap. 3.17; 7.4. Deut. 26.8. Ps. 81.6;
136.11,12. �Cap. 15.13. Deut. 7.8. 1 Cron. 17.21. Neem. 1.10.

7. Vã voi* lua ca popor al Meu; Eu
voi** fi Dumnezeul vostru, ºi veþi
cunoaºte cã Eu, Domnul Dumnezeul
vostru, vã izbãvesc de muncile� cu
care vã apasã egiptenii.
*Deut. 4.20; 7.6; 14.2; 26.18. 2 Sam. 7.24. **Gen. 17.7,8. Cap.
29.45,46. Deut. 29.13. Apoc. 21.7. �Cap. 5.4,5. Ps. 81.6.

8. Eu vã voi aduce în þara pe care
am jurat* cã o voi da lui Avraam, lui
Isaac ºi lui Iacov; Eu vã voi da-o în
stãpânire; Eu, Domnul.�

*Gen. 15.18; 26.3; 28.13; 35.12.

9. Astfel a vorbit Moise copiilor lui
Israel. Dar deznãdejdea ºi robia asprã
în care se aflau i-au împiedicat* sã
asculte pe Moise. *Cap. 5.21.

10. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:
11. �Du-te de vorbeºte lui faraon,

împãratul Egiptului, sã lase pe copiii
lui Israel sã iasã afarã din þara lui.�
12. Moise a rãspuns în faþa Dom-

nului: �Iatã cã nici copiii lui Israel nu
m-au* ascultat: cum are sã m-asculte
faraon pe mine** care n-am o vorbire
uºoarã?� *Vers. 9. **Vers. 30. Cap. 4.10. Ier. 1.6.

13. Domnul a vorbit lui Moise ºi lui
Aaron ºi le-a dat porunci cu privire
la copiii lui Israel ºi cu privire la
faraon, împãratul Egiptului, ca sã
scoatã din þara Egiptului pe copiii lui
Israel.

Spiþa neamului lui Moise ºi Aaron
14. Iatã cãpeteniile familiilor lor.   
Fiii* lui Ruben, întâiul nãscut al lui

Israel: Enoh, Palu, Heþron ºi Carmi.
Acestea sunt familiile lui Ruben.

*Gen. 46.9. 1 Cron. 5.3.

15. Fiii lui Simeon*: Iemuel, Iamin,
Ohad, Iachin ºi Þohar; ºi Saul, fiu
nãscut dintr-o femeie canaanitã. Aces-
tea sunt familiile lui Simeon.

*Gen. 46.10. 1 Cron. 4.24.

16. Iatã numele fiilor* lui Levi, dupã
spiþa neamului lor: Gherºon, Chehat ºi
Merari. Anii vieþii lui Levi au fost o
sutã treizeci ºi ºapte de ani.

*Gen. 46.11. Num. 3.17. 1 Cron. 6.1,16.

17. Fiii* lui Gherºon: Libni ºi ªimei,
ºi familiile lor. *1 Cron. 6.17; 23.7.

18. Fiii lui Chehat*: Amram, Iþehar,
Hebron ºi Uziel. Anii vieþii lui Chehat
au fost o sutã treizeci ºi trei de ani. 

*Num. 26.57. 1 Cron. 6.2,18.

19. Fiii lui Merari*: Mahli ºi Muºi.
Acestea sunt familiile lui Levi, dupã
spiþa neamului lor. *1 Cron. 6.19; 23.21.

20. Amram* a luat de nevastã pe
mãtuºa sa Iochebed; ºi ea i-a nãscut pe
Aaron ºi pe Moise. Anii vieþii lui
Amram au fost o sutã treizeci ºi ºapte
de ani. *Cap. 2.1,2. Num. 26.59.

21. Fiii lui* Iþehar: Core, Nefeg ºi
Zicri. *Num. 16.1. 1 Cron. 6.37,38.
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22. Fiii lui* Uziel: Miºael, Elþafan ºi
Sitri. *Lev. 10.4. Num. 3.30.

23. Aaron a luat de nevastã pe
Eliºeba, fata lui Aminadab*, sora lui
Nahºon; ºi ea i-a nãscut pe Nadab**,
Abihu, Eleazar ºi Itamar.
*Rut 4.19,20. 1 Cron. 2.10. Mat. 1.4. **Lev. 10.1. Num. 3.2;
26.60. 1 Cron. 6.3; 24.1.

24. Fiii lui* Core: Asir, Elcana ºi
Abiasaf. Acestea sunt familiile coriþilor.

*Num. 26.11.

25. Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de
nevastã pe una din fetele lui Putiel; ºi
ea* i-a nãscut pe Fineas. 
Aceºtia sunt cãpeteniile familiilor levi-

þilor cu familiile lor. *Num. 25.7,11. Ios. 24.33.

26. Aceºtia sunt Aaron acela ºi Moise
acela, cãrora* le-a zis Domnul: �Scoateþi
din þara Egiptului pe copiii lui Israel,
dupã oºtirile** lor.�

*Vers. 13. **Cap. 7.4; 12.17,51. Num. 33.1.

27. Ei sunt aceia care au vorbit* lui
faraon, împãratul Egiptului, ca** sã
scoatã din Egipt pe copiii lui Israel.
Aceºtia sunt Moise acela ºi Aaron
acela.

*Cap. 5.1,3; 7.10. **Vers. 13. Cap. 32.7; 33.1. Ps. 77.20.

28. Când a vorbit Domnul lui Moise
în þara Egiptului,
29. Domnul a zis lui Moise: �Eu* sunt

Domnul. Spune** lui faraon, împã-
ratul Egiptului, tot ce-þi spun.�

*Vers. 2. **Vers. 11. Cap. 7.2.

30. ªi Moise a rãspuns înaintea
Domnului: �Iatã cã eu* nu vorbesc
uºor: cum are sã m-asculte faraon?�

*Vers. 12. Cap. 4.10.

Cele zece urgii

71. Domnul a zis lui Moise: �Iatã cã
te fac Dumnezeu* pentru faraon; ºi

fratele tãu, Aaron, va fi prorocul** tãu.
*Cap. 4.16. Ier. 1.10. **Cap. 4.16.

2. Tu vei spune tot* ce-þi voi porunci
Eu, iar fratele tãu, Aaron, va vorbi lui
faraon, ca sã lase pe copiii lui Israel sã
plece din þara lui. *Cap. 4.15.

3. Eu voi împietri* inima lui faraon,
ºi Îmi voi înmulþi** semnele� ºi
minunile în þara Egiptului.

*Cap. 4.21. **Cap. 11.9. �Cap. 4.7.

4. Totuºi, faraon n-are sã v-asculte.
Apoi Îmi voi întinde* mâna asupra
Egiptului ºi voi scoate din þara Egip-
tului oºtile Mele, pe poporul Meu, pe
copiii lui Israel, prin** mari judecãþi.

*Cap. 10.1; 11.9. **Cap. 6.6.

5. Egiptenii vor cunoaºte* cã Eu sunt
Domnul, când Îmi voi întinde** mâna

asupra Egiptului ºi când voi scoate din
mijlocul lor pe copiii lui Israel.�

*Vers. 17. Cap. 8.22; 14.4,18. Ps. 9.16. **Cap. 3.20.

6. Moise ºi Aaron au fãcut* ce le
poruncise Domnul: aºa au fãcut. *Vers. 2.

7. Moise era în vârstã de optzeci* de
ani, iar Aaron de optzeci ºi trei de ani,
când au vorbit lui faraon.

*Deut. 29.5; 31.2; 34.7. Fapt. 7.23,30.

Moise ºi Aaron fac minuni
8. Domnul a zis lui Moise ºi lui Aaron:
9. �Dacã vã va vorbi faraon ºi vã va

zice*: �Faceþi o minune!�, sã zici lui
Aaron: �Ia-þi** toiagul ºi aruncã-l
înaintea lui faraon. ªi toiagul se va
preface într-un ºarpe.�

*Isa. 7.11. Ioan 2.18; 6.30. **Cap. 4.2,17.

10. Moise ºi Aaron s-au dus la faraon
ºi au fãcut cum* poruncise Domnul.
Aaron ºi-a aruncat toiagul înaintea lui
faraon ºi înaintea slujitorilor lui; ºi
toiagul s-a prefãcut** într-un ºarpe.

*Vers. 9. **Cap. 4.3.

11. Dar faraon a chemat pe niºte
înþelepþi* ºi pe niºte vrãjitori**, ºi
vrãjitorii Egiptului au fãcut� ºi ei la
fel prin vrãjitoriile lor.

*Gen. 41.8. **2 Tim. 3.8. �Vers. 22. Cap. 8.7,18.

12. Toþi ºi-au aruncat toiegele, ºi s-au
prefãcut în ºerpi. Dar toiagul lui
Aaron a înghiþit toiegele lor.
13. Inima lui faraon s-a împietrit ºi

n-a ascultat de Moise ºi de Aaron,
dupã* cum spusese Domnul.

*Vers. 4. Cap. 4.21. 

Cea dintâi urgie: prefacerea apei în
sânge

14. Domnul a zis lui Moise: �Faraon
are inima* împietritã: nu vrea sã lase
poporul sã plece. *Cap. 8.15; 10.1,20,27.

15. Du-te la faraon dis-de-dimineaþã,
când are sã iasã sã se ducã la apã, ºi sã
te înfãþiºezi înaintea lui pe malul râu-
lui. Sã-þi iei în mânã toiagul* care a
fost prefãcut în ºarpe, *Vers. 10. Cap. 4.2,3.

16. ºi sã zici lui faraon: �Domnul
Dumnezeul* evreilor m-a trimis la
tine sã-þi spun: �Lasã pe poporul Meu
sã plece ca** sã-Mi slujeascã în
pustiu. Dar iatã cã pânã acum n-ai
ascultat. *Cap. 3.18. **Cap. 3.12,18; 5.1,3.

17. Acum, aºa vorbeºte Domnul:
�Iatã cum vei cunoaºte* cã Eu sunt
Domnul. Am sã lovesc apele râului cu
toiagul din mâna mea; ºi ele se vor
preface** în sânge�.

*Vers. 5. Cap. 5.2. **Cap. 4.9. �Apoc. 16.4,6.
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18. Peºtii din râu vor pieri, râul se va
împuþi, aºa cã le va fi greaþã* egip-
tenilor sã bea din apa râului.� *Vers. 24.

19. Domnul a zis lui Moise: �Spune
lui Aaron: �Ia-þi toiagul ºi întinde-þi*
mâna peste apele egiptenilor, peste
râurile lor, peste pâraiele lor, peste
iazurile lor ºi peste toate bãlþile lor.
Ele se vor preface în sânge; ºi va fi
sânge în toatã þara Egiptului, atât în
vasele de lemn, cât ºi în vasele de
piatrã.� *Cap. 8.5,6,16; 9.22; 10.12,21; 14.21,26.

20. Moise ºi Aaron au fãcut cum le
poruncise Domnul. Aaron a ridicat*
toiagul ºi a lovit apele râului, sub
ochii lui faraon ºi sub ochii slujitorilor
lui; ºi toate apele** râului s-au
prefãcut în sânge.

*Cap. 17.5. **Ps. 78.44; 105.29.

21. Peºtii din râu au pierit, râul s-a
împuþit, aºa cã egiptenii nu mai
puteau* sã bea apa râului, ºi a fost
sânge în toatã þara Egiptului. *Vers. 18.

22. Dar vrãjitorii* Egiptului au fãcut
ºi ei la fel prin vrãjitoriile lor. Inima
lui faraon s-a împietrit ºi n-a ascultat
de Moise ºi de Aaron, dupã cum**
spusese Domnul. *Vers. 11. **Vers. 3.

23. Faraon s-a întors de la râu ºi s-a
dus acasã; dar nu ºi-a pus la inimã
aceste lucruri.
24. Toþi egiptenii au sãpat în împre-

jurimile râului ca sã gãseascã apã de
bãut; cãci nu puteau sã bea din apa
râului.
25. Au trecut ºapte zile, dupã ce a

lovit Domnul, râul.

Broaºtele

81. Domnul a zis lui Moise: �Du-te
la faraon ºi spune-i: �Aºa vorbeºte

Domnul: �Lasã pe poporul Meu sã
plece ca sã-Mi* slujeascã.

*Cap. 3.12,18.

2. Dacã nu* vrei sã-l laºi sã plece, am
sã aduc broaºte** pe toatã întinderea
þãrii tale. *Cap. 7.14; 9.2. **Apoc. 16.13.

3. Râul va miºuna de broaºte; ele se
vor sui ºi vor intra în casa ta, în odaia*
ta de dormit ºi în patul tãu, în casa
slujitorilor tãi ºi în casele poporului
tãu, în cuptoarele ºi în postãvile de
frãmântat pâinea. *Ps. 105.30.

4. Ba încã broaºtele se vor sui ºi pe
tine, pe poporul tãu ºi pe toþi slujitorii
tãi.�
5. Domnul a zis lui Moise: �Spune lui

Aaron*: �Întinde-þi mâna cu toiagul

peste râuri, peste pâraie ºi peste iazuri,
ºi scoate broaºte din ele peste þara
Egiptului!� *Cap. 7.19.

6. Aaron ºi-a întins mâna peste apele
Egiptului; ºi au ieºit* broaºtele ºi au
acoperit þara Egiptului. *Ps. 78.45; 105.30.

7. Dar* ºi vrãjitorii au fãcut la fel
prin vrãjitoriile lor: au scos ºi ei
broaºte peste toatã þara Egiptului.

*Cap. 7.11.

8. Faraon a chemat pe Moise ºi pe
Aaron ºi a zis*: �Rugaþi-vã Domnului,
sã depãrteze broaºtele de la mine ºi de
la poporul meu; ºi am sã las pe popor
sã plece sã aducã jertfe Domnului.�

*Cap. 9.28; 10.17. Num. 21.7. 1 Împ. 13.6. Fapt. 8.24.

9. Moise a zis lui faraon: �Hotãrãºte-mi
când sã mã rog Domnului pentru tine,
pentru slujitorii tãi ºi pentru poporul
tãu, ca sã îndepãrteze broaºtele de la
tine ºi din casele tale? Nu vor mai
rãmâne decât în râu.�
10. El a rãspuns: �Mâine.� ªi Moise a

zis: �Aºa va fi, ca sã ºtii cã nimeni* nu
este ca Domnul Dumnezeul nostru.
*Cap. 9.14. Deut. 33.26. 2 Sam. 7.22. 1 Cron. 17.20. Ps. 86.8.
Isa. 46.9. Ier. 10.6,7.

11. Broaºtele se vor depãrta de la tine
ºi din casele tale, de la slujitorii tãi ºi
de la poporul tãu; nu vor mai rãmâne
decât în râu.�
12. Moise ºi Aaron au ieºit de la

faraon. ªi Moise a* strigat cãtre
Domnul cu privire la broaºtele cu care
lovise pe faraon.

*Vers. 30. Cap. 9.33; 10.18; 32.11. Iac. 5.16-18.

13. Domnul a fãcut cum cerea Moise;
ºi broaºtele au pierit în case, în curþi ºi
în ogoare.
14. Le-au strâns grãmezi, ºi þara s-a

împuþit.
15. Faraon, vãzând cã are* rãgaz sã

rãsufle în voie, ºi-a** împietrit inima
ºi n-a ascultat de Moise ºi de Aaron,
dupã cum spusese Domnul.

*Ecl. 8.11. **Cap. 7.14.

Pãduchii
16. Domnul a zis lui Moise: �Spune

lui Aaron: �Întinde-þi toiagul ºi loveºte
þãrâna pãmântului, ºi se va preface în
pãduchi1, în toatã þara Egiptului.�
17. Aºa au fãcut. Aaron ºi-a întins

mâna cu toiagul ºi a lovit þãrâna
pãmântului; ºi s-a prefãcut în* pãduchi
pe toþi oamenii ºi pe toate dobitoacele.
Toatã þãrâna pãmântului s-a prefãcut

EXODUL (IEªIREA) 7, 866

1. Sau: þânþari



în pãduchi, în toatã þara Egiptului.
*Ps. 105.31.

18. Vrãjitorii* au cãutat sã facã ºi ei
pãduchi prin vrãjitoriile lor; dar n-au**
putut. Pãduchii erau pe oameni ºi pe
dobitoace. *Cap. 7.11. **Luca 10.18. 2 Tim. 3.8,9.

19. ªi vrãjitorii au zis lui faraon:
�Aici este* degetul lui Dumnezeu!�
Dar inima** lui faraon s-a împietrit  ºi
n-a ascultat de Moise ºi de Aaron,
dupã cum spusese Domnul.

*1 Sam. 6.3,9. Ps. 8.3. Mat. 12.28. Luca 11.20. **Vers. 15.

Musca câineascã
20. Domnul a zis lui Moise*: �Scoa-

lã-te dis-de-dimineaþã ºi du-te înaintea
lui faraon, când are sã iasã sã se ducã
la apã. Sã-i spui: �Aºa vorbeºte
Domnul**: �Lasã pe poporul Meu sã
plece ca sã-Mi slujeascã.

*Cap. 7.15. **Vers. 1.

21. Dacã nu vei lãsa pe poporul Meu
sã plece, am sã trimit muºte câineºti
împotriva ta, împotriva slujitorilor tãi,
împotriva poporului tãu ºi împotriva
caselor tale; casele egiptenilor vor fi
pline de muºte, ºi pãmântul va fi
acoperit de ele.
22. Dar*, în ziua aceea, voi deosebi

þinutul Gosen, unde locuieºte poporul
Meu, ºi acolo nu vor fi muºte, pentru
ca sã cunoºti cã Eu, Domnul, sunt în
mijlocul þinutului acestuia.

*Cap. 9.4,6,26; 10.23; 11.6,7; 12.13.

23. Voi face o deosebire între poporul
Meu ºi poporul tãu. Semnul acesta va
fi mâine.�
24. Domnul a fãcut aºa. A venit* un

roi de muºte câineºti în casa lui Faraon
ºi a slujitorilor lui, ºi toatã þara Egiptului
a fost pustiitã de muºte câineºti.

*Ps. 78.45; 105.31.

25. Faraon a chemat pe Moise ºi pe
Aaron ºi le-a zis: �Duceþi-vã de aduceþi
jertfe Dumnezeului vostru aici în þarã.�
26. Moise a rãspuns: �Nu este deloc

potrivit sã facem aºa; cãci am aduce
Domnului Dumnezeului nostru jertfe
care sunt o urâciune pentru egipteni.
ªi dacã am aduce, sub ochii lor, jertfe
care sunt o* urâciune pentru egipteni,
nu ne vor ucide ei oare cu pietre?

*Gen. 43.32; 46.34. Deut. 7.25,26; 12.31.

27. Vom face mai bine un drum de*
trei zile în pustiu, ºi acolo vom aduce
jertfe Domnului Dumnezeului nostru,
dupã cum** ne va spune.�

*Cap. 3.18. **Cap. 3.12.

28. Faraon a zis: �Vã voi lãsa sã
plecaþi, ca sã aduceþi jertfe Domnului
Dumnezeului vostru în pustiu; numai
sã nu vã depãrtaþi prea mult, dacã
plecaþi*. Rugaþi-vã pentru mine.�

*Vers. 8. Cap. 9.28. 1 Împ. 13.6.

29. Moise a rãspuns: �Am sã ies de la
tine ºi am sã mã rog Domnului. Mâine,
muºtele se vor depãrta de la faraon, de
la slujitorii lui ºi de la poporul lui. Dar
sã nu ne* mai înºele faraon, nevrând
sã lase pe popor sã plece ca sã aducã
jertfe Domnului.� *Vers. 15.

30. Moise a ieºit de la faraon ºi s-a*
rugat Domnului. *Vers. 12.

31. Domnul a fãcut cum cerea Moise;
ºi muºtele s-au depãrtat de la faraon,
de la slujitorii lui ºi de la poporul lui.
N-a mai rãmas una.
32. Dar faraon, ºi de data aceasta, 

ºi-a împietrit* inima ºi n-a lãsat pe
popor sã plece. *Vers. 15. Cap. 4.21.

Ciuma vitelor

91. Domnul a zis lui Moise*: �Du-te
la faraon ºi spune-i: �Aºa vorbeºte

Domnul Dumnezeul evreilor: �Lasã pe
poporul Meu sã plece, ca sã-Mi
slujeascã. *Cap. 8.1.

2. Dacã* nu vrei sã-l laºi sã plece ºi
dacã-l mai opreºti, *Cap. 8.2.

3. iatã*, mâna Domnului va fi peste
turmele tale de pe câmp; peste cai,
peste mãgari, peste cãmile, peste boi
ºi peste oi; ºi anume va fi o ciumã
foarte mare. *Cap. 7.4.

4. Dar Domnul va* face deosebire
între turmele lui Israel ºi turmele
egiptenilor, aºa cã nu va pieri nimic
din tot ce este al copiilor lui Israel.�

*Cap. 8.22.

5. Domnul a hotãrât vremea ºi a zis:
�Mâine, va face Domnul lucrul acesta
în þarã.�
6. ªi Domnul a fãcut aºa, chiar de a

doua zi*. Toate turmele egiptenilor au
pierit, dar n-a pierit nici o vitã din
turmele copiilor lui Israel. *Ps. 78.50.

7. Faraon a trimis sã vadã ce se
întâmplase: ºi iatã cã nici o vitã din
turmele lui Israel nu pierise. Dar
inima* lui faraon s-a împietrit ºi n-a
lãsat pe popor sã plece. *Cap. 7.14; 8.32.

Vãrsatul negru
8. Domnul a zis lui Moise ºi lui

Aaron: �Umpleþi-vã mâinile cu cenuºã
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din cuptor, ºi Moise s-o arunce spre
cer, sub ochii lui faraon.
9. Ea se va preface într-o þãrânã care

va acoperi toatã þara Egiptului; ºi va
da naºtere, în toatã þara Egiptului, pe
oameni ºi pe dobitoace, la niºte bube*
pricinuite de niºte bãºici fierbinþi.�

*Apoc. 16.2.

10. Ei au luat cenuºã din cuptor ºi 
s-au înfãþiºat înaintea lui faraon;
Moise a aruncat-o spre cer, ºi ea a dat
naºtere, pe oameni ºi pe dobitoace, la
niºte* bube pricinuite de niºte bãºici
fierbinþi. *Deut. 28.27.

11. Vrãjitorii* nu s-au putut arãta
înaintea lui Moise, din pricina bubelor;
cãci bubele erau pe vrãjitori, ca ºi pe
toþi egiptenii. *Cap. 8.18,19. 2 Tim. 3.9.

12. Domnul a împietrit inima lui
faraon, ºi faraon n-a ascultat de Moise
ºi de Aaron*, dupã cum spusese
Domnul lui Moise. *Cap. 4.21.

Piatra ºi focul
13. Domnul a zis lui Moise*:

�Scoalã-te dis-de-dimineaþã, du-te
înaintea lui faraon ºi spune-i: �Aºa
vorbeºte Domnul Dumnezeul evreilor:
�Lasã pe poporul Meu sã plece ca sã-Mi
slujeascã. *Cap. 8.20.

14. Fiindcã, de data aceasta, am sã
trimit toate urgiile Mele împotriva
inimii tale, împotriva slujitorilor tãi
ºi împotriva poporului tãu ca sã* ºtii
cã nimeni nu este ca Mine pe tot
pãmântul. *Cap. 8.10.

15. Dacã Mi-aº fi* întins mâna ºi te-aº
fi lovit cu ciumã, pe tine ºi pe poporul
tãu, ai fi pierit de pe pãmânt.

*Cap. 3.20.

16. Dar te-am lãsat sã rãmâi în
picioare* ca sã vezi puterea Mea, ºi
Numele Meu sã fie vestit în tot
pãmântul. 

*Cap. 14.17. Prov. 16.4. Rom. 9.17. 1 Pet. 2.9.

17. Dacã te mai ridici împotriva popo-
rului Meu ºi dacã nu-l laºi sã plece,
18. iatã, mâine, la ceasul acesta, voi

face sã batã o piatrã aºa de mare, cum
n-a mai fost în Egipt, din ziua înteme-
ierii lui ºi pânã azi.
19. Pune-þi, dar, la adãpost turmele ºi

tot ce ai pe câmp. Piatra are sã batã pe
toþi oamenii ºi toate vitele de pe câmp,
care nu vor fi intrat în case; ºi vor pieri.�
20. Aceia dintre slujitorii lui faraon,

care s-au temut de cuvântul Domnului,
ºi-au adunat în case robii ºi turmele.

21. Dar cei ce nu ºi-au pus la inimã
cuvântul Domnului ºi-au lãsat robii ºi
turmele pe câmp.
22. Domnul a zis lui Moise: �Întinde-þi

mâna spre cer; ºi are sã batã* piatra în
toatã þara Egiptului pe oameni, pe vite
ºi pe toatã iarba de pe câmp în þara
Egiptului!� *Apoc. 16.21.

23. Moise ºi-a întins toiagul spre cer;
ºi* Domnul a trimis tunete ºi piatrã, de
cãdea foc pe pãmânt. Domnul a fãcut
sã batã piatra peste þara Egiptului.
*Ios. 10.11. Ps. 18.13; 78.47; 105.32; 148.8. Isa. 30.30. Ezec.
38.22. Apoc. 8.7.

24. A bãtut piatra, ºi focul se amesteca
cu piatra; piatra era aºa de mare încât
nu mai bãtuse piatrã ca aceea în toatã
þara Egiptului de când este el locuit de
oameni.
25. Piatra a nimicit, în toatã þara

Egiptului, tot ce era pe câmp, de la
oameni pânã la dobitoace; piatra a*
nimicit ºi toatã iarba de pe câmp, ºi a
frânt toþi copacii de pe câmp.

*Ps. 105.33.

26. Numai* în þinutul Gosen, unde
erau copiii lui Israel, n-a bãtut piatra.

*Cap. 8.22; 9.4,6; 10.23; 11.7; 12.13. Isa. 32.18,19.

27. Faraon a trimis sã cheme pe
Moise ºi pe Aaron ºi le-a zis: �De data
aceasta*, am pãcãtuit**; Domnul are
dreptate, iar eu ºi poporul meu suntem
vinovaþi. *Cap. 10.16.
**2 Cron. 12.6. Ps. 129.4; 145.17. Plân. 1.18. Dan. 9.14.

28. Rugaþi-vã* Domnului ca sã nu
mai fie tunete ºi piatrã; ºi vã voi lãsa
sã plecaþi ºi nu veþi mai fi opriþi.�

*Cap. 8.8,28; 10.17. Fapt. 8.24.

29. Moise i-a zis: �Când voi ieºi din
cetate, voi ridica mâinile* spre Domnul,
tunetele vor înceta ºi nu va mai bate
piatra, ca sã** ºtii cã al Domnului este
pãmântul! *1 Împ. 8.22,38. 
Ps. 143.6. Isa. 1.15. **Ps. 24.1. 1 Cor. 10.26,28.

30. Dar ºtiu* cã tu ºi slujitorii tãi tot
nu vã veþi teme de Domnul Dumnezeu.�

*Isa. 26.10.

31. Inul ºi orzul* se prãpãdiserã,
pentru cã orzul tocmai dãduse în spic,
iar inul era în floare; *Rut 1.22; 2.23.

32. grâul ºi ovãzul nu se stricaserã,
pentru cã erau târzii.
33. Moise a plecat de la faraon ºi a

ieºit afarã din cetate; ºi-a ridicat*
mâinile spre Domnul, tunetele ºi
piatra au încetat ºi n-a mai cãzut
ploaia pe pãmânt. *Vers. 29. Cap. 8.12.

34. Faraon, vãzând cã ploaia, piatra
ºi tunetele încetaserã, n-a contenit sã
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pãcãtuiascã ºi ºi-a împietrit inima, el
ºi slujitorii lui.
35. Lui faraon i s-a împietrit* inima

ºi n-a lãsat pe copiii lui Israel sã plece,
dupã cum spusese Domnul prin Moise.

*Cap. 4.21.

Lãcustele

10 1. Domnul a zis lui Moise: 
�Du-te la faraon*, cãci i-am

împietrit inima lui ºi a slujitorilor
lui** ca sã fac semnele Mele în
mijlocul lor *Cap. 4.21; 7.14. **Cap. 7.4.

2. ºi ca* sã istoriseºti fiului tãu ºi
fiului fiului tãu cum M-am purtat cu
egiptenii ºi ce semne am fãcut în
mijlocul lor. ªi veþi cunoaºte cã Eu
sunt Domnul.�

*Deut. 4.9. Ps. 44.1; 71.18; 78.5, etc. Ioel 1.3.

3. Moise ºi Aaron s-au dus la faraon
ºi i-au zis: �Aºa vorbeºte Domnul
Dumnezeul evreilor: �Pânã când ai de
gând sã nu vrei sã* te smereºti
înaintea Mea? Lasã pe poporul Meu sã
plece ca sã-Mi slujeascã.
*1 Împ. 21.29. 2 Cron. 7.14; 34.27. Iov 42.6. Ier. 13.18. Iac.
4.10. 1 Pet. 5.6.

4. Dacã nu vrei sã laºi pe poporul
Meu sã plece, iatã, voi trimite mâine
niºte* lãcuste pe toatã întinderea þãrii
tale. *Prov. 30.27. Apoc. 9.3.

5. Ele vor acoperi faþa pãmântului, de
nu se va mai putea vedea pãmântul*;
vor mânca ce a mai rãmas nevãtãmat,
vor mânca ce v-a lãsat piatra, vor
mânca toþi copacii care cresc pe
câmpiile voastre, *Cap. 9.32. Ioel 1.4; 2.25.

6. îþi vor* umple casele tale, casele
tuturor slujitorilor tãi ºi casele tuturor
egiptenilor. Pãrinþii tãi ºi pãrinþii
pãrinþilor tãi n-au vãzut aºa ceva de
când sunt ei pe pãmânt pânã în ziua de
azi.� Moise a plecat ºi a ieºit de la
faraon. *Cap. 8.3,21.

7. Slujitorii lui faraon i-au zis: �Pânã
când are sã fie omul acesta o pacoste*
pentru noi? Lasã pe oamenii aceºtia sã
plece ºi sã slujeascã Domnului Dum-
nezeului lor. Tot nu vezi cã piere
Egiptul?�
*Cap. 23.33. Ios. 23.13. 1 Sam. 18.21. Ecl. 7.26. 1 Cor. 7.15.

8. Au întors la faraon pe Moise ºi
Aaron. �Duceþi-vã�, le-a zis el, �ºi
slujiþi Domnului Dumnezeului vostru.
Care ºi cine sunt cei ce vor merge?�
9. Moise a rãspuns: �Vom merge cu

copiii ºi cu bãtrânii noºtri, cu fiii ºi
fiicele noastre, cu oile ºi boii noºtri;

cãci avem sã þinem o sãrbãtoare* în
cinstea Domnului.� *Cap. 5.1.

10. Faraon le-a zis: �Aºa sã fie
Domnul cu voi, cum vã voi lãsa eu sã
plecaþi, pe voi ºi pe copiii voºtri!
Luaþi seama, cãci este rãu ce aveþi de
gând sã faceþi!
11. Nu, nu; ci duceþi-vã voi, bãrbaþii,

ºi slujiþi Domnului, cãci aºa aþi cerut.�
ªi i-au izgonit dinaintea lui faraon.
12. Domnul a zis lui Moise*: �Întinde-þi

mâna peste þara Egiptului ca sã vinã
lãcustele peste þara Egiptului ºi sã**
mãnânce toatã iarba pãmântului, tot ce
a lãsat piatra.� *Cap. 7.19. **Vers. 4,5.

13. Moise ºi-a întins toiagul peste
þara Egiptului; ºi Domnul a fãcut sã
sufle un vânt dinspre rãsãrit peste þarã,
toatã ziua ºi toatã noaptea aceea.
Dimineaþa, vântul dinspre rãsãrit adu-
sese lãcustele.
14. Lãcustele* au venit peste þara

Egiptului ºi s-au aºezat pe toatã
întinderea Egiptului; erau în numãr
atât de mare cum nu mai** fusese ºi
nu va mai fi un astfel de roi de lãcuste.

*Ps. 78.46; 105.34. **Ioel 2.2.

15. Au acoperit* toatã faþa pãmân-
tului, de nu se mai vedea pãmântul;
au** mâncat toatã iarba de pe pãmânt
ºi tot rodul pomilor, tot ce lãsase
piatra; ºi n-a rãmas nimic verde în
copaci, nici în iarba de pe câmp, în
toatã þara Egiptului. *Vers. 5. **Ps. 105.35.

16. Faraon a chemat îndatã pe Moise
ºi pe Aaron ºi a zis: �Am* pãcãtuit
împotriva Domnului Dumnezeului
vostru ºi împotriva voastrã. *Cap. 9.27.

17. Dar iartã-mi pãcatul numai de
data aceasta; ºi rugaþi* pe Domnul
Dumnezeul vostru sã depãrteze de la
mine ºi urgia aceasta de moarte!�

*Cap. 9.28. 1 Împ. 13.6.

18. Moise a* ieºit de la faraon ºi s-a
rugat Domnului. *Cap. 8.30.

19. Domnul a fãcut sã sufle un vânt
foarte puternic dinspre apus, care a
luat lãcustele ºi le-a aruncat* în Marea
Roºie; n-a rãmas o lãcustã pe toatã
întinderea Egiptului. *Ioel 2.20.

20. Domnul a* împietrit inima lui
faraon, ºi faraon n-a lãsat pe copiii lui
Israel sã plece. *Cap. 4.21; 11.10.

Întuneric de trei zile
21. Domnul a zis lui Moise*: �Întinde-þi

mâna spre cer ºi va fi întuneric peste
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þara Egiptului, aºa de întuneric de sã
se poatã pipãi.� *Cap. 9.22.

22. Moise ºi-a întins mâna spre cer; ºi
a fost* întuneric beznã în toatã þara
Egiptului, timp de trei zile. *Ps. 105.28.

23. Nici nu se vedeau unii pe alþii, ºi
nimeni nu s-a sculat din locul lui timp
de trei zile. Dar*, în locurile unde
locuiau toþi copiii lui Israel, era
luminã. *Cap. 8.22.

24. Faraon a chemat pe Moise ºi a*
zis: �Duceþi-vã ºi slujiþi Domnului! Sã
nu rãmânã în þarã decât oile ºi boii
voºtri**; copiii voºtri vor putea merge
ºi ei împreunã cu voi.� *Vers. 8. **Vers. 10.

25. Moise a rãspuns: �Chiar sã ne dai
tu însuþi jertfele ºi arderile de tot, pe
care le vom aduce Domnului Dum-
nezeului nostru,
26. ºi turmele noastre tot trebuie sã

meargã cu noi ºi sã nu rãmânã o
unghie din ele; cãci din ele vom lua ca
sã slujim Domnului Dumnezeului
nostru; iar pânã vom ajunge acolo, nu
ºtim ce vom alege ca sã aducem
Domnului.�
27. Domnul a împietrit* inima lui

faraon, ºi faraon n-a vrut sã-i lase sã
plece. *Vers. 20. Cap. 4.21; 14.4,8.

28. Faraon a zis lui Moise: �Ieºi de la
mine! Sã nu cumva sã te mai arãþi
înaintea mea, cãci în ziua în care te vei
arãta înaintea mea, vei muri.�
29. �Da!�, a rãspuns Moise, �nu* mã

voi mai arãta înaintea ta.� *Evr. 11.27.

Ameninþarea 
cu urgia a zecea

111. Domnul a zis lui Moise: �Voi
mai aduce o urgie asupra lui

faraon ºi asupra Egiptului. Dupã aceea
vã va lãsa sã plecaþi de aici*. Când vã
va lãsa sã plecaþi de tot, chiar vã va
izgoni de aici. *Cap. 12.31,33,39.

2. Vorbeºte cu poporul, ca atunci
fiecare sã cearã de la vecinul sãu ºi
fiecare de la vecina ei*, vase de argint
ºi vase de aur.� *Cap. 3.22; 12.35.

3. Domnul* a fãcut ca poporul sã
capete trecere înaintea egiptenilor.
Chiar Moise** era foarte bine vãzut în
þara Egiptului, înaintea slujitorilor lui
faraon ºi înaintea poporului.

*Cap. 3.21; 12.36. Ps. 106.46. **2 Sam. 7.9. Est. 9.4.

4. Moise a zis: �Aºa vorbeºte Dom-
nul*: �Pe la miezul nopþii, voi trece
prin Egipt; *Cap. 12.12,23,29. Amos 5.17.

5. ºi toþi întâii* nãscuþi din þara
Egiptului vor muri, de la întâiul nãscut
al lui faraon, care ºade pe scaunul lui
de domnie, pânã la întâiul nãscut al
roabei care stã la râºniþã, ºi pânã la
toþi întâii nãscuþi ai dobitoacelor.

*Cap. 12.12,29. Amos 4.10.

6. În toatã þara Egiptului vor fi
þipete* mari, aºa cum n-au fost ºi nu
vor mai fi. *Cap. 12.30. Amos 5.17.

7. Dar dintre toþi* copiii lui Israel, de
la oameni pânã la dobitoace, nici
mãcar un** câine nu va chelãlãi cu
limba lui, ca sã ºtiþi ce deosebire face
Domnul între egipteni ºi Israel.�

*Cap. 8.22. **Ios. 10.21.

8. Atunci toþi* aceºti slujitori ai tãi se
vor coborî la mine ºi se vor închina
pânã la pãmânt înaintea mea, zicând:
�Ieºi, tu ºi tot poporul care te urmeazã!�
Dupã aceea, voi ieºi.� Moise a ieºit de
la faraon, aprins de mânie.

*Cap. 12.33.

9. Domnul a zis lui Moise: �Faraon* 
n-are s-asculte de voi, pentru ca sã se
înmulþeascã** minunile Mele în þara
Egiptului.� *Cap. 3.19; 7.4; 10.1. **Cap. 7.3.

10. Moise ºi Aaron au fãcut toate
aceste minuni înaintea lui faraon*;
Domnul a împietrit inima lui faraon, ºi
faraon n-a lãsat pe copiii lui Israel sã
plece din þara lui.

*Cap. 10.20,27. Rom. 2.5; 9.22.

Aºezarea Paºtilor

121. Domnul a zis lui Moise ºi lui
Aaron în þara Egiptului:

2. �Luna* aceasta va fi pentru voi cea
dintâi lunã; ea va fi pentru voi cea
dintâi lunã a anului. *Cap. 13.4. Deut. 16.1.

3. Vorbiþi întregii adunãri a lui Israel
ºi spuneþi-i: �În ziua a zecea a acestei
luni, fiecare om sã ia un miel de
fiecare familie, un miel de fiecare casã.
4. Dacã sunt prea puþini în casã

pentru un miel, sã-l ia cu vecinul lui
cel mai de aproape, dupã numãrul
sufletelor; sã faceþi socoteala cât poate
mânca fiecare din mielul acesta.
5. Sã fie un miel fãrã* cusur, de parte

bãrbãteascã, de un an; veþi putea sã
luaþi un miel sau un ied.

*Lev. 22.19-21. Mal. 1.8,14. Evr. 9.14. 1 Pet. 1.19.

6. Sã-l pãstraþi pânã în ziua a*
paisprezecea a lunii acesteia; ºi toatã
adunarea lui Israel sã-l înjunghie
seara1. *Lev. 23.5. Num. 9.3; 28.16. Deut. 16.1,6.
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7. Sã ia din sângele lui ºi sã ungã
amândoi stâlpii uºii ºi pragul de sus al
caselor unde îl vor mânca.
8. Carnea s-o mãnânce chiar în

noaptea aceea, friptã la foc; ºi anume
s-o mãnânce cu azime* ºi cu verdeþuri
amare. *Cap. 34.25. Num. 9.11. Deut. 16.3. 1 Cor. 5.8.

9. Sã nu-l mâncaþi crud sau fiert în
apã; ci sã fie* fript la foc: atât capul,
cât ºi picioarele ºi mãruntaiele.

*Deut. 16.7.

10. Sã* nu lãsaþi nimic din el pânã a
doua zi dimineaþa; ºi, dacã va rãmâne
ceva din el pe a doua zi dimineaþa, 
sã-l ardeþi în foc. *Cap. 23.18; 34.25.

11. Când îl veþi mânca, sã aveþi
mijlocul încins, încãlþãmintea în
picioare ºi toiagul în mânã; ºi sã-l
mâncaþi în grabã; cãci este paºtile*
Domnului. *Deut. 16.5.

12. În noaptea aceea, Eu voi trece*
prin þara Egiptului ºi voi lovi pe toþi
întâii nãscuþi din þara Egiptului, de la
oameni pânã la dobitoace; ºi voi face
judecatã împotriva tuturor zeilor**
Egiptului, Eu�, Domnul.

*Cap. 11.4,5. Amos 5.17. **Num. 33.4. �Cap. 6.2.

13. Sângele vã va sluji ca semn pe
casele unde veþi fi. Eu voi vedea
sângele ºi voi trece pe lângã voi, aºa
cã nu vã va nimici nici o urgie, atunci
când voi lovi þara Egiptului.
14. ªi pomenirea* acestei zile s-o

pãstraþi ºi s-o prãznuiþi printr-o
sãrbãtoare** în cinstea Domnului; s-o
prãznuiþi ca o� lege veºnicã pentru
urmaºii voºtri. *Cap. 13.9. 
**Lev. 23.4,5. 2 Împ. 23.21. �Vers. 24,43. Cap. 13.10.

15. Timp de ºapte* zile veþi mânca
azime. Din cea dintâi zi veþi scoate
aluatul din casele voastre: cãci oricine
va mânca pâine dospitã, din ziua întâi
pânã în ziua a ºaptea, va fi nimicit**
din Israel.
*Cap. 13.6,7; 23.15; 34.18,25. Lev. 23.5,6. Num. 28.17. Deut.
16.3,8. 1 Cor. 5.7. **Gen. 17.14. Num. 9.13.

16. În ziua dintâi veþi avea o adunare
de sãrbãtoare* sfântã; ºi în ziua a ºaptea
veþi avea o adunare de sãrbãtoare
sfântã. Sã nu faceþi nici o muncã în
zilele acelea; veþi putea numai sã
pregãtiþi mâncarea fiecãrui ins.

*Lev. 23.7,8. Num. 28.18,25.

17. Sã þineþi sãrbãtoarea Azimelor,
cãci chiar* în ziua aceea voi scoate
oºtile voastre din þara Egiptului; sã
þineþi ziua aceea ca o lege veºnicã
pentru urmaºii voºtri. *Cap. 13.3.

18. În luna întâi, din a paisprezecea zi
a lunii, seara, sã mâncaþi azime, pânã
în seara zilei a douãzeci ºi una a
lunii*. *Lev. 23.5. Num. 28.16.

19. Timp de* ºapte zile, sã nu se
gãseascã aluat în casele voastre; cãci
oricine va mânca pâine dospitã va fi
nimicit** din adunarea lui Israel, fie
strãin, fie bãºtinaº.

*Cap. 23.15; 34.18. Deut. 16.3. 1 Cor. 5.7,8. **Num. 9.13.

20. Sã nu mâncaþi pâine dospitã; ci,
în toate locuinþele voastre, sã mâncaþi
azime.�
21. Moise a chemat pe toþi bãtrânii

lui Israel ºi le-a zis: �Duceþi-vã de
luaþi* un miel pentru familiile voastre
ºi înjunghiaþi Paºtile.
*Vers. 3. Num. 9.4. Ios. 5.10. 2 Împ. 23.21. Ezra 6.20. Mat.
26.18,19. Marc. 14.12-16. Luca 22.7, etc.

22. Sã luaþi* apoi un mãnunchi de isop,
sã-l înmuiaþi în sângele din strachinã
ºi sã ungeþi** pragul de sus ºi cei doi
stâlpi ai uºii cu sângele din strachinã.
Nimeni din voi sã nu iasã din casã
pânã dimineaþa. *Evr. 11.28. **Vers. 7.

23. Când* va trece Domnul ca sã
loveascã Egiptul, ºi va vedea sângele
pe pragul de sus ºi pe cei doi stâlpi
ai uºii, Domnul va trece pe lângã uºã
ºi nu** va îngãdui Nimicitorului� sã
intre în casele voastre ca sã vã
loveascã. *Vers. 12,13. **Ezec. 9.6.
Apoc. 7.3; 9.4. �2 Sam. 24.16. 1 Cor. 10.10. Evr. 11.28.

24. Sã pãziþi lucrul acesta ca o lege
pentru voi ºi pentru copiii voºtri în veac.
25. Când veþi intra în þara pe care 

v-o va da Domnul*, dupã fãgãduinþa Lui,
sã þineþi acest obicei sfânt. *Cap. 3.8,17.

26. ªi când* vã vor întreba copiii voº-
tri: �Ce înseamnã obiceiul acesta?�,

*Cap. 13.8,14. Deut. 32.7. Ios. 4.6. Ps. 78.6.

27. sã rãspundeþi*: �Este jertfa de
Paºti în cinstea Domnului, care a trecut
pe lângã casele copiilor lui Israel în
Egipt, când a lovit Egiptul, ºi ne-a
scãpat casele noastre.� Poporul s-a**
plecat ºi s-a închinat pânã la pãmânt.

*Vers. 11. **Cap. 4.31.

28. ªi copiii lui Israel au plecat ºi au
fãcut* cum poruncise Domnul lui
Moise ºi lui Aaron; aºa au fãcut.

*Evr. 11.28.

Moartea întâilor nãscuþi
29. La* miezul nopþii, Domnul a**

lovit pe toþi întâii nãscuþi din þara
Egiptului, de la� întâiul nãscut al lui
faraon, care ºedea pe scaunul lui de
domnie, pânã la întâiul nãscut al celui
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închis în temniþã, ºi pânã la toþi întâii
nãscuþi ai dobitoacelor.
*Cap. 11.4. **Num. 8.17; 33.4. Ps. 78.51; 105.36; 135.8;
136.10. �Cap. 4.23; 11.5.

30. Faraon s-a sculat noaptea, el ºi
toþi slujitorii lui, ºi toþi egiptenii; ºi au
fost mari þipete* în Egipt, cãci nu era
casã unde sã nu fie un mort.

*Cap. 11.6. Prov. 21.13. Amos 5.17. Iac. 2.13.

31. În aceeaºi noapte faraon a chemat*
pe Moise ºi pe Aaron ºi le-a zis:
�Sculaþi-vã, ieºiþi din mijlocul popo-
rului meu, voi ºi** copiii lui Israel.
Duceþi-vã de slujiþi Domnului, cum aþi
zis. *Cap. 11.1. Ps. 105.38. **Cap. 10.9.

32. Luaþi-vã* ºi oile ºi boii, cum aþi
zis, duceþi-vã ºi** binecuvântaþi-mã.�

*Cap. 10.26. **Gen. 27.34.

33. Egiptenii* zoreau poporul ºi se
grãbeau sã-i scoatã din þarã, cãci
ziceau: �Altfel, toþi** vom pieri.�

*Cap. 11.8. Ps. 105.38. **Gen. 20.3.

34. Poporul ºi-a luat plãmãdeala
(coca), înainte de a se dospi. ªi-au
învelit postãvile cu plãmãdeala în
haine ºi le-au pus pe umeri.
35. Copiii lui Israel au fãcut ce

spusese Moise ºi au cerut egiptenilor*
vase de argint, vase de aur ºi haine.

*Cap. 3.22; 11.2.

36. Domnul a* fãcut ca poporul sã
capete trecere înaintea egiptenilor,
care le-au împlinit cererea. ªi astfel
au** jefuit pe egipteni.

*Cap. 3.21; 11.3. **Gen. 15.14. Cap. 3.22. Ps. 105.37.

Plecarea din Egipt
37. Copiii* lui Israel au plecat din**

Ramses spre Sucot, în numãr de
aproape� ºase sute de mii de oameni
care mergeau pe jos, afarã de copii.
*Num. 33.3,5. **Gen. 47.11. �Gen. 12.2; 46.3. Cap. 38.26.
Num. 1.46; 11.21.

38. O mulþime de oameni de tot soiul
s-au suit împreunã cu ei; aveau ºi
turme însemnate de oi ºi boi.
39. Cu plãmãdeala, pe care o luaserã

din Egipt ºi care nu se dospise încã, au
fãcut turte fãrã aluat; cãci fuseserã
izgoniþi* de egipteni, fãrã sã mai
poatã zãbovi ºi fãrã sã-ºi ia merinde
cu ei. *Vers. 33. Cap. 6.1; 1.11.

40. ªederea copiilor lui Israel în
Egipt a fost de patru sute treizeci* de
ani. *Gen. 15.13. Fapt. 7.6. Gal. 3.17.

41. ªi, dupã patru sute treizeci de ani,
tocmai în ziua aceea, toate oºtile*
Domnului au ieºit din þara Egiptului.

*Vers. 51. Cap. 7.4.

42. Noaptea* aceea trebuie prãznuitã
în cinstea Domnului, pentru cã atunci
i-a scos din þara Egiptului; noaptea
aceea trebuie prãznuitã în cinstea
Domnului de toþi copiii lui Israel ºi de
urmaºii lor. *Deut. 16.6.

Chipul cum sã se prãznuiascã Paºtile
43. Domnul a zis lui Moise ºi lui

Aaron: �Iatã porunca* privitoare la
Paºti: nici un strãin sã nu mãnânce din
ele. *Num. 9.14.

44. Sã tai împrejur* pe orice rob
cumpãrat cu bani, ºi apoi sã mãnânce
din ele. *Gen. 17.12,13.

45. Veneticul* ºi simbriaºul sã nu
mãnânce. *Lev. 22.10.

46. Sã nu le mãnânce decât într-o
singurã casã; sã nu luaþi deloc carne
afarã din casã ºi sã nu zdrobiþi* nici
un os. *Num. 9.12. Ioan 19.33,36.

47. Toatã* adunarea lui Israel sã facã
Paºtile. *Vers. 6. Num. 9.13.

48. Dacã un strãin*, care va locui la
tine, va vrea sã facã Paºtile Domnului,
orice parte bãrbãteascã din casa lui va
trebui tãiatã împrejur; apoi se va
apropia sã le facã, ºi va fi ca ºi
bãºtinaºul; dar nici un netãiat împrejur
sã nu mãnânce din ele. *Num. 9.14.

49. Aceeaºi lege* va fi pentru
bãºtinaº ca ºi pentru strãinul care
va locui în mijlocul vostru.�

*Num. 9.14; 15.15,16. Gal. 3.28.

50. Toþi copiii lui Israel au fãcut cum
poruncise Domnul lui Moise ºi lui
Aaron; aºa au fãcut.
51. ªi chiar în ziua aceea*, Domnul a

scos din þara Egiptului pe copiii lui
Israel, dupã** oºtile lor.

*Vers. 41. **Cap. 6.26

Paºtile ºi întâii nãscuþi

131. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. �Pune-Mi deoparte ca sfânt* pe
orice întâi nãscut, pe orice întâi nãscut
dintre copiii lui Israel, atât dintre
oameni, cât ºi dintre dobitoace: este al
Meu.�
*Vers. 12,13,15. Cap. 22.29,30; 34.19. Lev. 27.26. Num. 3.13;
8.16,17; 18.15. Deut. 15.19. Luca 2.23.

3. Moise a zis poporului: �Aduceþi-vã*
aminte de ziua aceasta, când aþi ieºit
din Egipt, din casa robiei; cãci cu
mânã** puternicã v-a scos Domnul de
acolo. Sã nu mâncaþi� pâine dospitã.

*Cap. 12.42. Deut. 16.3. **Cap. 6.1. �Cap. 12.8.
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4. Astãzi* ieºiþi, în luna spicelor1.
*Cap. 23.15; 34.18. Deut. 16.1.

5. Când te va duce* Domnul în þara
canaaniþilor, hetiþilor, amoriþilor,
heviþilor ºi iebusiþilor, pe care a**
jurat pãrinþilor tãi cã þi-o va da, þarã
unde curge lapte ºi miere, sã þii�
urmãtoarea slujbã în luna aceasta:

*Cap. 3.8. **Cap. 6.8. �Cap. 12.25,26.

6. Timp de ºapte zile*, sã mãnânci
azime; ºi în ziua a ºaptea, sã fie o
sãrbãtoare în cinstea Domnului.

*Cap. 12.15,16.

7. În timpul celor ºapte zile, sã
mâncaþi azime; sã nu se* vadã la tine
nimic dospit, nici aluat, pe toatã
întinderea þãrii tale. *Cap. 12.19.

8. Sã spui* atunci fiului tãu: �Aceasta
este spre pomenirea celor ce a fãcut
Domnul pentru mine, când am ieºit
din Egipt.� *Vers. 14. Cap. 12.26.

9. Sã-þi fie ca un* semn pe mânã ºi ca
un semn de aducere aminte pe frunte
între ochii tãi, pentru ca legea Dom-
nului sã fie întotdeauna în gura ta;
cãci cu mânã puternicã te-a scos
Domnul din Egipt.
*Vers. 16. Cap. 12.14. Num. 15.39. Deut. 6.8; 11.18. Prov. 1.9.
Isa. 49.16. Ier. 22.24. Mat. 23.5.

10. Sã þii* porunca aceasta la vremea
hotãrâtã, din an în an. *Cap. 12.14,24.

11. Când te va aduce Domnul în þara
canaaniþilor, cum a jurat þie ºi pãrin-
þilor tãi, ºi când þi-o va da,
12. sã* închini Domnului pe orice

întâi nãscut, chiar pe orice întâi nãscut
din vitele pe care le vei avea: orice
parte bãrbãteascã este a Domnului.
*Vers. 2. Cap. 22.29; 34.19. Lev. 27.26. Num. 8.17; 18.15.
Deut. 15.19. Ezec. 44.30.

13. Sã rãscumperi cu un miel pe orice
întâi nãscut* al mãgãriþei; iar dacã nu-l
vei rãscumpãra, sã-i frângi gâtul. Sã
rãscumperi** de asemenea pe orice
întâi nãscut de parte bãrbãteascã
dintre fiii tãi.

*Cap. 34.20. Num. 18.15,16. **Num. 3.46,47; 18.15,16.

14. ªi când te va* întreba fiul tãu
într-o zi: �Ce înseamnã lucrul acesta?�,
sã-i rãspunzi: �Prin mâna** Lui cea
atotputernicã, Domnul ne-a scos din
Egipt, din casa robiei;

*Cap. 12.26. Deut. 6.20. Ios. 4.6,21. **Vers. 3.

15. ºi, fiindcã faraon se încãpãþâna ºi
nu voia sã ne lase sã plecãm, Dom-
nul* a omorât pe toþi întâii nãscuþi 
din þara Egiptului, de la întâii nãscuþi

ai oamenilor pânã la întâii nãscuþi ai
dobitoacelor. Iatã de ce aduc jertfã
Domnului pe orice întâi nãscut de
parte bãrbãteascã ºi rãscumpãr pe
orice întâi nãscut dintre fiii mei.

*Cap. 12.29.

16. Sã-þi fie ca un semn* pe mânã ºi
ca un semn de aducere aminte pe
frunte între ochi; cãci prin mâna Lui
atotputernicã ne-a scos Domnul din
Egipt.� *Vers. 9.

Cãlãtoria spre pustiu
17. Dupã ce a lãsat faraon pe popor

sã plece, Dumnezeu nu l-a dus pe
drumul care dã în þara filistenilor,
mãcar cã era mai aproape; cãci a zis
Dumnezeu: �S-ar putea sã-i parã* rãu
poporului, vãzând rãzboiul, ºi sã se
întoarcã** în Egipt.�

*Cap. 14.11,12. Num. 14.1-4. **Deut. 17.16.

18. Ci Dumnezeu a pus* pe popor sã
facã un ocol pe drumul care duce spre
pustiu, spre Marea Roºie. Copiii lui
Israel au ieºit înarmaþi din þara Egip-
tului. *Cap. 14.2. Num. 33.6, etc.

19. Moise a luat cu el oasele lui Iosif;
cãci Iosif pusese pe fiii lui Israel sã
jure, zicând: �Când vã va cerceta
Dumnezeu*, sã luaþi cu voi oasele
mele de aici.� *Gen. 50.25. Ios. 24.32. Fapt. 7.16.

20. Au plecat* din Sucot ºi au tãbãrât
la Etam, la marginea pustiului.

*Num. 33.6.

21. Domnul* mergea înaintea lor, ziua
într-un stâlp de nor, ca sã-i cãlãuzeascã
pe drum, iar noaptea într-un stâlp de
foc, ca sã-i lumineze, pentru ca sã
meargã ºi ziua ºi noaptea.
*Cap. 14.19,24; 40.38. Num. 9.15; 10.34; 14.14. Deut. 1.33.
Neem. 9.12,19. Ps. 78.14; 99.7; 105.39. Isa. 4.5. 1 Cor. 10.1.

22. Stâlpul de nor nu se depãrta
dinaintea poporului în timpul zilei,
nici stâlpul de foc în timpul nopþii.

Trecerea Mãrii Roºii

141. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. �Spune copiilor lui Israel sã se
întoarcã* ºi sã tãbãrascã înaintea Pi-
Hahirotului**, între Migdol� ºi mare,
faþã în faþã cu Baal-Þefon: în dreptul
locului acestuia sã tãbãrâþi, lângã
mare. *Cap. 13.18. **Num. 33.7. �Ier. 44.1.

3. Faraon va zice despre copiii lui
Israel: �S-au* rãtãcit prin þarã; îi
închide pustiul.� *Ps. 71.11

4. Eu* voi împietri inima lui faraon,
ºi-i va urmãri; dar faraon ºi toatã
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oastea lui vor face sã se arate slava**
Mea, ºi� egiptenii vor ºti cã Eu sunt
Domnul.� Copiii lui Israel au fãcut
aºa. *Cap. 4.21; 7.3. 
**Vers. 17,18. Cap. 9.16. Rom. 9.17,22,23. �Cap. 7.5.

5. S-a dat de ºtire împãratului Egip-
tului cã poporul a luat fuga. Atunci
inima* lui faraon ºi inima slujitorilor
lui s-a schimbat faþã de popor. Ei au
zis: �Ce am fãcut de am lãsat pe Israel
sã plece ºi sã nu ne mai slujeascã?�

*Ps. 105.25.

6. Faraon ºi-a pregãtit carul de rãzboi ºi
ºi-a luat oamenii de rãzboi cu el.
7. A luat* ºase sute de care de luptã

cu oameni aleºi ºi toate carele Egip-
tului; în toate erau luptãtori.

*Cap. 15.4.

8. Domnul a împietrit* inima lui
faraon, împãratul Egiptului, ºi faraon
a urmãrit pe copiii lui Israel. Copiii
lui** Israel ieºiserã gata de luptã.

*Vers. 4. **Cap. 6.1; 13.9. Num. 33.3.

9. Egiptenii* i-au urmãrit; ºi toþi caii,
carele lui faraon, cãlãreþii lui ºi oºtirea
lui, i-au ajuns tocmai când erau
tãbãrâþi lângã mare lângã Pi-Hahirot,
faþã în faþã cu Baal-Þefon.

*Cap. 15.9. Ios. 24.6.

10. Faraon se apropia. Copiii lui
Israel ºi-au ridicat ochii, ºi iatã cã
egiptenii veneau dupã ei. ªi copiii lui
Israel s-au înspãimântat foarte tare ºi
au strigat* cãtre Domnul dupã ajutor.

*Ios. 24.7. Neem. 9.9. Ps. 34.17; 107.6.

11. Ei au zis* lui Moise: �Nu erau
oare morminte în Egipt, ca sã nu mai
fi fost nevoie sã ne aduci sã murim în
pustiu? Ce ne-ai fãcut de ne-ai scos
din Egipt? *Ps. 106.7,8.

12. Nu-þi* spuneam noi în Egipt:
�Lasã-ne sã slujim ca robi egiptenilor,
cãci vrem mai bine sã slujim ca robi
egiptenilor decât sã murim în pustiu�?�

*Cap. 5.21; 6.9.

13. Moise a rãspuns poporului: �Nu
vã temeþi* de nimic, staþi pe loc ºi veþi
vedea izbãvirea pe care v-o va da
Domnul în ziua aceasta; cãci pe
egiptenii aceºtia, pe care-i vedeþi azi,
nu-i veþi mai vedea niciodatã.

*2 Cron. 20.15,17. Isa. 41.10,13,14.

14. Domnul* Se va lupta pentru voi;
dar voi staþi** liniºtiþi.�
*Vers. 25. Deut. 1.30; 3.22; 20.4. Ios. 10.14,42; 23.3. 2 Cron.
20.29. Neem. 4.20. Isa. 31.4. **Isa. 30.15.

15. Domnul a zis lui Moise: �Ce rost
au strigãtele acestea? Spune copiilor
lui Israel sã porneascã înainte.

16. Tu* ridicã-þi toiagul, întinde-þi
mâna spre mare ºi despicã-o; ºi copiii
lui Israel vor trece prin mijlocul mãrii
ca pe uscat. *Vers. 21,26. Cap. 7.19.

17. Eu voi împietri* inima egipte-
nilor, ca sã intre în mare dupã ei. ªi
faraon ºi toatã oastea lui, carele ºi
cãlãreþii lui, vor face sã se arate
slava** Mea. *Vers. 8. Cap. 7.3. **Vers. 4.

18. ªi vor ºti* egiptenii cã Eu sunt
Domnul când faraon, carele ºi cãlãreþii
lui, vor face sã se arate slava Mea.�

*Vers. 4.

19. Îngerul lui Dumnezeu, care*
mergea înaintea taberei lui Israel, ªi-a
schimbat locul ºi a mers înapoia lor, ºi
stâlpul de nor care mergea înaintea
lor, ºi-a schimbat locul ºi a stat
înapoia lor.

*Cap. 13.21; 23.20; 32.34. Num. 20.16. Isa. 63.9.

20. El s-a aºezat între tãbãra egipte-
nilor ºi tãbãra lui Israel. Norul acesta*
pe o parte era întunecos, iar pe cea-
laltã lumina noaptea. ªi toatã noaptea
cele douã tabere nu s-au apropiat una
de alta. *Isa. 8.14. 2 Cor. 4.3.

21. Moise ºi-a întins* mâna spre mare.
ªi Domnul a pus marea în miºcare
printr-un vânt dinspre rãsãrit, care a
suflat cu putere toatã noaptea; el a
uscat** marea, ºi apele s-au despãrþit�
în douã. *Vers. 16. **Ps. 66.6. �Cap. 15.8. 
Ios. 3.16; 4.23. Neem. 9.11. Ps. 74.13; 106.9; 114.3. Isa. 63.12.

22. Copiii* lui Israel au trecut prin
mijlocul mãrii ca pe uscat, ºi apele
stãteau ca un zid** la dreapta ºi la
stânga lor.
*Vers. 29. Cap. 15.19. Num. 33.8. Ps. 66.6; 78.13. Isa. 63.16.
1 Cor. 10.1. Evr. 11.29. **Hab. 3.10.

23. Egiptenii i-au urmãrit; ºi toþi caii
lui faraon, carele ºi cãlãreþii lui au
intrat dupã ei în mijlocul mãrii.
24. În straja dimineþii, Domnul*, din

stâlpul de foc ºi de nor, S-a uitat spre
tabãra egiptenilor ºi a aruncat învãl-
mãºeala în tãbãra egiptenilor.

*Ps. 77.17, etc.

25. A scos roþile carelor ºi le-a
îngreuiat mersul. Egiptenii au zis
atunci: �Haidem sã fugim dinaintea lui
Israel, cãci Domnul Se* luptã pentru
el împotriva egiptenilor.� *Vers. 14.

26. Domnul a zis lui Moise: �Întinde-þi*
mâna spre mare; ºi apele au sã se
întoarcã peste egipteni, peste carele
lor ºi peste cãlãreþii lor.� *Vers. 16.

27. Moise ºi-a întins mâna spre mare.
ªi înspre dimineaþã, marea ºi-a luat*
iarãºi repeziciunea cursului, ºi, la apro-
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pierea ei, egiptenii au luat-o la fugã;
dar Domnul a nãpustit** pe egipteni
în mijlocul mãrii. *Ios. 4.18. **Cap. 15.1,7.

28. Apele s-au* întors ºi au**
acoperit carele, cãlãreþii ºi toatã oastea
lui faraon, care intraserã în mare dupã
copiii lui Israel; nici unul mãcar n-a
scãpat. *Hab. 3.8,13. **Ps. 106.11.

29. Dar copiii* lui Israel au trecut
prin mijlocul mãrii ca pe uscat, în
timp ce apele stãteau ca un zid la
dreapta ºi la stânga lor.

*Vers. 22. Ps. 77.20; 78.52,53.

30. În ziua aceea, Domnul a izbãvit*
pe Israel din mâna egiptenilor; ºi
Israel a vãzut** pe egipteni morþi pe
þãrmul mãrii. *Ps. 106.8,10. **Ps. 58.10; 59.10.

31. Israel a vãzut mâna puternicã pe
care o îndreptase Domnul împotriva
egiptenilor. ªi poporul s-a temut de
Domnul ºi a crezut* în Domnul ºi în
robul Sãu Moise.

*Cap. 4.31; 19.9. Ps. 106.12. Ioan 2.11; 11.45.

Cântarea de laudã

151. Atunci* Moise ºi copiii lui
Israel au cântat Domnului cântarea

aceasta. Ei au zis:
�Voi cânta** Domnului, cãci ªi-a

arãtat slava:
A nãpustit în mare pe cal ºi pe

cãlãreþ. *Judc. 5.1. 2 Sam. 22.1. Ps. 106.12. **Vers. 21.

2. Domnul este tãria mea ºi temeiul
cântãrilor mele de* laudã:
El m-a scãpat.
El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi

lãuda;
El este Dumnezeul tatãlui** meu: pe

El Îl voi� preamãri. *Deut. 10.21. Ps. 18.2; 
22.3; 59.17; 62.6; 109.1; 118.14; 140.7. Isa. 12.2. Hab. 3.18,19.
**Cap. 3.15,16. �2 Sam. 22.47. Ps. 99.5; 118.28. Isa. 25.1.

3. Domnul este un rãzboinic* viteaz:
Numele** Lui este Domnul.

*Ps. 24.8. Apoc. 19.11. **Cap. 6.3. Ps. 83.18.

4. El a aruncat în mare carele* lui
faraon ºi oastea lui;
Luptãtorii lui aleºi** au fost înghiþiþi

în Marea Roºie. *Cap. 14.28. **Cap. 14.7.

5. I-au acoperit* valurile
ªi s-au coborât** în fundul apelor, ca

o piatrã. *Cap. 14.28. **Neem. 9.11.

6. Dreapta* Ta, Doamne, ºi-a fãcut
vestitã tãria;
Mâna Ta cea dreaptã, Doamne, a

zdrobit pe vrãjmaºi. *Ps. 118.15,16.

7. Prin mãrimea mãreþiei* Tale,
Tu trânteºti la pãmânt pe vrãjmaºii

Tãi;

Îþi dezlãnþui mânia,
ªi ea-i mistuie** ca pe� o trestie.

*Deut. 33.26. **Ps. 59.13. �Isa. 5.24; 47.14.

8. La suflarea* nãrilor Tale, s-au
îngrãmãdit apele,
S-au ridicat talazurile** ca un zid
ªi s-au închegat valurile în mijlocul

mãrii. *Cap. 14.21. 2 Sam. 22.16. Iov 4.9. 2 Tes. 2.8. 
**Ps. 78.13. Hab. 3.10.

9. Vrãjmaºul* zicea: �Îi voi urmãri, îi
voi ajunge,
Voi împãrþi** prada de rãzboi;
Mã voi rãzbuna pe ei,
Voi scoate sabia ºi-i voi nimici cu

mâna mea!�
*Judc. 5.30. **Gen. 49.27. Isa. 53.12. Luca 11.22.

10. Dar Tu ai* suflat cu suflarea Ta:
ªi marea** i-a acoperit;
Ca plumbul s-au afundat
În adâncimea apelor.

*Cap. 14.21. Ps. 117.18. **Vers. 5. Cap. 14.28.

11. Cine* este ca Tine între dumnezei,
Doamne?
Cine este ca Tine minunat** în

sfinþenie,
Bogat în fapte de laudã,
ªi fãcãtor� de minuni?

*2 Sam. 7.22. 1 Împ. 8.23. Ps. 71.19; 86.8; 89.6,8. Ier. 10.6;
49.19. **Isa. 6.3. �Ps. 77.14.

12. Tu Þi-ai întins mâna* dreaptã:
ªi i-a înghiþit pãmântul. *Vers. 6.

13. Prin îndurarea Ta, Tu ai* cãlãuzit 
ªi ai izbãvit pe poporul acesta;
Iar prin puterea Ta îl îndrepþi
Spre** locaºul sfinþeniei Tale.

*Ps. 77.15,20; 78.52; 80.1; 106.9. Isa. 63.12,13. Ier. 2.6. **Ps.
78.54.

14. Popoarele* vor afla lucrul acesta
ºi se vor cutremura:
Apucã groaza** pe filisteni,

*Num. 14.14. Deut. 2.25. Ios. 2.9,10. **Ps. 48.6.

15. Se înspãimântã* cãpeteniile**
Edomului,
ªi un tremur apucã pe� rãzboinicii lui

Moab;
Toþi�� locuitorii Canaanului leºinã

de la inimã.
*Gen. 36.40. **Deut. 2.4. �Num. 22.3. Hab. 3.7. ��Ios. 5.1.

16. Îi va apuca* teama ºi spaima;
Iar vãzând mãreþia braþului Tãu,
Vor sta muþi ca** o piatrã,
Pânã va trece poporul Tãu, Doamne!
Pânã va trece
Poporul pe care Þi l-ai� rãscum-

pãrat.
*Deut. 2.25; 11.25. Ios. 2.9. **1 Sam. 25.37. �Cap. 19.5. Deut.
32.9. 2 Sam. 7.23. Ps. 74.2. Isa. 43.1,3; 51.10. Ier. 31.11. Tit
2.14. 1 Pet. 2.9. 2 Pet. 2.1.

17. Tu îi vei aduce ºi-i vei aºeza* pe
muntele moºtenirii Tale,
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În locul pe care Þi l-ai pregãtit ca
locaº, Doamne,
La Templul** pe care mâinile Tale 

l-au întemeiat, Doamne!
*Ps. 44.2; 80.8. **Ps. 78.54.

18. ªi Domnul* va împãrãþi în veac ºi
în veci de veci.

*Ps. 10.16; 29.10; 146.10. Isa. 57.15.

19. Cãci caii* lui faraon, carele ºi
cãlãreþii lui au intrat în mare,
ªi Domnul** a adus peste ei apele

mãrii;
Dar copiii lui Israel au mers ca pe

uscat prin mijlocul mãrii.�
*Cap. 14.23. Prov. 21.31. **Cap. 14.28,29.

20. Maria*, prorociþa**, sora lui
Aaron, a� luat în mânã un timpan, ºi
toate femeile au venit dupã ea, cu��
timpane ºi jucând.
*Judc. 4.4. 1 Sam. 10.5. **Num. 26.59. �1 Sam. 18.6. ��Judc.
11.34; 21.21. 2 Sam. 6.16. Ps. 68.11,25; 149.3; 150.4.

21. Maria rãspundea* copiilor lui
Israel:
�Cântaþi** Domnului, cãci ªi-a arãtat

slava:
A nãpustit în mare pe cal ºi pe

cãlãreþ.� *1 Sam. 18.7. **Vers. 1.

Apele de la Mara
22. Moise a pornit pe Israel de la

Marea Roºie. Au apucat înspre
pustiul* ªur; ºi, dupã trei zile de mers
în pustiu, n-au gãsit apã. *Gen. 16.7; 25.18.

23. Au ajuns la* Mara; dar n-au putut
sã bea apã din Mara, pentru cã era
amarã. De aceea locul acela a fost
numit Mara (Amãrãciune). *Num. 33.8.

24. Poporul a cârtit* împotriva lui
Moise, zicând: �Ce avem sã bem?�

*Cap. 16.2; 17.3.

25. Moise a strigat* cãtre Domnul; ºi
Domnul i-a arãtat un lemn, pe care l-a
aruncat** în apã. ªi apa s-a fãcut
dulce. Acolo a dat Domnul� poporului
legi ºi porunci, ºi acolo l-a pus la��
încercare.
*Cap. 14.10; 17.4. Ps. 50.15. **2 Împ. 2.21; 4.41. �Ios. 24.25.
��Cap. 16.4. Deut. 8.2,16. Judc. 2.22; 3.1,4. Ps. 66.10; 81.7.
26. El a zis: �Dacã* vei asculta cu

luare aminte glasul Domnului Dum-
nezeului tãu, dacã vei face ce este bine
înaintea Lui, dacã vei asculta de
poruncile Lui ºi dacã vei pãzi toate
legile Lui, nu te voi lovi cu nici una
din bolile** cu care am lovit pe
egipteni; cãci Eu sunt Domnul� care te
vindecã.� *Deut. 7.12,15. **Deut. 28.27,60. 
�Cap. 23.25. Ps. 41.3,4; 103.3; 147.3.

27. Au ajuns la* Elim, unde erau
douãsprezece izvoare de apã ºi ºapte-

zeci de finici. ªi au tãbãrât acolo,
lângã apã. *Num. 33.9.

Cârtirile în Sin � Prepeliþele ºi mana �
Sabatul

161. Toatã adunarea copiilor lui
Israel a* plecat din Elim; ºi au

ajuns în pustiul Sin**, care este între
Elim ºi Sinai, în a cincisprezecea zi a
lunii a doua dupã ieºirea lor din þara
Egiptului. *Num. 33.10,11. **Ezec. 30.15.

2. ªi toatã adunarea copiilor lui Israel
a cârtit* în pustiul acela împotriva lui
Moise ºi Aaron.

*Cap. 15.24. Ps. 106.25. 1 Cor. 10.10.

3. Copiii lui Israel le-au zis: �Cum de*
n-am murit loviþi de mâna Domnului
în þara Egiptului, când** ºedeam lângã
oalele noastre cu carne, când mâncam
pâine de ne sãturam? Cãci ne-aþi adus
în pustiul acesta ca sã faceþi sã moarã
de foame toatã mulþimea aceasta.�

*Plân. 4.9. **Num. 11.4,5.

4. Domnul a zis lui Moise: �Iatã cã
voi face sã vã plouã pâine* din ceruri.
Poporul va ieºi afarã ºi va strânge, cât
îi trebuie pentru fiecare zi, ca sã-l pun
la** încercare ºi sã vãd dacã va umbla
sau nu dupã legea Mea.
*Ps. 78.24,25; 105.40. Ioan 6.31,32. 1 Cor. 10.3. **Cap.
15.25. Deut. 8.2,16.

5. În ziua a ºasea, când vor pregãti ce
au adus acasã, vor avea* de douã ori
mai mult decât vor strânge în fiecare
zi.� *Vers. 22. Lev. 25.21.

6. Moise ºi Aaron au zis tuturor
copiilor lui Israel: �Astã-searã*, veþi
înþelege cã Domnul este Acela care 
v-a scos din þara Egiptului.

*Vers. 12,13. Cap. 6.7. Num. 16.28-30.

7. ªi mâine dimineaþã, veþi vedea
slava* Domnului; pentru cã v-a auzit
cârtirile împotriva Domnului; cãci ce**
suntem noi, ca sã cârtiþi împotriva
noastrã?�

*Vers. 10. Isa. 35.2; 40.5. Ioan 11.4,40. **Num. 16.11.

8. Moise a zis: �Domnul vã va da
astã-searã carne de mâncat, ºi mâine
dimineaþã vã va da pâine sã vã
sãturaþi, pentru cã a auzit Domnul
cârtirile pe care le-aþi rostit împotriva
Lui; cãci ce suntem noi? Cârtirile
voastre nu se îndreaptã împotriva
noastrã, ci împotriva* Domnului.�

*1 Sam. 8.7. Luca 10.16. Rom. 13.2.

9. Moise a zis lui Aaron: �Spune
întregii adunãri a copiilor lui Israel:
�Apropiaþi-vã* înaintea Domnului;
cãci v-a auzit cârtirile.� *Num. 16.16.
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10. ªi, pe când vorbea Aaron întregii
adunãri a lui Israel, s-au uitat înspre
pustiu, ºi iatã cã slava Domnului s-a*
arãtat în nor.

*Vers. 7. Cap. 13.21. Num. 16.19. 1 Împ. 8.10,11.

11. Domnul, vorbind lui Moise, a
zis:
12. �Am* auzit cârtirile copiilor lui

Israel. Spune-le: �Între cele** douã
seri aveþi sã mâncaþi carne, ºi dimi-
neaþa� vã veþi sãtura de pâine; ºi veþi
ºti cã Eu sunt Domnul Dumnezeul
vostru.� *Vers. 8. **Vers. 6. �Vers. 7.

13. Seara, au venit niºte* prepeliþe ºi
au acoperit tãbãra; ºi, dimineaþa, s-a
aºezat un strat gros de rouã** în jurul
taberei.

*Num. 11.31. Ps. 78.27,28; 105.40. **Num. 11.9.

14. Când s-a luat roua aceasta, pe faþa
pustiului era ceva* mãrunt ca niºte
grãunþe, mãrunt ca bobiþele de gheaþã
albã pe pãmânt.

*Num. 11.7. Deut. 8.3. Neem. 9.15. Ps. 78.24; 105.40.

15. Copiii lui Israel s-au uitat la ea ºi
au zis unul cãtre altul: �Ce este
aceasta?� Cãci nu ºtiau ce este. Moise
le-a zis: �Este* pâinea pe care v-o dã
Domnul ca hranã.

*Ioan 6.31,49,58. 1 Cor. 10.3.

16. Iatã ce a poruncit Domnul: �Fie-
care din voi sã strângã cât îi trebuie
pentru hranã, ºi anume un* omer de
cap, dupã numãrul sufletelor voastre;
fiecare sã ia din ea pentru cei din
cortul lui.� *Vers. 36.

17. Israeliþii au fãcut aºa; ºi au strâns
unii mai mult, alþii mai puþin.
18. În urmã o mãsurau cu omerul, ºi

cine* strânsese mai mult, n-avea
nimic de prisos, iar cine strânsese mai
puþin, nu ducea lipsã deloc. Fiecare
strângea tocmai cât îi trebuia pentru
hranã. *2 Cor. 8.15.

19. Moise le-a zis: �Nimeni sã nu
lase ceva din ea pânã a doua zi
dimineaþã.�
20. N-au ascultat de Moise, ºi s-au

gãsit unii care au lãsat ceva din ea
pânã dimineaþa; dar a fãcut viermi ºi
s-a împuþit. Moise s-a mâniat pe
oamenii aceia.
21. Astfel, în toate dimineþile, fiecare

strângea cât îi trebuia pentru hranã; ºi,
când venea cãldura soarelui, se topea.
22. În ziua a ºasea, au strâns hranã

îndoit, ºi anume doi omeri de fiecare.
Toþi fruntaºii adunãrii au venit ºi au
spus lui Moise lucrul acesta.

23. ªi Moise le-a zis: �Domnul a
poruncit aºa. Mâine este ziua de*
odihnã, Sabatul închinat Domnului;
coaceþi ce aveþi de copt, fierbeþi ce
aveþi de fiert ºi pãstraþi pânã a doua zi
dimineaþa tot ce va rãmâne!�

*Gen. 2.3. Cap. 20.8; 31.15; 35.3. Lev. 23.3.

24. Au lãsat-o pânã a doua zi dimi-
neaþa, cum poruncise Moise; ºi nu 
s-a* împuþit ºi n-a fãcut viermi.

*Vers. 20.

25. Moise a zis: �Mâncaþi-o azi, cãci
este ziua Sabatului; azi nu veþi gãsi
manã pe câmp.
26. Veþi strânge timp* de ºase zile;

dar în ziua a ºaptea, care este Sabatul,
nu va fi.� *Cap. 20.9,10.

27. În ziua a ºaptea, unii din popor au
ieºit sã strângã manã, ºi n-au gãsit.
28. Atunci Domnul a zis lui Moise:

�Pânã când aveþi de gând sã nu pãziþi*
poruncile ºi legile Mele?

*2 Împ. 17.14. Ps. 78.10,22; 106.13.

29. Vedeþi cã Domnul v-a dat Saba-
tul; de aceea vã dã în ziua a ºasea
hranã pentru douã zile. Fiecare sã
rãmânã la locul lui, ºi, în ziua a
ºaptea, nimeni sã nu iasã din locul în
care se gãseºte.�
30. ªi poporul s-a odihnit în ziua a

ºaptea.
31. Casa lui Israel a numit hrana

aceasta �manã�. Ea semãna* cu bobul
de coriandru; era albã ºi avea un gust
de turtã cu miere. *Num. 11.7,8.

32. Moise a zis: �Iatã ce a poruncit
Domnul: �Sã se pãstreze un omer plin
cu manã pentru urmaºii voºtri, ca sã
vadã ºi ei pâinea pe care v-am dat-o 
s-o mâncaþi în pustiu, dupã ce v-am
scos din þara Egiptului.�
33. ªi Moise a zis lui Aaron*: �Ia un

vas, pune în el un omer plin cu manã1

ºi aºazã-l înaintea Domnului, ca sã
fie pãstrat pentru urmaºii voºtri.�

*Evr. 9.4.

34. Dupã porunca datã de Domnul lui
Moise, Aaron l-a pus* înaintea chivo-
tului mãrturiei, ca sã fie pãstrat.

*Cap. 25.16,21; 40.20. Num. 17.10. Deut. 10.5. 1 Împ. 8.9.

35. Copiii lui Israel au mâncat manã
patruzeci* de ani, pânã** la sosirea
lor într-o þarã locuitã; au mâncat manã
pânã la sosirea lor la hotarele þãrii
Canaanului. *Num. 33.38. Deut. 8.2,3. 
Neem. 9.20,21. Ioan 6.31,49. **Ios. 5.12. Neem. 9.15.
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36. Omerul este a zecea parte dintr-o
efã.

Refidim � Stânca din Horeb

171. Toatã* adunarea copiilor lui
Israel a plecat din pustiul Sin,

dupã cãlãtoriile zilnice, pe care
poruncise Domnul sã le facã; ºi au
tãbãrât la Refidim. Acolo poporul n-a
gãsit apã de bãut. *Cap. 16.1. Num. 33.12,14.

2. Atunci poporul* a cãutat ceartã cu
Moise. Ei au zis: �Dã-ne apã sã bem!�
Moise le-a rãspuns: �Pentru ce cãutaþi
ceartã cu mine? Pentru ce ispitiþi** pe
Domnul?� *Num. 20.3,4. 
**Deut. 6.16. Ps. 78.18,41. Isa. 7.12. Mat. 4.7. 1 Cor. 10.9.

3. Poporul stãtea acolo, chinuit de
sete, ºi cârtea* împotriva lui Moise. El
zicea: �Pentru ce ne-ai scos din Egipt,
ca sã ne faci sã murim de sete aici cu
copiii ºi turmele noastre?� *Cap. 16.2.

4. Moise a strigat* cãtre Domnul ºi a
zis: �Ce sã fac cu poporul acesta? Încã
puþin, ºi au sã mã** ucidã cu pietre.�

*Cap. 14.15. **1 Sam. 30.6. Ioan 8.59; 10.31.

5. Domnul a zis lui Moise: �Treci*
înaintea poporului ºi ia cu tine vreo
câþiva din bãtrânii lui Israel; ia-þi în
mânã ºi toiagul cu care ai** lovit râul,
ºi porneºte! *Ezec. 2.6. **Cap. 7.20. Num. 20.8.

6. Iatã*, Eu voi sta înaintea ta pe
stânca Horebului; vei lovi stânca ºi va
þâºni apã din ea, ºi poporul va bea.�
Moise a fãcut aºa, în faþa bãtrânilor lui
Israel.

*Num. 20.10,11. Ps. 78.15,20; 105.41; 114.8. 1 Cor. 10.4.

7. El a numit locul acela �Masa* ºi
Meriba� (Ispitã ºi ceartã), cãci copiii
lui Israel se certaserã ºi ispitiserã pe
Domnul, zicând: �Este oare Domnul
în mijlocul nostru, sau nu este?�

*Num. 20.13. Ps. 81.7; 95.8. Evr. 3.8.

Înfrângerea lui Amalec
8. Amalec* a venit sã batã pe Israel la

Refidim.
*Gen. 36.12. Num. 24.20. Deut. 25.17. 1 Sam. 15.2.

9. Atunci Moise a zis lui* Iosua:
�Alege niºte bãrbaþi ºi ieºi de luptã
împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta
mâine pe vârful dealului cu toiagul**
lui Dumnezeu în mânã.�

*Fapt. 7.45. Evr. 4.8. **Cap. 4.20.

10. Iosua a fãcut ce-i spusese Moise
ºi a ieºit sã lupte împotriva lui
Amalec. Iar Moise, Aaron ºi Hur s-au
suit pe vârful dealului.
11. Când îºi ridica* Moise mâna, era

mai tare Israel; ºi când îºi lãsa mâna în
jos, era mai tare Amalec. *Iac. 5.16.

12. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei
au luat o piatrã, au pus-o sub el, ºi el a
ºezut pe ea. Aaron ºi Hur îi sprijineau
mâinile, unul deoparte, iar altul de
alta; ºi mâinile lui au rãmas întinse
pânã la asfinþitul soarelui.
13. ªi Iosua a biruit pe Amalec ºi

poporul lui, cu tãiºul sabiei.
14. Domnul a zis lui Moise: �Scrie*

lucrul acesta în carte, ca sã se pãstreze
aducerea aminte, ºi spune lui Iosua cã
voi** ºterge pomenirea lui Amalec de
sub ceruri.� *Cap. 34.27. **Num. 24.20. 
Deut. 25.19. 1 Sam. 15.3,7; 30.1,17. 2 Sam. 8.12. Ezra 9.14.

15. Moise a zidit un altar ºi i-a pus
numele �Domnul, steagul meu�1.
16. El a zis: �Pentru cã ºi-a ridicat

mâna împotriva scaunului de domnie
al Domnului, Domnul va purta rãzboi
împotriva lui Amalec, din neam în
neam!�

Ietro la Moise

181. Ietro*, preotul Madianului,
socrul lui Moise, a aflat tot ce

fãcuse Dumnezeu** pentru Moise ºi
poporul Sãu, Israel; a aflat cã Domnul
scosese pe Israel din Egipt.
*Cap. 2.16; 3.1. **Ps. 44.1; 77.14,15; 78.4; 105.5,43; 106.2,8.

2. Ietro, socrul lui Moise, a luat pe
Sefora, nevasta lui Moise, care fusese
trimisã acasã.
3. A luat ºi pe cei doi* fii ai Seforei;

unul se numea Gherºom** (Strãin),
cãci Moise zisese: �Locuiesc ca strãin
într-o þarã strãinã,� *Fapt. 7.29. **Cap. 2.22.

4. iar celãlalt se numea Eliezer
(Ajutorul lui Dumnezeu), cãci zisese:
�Dumnezeul tatãlui meu mi-a ajutat ºi
m-a scãpat de sabia lui faraon.�
5. Ietro, socrul lui Moise, a venit cu

fiii ºi nevasta lui Moise în pustiu unde
tãbãra el, la muntele* lui Dumnezeu.

*Cap. 3.1,12.

6. A trimis vorbã lui Moise sã-i
spunã: �Eu, socrul tãu, Ietro, vin la tine
cu nevasta ta ºi cu cei doi fii ai tãi.�
7. Moise a ieºit* înaintea socrului

sãu, s-a aruncat cu faþa la pãmânt, ºi 
l-a sãrutat**. S-au întrebat unul pe
altul de sãnãtate ºi au intrat în cortul
lui Moise.

*Gen. 14.17; 18.2; 19.1. 1 Împ. 2.19. **Gen. 29.13; 33.4.

8. Moise a istorisit socrului sãu tot 
ce fãcuse Domnul împotriva lui faraon
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ºi împotriva Egiptului, din pricina lui
Israel, toate suferinþele care veniserã
peste ei pe drum ºi cum îi izbãvise*
Domnul din ele.

*Ps. 78.42; 81.7; 106.10; 107.2.

9. Ietro s-a bucurat pentru tot binele
pe care-l fãcuse Domnul lui Israel ºi
pentru cã-l izbãvise din mâna egip-
tenilor.
10. ªi Ietro a zis: �Binecuvântat* sã

fie Domnul, care v-a izbãvit din mâna
egiptenilor ºi din mâna lui faraon, El,
care a izbãvit poporul din mâna
egiptenilor! *Gen. 14.20. 2 Sam. 18.28. Luca 1.68.

11. Cunosc acum cã Domnul este*
mai mare decât toþi dumnezeii; cãci**
în lucrul în care s-au purtat� cu trufie,
El a fost mai presus de ei.�
*2 Cron. 2.5. Ps. 95.3; 97.9; 135.5. **Cap. 1.10,16,22; 5.2,7;
14.8,18. �1 Sam. 2.3. Neem. 9.10,16,29. Iov 40.11,12. Ps.
31,23; 119.21. Luca 1.51.

12. Ietro, socrul lui Moise, a adus lui
Dumnezeu o ardere de tot ºi o jertfã de
mâncare. Aaron ºi toþi bãtrânii lui
Israel au venit ºi au luat parte la masã
cu socrul lui Moise, înaintea* lui Dum-
nezeu.    *Deut. 12.7. 1 Cron. 29.22. 1 Cor. 10.18,21,31.

Judecãtorii
13. A doua zi, Moise s-a aºezat sã

judece poporul; ºi poporul a stat înaintea
lui de dimineaþa pânã seara.
14. Socrul lui Moise a vãzut tot ce

fãcea el pentru popor, ºi a zis: �Ce faci
tu acolo cu poporul acela? De ce stai
singur, ºi tot poporul stã înaintea ta,
de dimineaþa pânã seara?�
15. Moise a rãspuns socrului sãu:

�Poporul vine* la mine ca sã cearã
sfat lui Dumnezeu. *Lev. 24.12. Num. 15.34.

16. Când au vreo treabã*, vin la mine;
eu judec între ei ºi fac cunoscut**
poruncile lui Dumnezeu ºi legile Lui.�
*Cap. 23.7; 24.14. Deut. 17.8. 2 Sam. 15.3. Iov 31.13. Fapt.
18.15. 1 Cor. 6.1. **Lev. 24.15. Num. 15.35; 27.6 etc.; 36.6-9.

17. Socrul lui Moise i-a zis: �Ce faci
tu nu este bine.
18. Te istoveºti singur ºi vei istovi ºi

poporul acesta, care este cu tine; cãci
lucrul este mai presus de puterile tale
ºi nu-l vei putea face* singur.

*Num. 11.14,17. Deut. 1.9,12.

19. Acum ascultã glasul meu; am 
sã-þi dau un sfat, ºi Dumnezeu* va fi
cu tine! Fii tãlmaciul poporului**
înaintea lui Dumnezeu ºi du� pricinile
înaintea lui Dumnezeu.

*Cap. 3.12. **Cap. 4.16; 20.19. Deut. 5.5. �Num. 27.5.

20. Învaþã-i* poruncile ºi legile; ºi

aratã-le calea** pe care trebuie s-o
urmeze ºi ce� trebuie sã facã.

*Deut. 4.1,5; 5.1; 6.1,2; 7.11. **Ps. 143.8. �Deut. 1.18.

21. Alege din tot poporul oameni*
destoinici**, temãtori de Dumnezeu,
oameni de încredere�, vrãjmaºi�� ai
lãcomiei; pune-i peste popor drept
cãpetenii peste o mie, cãpetenii peste
o sutã, cãpetenii peste cincizeci ºi cãpe-
tenii peste zece. *Vers. 25. 
Deut. 1.15,16; 16.18. 2 Cron. 19.5-10. Fapt. 6.3. **Gen. 42.18.
2 Sam. 23.3. 2 Cron. 19.9. �Ezec. 18.8. ��Deut. 16.19.

22. Ei sã judece poporul în tot
timpul*; sã aducã** înaintea ta toate
pricinile însemnate, iar pricinile cele
mai mici sã le judece ei înºiºi. În felul
acesta îþi vei uºura sarcina, cãci� o vor
purta ºi ei împreunã cu tine.
*Vers. 26. **Vers. 26. Lev. 24.11. Num. 15.33; 27.2; 36.1.
Deut. 1.17; 17.8. �Num. 11.17.

23. Dacã vei face lucrul acesta ºi
dacã Dumnezeu îþi va porunci aºa, vei
putea* face faþã lucrurilor, ºi tot
poporul acesta va ajunge fericit la**
locul lui.�

*Vers. 18. **Gen. 18.33; 30.25. Cap. 16.29. 2 Sam. 19.39.

24. Moise a ascultat sfatul socrului
sãu ºi a fãcut tot ce spusese el.
25. Moise* a ales oameni destoinici

din tot Israelul ºi i-a pus cãpetenii ale
poporului, cãpetenii peste o mie,
cãpetenii peste o sutã, cãpetenii peste
cincizeci ºi cãpetenii peste zece.

*Deut. 1.15. Fapt. 6.5.

26. Ei judecau* poporul în tot timpul;
aduceau înaintea lui Moise pricinile**
grele, iar toate pricinile mici le judecau
ei înºiºi. *Vers. 22. **Iov 29.16.

27. Apoi Moise a trimis* pe socrul
sãu în þara lui. *Num. 10.29,30.

Pustiul ºi muntele Sinai

191. În luna a treia dupã ieºirea lor
din þara Egiptului, copiii lui Israel

au ajuns* în ziua aceea în pustiul
Sinai. *Num. 33.15.

2. Dupã ce au plecat de la Refidim*,
au ajuns în pustiul Sinai ºi au tãbãrât
în pustiu. Israel a tãbãrât acolo, în faþa
muntelui**. *Cap. 17.1,8. **Cap. 3.1,12.

3. Moise* s-a suit la Dumnezeu. ªi
Domnul l-a chemat** de pe munte,
zicând: �Aºa sã vorbeºti casei lui Iacov
ºi sã spui copiilor lui Israel:

*Cap. 20.21. Fapt. 7.38. **Cap. 3.4.

4. �Aþi* vãzut ce am fãcut Egiptului
ºi cum v-am purtat** pe aripi de vultur
ºi v-am adus aici la Mine.

*Deut. 29.2. **Deut. 32.11. Isa. 63.9. Apoc. 12.14.
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5. Acum*, dacã veþi asculta glasul
Meu ºi dacã veþi pãzi legãmântul Meu,
veþi fi ai Mei** dintre toate popoarele,
cãci tot pãmântul� este al Meu;

*Deut. 5.2. **Deut. 4.20; 7.6; 14.2,21; 26.18; 32.8,9. 1 Împ.
8.53. Ps. 135.4. Cânt. 8.12. Isa. 41.8; 43.1. Ier. 10.16. Mal.
3.17. Tit 2.14. �Cap. 9.29. Deut. 10.14. Iov 41.11. Ps. 24.1;
50.12. 1 Cor. 10.26,28.

6. Îmi veþi fi o împãrãþie* de preoþi ºi
un neam sfânt**. Acestea sunt cuvin-
tele pe care le vei spune copiilor lui
Israel.� *Deut. 33.2,3,4. 
1 Pet. 2.5,9. Apoc. 1.6; 5.10; 20.6. **Lev. 20.24,26. Deut. 7.6;
26.19; 28.9. Isa. 62.12. 1 Cor. 3.17. 1 Tes. 5.27.

7. Moise a venit de a chemat pe
bãtrânii poporului ºi le-a pus înainte
toate cuvintele acestea, cum îi porun-
cise Domnul.
8. Tot* poporul a rãspuns: �Vom face

tot ce a zis Domnul!� Moise a spus
Domnului cuvintele poporului.

*Cap. 24.3,7. Deut. 5.27; 26.17.

9. ªi Domnul a zis lui Moise: �Iatã,
voi veni la tine într-un nor* gros,
pentru ca** sã audã poporul când îþi
voi vorbi ºi sã aibã întotdeauna
încredere� în tine.� Moise a spus
Domnului cuvintele poporului.
*Vers. 16. Cap. 20.21; 24.15,16. Deut. 4.11. Ps. 18.11,12; 97.2.
Mat. 17.5. **Deut. 4.12,36. Ioan 12.29,30. �Cap. 14.31.

Pregãtirea pentru primirea Legii
10. ªi Domnul a zis lui Moise: 

�Du-te la popor, sfinþeºte-i*, azi ºi
mâine, ºi pune-i sã-ºi spele** hainele.
*Lev. 11.44,45. Evr. 10.22. **Vers. 14. Gen. 35.2. Lev. 15.5.

11. Sã fie gata pentru a treia zi; cãci a
treia zi Domnul Se* va coborî, în faþa
întregului popor, pe muntele Sinai.

*Cap. 34.35. Vers. 16,18. Deut. 33.2.

12. Sã hotãrãºti poporului anumite
margini de jur împrejur ºi sã spui: �Sã
nu cumva sã vã suiþi pe munte sau sã
vã atingeþi de poalele lui. Oricine se*
va atinge de munte va fi pedepsit cu
moartea. *Evr. 12.20.

13. Nici o mânã sã nu se atingã de el;
ci pe oricine se va atinge sã-l omoare
cu pietre sau sã-l strãpungã cu sãgeþi:
dobitoc sau om, nu va trãi.� Când va
suna trâmbiþa*, ei vor înainta spre
munte.� *Vers. 16,19.

14. Moise s-a coborât de pe munte la
popor: a sfinþit* poporul, ºi ei ºi-au
spãlat hainele. *Vers. 10.

15. ªi a zis poporului: �Fiþi gata* în trei
zile; sã nu vã apropiaþi de vreo** femeie.�

*Vers. 11. **1 Sam. 21.4,5. Zah. 7.3. 1 Cor. 7.5.

16. A treia zi dimineaþa, au fost*
tunete, fulgere ºi un nor** gros pe

munte; trâmbiþa rãsuna� cu putere, ºi
tot poporul din tabãrã a fost�� apucat
de spaimã.
*Ps. 77.18. Evr. 12.18,19. Apoc. 4.5; 8.5; 11.19. **Vers. 9.
Cap. 40.34. 2 Cron. 5.14. �Apoc. 1.10; 4.1. ��Evr. 12.21.

17. Moise* a scos poporul din tabãrã,
spre întâmpinarea lui Dumnezeu, ºi 
s-au aºezat la poalele muntelui.

*Deut. 4.10.

18. Muntele* Sinai era tot numai fum,
pentru cã Domnul Se coborâse pe el în
mijlocul focului**. Fumul� acesta se
înãlþa ca fumul unui cuptor, ºi tot��
muntele se cutremura cu putere.
*Deut. 4.11; 33.2. Judc. 5.5. Ps. 68.7,8. Isa. 6.4. Hab. 3.3.
**Cap. 3.2; 24.17. 2 Cron. 7.1-3. �Gen. 15.17. Ps. 144.5.
Apoc. 15.8. ��Ps. 68.8; 77.18; 114.7. Ier. 4.24. Evr. 12.26.

19. Trâmbiþa rãsuna* tot mai puternic.
Moise** vorbea, ºi Dumnezeu� îi
rãspundea cu glas tare.

*Vers. 13. **Evr. 12.21. �Neem. 9.13. Ps. 81.7.

20. Domnul S-a coborât pe muntele
Sinai, ºi anume pe vârful muntelui.
Domnul a chemat pe Moise pe vârful
muntelui. ªi Moise s-a suit sus.
21. Domnul a zis lui Moise: �Coboa-

rã-te ºi porunceºte poporului cu tot
dinadinsul sã nu dea buzna spre
Domnul, ca* sã se uite, pentru ca nu
cumva sã piarã un mare numãr dintre
ei. *Cap. 3.5. 1 Sam. 6.19.

22. Preoþii, care se apropie de
Domnul, sã se sfinþeascã* ºi ei, ca nu
cumva sã-i loveascã** Domnul cu
moartea.� *Lev. 10.3. **2 Sam. 6.7,8.

23. Moise a zis Domnului: �Poporul
nu va putea sã se suie pe muntele
Sinai, cãci ne-ai oprit cu tot dinadinsul,
zicând: �Hotãrãºte* anumite margini
în jurul muntelui ºi sfinþeºte-l.�

*Vers. 12. Ios. 3.4.

24. Domnul i-a zis: �Du-te, coboarã-te
ºi suie-te apoi iarãºi cu Aaron; dar
preoþii ºi poporul sã nu dea buzna sã
se suie la Domnul, ca nu cumva 
sã-i loveascã cu moartea.�
25. Moise s-a coborât la popor ºi i-a

spus aceste lucruri.

Cele 10 porunci

20 1. Atunci Dumnezeu a rostit
toate* aceste cuvinte ºi a zis:

*Deut. 5.22.

2. �Eu* sunt Domnul Dumnezeul tãu
care te-a scos** din þara Egiptului, din
casa robiei.

*Lev. 26.1,13. Deut. 5.6. Ps. 81.10. Osea 13.4. **Cap. 13.3.

3. Sã* nu ai alþi dumnezei afarã de
Mine. *Deut. 5.7; 6.14. 2 Împ. 17.35. Ier. 25.6; 35.15.
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4. Sã* nu-þi faci chip cioplit, nici
vreo înfãþiºare a lucrurilor care sunt
sus în ceruri, sau jos pe pãmânt, sau în
apele mai de jos decât pãmântul.

*Lev. 26.1. Deut. 4.16; 5.8; 27.15. Ps. 97.7.

5. Sã nu* te închini înaintea lor ºi sã
nu le slujeºti; cãci Eu, Domnul Dum-
nezeul tãu, sunt un Dumnezeu gelos**,
care� pedepsesc nelegiuirea pãrinþilor
în copii, pânã la al treilea ºi la al
patrulea neam al celor ce Mã urãsc,
*Cap. 23.24. Ios. 23.7. 2 Împ. 17.35. Isa. 44.15,19. **Cap.
34.14. Deut. 4.24; 6.15. Ios. 24.19. Naum 1.2. �Cap. 34.7. Lev.
20.5; 26.39,40. Num. 14.18,33. 1 Împ. 21.29. Iov 5.4; 21.19.
Ps. 79.8; 109.14. Isa. 14.20,21; 65.6,7. Ier. 2.9; 32.18.

6. ºi Mã îndur* pânã la al miilea neam
de cei ce Mã iubesc ºi pãzesc poruncile
Mele. *Cap. 34.7. Deut. 7.9. Ps. 89.34. Rom. 11.28.

7. Sã* nu iei în deºert Numele Dom-
nului Dumnezeului tãu; cãci Domnul**
nu va lãsa nepedepsit pe cel ce va lua
în deºert Numele Lui. *Cap. 23.1. 
Lev. 19.12. Deut. 5.11. Ps. 15.4. Mat. 5.33. **Mica 6.11.

8. Adu-þi* aminte de ziua de odihnã,
ca s-o sfinþeºti.

*Cap. 31.13,14. Lev. 19.3,30; 26.2. Deut. 5.12.

9. Sã lucrezi* ºase zile ºi sã-þi faci
lucrul tãu.
*Cap. 23.12; 31.15; 34.21. Lev. 23.3. Ezec. 20.12. Luca 13.14.

10. Dar ziua a* ºaptea este ziua de
odihnã închinatã Domnului Dum-
nezeului tãu: sã nu faci nici o lucrare
în ea, nici tu, nici fiul tãu, nici fiica ta,
nici robul tãu, nici roaba ta, nici vita
ta, nici strãinul** care este în casa ta.

*Gen. 2.2,3. Cap. 16.26; 31.15. **Neem. 13.16-19.

11. Cãci în ºase zile* a fãcut Domnul
cerurile, pãmântul ºi marea, ºi tot ce
este în ele, iar în ziua a ºaptea S-a
odihnit: de aceea a binecuvântat Dom-
nul ziua de odihnã ºi a sfinþit-o.

*Gen. 2.2.

12. Cinsteºte* pe tatãl tãu ºi pe mama
ta, pentru ca sã þi se lungeascã zilele
în þara pe care þi-o dã Domnul Dum-
nezeul tãu.
*Cap. 23.26. Lev. 19.3. Deut. 5.16. Ier. 35.7,18,19. Mat. 15.4;
19.19. Marc. 7.10; 10.19. Luca 18.20. Efes. 6.2.

13. Sã* nu ucizi.
*Deut. 5.17. Mat. 5.21. Rom. 13.9.

14. Sã* nu preacurveºti.
*Deut. 5.18. Mat. 5.27.

15. Sã* nu furi.
*Lev. 19.11. Deut. 5.19. Mat. 19.18. Rom. 13.9. 1 Tes. 4.6.

16. Sã* nu mãrturiseºti strâmb împo-
triva aproapelui tãu.

*Cap. 23.1. Deut. 5.20; 19.16. Mat. 19.18.
17. Sã* nu pofteºti casa aproapelui

tãu; sã** nu pofteºti nevasta aproapelui
tãu, nici robul lui, nici roaba lui, nici

boul lui, nici mãgarul lui, nici vreun
alt lucru care este al aproapelui tãu.

*Deut. 5.21. Mica 2.2. Hab. 2.9. Luca 12.15. Fapt. 20.33.
Rom. 7.7; 13.9. Efes. 5.3,5. Evr. 13.5. **Iov 31.9. Prov. 6.29.
Ier. 5.8. Mat. 5.28.

Spaima poporului � Legea altarului
18. Tot* poporul auzea** tunetele ºi

sunetul trâmbiþei ºi vedea flãcãrile
muntelui care fumega�. La priveliºtea
aceasta, poporul tremura ºi stãtea în
depãrtare.

*Evr. 12.18. **Apoc. 1.10,12. �Cap. 19.18.

19. Ei au zis lui Moise: �Vorbeºte-ne*
tu însuþi ºi te vom asculta: dar sã** nu
ne mai vorbeascã Dumnezeu, ca sã nu
murim.�

*Deut. 5.27; 18.16. Gal. 3.19,20. Evr. 12.19. **Deut. 5.25.

20. Moise a zis poporului: �Nu vã*
înspãimântaþi; cãci** Dumnezeu a venit
tocmai ca sã vã punã la încercare ºi ca
sã aveþi frica� Lui înaintea ochilor
voºtri, pentru ca sã nu pãcãtuiþi.�

*1 Sam. 12.20. Isa. 41.10,13. **Gen. 22.1. Deut. 13.3.
�Deut. 4.10; 6.2; 10.12; 17.13,19; 19.20; 28.58. Prov. 3.7;
16.6. Isa. 8.13.

21. Poporul stãtea în depãrtare; iar
Moise s-a apropiat de norul* în care
era Dumnezeu. *Cap. 19.16. Deut. 5.5. 1 Împ. 8.12.

22. Domnul a zis lui Moise: �Aºa sã
vorbeºti copiilor lui Israel: �Aþi vãzut
cã v-am vorbit din* ceruri.

*Deut. 4.36. Neem. 9.13.

23. Sã nu faceþi dumnezei de argint ºi
dumnezei de aur, ca sã-i puneþi alãturi*
de Mine; sã nu vã faceþi alþi dumnezei.
*Cap. 32.1,2,4. 1 Sam. 5.4,5. 2 Împ. 17.33. Ezec. 20.39; 43.8.
Dan. 5.4,23. Þef. 1.5. 2 Cor. 6.14.15,16.

24. Sã-Mi ridici un altar de pãmânt,
pe care sã-þi aduci arderile de tot ºi
jertfele de mulþumire, oile* ºi boii. În
orice** loc în care Îmi voi aduce
aminte de Numele Meu, voi veni la
tine ºi te voi� binecuvânta.
*Lev. 1.2. **Deut. 12.5,11,21; 14.23; 16.6,11; 26.2. 1 Împ.
8.43; 9.3. 2 Cron. 6.6; 7.16; 12.13. Ezra 6.12. Neem. 1.9. Ps.
74.7. Ier. 7.10,12. �Gen. 12.2. Deut. 7.13.

25. Dacã-Mi* vei ridica un altar de
piatrã, sã nu-l zideºti din pietre cio-
plite; cãci cum îþi vei pune dalta în
piatrã, o vei pângãri. *Deut. 27.5. Ios. 8.31.

26. Sã nu te sui la altarul Meu pe
trepte, ca sã nu þi se descopere
goliciunea înaintea lui.�

Despre slobozenie ºi viaþã

211. �Iatã legile pe care le vei* pune
înaintea lor. *Cap. 24.3,4. Deut. 4.14; 6.1.

2. Dacã* vei cumpãra un rob evreu,
sã slujeascã ºase ani ca rob; dar în 
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al ºaptelea sã iasã slobod, fãrã sã
plãteascã nimic ca despãgubire.

*Lev. 25.39-41. Deut. 15.12. Ier. 34.14.

3. Dacã a intrat singur, sã iasã singur;
dacã era însurat, sã iasã ºi nevasta sa
împreunã cu el.
4. Dacã stãpânul lui i-a dat o nevastã,

ºi a avut fii ºi fiice cu ea, nevasta ºi
copiii sã fie ai stãpânului lui, iar el sã
iasã singur.
5. Dacã robul* va zice: �Eu iubesc pe

stãpânul meu, pe nevasta mea ºi copiii
mei, ºi nu vreau sã ies slobod�,

*Deut. 15.16,17.

6. atunci stãpânul lui sã-l ducã îna-
intea* lui Dumnezeu, sã-l apropie de
uºã sau de stâlpul uºii, ºi stãpânul lui
sã-i** gãureascã urechea cu o sulã, ºi
robul sã rãmânã pentru totdeauna în
slujba lui. *Cap. 12.12; 22.8,28. **Ps. 40.6.

7. Dacã un om îºi va* vinde fata ca
roabã, ea sã nu iasã cum** ies robii.

*Neem. 5.5. **Vers. 2,3.

8. Dacã nu va plãcea stãpânului ei,
care o luase de nevastã, el sã-i înles-
neascã rãscumpãrarea; dar nu va avea
dreptul s-o vândã unor strãini, dacã
nu-ºi va þine cuvântul.
9. Dacã o dã de nevastã fiului sãu, sã

se poarte cu ea dupã dreptul fiicelor.
10. Dacã-i va lua o altã nevastã, nu

va scãdea nimic pentru cea dintâi din
hranã, din îmbrãcãminte ºi din dreptul*
ei de soþie. *1 Cor. 7.5.

11. Dacã nu-i face aceste trei lucruri,
ea va putea ieºi, fãrã nici o despãgubire,
fãrã sã dea bani.

Legi în privinþa uciderii
12. Cine va lovi* pe altul cu o loviturã

de moarte sã fie pedepsit cu moartea.
*Gen. 9.6. Lev. 24.17. Num. 35.30,31. Mat. 26.52.

13. Dacã nu* i-a întins laþuri ºi dacã
Dumnezeu l-a fãcut** sã-i cadã în
mânã, îþi voi� hotãrî un loc unde va
putea sã fugã. *Num. 35.22. Deut. 19.4,5. 
**1 Sam. 24.4,10,18. �Num. 35.11. Deut. 19.3. Ios. 20.2.

14. Dar dacã lucreazã* cineva cu
rãutate împotriva aproapelui sãu, folo-
sindu-se de viclenie ca sã-l omoare,
chiar ºi de la** altarul Meu sã-l
smulgi, ca sã fie omorât.

*Num. 15.30; 35.20. Deut. 19.11,12. Evr. 10.26.
**1 Împ. 2.28-34. 2 Împ. 11.15.

Necinstirea pãrinþilor
15. Cine va lovi pe tatãl sãu sau pe

mama sa sã fie pedepsit cu moartea.
16. Cine* va fura un om ºi-l va**

vinde sau îl va þine în mâinile� lui sã
fie pedepsit cu moartea.

*Deut. 24.7. **Gen. 37.28. �Cap. 22.4.

17. Cine* va blestema pe tatãl sãu sau
pe mama sa, sã fie pedepsit cu moartea.

*Lev. 20.9. Prov. 20.20. Mat. 15.4. Marc. 7.10.

Legi privitoare la vãtãmarea trupului
18. Dacã se vor certa doi oameni, ºi

unul din ei va lovi pe celãlalt cu o piatrã
sau cu pumnul, fãrã sã-i pricinuiascã
moartea, dar silindu-l sã stea în pat,
19. cel ce l-a lovit sã nu fie pedepsit,

dacã celãlalt se va scula ºi se va plimba
afarã, sprijinit pe un toiag*. Numai
sã-l despãgubeascã pentru încetarea
lucrului lui ºi sã-l îngrijeascã pânã la
vindecare. *2 Sam. 3.29.

20. Dacã un om va lovi cu bãþul pe
robul sãu, fie bãrbat, fie femeie, ºi
robul moare sub mâna lui, stãpânul sã
fie pedepsit.
21. Dar dacã mai trãieºte o zi sau

douã, stãpânul sã nu fie pedepsit; cãci
este argintul* lui. *Lev. 25.45,46.

22. Dacã se ceartã doi oameni ºi
lovesc pe o femeie însãrcinatã ºi o fac
doar sã nascã înainte de vreme, fãrã
altã nenorocire, sã fie pedepsiþi cu o
gloabã*, pusã de bãrbatul femeii, ºi pe
care o vor plãti dupã hotãrârea jude-
cãtorilor. *Vers. 30. Deut. 22.18,19.

23. Dar dacã se întâmplã o neno-
rocire, vei da viaþã pentru viaþã,
24. ochi* pentru ochi, dinte pentru

dinte, mânã pentru mânã, picior pentru
picior, *Lev. 24.20. Deut. 19.21. Mat. 5.38.

25. arsurã pentru arsurã, ranã pentru
ranã, vânãtaie pentru vânãtaie.
26. Dacã un om loveºte ochiul robului

sãu, fie bãrbat, fie femeie, ºi-l face
sã-ºi piardã ochiul, sã-i dea drumul, ca
despãgubire pentru ochiul lui.
27. ªi dacã face sã cadã un dinte

robului sãu, fie bãrbat, fie femeie, ca
despãgubire pentru dintele lui, sã-i
dea drumul.
28. Dacã un bou va împunge ºi va

omorî pe un bãrbat sau pe o femeie*,
boul sã fie ucis cu pietre, carnea sã nu
i se mãnânce, iar stãpânul boului sã nu
fie pedepsit. *Gen. 9.5.

29. Dar dacã boul avea obicei mai
înainte sã împungã, ºi stãpânul fusese
înºtiinþat de lucrul acesta, ºi nu l-a
închis, boul sã fie ucis cu pietre, dacã
va ucide un bãrbat sau o femeie, ºi
stãpânul lui sã fie pedepsit cu moartea.
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30. Dacã i se pune stãpânului un preþ
pentru rãscumpãrarea* vieþii lui, va
plãti tot ce i se va cere.

*Vers. 22. Num. 35.31.

31. Când boul va împunge pe un bãiat
sau pe o fatã, i se va face dupã legea
aceasta;
32. dar dacã boul împunge pe un rob,

fie bãrbat, fie femeie, sã se dea trei*
sicli de argint stãpânului robului, ºi
boul** sã fie ucis cu pietre.

*Zah. 11.12,13. Mat. 26.15. Filp. 2.7. **Vers. 28.

33. Dacã un om descoperã o groapã,
sau dacã un om sapã o groapã ºi n-o
acoperã, ºi cade în ea un bou sau un
mãgar,
34. stãpânul gropii sã plãteascã stãpâ-

nului lor preþul vitei în argint, iar vita
moartã sã fie a lui.
35. Dacã boul unui om împunge boul

unui alt om, ºi boul acesta moare, vor
vinde boul cel viu ºi preþul lui îl vor
împãrþi; vor împãrþi ºi boul mort.
36. Dar dacã se ºtia cã boul avea

obicei mai înainte sã împungã, ºi
stãpânul lui nu l-a închis, stãpânul
acesta sã dea bou pentru bou, iar boul
cel mort sã-l ia el.

Legi privitoare la avere

221. Dacã un om furã un bou sau o
oaie, ºi-l taie sau îl vinde, sã dea

cinci boi pentru boul furat ºi patru* oi
pentru oaia furatã.

*2 Sam. 12.6. Prov. 6.31. Luca 19.8.

2. Dacã hoþul este prins spãrgând* ºi
e lovit, ºi moare, cel ce l-a lovit nu**
va fi vinovat de omor faþã de el;

*Mat. 24.43. **Num. 35.27.

3. dar dacã a rãsãrit soarele, va fi
vinovat de omor faþã de el. Hoþul
trebuie sã dea înapoi ce este dator sã
dea; dacã n-are nimic, sã fie vândut*
rob, ca despãgubire pentru furtul lui;

*Cap. 21.2.

4. dacã ceea ce a furat, fie bou, fie
mãgar, sau oaie, se gãseºte încã viu*
în mâinile lui, sã dea îndoit** înapoi.

*Cap. 21.16. **Vers. 1,7. Prov. 6.31.

5. Dacã cineva face stricãciune într-un
ogor sau într-o vie ºi îºi lasã vita sã
pascã pe ogorul altuia, sã dea ca
despãgubire cel mai bun rod din
ogorul ºi via lui.
6. Dacã izbucneºte un foc ºi întâl-

neºte mãrãcini în cale ºi arde grâul în
snopi sau în picioare, sau câmpul, cel
ce a pus foc sã fie silit sã dea o
despãgubire deplinã.

7. Dacã un om dã altuia bani sau
unelte spre pãstrare ºi le furã cineva
din casa acestuia din urmã, hoþul*
trebuie sã întoarcã îndoit, dacã va fi
gãsit. *Vers. 4.

8. Dacã hoþul nu se gãseºte, stãpânul
casei sã se înfãþiºeze* înaintea lui
Dumnezeu, ca sã spunã cã n-a pus
mâna pe avutul aproapelui sãu.

*Vers. 28. Cap. 21.6. 

9. În orice pricinã de înºelãciune cu
privire la un bou, un mãgar, o oaie, o
hainã, sau un lucru pierdut, despre
care se va zice: �Uite-l!� � pricina*
amânduror pãrþilor sã meargã pânã la
Dumnezeu; acela, pe care-l va osândi
Dumnezeu, trebuie sã întoarcã îndoit
aproapelui sãu.

*Deut. 25.1. 2 Cron. 19.10.

10. Dacã un om dã altuia un mãgar,
un bou, o oaie, sau un dobitoc  oare-
care, sã i-l pãstreze, ºi dobitocul
moare, îºi stricã un mãdular, sau e luat
cu sila de la el, fãrã sã fi vãzut cineva,
11. sã se facã un jurãmânt* în

Numele Domnului între cele douã
pãrþi; ºi cel ce a pãstrat dobitocul va
mãrturisi cã n-a pus mâna pe avutul
aproapelui sãu; stãpânul dobitocului
va primi jurãmântul acesta, ºi celãlalt
nu va fi dator sã i-l înlocuiascã.

*Evr. 6.16.

12. Dar dacã dobitocul a fost furat*
de la el, va fi dator faþã de stãpânul lui
sã i-l înlocuiascã. *Gen. 31.39.

13. Dacã dobitocul a fost sfâºiat de
fiare sãlbatice, îl va aduce ca dovadã
ºi nu va fi dator sã-i înlocuiascã
dobitocul sfâºiat.
14. Dacã un om împrumutã altuia o

vitã, ºi vita îºi stricã un mãdular sau
moare în lipsa stãpânului ei, va trebui
s-o plãteascã.
15. Dacã stãpânul e de faþã, nu i-o va

plãti. Dacã vita a fost datã cu chirie,
preþul chiriei va fi de ajuns.

Necinstirea unei fete
16. Dacã* un om înºalã pe o fatã

nelogoditã ºi se culcã cu ea, îi va plãti
zestrea ºi o va lua de nevastã.

*Deut. 22.28,29.

17. Dacã tatãl nu vrea sã i-o dea, el
va plãti în argint preþul zestrei*
cuvenite fetelor.

*Gen. 34.12. Deut. 22.29. 1 Sam. 18.25.

18. Pe vrãjitoare* sã n-o laºi sã
trãiascã.

*Lev. 19.26,31; 20.27. Deut. 18.10,11. 1 Sam. 28.3,9.
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19. Oricine* se culcã cu un dobitoc
sã fie pedepsit cu moartea.

*Lev. 18.23; 20.15.

20. Cine* aduce jertfe altor dumnezei
decât Domnului singur sã fie nimicit
cu desãvârºire.

*Num. 25.2,7,8. Deut. 13.1,2,5,6,9,13-15; 17.2,3,5.

Legi privitoare la asuprirea celor
sãraci

21. Sã nu chinuieºti pe strãin* ºi sã 
nu-l asupreºti, cãci ºi voi aþi fost
strãini în þara Egiptului. *Cap. 23.9. 
Lev. 19.33; 25.35. Deut. 10.19. Ier. 7.6. Zah. 7.10. Mal. 3.5.

22. Sã nu asupreºti pe vãduvã*, nici
pe orfan. *Deut. 10.18; 24.17; 27.19. 
Ps. 94.6. Isa. 1.17,23; 10.2. Ezec. 22.7. Zah. 7.10. Iac. 1.27.

23. Dacã-i asupreºti, ºi ei strigã* la
Mine dupã ajutor, Eu le voi** auzi
strigãtele; *Deut. 15.9; 24.15. Iov 35.9. Luca 18.7. 
**Vers. 27. Iov 34.28. Ps. 18,6; 145.19. Iac. 5.4.

24. mânia* Mea se va aprinde ºi vã
voi nimici cu sabia; nevestele voas-
tre** vor rãmâne vãduve, ºi copiii
voºtri vor rãmâne orfani.

*Iov 31.23. Ps. 69.24. **Ps. 109.9. Plân. 5.3.

25. Dacã* împrumuþi bani vreunuia
din poporul Meu, sãracului care este
cu tine, sã nu fii faþã de el ca un
cãmãtar ºi sã nu ceri camãtã de la el.
*Lev. 25.35-37. Deut. 23.19,20. Neem. 5.7. Ps. 15.5. Ezec.
18.8,17.

26. Dacã iei* zãlog haina aproapelui
tãu, sã i-o dai înapoi înainte de apusul
soarelui; *Deut. 24.6,10,13,17. Iov 22.6; 24.3,9. 
Prov. 20.16; 22.27. Ezec. 18.7,16. Amos 2.8.

27. cãci este singura lui învelitoare,
este haina cu care îºi înveleºte trupul:
cu ce are sã se culce? Dacã strigã*
spre Mine dupã ajutor, Eu îl voi auzi,
cãci Eu** sunt milostiv.

*Vers. 23. **Cap. 34.6. 2 Cron. 30.9. Ps. 86.15.

Întâii nãscuþi
28. Sã nu huleºti pe Dumnezeu* ºi sã

nu blestemi pe mai marele poporului
tãu. *Ecl. 10.20. Fapt. 23.5. Iuda 8.

29. Sã nu pregeþi sã-Mi aduci pârga*
seceriºului tãu ºi a culesului viei tale. 
Sã-Mi dai pe întâiul nãscut** din fiii
tãi. *Cap. 23.16,19. Prov. 3.9. **Cap. 13.2,12; 34.19.

30. Sã-Mi dai* ºi întâiul nãscut al
vacii tale ºi al oii tale; sã rãmânã
ºapte** zile cu mama sa, iar în ziua a
opta sã Mi-l aduci. *Deut. 15.19. **Lev. 22.27.

31. Sã-Mi fiþi niºte oameni sfinþi*. Sã
nu** mâncaþi carne sfâºiatã de fiare
pe câmp, ci s-o aruncaþi la câini.
*Cap. 19.6. Lev. 19.2. Deut. 14.21. **Lev. 22.8. Ezec. 4.14;
44.31.

Legi privitoare la dreptate

231. Sã nu rãspândeºti zvonuri*
neadevãrate**. Sã nu te uneºti

cu cel rãu, ca sã faci o mãrturisire
mincinoasã pentru el.
*Vers. 7. Lev. 19.16. 2 Sam. 19.27. Ps. 15.3; 101.5. Prov.
10.18. **Cap. 20.16. Deut. 19.16-18. 1 Împ. 21.10,13. Ps.
35.11. Prov. 19.5,9,28; 24.28.  Mat. 26.59-61. Fapt. 6.11,13.

2. Sã* nu te iei dupã mulþime ca sã
faci rãu; ºi la judecatã** sã nu
mãrturiseºti trecând de partea celor
mulþi, ca sã abaþi dreptatea.
*Gen. 7.1; 19.4,7. Cap. 32.1,2. Ios. 24.15. 1 Sam. 15.9. 1 Împ.
19.10. Iov 31.34. Prov. 1.10,11,15; 4.14. Mat. 27.24,26. Marc.
15.15. Luca 23.23. Fapt. 24.27; 25.9. **Vers. 6,7. Lev. 19.15.
Deut. 1.17. Ps. 72.2.

3. Sã nu pãrtineºti pe sãrac la judecatã.
4. Dacã* întâlneºti boul vrãjmaºului

tãu sau mãgarul lui rãtãcit, sã i-l aduci
acasã.
*Deut. 22.1. Iov 31.29. Prov. 24.17; 25.21. Mat. 5.44. Rom.
12.20. 1 Tes. 5.15.

5. Dacã vezi* mãgarul vrãjmaºului
tãu cãzut sub povara lui, sã nu treci pe
lângã el, ci sã-i ajuþi sã ia povara de pe
mãgar. *Deut. 22.4.

6. La judecatã, sã nu te atingi de
dreptul* sãracului.

*Vers. 2. Deut. 27.19. Iov 31.13,21. Ecl. 5.8. Isa. 10.1,2.
Ier. 5.28; 7.6. Amos 5.12. Mal. 3.5.

7. Fereºte-te de o învinuire* nedreaptã
ºi sã nu omori pe cel nevinovat** ºi pe
cel drept; cãci nu voi ierta� pe cel
vinovat. *Vers. 1. Lev. 19.11. 
Luca 3.14. Efes. 4.25. **Deut. 27.25. Ps. 94.21. Prov.
17.15,26. Ier. 7.6. Mat. 27.4. �Cap. 34.7. Rom. 1.18.

8. Sã nu primeºti* daruri; cãci darurile
orbesc pe cei ce au ochii deschiºi ºi
sucesc hotãrârile celor drepþi.

*Deut. 16.19. 1 Sam. 8.3; 12.3. 2 Cron. 19.7. Ps. 26.10.
Prov. 15.27; 17.8,23; 29.4. Isa. 1.23; 5.23; 33.15. Ezec. 22.12.
Amos 5.12. Fapt. 24.26.

9. Sã nu asupreºti pe strãin*; ºtiþi ce
simte strãinul, cãci ºi voi aþi fost
strãini în þara Egiptului. *Cap. 22.21. 
Deut. 10.19; 24.14,17; 27.19. Ps. 94.6. Ezec. 22.7. Mal. 3.5.

Dragostea de aproapele
10. Timp de ºase* ani sã semeni

pãmântul ºi sã-i strângi rodul.*Lev. 25.3,4.

11. Dar în al ºaptelea, sã-i dai rãgaz
ºi sã-l laºi sã se odihneascã; din rodul
lui sã mãnânce sãracii poporului tãu,
iar ce va mai rãmâne, sã mãnânce
fiarele de pe câmp.
Tot aºa sã faci cu via ºi mãslinii tãi.
12. Timp de ºase* zile, sã-þi faci

lucrul. Dar în ziua a ºaptea sã te odih-
neºti, pentru ca boul ºi mãgarul tãu sã
aibã odihnã, pentru ca fiul roabei tale ºi
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strãinul sã aibã rãgaz ºi sã rãsufle.
*Cap. 20.8,9. Deut. 5.13. Luca 13.14.

13. Sã pãziþi* tot ce v-am spus ºi sã
nu rostiþi numele** altor dumnezei:
numele lor sã nu se audã ieºind din
gura voastrã.
*Deut. 4.9. Ios. 22.5. Ps. 39.1. Efes. 5.15. 1 Tim. 4.16. **Num.
32.38. Deut. 12.3. Ios. 23.7. Ps. 16.4. Osea 2.17. Zah. 13.2.

Pãzirea sãrbãtorilor
14. De trei* ori pe an, sã prãznuieºti

sãrbãtori în cinstea Mea.
*Cap. 34.23. Lev. 23.4. Deut. 16.16.

15. Sã þii sãrbãtoarea* Azimelor; timp
de ºapte zile, la vremea hotãrâtã, în
luna spicelor, sã mãnânci azime, cum
þi-am poruncit; cãci în luna aceasta ai
ieºit din Egipt; ºi sã nu** vii cu
mâinile goale înaintea Mea.    *Cap. 12.15;

13.6; 34.18. Lev. 23.6. Deut. 16.8. **Cap. 34.20. Deut. 16.16.

16. Sã þii sãrbãtoarea* seceriºului, a
celor dintâi roade din munca ta, din
ceea ce vei semãna pe câmp; ºi sã þii
sãrbãtoarea strângerii** roadelor, la
sfârºitul anului, când vei strânge de pe
câmp rodul muncii tale.

*Cap. 34.22. Lev. 23.10. Deut. 16.13.

17. De trei ori* pe an toatã partea bãr-
bãteascã sã se înfãþiºeze înaintea
Domnului Dumnezeu. *Cap. 34.23. Deut. 16.16.

18. Sã n-aduci cu pâine* dospitã
sângele jertfei Mele; ºi grãsimea
praznicului Meu sã nu rãmânã toatã
noaptea pânã dimineaþa.

*Cap. 12.8; 34.25. Lev. 2.11. Deut. 16.4.

19. Sã aduci în Casa Domnului
Dumnezeului tãu pârga* celor dintâi
roade ale pãmântului. 
Sã** nu fierbi un ied în laptele mamei

lui.      *Cap. 22.29; 34.26. Lev. 23.10,17. Num. 18.12,13. 
Deut. 26.10. Neem. 10.35. **Cap. 34.26. Deut. 14.21.

Dumnezeu izgoneºte pe canaaniþi
20. Iatã*, Eu trimit un Înger înaintea

ta, ca sã te ocroteascã pe drum ºi sã te
ducã în locul pe care l-am pregãtit.
*Cap. 14.19; 32.34; 33.2,14. Num. 20.16. Ios. 5.13; 6.2. Ps.
91.11. Isa. 63.9.

21. Fii cu ochii în patru înaintea Lui
ºi ascultã glasul Lui; sã nu te împo-
triveºti* Lui, pentru cã nu vã va**
ierta pãcatele, cãci Numele� Meu este
în El.
*Num. 14.11. Ps. 78.40,56. Efes. 4.30. Evr. 3.10,16. **Cap.
32.34. Num. 14.35. Deut. 18.19. Ios. 24.19. Ier. 5.7. Evr. 3.11.
1 Ioan 5.16. �Isa. 9.6. Ier. 23.6. Ioan 10.30,38.

22. Dar dacã vei asculta glasul Lui ºi
dacã vei face tot ce-þi voi spune, Eu

voi fi vrãjmaºul* vrãjmaºilor tãi ºi
potrivnicul potrivnicilor tãi.

*Gen. 12.3. Deut. 30.7. Ier. 30.20.

23. Îngerul* Meu va merge înaintea
ta ºi te va** duce la amoriþi, hetiþi,
fereziþi, canaaniþi, heviþi ºi iebusiþi,
ºi-i voi nimici. *Vers. 20. Cap. 33.2. **Ios. 24.8,11.

24. Sã nu* te închini înaintea dum-
nezeilor lor ºi sã nu le slujeºti; sã nu te
iei** dupã popoarele acestea, în
purtarea lor, ci sã le� nimiceºti cu
desãvârºire ºi sã le dãrâmi capiºtile.
*Cap. 20.5. **Lev. 18.3. Deut. 12.30,31. �Cap. 34.13. Num.
33.52. Deut. 7.5,25; 12.3.

25. Voi sã slujiþi* Domnului Dum-
nezeului vostru, ºi El vã va binecu-
vânta** pâinea ºi apele, ºi voi�
îndepãrta boala din mijlocul tãu.
*Deut. 6.13; 10.12,20; 11.13,14; 13.4. Ios. 22.5; 24.14,15,21,24.
1 Sam. 7.3; 12.20,24. Mat. 4.10. **Deut. 7.13; 28.5.8. �Cap.
15.26. Deut. 7.15.

26. Nu* va fi în þara ta nici femeie
care sã-ºi lepede copilul, nici femeie
stearpã. Numãrul zilelor tale îl voi
face sã fie** deplin.
*Deut. 7.14; 28.4. Iov 21.10. Mal. 3.10,11. **Gen. 25.8;
35.29. 1 Cron. 23.1. Iov 5.26; 42.17. Ps. 55.23; 90.10.

27. Voi trimite groaza* Mea înaintea
ta, voi pune pe** fugã pe toate popoarele
la care vei ajunge ºi voi face ca toþi
vrãjmaºii tãi sã dea dosul înaintea ta.

*Gen. 35.5. Cap. 15.14,16. Deut. 2.25; 11.25.
Ios. 2.9,11. 1 Sam. 14.15. 2 Cron. 14.14. **Deut. 7.23.

28. Voi trimite* viespii bondãreºti
înaintea ta ºi vor izgoni dinaintea ta pe
heviþi, canaaniþi ºi hetiþi.

*Deut. 7.20. Ios. 24.12.

29. Nu-i* voi izgoni într-un singur an
dinaintea ta, pentru ca þara sã n-ajungã
un pustiu ºi sã nu se înmulþeascã împo-
triva ta fiarele de pe câmp.     *Deut. 7.22.

30. Ci le voi izgoni încetul cu încetul
dinaintea ta, pânã vei creºte la numãr
ºi vei putea sã intri în stãpânirea þãrii.
31. Îþi voi întinde* hotarele de la

Marea Roºie pânã la marea filistenilor,
ºi de la pustiu pânã la Râu (Eufrat).
Cãci voi** da în mâinile voastre pe
locuitorii þãrii ºi-i vei izgoni dinaintea
ta. *Gen. 15.18. Num. 34.3. Deut. 11.24. Ios. 1.4. 

1 Împ. 4.21,24. Ps. 72.8. **Ios. 21.44. Judc. 1.4; 11.21.

32. Sã* nu faci legãmânt cu ei, nici
cu dumnezeii lor. *Cap. 34.12,15. Deut. 7.2.

33. Ei sã nu locuiascã în þara ta, ca sã
nu te facã sã pãcãtuieºti împotriva
Mea; cãci atunci ai sluji dumnezeilor
lor, ºi aceasta ar fi o* cursã pentru
tine.� *Cap. 34.12. Deut. 7.16; 
12.30. Ios. 23.13. Judc. 2.3. 1 Sam. 18.21. Ps. 106.36.
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Moise pe muntele Sinai

24 1. Dumnezeu a zis lui Moise:
�Suie-te la Domnul, tu ºi Aaron,

Nadab* ºi Abihu, ºi** ºaptezeci de
bãtrâni ai lui Israel, ºi sã vã închinaþi
de departe, aruncându-vã cu faþa la
pãmânt. *Cap. 1.5; 28.1. Lev. 10.1,2. Num. 11.16.

2. Numai Moise sã se apropie* de
Domnul; ceilalþi sã nu se apropie ºi
poporul sã nu se suie cu el.�*Vers. 13,15,18.

3. Moise a venit ºi a spus poporului
toate cuvintele Domnului ºi toate
legile. Tot poporul a rãspuns într-un
glas: �Vom face tot* ce a zis Domnul.�

*Vers. 7. Cap. 19.8. Deut. 5.27. Gal. 3.19,20.

4. Moise a* scris toate cuvintele
Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-di-
mineaþã, a zidit un altar la poalele
muntelui ºi a ridicat douãsprezece
pietre** pentru cele douãsprezece
seminþii ale lui Israel.

*Deut. 31.9. **Gen. 28.18; 31.45.

5. A trimis pe niºte tineri dintre
copiii lui Israel sã aducã Domnului
arderi de tot ºi sã înjunghie tauri ca
jertfe de mulþumire.
6. Moise a luat jumãtate* din sânge ºi

l-a pus în strãchini, iar cealaltã
jumãtate a stropit-o pe altar. *Evr. 9.18.

7. A luat* cartea legãmântului ºi a
citit-o în faþa poporului. Ei au zis:
�Vom face ºi vom asculta tot** ce a
zis Domnul.� *Evr. 9.19. **Vers. 3.

8. Moise a luat sângele ºi a stropit
poporul, zicând: �Iatã* sângele legã-
mântului pe care l-a fãcut Domnul cu
voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.�

*Evr. 9.20; 13.20. 1 Pet. 1.2.

Vederea lui Dumnezeu
9. Moise* s-a suit împreunã cu

Aaron, Nadab ºi Abihu, ºi cu ºaptezeci
de bãtrâni ai lui Israel. *Vers. 1.

10. Ei au* vãzut pe Dumnezeul lui
Israel; sub picioarele Lui era un fel de
lucrare de safir** strãveziu, întocmai�
ca cerul în curãþia lui. *Gen. 32.30. Cap. 3.6;

33.20,23. Judc. 13.22. Isa. 6.1,5. Ioan 1.18. 1 Tim. 6.16. 1 Ioan
4.12. **Ezec. 1.26; 10.1. Apoc. 4.3. �Mat. 17.2.

11. El nu ªi-a întins* mâna împotriva
aleºilor copiilor lui Israel. Ei au**
vãzut pe Dumnezeu, ºi totuºi au�
mâncat ºi au bãut.
*Cap. 19.21. **Gen. 16.13; 32.30. Vers. 10. Cap. 33.20. Deut.
4.33. Judc. 13.22. �Gen. 31.54. Cap. 18.12. 1 Cor. 10.18.

Moise se suie iarãºi pe munte
12. Domnul a zis lui Moise: �Suie-te*

la Mine pe munte ºi rãmâi acolo. 

Eu îþi voi da niºte table** de piatrã cu
Legea ºi poruncile pe care le-am scris
pentru învãþãtura lor.�

*Vers. 2,15,18. **Cap. 31.18; 32.15,16. Deut. 5.22.

13. Moise s-a sculat, împreunã cu
Iosua, care-i* slujea: ºi Moise s-a**
suit pe muntele lui Dumnezeu.

*Cap. 32.17; 33.11. **Vers. 2.

14. El a zis bãtrânilor: �Aºteptaþi-ne
aici, pânã ne vom întoarce la voi. Iatã,
Aaron ºi Hur vor rãmâne cu voi; dacã
va avea cineva vreo neînþelegere, sã
meargã la ei.�
15. Moise s-a suit pe munte, ºi norul*

a acoperit muntele. *Cap. 19.9,16. Mat. 17.5.

16. Slava* Domnului s-a aºezat pe
muntele Sinai, ºi norul l-a acoperit
timp de ºase zile. În ziua a ºaptea,
Domnul a chemat pe Moise din mijlocul
norului. *Cap. 16.10. Num. 14.10.

17. Înfãþiºarea slavei Domnului era
ca un foc* mistuitor pe vârful mun-
telui, înaintea copiilor lui Israel.

*Cap. 3.2; 19.18. Deut. 4.36. Evr. 12.18,29.

18. Moise a intrat în mijlocul norului
ºi s-a suit pe munte. Moise* a rãmas
pe munte patruzeci de zile ºi patruzeci
de nopþi. *Cap. 34.28. Deut. 9.9.

Porunci pentru facerea Cortului

251. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. �Vorbeºte copiilor lui Israel sã-Mi
aducã un dar; sã-l primiþi pentru Mine
de la orice* om care-l va da cu tragere
de inimã. *Cap. 35.5,21. 1 Cron. 29.3,5,9,14. 
Ezra 2.68; 3.5; 7.16. Neem. 11.2. 2 Cor. 8.12; 9.7.

3. Iatã ce veþi primi de la ei ca dar:
aur, argint ºi aramã;
4. materii vopsite în albastru, purpu-

riu, cârmâziu, pânzã de in subþire ºi
pãr de caprã;
5. piei de berbeci vopsite în roºu ºi

piei de viþel de mare; lemn de salcâm;
6. untdelemn* pentru sfeºnic, miro-

denii** pentru untdelemnul ungerii ºi
pentru tãmâia� mirositoare;

*Cap. 27.20. **Cap. 30.23. �Cap. 30.34.

7. pietre de onix ºi alte pietre pentru
efod* (umerar) ºi pieptar**.

*Cap. 28.4,6. **Cap. 28.15.

8. Sã-Mi facã un* Locaº Sfânt, ºi Eu
voi** locui în mijlocul lor.
*Cap. 36.1,3,4. Lev. 4.6; 10.4; 21.12. Evr. 9.1,2. **Cap. 29.45.
1 Împ. 6.13. 2 Cor. 6.16. Evr. 3.6. Apoc. 21.3.

9. Sã faceþi Cortul ºi toate vasele lui
dupã* chipul pe care þi-l voi arãta.�

*Vers. 40.
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Chivotul ºi capacul ispãºirii
10. Sã facã* un chivot de lemn de

salcâm; lungimea lui sã fie de doi coþi
ºi jumãtate, lãþimea de un cot ºi jumã-
tate, ºi înãlþimea de un cot ºi jumãtate.

*Cap. 37.1. Deut. 10.3. Evr. 9.4.

11. Sã-l poleieºti cu aur curat, sã-l
poleieºti pe dinãuntru ºi pe din afarã,
ºi sã-i faci un chenar de aur de jur
împrejur.
12. Sã torni pentru el patru verigi de

aur ºi sã le pui la cele patru colþuri ale
lui: douã verigi de o parte ºi douã
verigi de cealaltã parte.
13. Sã faci niºte drugi de lemn de

salcâm ºi sã-i poleieºti cu aur.
14. Sã vâri drugii în verigile de pe

laturile chivotului, ca sã slujeascã la
ducerea chivotului;
15. drugii* vor rãmâne în verigile

chivotului ºi nu vor fi scoºi din ele.
*1 Împ. 8.8.

16. Sã pui în chivot mãrturia* pe care
þi-o voi da. *Cap. 16.34; 31.18. 
Deut. 10.2,5; 31.26. 1 Împ. 8.9. 2 Împ. 11.12. Evr. 9.4.

17. Sã faci un* capac al ispãºirii de
aur curat; lungimea lui sã fie de doi
coþi ºi jumãtate, ºi lãþimea lui de un
cot ºi jumãtate. *Cap. 37.6. Rom. 3.25. Evr. 9.5.

18. Sã faci doi heruvimi de aur, sã-i
faci de aur bãtut, la cele douã capete
ale capacului ispãºirii;
19. sã faci un heruvim la un capãt ºi

un heruvim la celãlalt capãt; sã faceþi
heruvimii aceºtia ieºind din capacul
ispãºirii la cele douã capete ale lui.
20. Heruvimii* sã fie cu aripile

întinse pe deasupra, acoperind cu
aripile lor capacul ispãºirii, ºi cu
feþele întoarse una spre alta; heruvimii
sã aibã faþa întoarsã spre capacul
ispãºirii. *1 Împ. 8.7. 1 Cron. 28.18. Evr. 9.5.

21. Sã pui capacul* ispãºirii pe
chivot**, ºi în chivot sã pui mãrturia
pe care þi-o voi da. *Cap. 26.34. **Vers. 16.

22. Acolo* Mã voi întâlni cu tine; ºi
de la înãlþimea capacului ispãºirii,
dintre** cei doi heruvimi aºezaþi pe
chivotul mãrturiei, îþi voi da toate
poruncile Mele pentru copiii lui Israel.
*Cap. 29.42,43; 30.6,36. Lev. 16.2. Num. 17.4. **Num.
7.89. 1 Sam. 4.4. 2 Sam. 6.2. 2 Împ. 19.15. Ps. 80.1; 90.1.
Isa. 37.16.

Masa cu pâinile pentru 
punerea înainte

23. Sã faci* o masã de lemn de
salcâm; lungimea ei sã fie de doi coþi,

lãþimea de un cot, ºi înãlþimea de un
cot ºi jumãtate.

*Cap. 37.10. 1 Împ. 7.48. 2 Cron. 4.8. Evr. 9.2.

24. S-o poleieºti cu aur curat ºi sã-i
faci un chenar de aur de jur împrejur.
25. Sã-i faci împrejur un pervaz de un

lat de mânã; peste el sã pui un chenar
de aur de jur împrejur.
26. Sã faci pentru masã patru verigi

de aur ºi sã pui verigile în cele patru
colþuri, care vor fi la cele patru
picioare ale ei.
27. Verigile sã fie lângã pervaz, ºi în

ele se vor vârî drugii, ca sã ducã masa.
28. Drugii sã-i faci din lemn de

salcâm ºi sã-i acoperi cu aur; ºi ei vor
sluji la ducerea mesei.
29. Sã-i faci* farfurii, cãþui, potire ºi

ceºti, ca sã slujeascã la jertfele de
bãuturã: sã le faci de aur curat.

*Cap. 37.16. Num. 4.7.

30. Sã pui* pe masã pâinile pentru
punerea înainte, ca sã fie necurmat
înaintea Mea. *Lev. 24.5,6.

Sfeºnicul
31. Sã faci* un sfeºnic de aur

curat: sfeºnicul acesta sã fie fãcut de
aur bãtut: piciorul, fusul, potiraºele,
gãmãlioarele ºi florile lui sã fie
dintr-o bucatã.
*Cap. 37.17. 1 Împ. 7.49. Zah. 4.2. Evr. 9.2. Apoc. 1.12; 4.5.

32. Din laturile lui sã iasã ºase braþe;
trei braþe ale sfeºnicului dintr-o parte,
ºi trei braþe ale sfeºnicului din cealaltã
parte.
33. Pe un braþ sã fie trei potiraºe în

chip de floare de migdal, cu gãmãli-
oarele ºi florile lor, ºi pe celãlalt braþ
trei potiraºe în chip de floare de
migdal, cu gãmãlioarele ºi florile lor;
tot aºa sã fie ºi cele ºase braþe care ies
din sfeºnic.
34. Pe fusul sfeºnicului sã fie patru

potiraºe în chip de floare de migdal,
cu gãmãlioarele ºi florile lor.
35. Sã fie o gãmãlioarã sub cele douã

braþe care ies din fusul sfeºnicului, o
gãmãlioarã sub alte douã braþe, ºi o
gãmãlioarã sub alte douã braþe; tot aºa
sã fie ºi sub cele ºase braþe care ies din
sfeºnic.
36. Gãmãlioarele ºi braþele sfeºnicului

sã fie dintr-o singurã bucatã; totul sã
fie de aur bãtut, de aur curat.
37. Sã faci cele ºapte candele, care
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vor fi* puse1 deasupra, aºa ca sã
lumineze** în faþã.

*Cap. 27.21; 30.8. Lev. 24.3,4. 2 Cron. 13.11. **Num. 8.2.

38. Mucãrile ºi cenuºarele lui sã fie
de aur curat.
39. Se va întrebuinþa un talant de aur

curat pentru facerea sfeºnicului cu
toate uneltele lui.
40. Vezi* sã faci dupã chipul care þi

s-a arãtat pe munte.
*Cap. 26.30. Num. 8.4. 1 Cron. 28.11,19. Fapt. 7.44. Evr. 8.5.

Cortul

261. Cortul* sã-l faci din zece
covoare de in subþire rãsucit ºi

din materii vopsite în albastru, purpuriu
ºi cãrãmiziu; pe el sã faci heruvimi
lucraþi cu mãiestrie. *Cap. 36.8.

2. Lungimea unui covor sã fie de
douãzeci ºi opt de coþi, iar lãþimea
unui covor sã fie de patru coþi; toate
covoarele sã aibã aceeaºi mãsurã.
3. Cinci din aceste covoare sã fie

prinse împreunã, iar celelalte cinci
covoare sã fie de asemenea prinse
împreunã.
4. La marginea covorului cu care se

sfârºeºte cea dintâi împreunare de
covoare, sã faci niºte cheotori
albastre; tot aºa sã faci ºi la marginea
covorului cu care se sfârºeºte a doua
împreunare de covoare.
5. La cel dintâi covor sã faci cincizeci

de cheotori, iar la marginea covorului
cu care se sfârºeºte a doua împreunare
de covoare sã faci tot cincizeci de
cheotori. Cheotorile acestea sã se
potriveascã unele cu altele ºi sã vinã
faþã în faþã.
6. Apoi sã faci cincizeci de copci de

aur, ºi cu copcile acestea sã prinzi
covoarele unul de altul, aºa încât
Cortul sã alcãtuiascã un întreg.
7. Sã* mai faci niºte covoare de pãr

de caprã, ca sã slujeascã de acoperiº
peste Cort; sã faci unsprezece covoare
de acestea. *Cap. 36.14.

8. Lungimea fiecãrui covor sã fie de
treizeci de coþi, ºi lãþimea fiecãrui covor
sã fie de patru coþi; toate cele unspre-
zece covoare sã aibã aceeaºi mãsurã.
9. Pe cinci din aceste covoare sã le

legi împreunã deosebit, ºi pe celelalte
ºase deosebit, iar pe al ºaselea covor
sã-l îndoie în faþa Cortului.
10. Sã pui apoi cincizeci de cheotori

la marginea covorului cu care se sfâr-

ºeºte cea dintâi împreunare de covoare
ºi cincizeci de cheotori la marginea
covorului cu care se sfârºeºte a doua
împreunare de covoare.
11. Sã faci cincizeci de copci de

aramã ºi sã pui copcile în cheotori. Sã
împreunezi astfel acoperiºul Cortului,
aºa încât sã alcãtuiascã un întreg.
12. Fiindcã va mai trece ceva din

covoarele acoperiºului Cortului, jumã-
tate din ce trece dintr-un covor sã
acopere partea dinapoi a Cortului;
13. iar ce mai trece din lungimea

celorlalte covoare ale acoperiºului
Cortului sã cadã câte un cot de o parte
ºi un cot de cealaltã parte, peste cele
douã laturi ale Cortului, aºa încât sã le
acopere.
14. Sã* mai faci apoi pentru acope-

riºul Cortului o învelitoare de piei de
berbeci vopsite în roºu, ºi peste ea o
învelitoare de piei de viþel de mare.

*Cap. 36.19.

15. Apoi sã faci niºte scânduri pentru
Cort; scândurile acestea sã fie de lemn
de salcâm, puse în picioare.
16. Lungimea fiecãrei scânduri sã

fie de zece coþi, ºi lãþimea fiecãrei
scânduri sã fie de un cot ºi jumãtate.
17. Fiecare scândurã sã aibã douã

urechi unite una cu alta; aºa sã faci la
toate scândurile Cortului.
18. Sã faci douãzeci de scânduri

pentru Cort, înspre latura de miazãzi.
19. Sub cele douãzeci de scânduri, sã

pui patruzeci de picioare de argint, câte
douã picioare sub fiecare scândurã
pentru cele douã urechi ale ei.
20. Pentru a doua laturã a Cortului,

latura de miazãnoapte, de asemenea sã
faci douãzeci de scânduri,
21. împreunã cu cele patruzeci de

picioare de argint ale lor: câte douã
picioare sub fiecare scândurã.
22. Pentru fundul Cortului, înspre

latura de apus, sã faci ºase scânduri.
23. Sã mai faci douã scânduri pentru

unghiurile din fundul Cortului;
24. sã fie câte douã la un loc, începând

de jos, ºi bine legate la vârf cu un cerc;
amândouã aceste scânduri, care sunt
puse în cele douã unghiuri, sã fie la
fel.
25. Vor fi astfel opt scânduri, cu

picioarele lor de argint, adicã ºaispre-
zece picioare, câte douã picioare sub
fiecare scândurã.
26. Sã faci apoi cinci drugi de lemn
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de salcâm pentru scândurile uneia din
pãrþile Cortului,
27. cinci drugi pentru scândurile din

a doua parte a Cortului ºi cinci drugi
pentru scândurile din partea din fundul
Cortului dinspre apus.
28. Drugul de la mijloc sã ajungã de la

un capãt pânã la celãlalt al scândurilor.
29. Sã poleieºti scândurile cu aur, ºi

verigile în care vor intra drugii sã le
faci de aur, iar drugii sã-i poleieºti tot
cu aur.
30. Cortul sã-l faci* dupã chipul care

þi s-a arãtat pe munte.
*Cap. 25.9,40; 27.8. Fapt. 7.44. Evr. 8.5.

Cele douã perdele
31. Sã faci* apoi o perdea albastrã,

purpurie ºi cãrãmizie ºi de in subþire
rãsucit; sã fie lucratã cu mãiestrie ºi sã
aibã pe ea heruvimi.

*Cap. 36.35. Lev. 16.2. 2 Cron. 3.14. Mat. 27.51. Evr. 9.3.

32. S-o prinzi de patru stâlpi de
salcâm poleiþi cu aur; stâlpii aceºtia sã
aibã niºte cârlige de aur ºi sã stea pe
patru picioare de argint.
33. Sã atârni perdeaua de copci, ºi în

dosul perdelei sã vâri chivotul* mãr-
turiei: perdeaua sã facã despãrþirea
între Locul** Sfânt ºi Locul Preasfânt.

*Cap. 25.16; 40.21. **Lev. 16.2. Evr. 9.2,3.

34. Sã pui* capacul ispãºirii pe
chivotul mãrturiei, în Locul Preasfânt.

*Cap. 25.21; 40.20. Evr. 9.5.

35. Masa* s-o pui dincoace de perdea,
ºi sfeºnicul** în faþa mesei, în partea
dinspre miazãzi a Cortului; iar masa
s-o pui înspre partea de miazãnoapte.

*Cap. 40.22. Evr. 9.2. **Cap. 40.24.

36. La intrarea Cortului sã* mai faci o
perdea albastrã, purpurie ºi cãrãmizie
ºi de in subþire rãsucit; aceasta sã fie o
lucrare de cusãturã la gherghef.

*Cap. 36.37.

37. Pentru perdeaua aceasta sã faci
cinci stâlpi* de salcâm ºi sã-i îmbraci
cu aur; stâlpii aceºtia sã aibã cârlige
de aur ºi sã torni pentru ei cinci
picioare de aramã. *Cap. 36.38.

Altarul pentru arderile de tot

271. Altarul* sã-l faci din lemn de
salcâm; lungimea lui sã fie de

cinci coþi, ºi lãþimea lui de cinci coþi.
Altarul sã fie în patru colþuri, ºi
înãlþimea lui sã fie de cinci coþi.

*Cap. 38.1. Ezec. 43.13.

2. În cele patru colþuri sã faci niºte

coarne care sã fie dintr-o bucatã cu
altarul; ºi sã-l acoperi cu aramã*.

*Num. 16.38.

3. Sã faci pentru altar oale de scos
cenuºa, lopeþi, lighene, furculiþe ºi
tigãi pentru cãrbuni; toate uneltele lui
sã le faci de aramã.
4. Sã faci altarului un grãtar de

aramã, în chip de reþea, ºi sã pui patru
verigi de aramã la cele patru colþuri
ale reþelei.
5. Grãtarul sã-l pui sub streaºina

altarului, începând de jos, aºa ca grã-
tarul sã vinã pânã la jumãtatea alta-
rului.
6. Sã faci apoi niºte drugi pentru

altar, drugi de lemn de salcâm, ºi sã-i
acoperi cu aramã.
7. Sã vâri drugii în verigi; ºi drugii sã

fie de amândouã pãrþile altarului, când
îl vor purta.
8. Sã-l faci din scânduri ºi gol pe

dinãuntru. Sã fie fãcut aºa* cum þi s-a
arãtat pe munte. *Cap. 25.40; 26.30.

Curtea Cortului
9. Curtea Cortului* s-o faci astfel:

Înspre partea de miazãzi, pentru alcã-
tuirea curþii, sã fie niºte pânze de in
subþire rãsucit, pe o lungime de o sutã
de coþi pentru aceastã întâi laturã,

*Cap. 38.9.

10. cu douãzeci de stâlpi care sã stea
pe douãzeci de picioare de aramã;
cârligele stâlpilor ºi beþele lor de
legãturã sã fie de argint.
11. Înspre partea de miazãnoapte sã

fie de asemenea niºte pânze, pe o
lungime de o sutã de coþi, cu douãzeci
de stâlpi ºi cu cele douãzeci de
picioare ale lor de aramã; cârligele
stâlpilor ºi beþele lor de legãturã sã fie
de argint.
12. Înspre partea de apus, sã fie

pentru lãþimea curþii niºte pânze de
cincizeci de coþi, cu zece stâlpi ºi cele
zece picioare ale lor.
13. Înspre partea de rãsãrit, pe lângã cei

cincizeci de coþi pentru lãþimea curþii,
14. sã mai fie cincisprezece coþi de

pânzã pentru o aripã, cu trei stâlpi ºi
cele trei picioare ale lor
15. ºi cincisprezece coþi de pânzã

pentru a doua aripã, cu trei stâlpi ºi
cele trei picioare ale lor.
16. Pentru poarta curþii Cortului, sã

fie o perdea latã de douãzeci de coþi,
albastrã, purpurie ºi cãrãmizie ºi de in
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subþire rãsucit, lucratã la gherghef, cu
patru stâlpi ºi cele patru picioare ale
lor.
17. Toþi stâlpii curþii de jur împrejur

sã aibã beþe de legãturã de argint,
cârlige de argint, ºi picioare de aramã.
18. Lungimea curþii sã fie de o sutã

de coþi, lãþimea de cincizeci de coþi de
fiecare parte, ºi înãlþimea de cinci
coþi; pânzele sã fie de in subþire
rãsucit, iar picioarele sã fie de aramã.
19. Toate uneltele rânduite pentru

slujba Cortului, toþi þãruºii lui ºi toþi
þãruºii curþii sã fie de aramã.

Untdelemnul sfânt
20. Sã* porunceºti copiilor lui Israel

sã-þi aducã pentru sfeºnic untdelemn
curat de mãsline fãrã drojdii, ca sã
ardã în candele necurmat. *Lev. 24.2.

21. Aaron* ºi fiii sãi sã-l pregãteascã
în Cortul întâlnirii**, dincoace de
perdeaua care este înaintea chivotului
mãrturiei, pentru ca sã ardã de seara
pânã dimineaþa înaintea Domnului.
Aceasta� este o lege veºnicã pentru
urmaºii lor ºi pe care copiii lui Israel
vor trebui s-o þinã.
*Cap. 26.31,33. **Cap. 30.8. 1 Sam. 3.3. 2 Cron. 13.11. �Cap.
28.43; 29.9,28. Lev. 3.17; 16.34; 24.9. Num. 18.23; 19.21. 
1 Sam. 30.25.

Îmbrãcãmintea preoþeascã

281. Apropie de tine pe fratele tãu,
Aaron*, ºi pe fiii sãi, ºi ia-i

dintre copiii lui Israel ºi pune-i deo-
parte în slujba Mea ca preoþi: pe Aaron
ºi pe fiii lui Aaron: Nadab, Abihu,
Eleazar ºi Itamar. *Num. 18.7. Evr. 5.1,4.

2. Fratelui* tãu, Aaron, sã-i faci
haine sfinte, ca sã-i slujeascã de cinste
ºi podoabã.

*Cap. 29.5,29; 31.10; 39.1,2. Lev. 8.7,30. Num. 20.26,28.

3. Vorbeºte* cu toþi cei destoinici,
cãrora** le-am dat un duh de price-
pere, sã facã veºmintele lui Aaron, ca
sã fie sfinþit ºi sã-Mi împlineascã
slujba de preot.

*Cap. 31.6; 36.1. **Cap. 31.3; 35.30,31.

4. Iatã veºmintele pe care le vor face:
un* pieptar**, un efod, o� mantie, o
tunicã�� lucratã la gherghef, o mitrã ºi
un brâu. Sã facã fratelui tãu, Aaron, ºi
fiilor sãi veºminte sfinte, ca sã-Mi
împlineascã slujba de preot.

*Vers. 15. **Vers. 6. �Vers. 31. ��Vers. 39.

5. Sã întrebuinþeze aur, materii vopsite
în albastru, în purpuriu, în cãrãmiziu
ºi in subþire.

Efodul ºi brâul
6. Efodul* sã-l facã de aur, de fir

albastru, purpuriu ºi cãrãmiziu ºi de
in subþire rãsucit; sã fie lucrat cu
mãiestrie. *Cap. 39.2.

7. Sã aibã doi umerari uniþi cu el; la
cele douã capete ale lui, sã fie legat de
ei.
8. Brâul sã fie de aceeaºi lucrãturã ca

efodul ºi prins pe el; sã fie de aur, de
fir albastru, purpuriu ºi cãrãmiziu ºi
de in subþire rãsucit.
9. Sã iei apoi douã pietre de onix ºi sã

sapi pe ele numele fiilor lui Israel:
10. ºase din numele lor pe o piatrã, ºi

alte ºase pe a doua piatrã, dupã ºirul
naºterilor.
11. Pe cele douã pietre sã sapi numele

fiilor lui Israel, cum se face sãpãtura
pe pietre ºi pe peceþi; sã le legi într-o
ferecãturã de aur.
12. Amândouã aceste pietre sã le pui

pe umerarii efodului, ca aducere aminte
de fiii lui Israel; ºi Aaron* le va purta
numele înaintea Domnului, pe cei doi
umeri ai lui, ca** aducere aminte de
ei. *Vers. 29. Cap. 39.7. **Ios. 4.7. Zah. 6.14.

13. Sã faci apoi niºte ferecãturi de
aur
14. ºi douã lãnþiºoare de aur curat, pe

care sã le împleteºti în chip de sfori; ºi
lanþurile acestea, împletite astfel, sã le
pui în ferecãturi.

Pieptarul
15. Sã faci* apoi pieptarul judecãþii,

lucrat cu mãiestrie; sã-l faci din
aceeaºi lucrãturã ca efodul; sã-l faci
de aur, de fir albastru, purpuriu ºi
cãrãmiziu ºi de in subþire rãsucit.

*Cap. 39.8.

16. Sã fie în patru colþuri ºi îndoit;
lungimea lui sã fie de o palmã, ºi
lãþimea tot de o palmã.
17. În el sã* þeºi o þesãturã de pietre,

ºi anume patru rânduri de pietre: în
rândul întâi: un sardonix, un topaz ºi
un smarald; *Cap. 39.10, etc.

18. în al doilea rând: un rubin, un
safir ºi un diamant;
19. în al treilea rând: un opal, un agat

ºi un ametist;
20. în al patrulea rând: un hrisolit, un

onix ºi un iaspis. Aceste pietre sã fie
legate în ferecãtura lor de aur.
21. Sã fie douãsprezece, dupã numele

fiilor lui Israel, sãpate ca niºte peceþi,
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fiecare cu numele uneia din cele douã-
sprezece seminþii. 
22. Pentru pieptar sã faci niºte lãnþi-

ºoare de aur curat, împletite ca niºte
sfori.
23. Sã faci pentru pieptar douã verigi

de aur, ºi aceste douã verigi de aur
sã le pui la cele douã capete ale
pieptarului.
24. Cele douã lanþuri de aur împletite

sã le prinzi de cele douã verigi de la
cele douã capete ale pieptarului.
25. Iar celelalte douã capete ale celor

douã lanþuri împletite sã le prinzi de
cele douã ferecãturi ºi sã le pui peste
umerarii efodului, în partea dinainte.
26. Sã mai faci douã verigi de aur ºi

sã le pui la celelalte douã capete de jos
ale pieptarului, pe marginea dinãuntru
care este îndreptatã spre efod.
27. ªi sã mai faci alte douã verigi de

aur, pe care sã le pui jos la cei doi
umerari ai efodului pe partea dinainte
a lui, tocmai acolo unde se îmbucã
efodul cu umerarii, deasupra brâului
efodului.
28. Pieptarul cu verigile lui sã-l lege de

verigile efodului cu o sfoarã albastrã,
pentru ca pieptarul sã stea þeapãn
deasupra brâului efodului ºi sã nu
poatã sã se miºte de pe efod.
29. Când va intra Aaron în Sfântul

Locaº, va purta pe inima lui numele
fiilor lui Israel, sãpate pe pieptarul
judecãþii, ca sã pãstreze întotdeauna*
aducerea aminte de ei înaintea Dom-
nului. *Vers. 12.

30. Sã pui* în pieptarul judecãþii
Urim ºi Tumim1, care sã fie pe inima
lui Aaron, când se va înfãþiºa el
înaintea Domnului. Astfel, Aaron va
purta necurmat pe inima lui judecata
copiilor lui Israel, când se va înfãþiºa
înaintea Domnului. *Lev. 8.8. 
Num. 27.21. Deut. 33.8. 1 Sam. 28.6. Ezra 2.63. Neem. 7.65.

Mantia albastrã
31. Mantia de sub efod s-o* faci

întreagã de materie albastrã.
*Cap. 39.22.

32. La mijloc, sã aibã o gurã pentru
intrarea capului; ºi gura aceasta sã
aibã de jur împrejur o tiviturã þesutã,
ca gura unei platoºe, ca sã nu se rupã.
33. Pe margine, de jur împrejurul

tiviturii, sã pui niºte rodii de culoare
albastrã, purpurie ºi cãrãmizie, presãrate
cu clopoþei de aur:
34. un clopoþel de aur ºi o rodie, un

clopoþel de aur ºi o rodie, pe toatã
marginea mantiei, de jur împrejur.
35. Aaron se va îmbrãca cu ea ca sã

facã slujba; când va intra în Locaºul
Sfânt înaintea Domnului ºi când va
ieºi din el, se va auzi sunetul clopo-
þeilor, aºa cã el nu va muri.

Tabla de aur, tunica, mitra ºi brâul
36. Sã faci ºi o tablã de aur curat ºi sã

sapi pe ea, cum se sapã pe o pecete:
�Sfinþenie Domnului�*.  *Cap. 39.30. Zah. 14.20.

37. S-o legi cu o sfoarã albastrã de
mitrã, în partea dinainte a mitrei.
38. Ea sã fie pe fruntea lui Aaron; ºi

Aaron va* purta fãrãdelegile sãvârºite
de copiii lui Israel când îºi aduc toate
darurile lor sfinte; ea va fi necurmat
pe fruntea lui înaintea Domnului,
pentru ca ei sã fie plãcuþi** înaintea
Lui. *Vers. 43. 
Lev. 10.17; 22.9. Num. 18.1. Isa. 53.11. Ezec. 4.4-6. Ioan 1.29.
Evr. 9.28. 1 Pet. 2.24. **Lev. 1.4; 22.27; 23.11. Isa. 56.7.

39. Tunica s-o faci de in subþire; sã
faci o mitrã de in subþire ºi sã faci un
brâu lucrat la gherghef.
40. Fiilor lui Aaron sã le* faci tunici,

sã le faci brâie ºi sã le faci scufii, spre
cinste ºi podoabã.

*Vers. 4. Cap. 39.27-29,41. Ezec. 44.17,18.

41. Sã îmbraci cu ele pe fratele tãu,
Aaron, ºi pe fiii lui împreunã cu el. Sã-
i ungi*, sã-i închini** în slujbã, sã-i
sfinþeºti ºi-Mi vor sluji ca preoþi.
*Cap. 29.7; 30.30; 40.15. Lev. 10.7. **Cap. 29.9, etc. Lev. 8.
Evr. 7.28.

42. Fã-le izmene* de in ca sã-ºi
acopere goliciunea, de la brâu pânã la
glezne. *Cap. 39.28. Lev. 6.10; 16.4. Ezec. 44.18.

43. Aaron ºi fiii lui le vor purta când
vor intra în Cortul întâlnirii sau când
se vor apropia de altar* ca sã facã
slujba în Locaºul Sfânt; astfel ei nu se
vor face vinovaþi** ºi nu vor muri.
Aceasta� este o lege veºnicã pentru
Aaron ºi pentru urmaºii lui dupã el.
*Cap. 20.26. **Lev. 5.1,17; 20.19,20; 22.9. Num. 9.13; 18.22.
�Cap. 17.21. Lev. 17.7.

Sfinþirea preoþilor

29 1. Iatã ce vei face pentru ca sã-i
sfinþeºti ºi sã-Mi împlineascã

slujba de preoþi:
Ia* un viþel ºi doi berbeci fãrã cusur.

*Lev. 8.2.
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2. Fã, cu fãinã aleasã de grâu, niºte
azime*, turte nedospite, frãmântate
cu untdelemn, ºi plãcinte nedospite,
stropite cu untdelemn. *Lev. 2.4; 6.20-22.

3. Sã le pui într-un coº ºi sã le aduci
împreunã cu viþelul ºi cei doi berbeci.
4. Sã aduci apoi pe Aaron ºi pe fiii lui

la uºa Cortului întâlnirii ºi sã-i* speli
cu apã. *Cap. 40.12. Lev. 8.6. Evr. 10.22.

5. Sã iei* veºmintele; sã îmbraci pe
Aaron cu tunica, cu mantia efodului,
cu efodul** ºi cu pieptarul, ºi sã-l
încingi cu brâul efodului.

*Cap. 28.2. Lev. 8.7. **Cap. 28.8.

6. Sã-i pui* mitra pe cap, ºi pe mitrã
sã pui tabla sfinþeniei. *Lev. 8.9.

7. Sã iei untdelemnul* pentru ungere,
sã i-l torni pe cap, ºi sã-l ungi.

*Cap. 28.41; 30.25. Lev. 8.12; 10.7; 21.10. Num. 35.25.

8. Sã aduci* apoi pe fiii lui ºi sã-i
îmbraci cu tunicile. *Lev. 8.13.

9. Sã încingi pe Aaron ºi pe fiii lui cu
un brâu ºi sã pui scufiile pe capetele
fiilor lui Aaron. Preoþia* va fi a lor
printr-o lege veºnicã. Astfel sã închini
pe** Aaron ºi pe fiii lui în slujba Mea.

*Num. 18.7. **Cap. 28.41. Lev. 8.22, etc. Evr. 7.28.

10. Sã aduci viþelul înaintea Cortului
întâlnirii, ºi Aaron* ºi fiii lui sã-ºi
punã mâinile pe capul viþelului.

*Lev. 1.4; 8.14.

11. Sã înjunghii viþelul înaintea Dom-
nului, la uºa Cortului întâlnirii.
12. Sã iei* cu degetul tãu din

sângele viþelului, sã pui pe** coarnele
altarului, iar celãlalt sânge sã-l verºi
la picioarele altarului.

*Lev. 8.15. **Cap. 27.2; 30.2.

13. Sã iei* toatã grãsimea care
acoperã mãruntaiele ºi prapurul
ficatului, cei doi rinichi cu grãsimea
care-i acoperã, ºi sã le arzi pe altar.

*Lev. 3.3.

14. Dar carnea* viþelului, pielea ºi
balega lui sã le arzi în foc, afarã din
tabãrã: aceasta este o jertfã pentru pãcat.

*Lev. 4.11,12,21. Evr. 13.11.

15. Sã iei* pe unul din cei doi berbeci;
ºi Aaron ºi fiii lui sã-ºi punã** mâinile
pe capul berbecului.

*Lev. 8.18. **Lev. 1.4-9.

16. Sã înjunghii berbecul; sã-i iei
sângele ºi sã-l stropeºti pe altar, de jur
împrejur.
17. Apoi sã tai berbecul în bucãþi ºi

sã-i speli mãruntaiele ºi picioarele, ºi
sã le pui lângã celelalte bucãþi ºi lângã
capul lui.
18. Berbecul sã-l arzi de tot pe altar;

aceasta este o ardere de tot pentru
Domnul, este o jertfã mistuitã de foc, de
un miros* plãcut Domnului. *Gen. 8.21.

19. Sã iei* apoi pe celãlalt berbec; ºi
Aaron ºi fiii lui sã-ºi punã mâinile pe
capul berbecului. *Vers. 3. Lev. 8.22.

20. Sã înjunghii berbecul; sã iei din
sângele lui, sã pui pe vârful urechii
drepte a lui Aaron ºi pe vârful urechii
drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare
al mâinii lor drepte ºi pe degetul cel
mare al piciorului lor drept, iar celã-
lalt sânge sã-l stropeºti pe altar, de jur
împrejur.
21. Sã iei* din sângele de pe altar ºi

din untdelemnul pentru ungere ºi sã
stropeºti pe Aaron ºi veºmintele lui,
pe fiii lui ºi veºmintele lor. Astfel vor
fi închinaþi**, Aaron ºi veºmintele lui,
fiii lui ºi veºmintele lor, în slujba Dom-
nului. *Cap. 30.25,31. Lev. 8.30. **Vers. 1. Evr. 9.22.

22. Sã iei apoi grãsimea berbecului,
coada, grãsimea care acoperã mãrun-
taiele, prapurul ficatului, cei doi
rinichi, cu grãsimea care-i acoperã, ºi
spata dreaptã, cãci acesta este un
berbec de închinare în slujba Dom-
nului;
23. din* coº sã iei din azimele, puse

înaintea Domnului, o turtã de pâine, o
turtã cu untdelemn ºi o plãcintã.

*Lev. 8.26.

24. Toate acestea sã le pui în mâinile
lui Aaron ºi în mâinile fiilor lui, ºi sã
le legeni* într-o parte ºi într-alta, ca
un dar legãnat înaintea Domnului.

*Lev. 7.30.

25. Sã le* iei apoi din mâinile lor ºi
sã le arzi pe altar, deasupra arderii de
tot; aceasta este o jertfã mistuitã de
foc înaintea Domnului, de un miros
plãcut Domnului. *Lev. 8.28.

26. Sã iei ºi* pieptul berbecului care
va sluji la închinarea lui Aaron în
slujba Domnului ºi sã-l legeni într-o
parte ºi în alta, ca un dar legãnat
înaintea Domnului: aceasta va fi**
partea ta. *Lev. 8.29. **Ps. 99.6.

27. Sã sfinþeºti pieptul* legãnat ºi
spata ridicatã din berbecul care va
sluji la închinarea lui Aaron ºi a
fiilor lui în slujba Domnului, pieptul
legãnându-l într-o parte ºi într-alta,
spata înfãþiºând-o înaintea Domnului
prin ridicare.

*Lev. 7.31,34. Num. 18.11,18. Deut. 18.3.

28. Ele vor fi ale lui Aaron ºi ale
fiilor lui, printr-o* lege veºnicã, pe
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care o vor þine copiii lui Israel; cãci
este o jertfã adusã prin ridicare**; ºi,
în jertfele de mulþumire ale copiilor
lui Israel, jertfa adusã prin ridicare va
fi a Domnului. *Lev. 10.15. **Lev. 7.34.

29. Veºmintele sfinte ale lui Aaron
vor fi dupã* el ale fiilor lui, care le
vor pune când vor fi unºi ºi când vor fi
închinaþi în** slujbã.

*Num. 20.26,28. **Num. 18.8; 35.25.

30. Vor fi purtate timp de* ºapte zile
de acela** din fiii lui care îi va urma
în slujba preoþiei ºi care va intra în
Cortul întâlnirii ca sã facã slujba în
Sfântul Locaº. *Lev. 8.35; 9.1,8. **Num. 20.28.

31. Sã iei apoi berbecul pentru închi-
narea în slujba Domnului ºi sã pui 
sã-i fiarbã* carnea într-un loc sfânt.

*Lev. 8.31.

32. Aaron ºi fiii lui sã mãnânce, la uºa
Cortului întâlnirii, carnea berbecului
ºi pâinea* din coº. *Mat. 12.4.

33. Sã mãnânce* astfel tot ce a slujit
la facerea ispãºirii, ca sã fie închinaþi
în slujbã ºi sfinþiþi; nimeni** altul sã
nu mãnânce din ele, cãci sunt lucruri
sfinte. *Lev. 10.14,15,17. **Lev. 22.10.

34. Dacã va rãmâne ceva din carnea
întrebuinþatã pentru închinarea în slujbã
ºi din pâine pânã dimineaþa, sã arzi în
foc ce va* rãmâne; sã nu se mãnânce,
cãci este un lucru sfânt. *Lev. 8.32.

35. Sã urmezi, cu privire la Aaron ºi
la fiii lui, toate poruncile pe care þi 
le-am dat. În ºapte zile* sã-i închini în
slujbã. *Exod 40.12. Lev. 8.33-35.

36. În fiecare zi* sã mai aduci un
viþel ca jertfã pentru pãcat, pentru
ispãºire; sã cureþi altarul, fãcând
ispãºirea aceasta, ºi sã-l ungi** ca sã-l
sfinþeºti. *Evr. 10.11. **Cap. 30.26,28,29; 40.10.

37. Timp de ºapte zile sã faci ispãºire
pentru altar ºi sã-l sfinþeºti; ºi astfel*
altarul va fi preasfânt, ºi oricine** se
va atinge de altar va fi sfinþit.

*Cap. 40.10. **Cap. 30.29. Mat. 23.19.

Jertfa necurmatã
38. Iatã ce sã jertfeºti pe altar: doi*

miei de un an, în fiecare** zi, necurmat.
*Num. 28.3. 1 Cron. 16.40. 2 Cron. 2.4; 13.11; 31.3.

Ezra 3.3. **Dan. 9.27; 12.11.

39. Un miel sã-l jertfeºti dimineaþa*,
iar celãlalt miel seara.

*2 Împ. 16.15. Ezec. 46.13-15.

40. Împreunã cu cel dintâi miel, sã
aduci a zecea parte dintr-o efã de floare
de fãinã frãmântatã într-un sfert de

hin1 de untdelemn de mãsline fãrã
drojdii ºi o jertfã de bãuturã de un
sfert de hin de vin.
41. Pe al doilea miel sã-l jertfeºti

seara ºi sã aduci împreunã cu el o
jertfã de mâncare ºi o jertfã de bãuturã,
ca cele de dimineaþã; aceasta este o
jertfã mistuitã de foc, de un miros
plãcut Domnului. *1 Împ. 18.29,36. 
2 Împ. 16.15. Ezra 9.4,5. Ps. 141.2. Dan. 9.21.

42. Aceasta este* arderea de tot
necurmatã care va fi adusã de urmaºii
voºtri la uºa Cortului întâlnirii,
înaintea Domnului; acolo* Mã voi
întâlni cu voi ºi îþi voi vorbi.

*Vers. 38. Cap. 30.8. Num. 28.6. Dan. 8.11-13.
**Cap. 25.22; 30.6,36. Num. 17.4.

43. Acolo Mã voi întâlni cu copiii lui
Israel, ºi locul acela va fi sfinþit* de
slava Mea. *Cap. 40.34. 1 Împ. 8.11. 
2 Cron. 5.14; 7.1-3. Ezec. 43.5. Hag. 2.7,9. Mal. 3.1.

44. Voi sfinþi Cortul întâlnirii ºi alta-
rul; voi* sfinþi pe Aaron ºi pe fiii lui
ca sã fie în slujba Mea ca preoþi.

*Lev. 21.15; 22.9,16.

45. Eu voi locui* în mijlocul copiilor
lui Israel ºi voi fi Dumnezeul lor.
*Exod 25.8. Lev. 26.12. Zah. 2.10. Ioan 14.17,23. 2 Cor. 6.16.
Apoc. 21.3.

46. Ei vor cunoaºte cã Eu* sunt
Domnul Dumnezeul lor care i-am scos
din þara Egiptului ca sã locuiesc în
mijlocul lor. Eu sunt Domnul Dum-
nezeul lor. *Cap. 20.2.

Altarul tãmâierii

30 1. Sã faci apoi un* altar**
pentru arderea tãmâiei, ºi anume

sã-l faci din lemn de salcâm.
*Cap. 37.25; 40.5. **Vers. 7,8,10. Lev. 4.7,18. Apoc. 8.3.

2. Lungimea lui sã fie de un cot, iar
lãþimea tot de un cot; sã fie în patru
colþuri, ºi înãlþimea lui sã fie de doi
coþi. Coarnele altarului sã fie dintr-o
bucatã cu el.
3. Sã-i poleieºti cu aur curat atât

partea de sus, cât ºi pereþii lui de jur
împrejur ºi coarnele; ºi sã-i faci o
cununã de aur de jur împrejur.
4. Dedesubtul cununii sã-i faci douã

verigi de aur de amândouã laturile, în
cele douã unghiuri, pentru punerea
drugilor care vor sluji la ducerea lui.
5. Drugii sã-i faci din lemn de salcâm

ºi sã-i poleieºti cu aur.
6. Sã aºezi altarul în faþa perdelei

dinãuntru, care este înaintea chivo-
tului mãrturiei, în faþa capacului*
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ispãºirii, care este deasupra mãrturiei,
ºi unde Mã voi întâlni cu tine.

*Cap. 25.21,22.

7. Aaron va arde pe el tãmâie*
mirositoare; va arde tãmâie în fiecare
dimineaþã, când va** pregãti candelele;

*Vers. 34. 1 Sam. 2.28. 1 Cron. 23.13. Luca 1.9.
**Cap. 27.21.

8. va arde ºi seara când va aºeza
candelele. Astfel se va arde necurmat
din partea voastrã tãmâie înaintea
Domnului din neam în neam.
9. Sã nu aduceþi pe altar altfel* de

tãmâie, nici ardere de tot, nici jertfã de
mâncare ºi sã nu turnaþi pe el nici o
jertfã de bãuturã. *Lev. 10.1.

10. Numai o datã pe fiecare an,
Aaron* va face ispãºire pe coarnele
altarului. Ispãºirea aceasta o va face o
datã pe an cu sângele dobitocului adus
ca jertfã pentru ispãºirea pãcatului,
printre urmaºii voºtri. Acesta va fi un
lucru preasfânt înaintea Domnului.�

*Lev. 16.18; 23.27.

Darurile pentru Locaº
11. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
12. �Când* vei socoti pe copiii lui

Israel ºi le vei face numãrãtoarea,
fiecare din ei sã dea Domnului un dar
în bani, pentru rãscumpãrarea** sufle-
tului lui, ca sã nu fie loviþi de nici o
urgie�, cu prilejul acestei numãrãtori.
*Cap. 38.25. Num. 1.2,5; 26.2. 2 Sam. 24.2
**Num. 31.50. Iov 33.24; 36.18. Ps. 49.7. Mat. 20.28. Marc.

10.45. 1 Tim. 2.6. 1 Pet. 1.18,19. �2 Sam. 24.15.

13. Iatã ce* vor da toþi cei ce vor fi
cuprinºi în numãrãtoarea aceasta: o
jumãtate de siclu, dupã siclul Sfântului
Locaº, care este** de douãzeci de
ghere; o jumãtate� de siclu va fi darul
ridicat pentru Domnul. *Mat. 17.24. 
**Lev. 27.25. Num. 3.47. Ezec. 45.12. �Cap. 38.26.

14. Orice om cuprins în numãrãtoare,
de la vârsta de douãzeci de ani în sus,
va plãti darul ridicat pentru Domnul.
15. Bogatul* sã nu plãteascã mai

mult, ºi sãracul sã nu plãteascã mai
puþin de o jumãtate de siclu, ca dar
ridicat pentru Domnul, pentru rãscum-
pãrarea** sufletelor.

*Iov 34.19. Prov. 22.2. Efes. 6.9. Col. 3.25. **Vers. 12.

16. Sã ridici de la copiii lui Israel
argintul pentru rãscumpãrare ºi sã-l
întrebuinþezi* pentru slujba Cortului
întâlnirii; aceasta va fi pentru copiii
lui Israel o aducere aminte** înaintea
Domnului pentru rãscumpãrarea sufle-
telor lor.� *Cap. 18.25. **Num. 16.40.

Ligheanul de aramã
17. Domnul a vorbit lui Moise ºi a

zis:
18. �Sã faci* un lighean de aramã, cu

piciorul lui de aramã, pentru spãlat;
sã-l aºezi între Cortul** întâlnirii ºi
altar ºi sã torni apã în el,

*Cap. 38.8. 1 Împ. 7.38. **Cap. 40.7,30.

19. ca sã-ºi spele în el Aaron* ºi fiii
lui mâinile ºi picioarele.

*Cap. 40.31,32. Ps. 26.6. Isa. 52.11. Ioan 13.10. Evr. 10.22.

20. Când vor intra în Cortul întâlnirii,
se vor spãla cu apa aceasta ca sã nu
moarã; ºi se vor spãla ºi când se vor
apropia de altar ca sã facã slujba ºi ca
sã aducã Domnului jertfe arse de foc.
21. Îºi vor spãla mâinile ºi picioarele

ca sã nu moarã*. Aceasta va fi o lege
necurmatã pentru Aaron, pentru fiii lui
ºi pentru urmaºii lor.� *Cap. 28.43.

Untdelemnul sfânt ºi tãmâia
22. Domnul a vorbit lui Moise ºi a

zis:
23. �Ia* din cele mai bune mirodenii:

cinci sute de sicli de smirnã** foarte
curatã, jumãtate, adicã douã sute
cincizeci de sicli, de scorþiºoarã miro-
sitoare, douã sute cincizeci de sicli de
trestie� mirositoare, *Cânt. 4.14. 
Ezec. 27.22. **Ps. 45.8. Prov. 7.17. �Cânt. 4.14. Ier. 6.20.

24. cinci sute de sicli de* casia, dupã
siclul Sfântului Locaº, ºi un hin** de
untdelemn de mãslin.

*Ps. 45.8. **Cap. 29.40.

25. Cu ele sã faci un untdelemn
pentru ungerea sfântã: o amestecãturã
mirositoare, fãcutã dupã meºteºugul
fãcãtorului de mir; acesta va fi
untdelemnul* pentru ungerea sfântã.

*Cap. 37.29. Num. 35.25. Ps. 89.20; 133.2.

26. Cu el sã ungi* Cortul întâlnirii ºi
chivotul mãrturiei,

*Cap. 40.9. Lev. 8.10. Num. 7.1.

27. masa ºi toate uneltele ei, sfeºnicul
ºi uneltele lui, altarul tãmâierii,
28. altarul arderilor de tot cu toate

uneltele lui ºi ligheanul cu piciorul
lui.
29. Sã sfinþeºti aceste lucruri, ºi ele

vor fi preasfinte; oricine* se va atinge
de ele va fi sfinþit. *Cap. 29.37.

30. Sã ungi* de asemenea pe Aaron ºi
pe fiii lui ºi sã-i sfinþeºti, ca sã fie în
slujba Mea ca preoþi.

*Cap. 29.7, etc. Lev. 8.12,30.

31. Sã vorbeºti copiilor lui Israel ºi sã
le spui: �Acesta Îmi va fi untdelemnul
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pentru ungerea sfântã, printre urmaºii
voºtri.
32. Sã nu se ungã cu el trupul nici

unui om ºi sã nu faceþi un alt
untdelemn ca el dupã aceeaºi întocmire;
el este* sfânt, ºi voi sã-l priviþi ca
sfânt. *Vers. 25,37.

33. Oricine* va face un untdelemn ca
el sau va unge cu el pe altul va fi
nimicit** din poporul lui.�

*Vers. 38. **Gen. 17.14. Cap. 12.15. Lev. 7.20,21.

34. Domnul a zis lui Moise: �Ia*
mirodenii, stacte, onice mirositoare,
halvan ºi tãmâie curatã, în aceeaºi
mãsurã. *Cap. 25.6; 37.29.

35. Cu ele sã faci tãmâie: o ameste-
cãturã mirositoare, alcãtuitã* dupã
meºteºugul fãcãtorului de mir; sã fie
sãratã, curatã ºi sfântã. *Vers. 25.

36. S-o pisezi mãrunt ºi s-o pui
înaintea mãrturiei, în Cortul întâlnirii,
unde* Mã voi întâlni cu tine. Acesta
va fi pentru voi un lucru** preasfânt.

*Cap. 29.42. Lev. 16.2. **Vers. 32. Cap. 29.37. Lev. 2.3.

37. Tãmâie ca aceasta, în aceeaºi
întocmire, sã nu* vã faceþi, ci s-o
priviþi ca sfântã ºi pãstratã pentru
Domnul. *Vers. 32.

38. Oricine* va face tãmâie ca ea, ca 
s-o miroasã, va fi nimicit din poporul
lui.� *Vers. 33.

Rânduirea meºterilor

311. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. �Sã* ºtii cã am ales pe Beþaleel,
fiul** lui Uri, fiul lui Hur, din seminþia
lui Iuda. *Cap. 35.30; 36.1. **1 Cron. 2.20.

3. L-am umplut* cu Duhul lui Dum-
nezeu, i-am dat un duh de înþelep-
ciune, pricepere ºi ºtiinþã pentru tot
felul de lucrãri, *Cap. 35.31. 1 Împ. 7.14.
4. i-am dat putere sã nãscoceascã tot

felul de lucrãri meºteºugite, sã lucreze
în aur, în argint ºi în aramã,
5. sã sape în pietre ºi sã le lege, sã

lucreze în lemn ºi sã facã tot felul de
lucrãri.
6. ªi iatã cã i-am dat ca ajutor pe*

Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminþia
lui Dan. Am dat pricepere** în mintea
tuturor celor ce sunt iscusiþi, ca sã
facã tot ce þi-am poruncit:

*Cap. 35.34. **Cap. 28.3; 35.10,35; 36.1.

7. Cortul* întâlnirii**, chivotul mãr-
turiei�, capacul ispãºirii care va fi
deasupra lui ºi toate uneltele Cortului;

*Cap. 36.8. **Cap. 37.1. �Cap. 37.6.

8. masa* cu uneltele ei**, sfeºnicul

de aur curat cu toate uneltele lui,
altarul tãmâierii; *Cap. 37.10. **Cap. 37.17.

9. altarul* arderilor de tot cu toate
uneltele lui, ligheanul** cu piciorul
lui; *Cap. 38.1. **Cap. 38.8.

10. veºmintele* pentru slujbã, veº-
mintele sfinte ale preotului Aaron,
veºmintele fiilor lui pentru slujbele
preoþeºti; *Cap. 39.1,41. Num. 4.5,6, etc.

11. untdelemnul* pentru ungere ºi
tãmâia** mirositoare pentru Sfântul
Locaº. Le vor face dupã toate poruncile
pe care þi le-am dat.�

*Cap. 30.25,31; 37,29. **Cap. 30.34; 37.29.

Þinerea Sabatului
12. Domnul a vorbit lui Moise ºi a zis:
13. �Vorbeºte copiilor lui Israel ºi

spune-le: �Sã* nu care cumva sã nu
þineþi Sabatele Mele, cãci acesta va fi
între Mine ºi voi ºi urmaºii voºtri un
semn dupã care se va cunoaºte cã Eu
sunt Domnul, care vã sfinþesc.

*Lev. 19.3,30; 26.2. Ezec. 20.12,20; 44.24.

14. Sã þineþi* Sabatul, cãci el va fi
pentru voi ceva sfânt. Cine** îl va
cãlca va fi pedepsit cu moartea; cine
va face vreo lucrare în ziua aceasta va
fi nimicit din mijlocul poporului sãu.
*Cap. 20.8. Deut. 5.12. Ezec. 20.12. **Cap. 35.2. Num. 15.35.

15. Sã lucrezi ºase* zile; dar a**
ºaptea este Sabatul, ziua de odihnã
închinatã Domnului. Cine va face
vreo lucrare în ziua Sabatului va fi pe-
depsit cu moartea.

*Cap. 20.9. **Gen. 2.2. Cap. 16.23; 20.10.

16. Copiii lui Israel sã pãzeascã
Sabatul, prãznuindu-l, ei ºi urmaºii
lor, ca un legãmânt necurmat.
17. Acesta va fi între Mine ºi copiii

lui Israel un semn* veºnic; cãci în
ºase** zile a fãcut Domnul cerurile ºi
pãmântul, iar în ziua a ºaptea S-a
odihnit ºi a rãsuflat.�

*Vers. 13. Ezec. 20.12,20. **Gen. 1.31; 2.2.

Tablele Legii
18. Când a isprãvit Domnul de vorbit

cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat
cele* douã table ale mãrturiei, table de
piatrã, scrise cu degetul lui Dumnezeu.

*Cap. 24.12; 32.15,16; 34.28,29. Deut. 4.13; 5.22; 9.10,11.
2 Cor. 3.3.

Viþelul de aur

321. Poporul, vãzând cã Moise*
zãboveºte sã se coboare de pe

munte, s-a strâns în jurul lui Aaron ºi
i-a zis**: �Haide! fã-ne un dumnezeu
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care sã� meargã înaintea noastrã; cãci
Moise, omul acela care ne-a scos din
þara Egiptului, nu ºtim ce s-a fãcut.�

*Cap. 24.18. Deut. 9.9. **Fapt. 7.40. �Cap. 13.21.

2. Aaron le-a rãspuns: �Scoateþi*
cerceii de aur din urechile nevestelor,
fiilor ºi fiicelor voastre, ºi aduceþi-i la
mine.� *Judc. 8.24-27.

3. ªi toþi ºi-au scos cerceii de aur din
urechi ºi i-au adus lui Aaron.
4. El* i-a luat din mâinile lor, a bãtut

aurul cu dalta ºi a fãcut un viþel turnat.
ªi ei au zis: �Israele! iatã dumnezeul
tãu care te-a scos din þara Egiptului.�

*Cap. 20.23. Deut. 9.16. Judc. 17.3,4. 1 Împ. 12.28.
Neem. 9.18. Ps. 106.19. Isa. 46.6. Fapt. 7.41. Rom. 1.23.

5. Când a vãzut Aaron lucrul acesta, a
zidit un altar înaintea lui ºi a* strigat:
�Mâine va fi o sãrbãtoare în cinstea
Domnului!�

*Lev. 23.2,4,21,37. 2 Împ. 10.29. 2 Cron. 30.5.

6. A doua zi, s-au sculat dis-de-dimi-
neaþã ºi au adus arderi de tot ºi jertfe
de mulþumire*. Poporul a ºezut de a
mâncat ºi a bãut; apoi s-au sculat sã
joace. *1 Cor. 10.7.

Mânia lui Dumnezeu
7. Domnul a zis lui Moise*: �Scoalã

ºi coboarã-te; cãci poporul tãu, pe care 
l-ai scos din þara Egiptului, s-a**
stricat. *Vers. 1. Cap. 33.1. Deut. 9.12. Dan. 9.24. 
**Gen. 6.11,12. Deut. 4.16; 32.5. Judc. 2.19. Osea 9.9.

8. Foarte curând s-au abãtut de la calea
pe care le-o* poruncisem Eu; ºi-au
fãcut un viþel turnat, s-au închinat
pânã la pãmânt înaintea lui, i-au adus
jertfe ºi au zis: �Israele**, iatã dum-
nezeul tãu care te-a scos din þara
Egiptului!� 

*Cap. 20.3,4,23. Deut. 9.16. **1 Împ. 12.28.

9. Domnul a zis lui Moise: �Vãd* cã
poporul acesta este un popor încãpã-
þânat. *Cap. 34.9; 38.3,5.  
Deut. 9.6,13; 31.27. 2 Cron. 30.8. Isa. 48.4. Fapt. 7.51.

10. Acum*, lasã-Mã; mânia** Mea
are sã se aprindã împotriva lor: ºi-i voi
mistui; dar pe� tine te voi face
strãmoºul unui neam mare.�

*Deut. 9.14,19. **Cap. 22.24. �Num. 14.12.

11. Moise* s-a rugat Domnului Dum-
nezeului sãu ºi a zis: �Pentru ce sã se
aprindã, Doamne, mânia Ta împotriva
poporului Tãu, pe care l-ai scos din
þara Egiptului cu mare putere ºi cu
mânã tare? *Deut. 9.18,26-29. Ps. 74.1,2; 106.23.

12. Pentru ce* sã zicã egiptenii: �Spre
nenorocirea lor i-a scos, ca sã-i omoare
prin munþi ºi ca sã-i ºteargã de pe faþa

pãmântului�? Întoarce-Te din iuþeala
mâniei Tale ºi** lasã-Te de rãul acesta
pe care vrei sã-l faci poporului Tãu.

*Num. 14.13. Deut. 9.28; 32.27. **Vers. 14.

13. Adu-Þi aminte de Avraam, de
Isaac ºi de Israel, robii Tãi, cãrora le-ai
spus, jurându-Te* pe Tine însuþi:
�Voi** înmulþi sãmânþa voastrã ca
stelele cerului, voi da urmaºilor voºtri
toatã þara aceasta, de care am vorbit, ºi
ei o vor stãpâni în veac.�

*Gen. 22.16. Evr. 6.13. **Gen. 12.7; 13.15; 15.7,18; 26.4;
28.13; 35.11,12.

14. ªi Domnul S-a* lãsat de rãul pe
care spusese cã vrea sã-l facã poporului
Sãu. *Deut. 32.26. 2 Sam. 24.16. 1 Cron. 21.15. 
Ps. 106.45. Ier. 18.8; 26.13,19. Ioel 2.13. Iona 3.10; 4.2.

Mânia lui Moise
15. Moise* s-a întors ºi s-a coborât

de pe munte, cu cele douã table ale
mãrturiei în mânã. Tablele erau scrise
pe amândouã pãrþile, pe o parte ºi pe
alta. *Deut. 9.15.

16. Tablele* erau lucrarea lui Dum-
nezeu, ºi scrisul era scrisul lui Dum-
nezeu, sãpat pe table. *Cap. 31.18.

17. Iosua a auzit glasul poporului,
care scotea strigãte, ºi a zis lui Moise:
�În tabãrã este un strigãt de rãzboi!�
18. Moise a rãspuns: �Strigãtul

aceasta nu-i nici strigãt de biruitori,
nici strigãt de biruiþi; ce aud eu este
glasul unor oameni care cântã!�
19. ªi, pe când se apropia de tabãrã, a

vãzut* viþelul ºi jocurile. Moise s-a
aprins de mânie, a aruncat tablele din
mânã ºi le-a sfãrâmat de piciorul
muntelui. *Deut. 9.16,17.

20. A luat* viþelul, pe care-l fãcuserã
ei, ºi l-a ars în foc; l-a prefãcut în cenuºã,
a presãrat cenuºa pe faþa apei ºi a dat-o
copiilor lui Israel s-o bea.        *Deut. 9.21.

21. Moise a zis lui Aaron*: �Ce þi-a
fãcut poporul acesta, de ai adus asupra
lui un pãcat atât de mare?� *Gen. 20.9; 26.10.

22. Aaron a rãspuns: �Sã nu se
aprindã de mânie domnul meu! Tu sin-
gur* ºtii cã poporul acesta este pornit
la rãu. *Cap. 14.11; 15.24; 16.2,20,28; 17.2,4.

23. Ei mi-au zis*: �Fã-ne un dum-
nezeu care sã meargã înaintea noastrã;
cãci Moise, omul acela care ne-a scos
din þara Egiptului, nu ºtim ce s-a
fãcut!� *Vers. 1.

24. Eu le-am zis: �Cine are aur, sã-l
scoatã!� ªi mi l-au dat; l-am aruncat în
foc, ºi din el a* ieºit viþelul acesta.�

*Vers. 4.
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Mãcelul
25. Moise a vãzut cã poporul era fãrã

frâu, cãci Aaron îl fãcuse sã fie fãrã
frâu*, spre batjocura vrãjmaºilor sãi; 

*2 Cron. 28.19.

26. s-a aºezat la uºa taberei ºi a zis:
�Cine este pentru Domnul sã vinã la
mine!� ªi toþi copiii lui Levi s-au
strâns la el.
27. El le-a zis: �Aºa vorbeºte Domnul

Dumnezeul lui Israel: �Fiecare din voi
sã se încingã cu sabia; mergeþi ºi
strãbateþi tabãra de la o poartã la alta,
ºi fiecare sã* omoare pe fratele, pe
prietenul ºi pe ruda sa.�

*Num. 25.5. Deut. 33.9.

28. Copiii lui Levi au fãcut dupã
porunca lui Moise; ºi aproape trei mii
de oameni au pierit în ziua aceea din
popor.
29. Moise* a zis: �Predaþi-vã azi în

slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului
ºi fratelui vostru, pentru ca binecuvân-
tarea Lui sã vinã astãzi peste voi!�
*Num. 25.11-13. Deut. 13.6-11; 33.9,10. 1 Sam. 15.18,22.
Prov. 21.3. Zah. 13.3. Mat. 10.37.

Moise se roagã pentru popor
30. A doua zi, Moise a zis poporului*:

�Aþi fãcut un pãcat foarte mare. Am sã
mã sui acum la Domnul: poate** cã voi�
cãpãta iertare pentru pãcatul vostru.�

*1 Sam. 12.20,23. Luca 15.18. **2 Sam. 16.12. Amos 5.15.
�Num. 25.13.

31. Moise s-a* întors la Domnul ºi
a zis: �Ah! poporul acesta a fãcut un
pãcat foarte mare! ªi-au fãcut un
dumnezeu** de aur.

*Deut. 9.18. **Cap. 20.2.

32. Iartã-le acum pãcatul! Dacã nu,
atunci, ºterge-mã* din** cartea Ta, pe
care ai scris-o!�

*Ps. 69.28. Rom. 9.3. **Ps. 56.8; 139.16. Dan. 12.1.
Filp. 4.3. Apoc. 3.5; 13.8; 17.8; 20.12,15; 21.27; 22.19.

33. Domnul a zis lui Moise: �Pe* cel
ce a pãcãtuit împotriva Mea, pe acela
îl voi ºterge din cartea Mea.

*Lev. 23.30. Ezec. 18.4.

34. Du-te, dar, ºi du poporul unde 
þi-am spus. Iatã*, Îngerul Meu va merge
înaintea ta, dar în ziua** rãzbunãrii
Mele, îi voi pedepsi pentru pãcatul
lor!� *Cap. 33.2,14, etc. 
Num. 20.16. **Deut. 32.35. Amos 3.14. Rom. 2.5,6.

35. Domnul a lovit cu urgie poporul,
pentru cã* fãcuse viþelul fãurit de
Aaron. *2 Sam. 12.9. Fapt. 7.41.

Moise se roagã pentru poporul amãrât

331. Domnul a zis lui Moise: 
�Du-te ºi porneºte de aici cu*

poporul pe care l-ai scos din þara
Egiptului; suie-te în þara pe care am
jurat cã o voi da lui Avraam, lui Isaac
ºi lui Iacov, zicând: �Seminþei** tale o
voi da!� *Cap. 32.7. **Gen. 12.7. Cap. 32.13.

2. Voi* trimite înaintea ta un înger ºi
voi** izgoni pe canaaniþi, amoriþi,
hetiþi, fereziþi, heviþi ºi iebusiþi.

*Cap. 32.34; 34.11. **Deut. 7.22. Ios. 24.11.

3. Suie-te în* þara aceasta unde curge
lapte ºi miere. Dar** Eu nu Mã voi sui
în mijlocul tãu, ca sã nu te prãpãdesc�
pe drum, cãci eºti un popor�� încã-
pãþânat.� *Cap. 3.8. **Vers. 15,17. �Cap. 32.9; 
34.9. Deut. 9.6,13. ��Cap. 23.21; 32.10. Num. 16.21,45.

4. Când a auzit poporul aceste triste
cuvinte, toþi s-au* întristat; ºi** nimeni
nu ºi-a pus podoabele pe el.

*Num. 14.1,39. **Lev. 10.6. 2 Sam. 19.24. 1 Împ. 21.27. 
2 Împ. 19.1. Ezra 9.3. Est. 4.1,4. Iov 1.20; 2.12. Isa. 32.11.
Ezec. 24.17,23; 26.16.

5. ªi Domnul a zis lui Moise: �Spune
copiilor lui Israel: �Voi* sunteþi un
popor încãpãþânat; numai o clipã dacã
M-aº sui în** mijlocul tãu, te-aº
prãpãdi. Aruncã-þi acum podoabele de
pe tine, ºi voi� vedea ce-þi voi face.�

*Vers. 3. **Num. 16.45,46. �Deut. 8.2. Ps. 139.23.

6. Copiii lui Israel ºi-au scos de pe ei
podoabele ºi au plecat de la muntele
Horeb.

Moise mergând la Cort
7. Moise a luat cortul lui ºi l-a* întins

afarã din tabãrã, la o depãrtare oare-
care; l-a numit Cortul întâlnirii. ªi
toþi cei ce** întrebau pe Domnul se
duceau la Cortul întâlnirii, care era
afarã din tabãrã.

*Cap. 29.42,43. **Deut. 4.29. 2 Sam. 21.1.

8. Când se ducea Moise la Cort, tot
poporul se scula în picioare; fiecare
stãtea la* uºa cortului sãu ºi urmãrea
cu ochii pe Moise, pânã intra el în
Cort. *Num. 16.27.

9. ªi când intra Moise în Cort, stâlpul
de nor se cobora ºi se oprea la uºa
Cortului, ºi Domnul* vorbea cu Moise.

*Cap. 25.22; 31.18. Ps. 99.7.

10. Tot poporul vedea stâlpul de nor
oprindu-se la uºa Cortului; tot poporul
se scula ºi se arunca* cu faþa la
pãmânt la uºa cortului lui. *Cap. 4.31.

11. Domnul* vorbea cu Moise faþã
în faþã, cum vorbeºte un om cu prie-
tenul lui. Apoi Moise se întorcea în
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tabãrã, dar tânãrul lui slujitor, Iosua,
fiul lui Nun, nu ieºea deloc din mijlocul
Cortului. *Gen. 32.30. Num. 12.8. Deut. 34.10.

Moise cere sã vadã slava lui Dumnezeu
12. Moise a zis Domnului: �Iatã*, Tu

îmi zici: �Du pe poporul acesta!� ªi
nu-mi arãþi pe cine vei trimite cu
mine. Însã, Tu ai zis: �Eu** te cunosc
pe nume ºi ai cãpãtat trecere înaintea
Mea!� *Cap. 32.34. **Gen. 18.19. Vers. 17. 
Ps. 1.6. Ier. 1.5. Ioan 10.14,15. 2 Tim. 2.19.

13. Acum, dacã* am cãpãtat trecere
înaintea Ta, aratã-mi** cãile Tale;
atunci Te voi cunoaºte ºi voi avea
trecere înaintea Ta. ªi gândeºte-Te cã
neamul aceasta este poporul� Tãu!�

*Cap. 34.9. **Ps. 25.4; 27.11; 86.11; 119.33. �Deut.
9.26,29. Ioel 2.17.

14. Domnul a rãspuns: �Voi merge Eu
însumi* cu tine ºi îþi voi da**
odihnã.� *Cap. 13.21; 40.34-38. 
Isa. 63.9. **Deut. 3.20. Ios. 21.44; 22.4; 23.1. Ps. 95.11.

15. Moise i-a zis: �Dacã* nu mergi
Tu însuþi cu noi, nu ne lãsa sã plecãm
de aici. *Vers. 3. Cap. 34.9.

16. Cum se va ºti cã am cãpãtat
trecere înaintea Ta, eu ºi poporul Tãu?
Oare nu* când vei merge Tu cu noi ºi
când prin aceasta vom fi** deosebiþi,
eu ºi poporul Tãu, de toate popoarele
de pe faþa pãmântului?� *Num. 14.14. 
**Cap. 34.10. Deut. 4.7,34. 2 Sam. 7.23. 1 Împ. 8.53. Ps. 147.20.

17. Domnul a zis lui Moise: �Voi*
face ºi ceea ce-Mi ceri acum, cãci ai**
cãpãtat trecere înaintea Mea ºi te
cunosc pe nume!�*Gen. 19.21. Iac. 5.16. **Vers. 16.

18. Moise a zis: �Aratã-mi* slava
Ta!� *Vers. 20. 1 Tim. 6.16.

19. Domnul a rãspuns: �Voi* face sã
treacã pe dinaintea ta toatã frumuseþea
Mea ºi voi chema Numele Domnului
înaintea ta; Eu Mã** îndur de cine
vreau sã Mã îndur ºi am milã de cine
vreau sã am milã!�

*Cap. 34.5-7. Ier. 31.14. **Rom. 9.15,16,18.

20. Domnul a zis: �Faþa nu vei putea
sã Mi-o vezi, cãci nu poate* omul sã
Mã vadã ºi sã trãiascã!�
*Gen. 32.30. Cap. 24.10. Deut. 5.24. Judc. 6.22; 13.22; Isa.
6.5. Apoc. 1.16,17. 

21. Domnul a zis: �Iatã un loc lângã
Mine; vei sta pe stâncã.
22. ªi când va trece slava Mea, te voi

pune în* crãpãtura stâncii ºi te voi
acoperi** cu mâna Mea, pânã voi
trece. *Isa. 2.21. **Ps. 91.1,4.

23. Iar când Îmi voi trage mâna la
o parte de la tine, Mã vei vedea pe

dinapoi; dar faþa Mea nu* se poate
vedea.� *Vers. 20. Ioan 1.18.

Noile table

341. Domnul a zis lui Moise:
�Taie* douã table de piatrã ca

cele dintâi, ºi Eu** voi scrie pe ele
cuvintele care erau pe tablele dintâi pe
care le-ai sfãrâmat.

*Cap. 32.16,19. Deut. 10.1. **Vers. 28. Deut. 10.2,4.

2. Fii gata dis-de-dimineaþã ºi suie-te
de dimineaþã pe muntele Sinai*; sã
stai acolo înaintea Mea, pe vârful
muntelui. *Cap. 19.20; 24.12.

3. Nimeni sã nu se suie cu tine ºi
nimeni sã nu se arate pe tot muntele; ºi
nici boi, nici oi sã nu pascã pe lângã
muntele acesta.� *Cap. 19.12,13,21.

4. Moise a tãiat douã table de piatrã
ca ºi cele dintâi; s-a sculat dis-de-
dimineaþã ºi s-a suit pe muntele Sinai,
dupã cum îi poruncise Domnul; ºi a
luat în mânã cele douã table de piatrã.
5. Domnul S-a coborât într-un nor, a

stat acolo lângã el ºi a rostit* Numele
Domnului. *Cap. 33.19. Num. 14.17.

6. ªi Domnul a trecut pe dinaintea
lui ºi a strigat: �Domnul Dumnezeu
este un Dumnezeu plin de îndurare
ºi milostiv, încet la mânie, plin de
bunãtate** ºi credincioºie�,

*Num. 14.18. 2 Cron. 30.9. Neem. 9.17. Ps. 86.15; 103.8;
111.4; 112.4; 116.5; 145.8. Ioel 2.13. **Ps. 31.19. Rom. 2.4.
�Ps. 57.10; 108.4.

7. care* Îºi þine dragostea pânã în mii
de neamuri de oameni, iartã** fãrã-
delegea, rãzvrãtirea ºi pãcatul, dar nu
socoteºte� pe cel vinovat drept nevi-
novat, ºi pedepseºte fãrãdelegea pãrin-
þilor în copii ºi în copiii copiilor lor
pânã la al treilea ºi al patrulea neam!�

*Cap. 20.6. Deut. 5.10. Ps. 86.15. Ier. 32.18. Dan. 9.4.
**Ps. 103.3; 130.4. Dan. 9.9. Efes. 4.32. 1 Ioan 1.9. �Cap.
23.7,21. Ios. 24.19. Iov 10.14. Mica 6.11. Naum 1.3.

Înnoirea legãmântului
8. Îndatã, Moise s-a plecat* pânã la

pãmânt ºi s-a închinat. *Cap. 4.31.

9. El a zis: �Doamne, dacã am cãpãtat
trecere înaintea Ta, Te rog sã mergi în
mijlocul* nostru, Doamne; poporul
acesta este în adevãr un popor încã-
pãþânat**, dar iartã-ne fãrãdelegile ºi
pãcatele noastre ºi ia-ne în stãpânirea�
Ta!�
*Cap. 33.15,16. **Cap. 33.3. �Deut. 32.9. Ps. 28.9; 33.12;
78.62; 94.14. Ier. 10.16. Zah. 2.12.

10. Domnul a rãspuns: �Iatã, Eu fac*
un legãmânt. Voi face, în faþa între-
gului popor, minuni** care n-au avut loc

EXODUL (IEªIREA) 33, 3498



în nici o þarã ºi la nici un neam; tot
poporul care este în jurul tãu va vedea
lucrarea Domnului, ºi prin tine voi
face lucruri înfricoºate�.
*Deut. 5.2; 29.12,14. **Deut. 4.32. 2 Sam. 7.23. Ps. 77.14;
78.12; 147.20. �Deut. 10.21. Ps. 145.6. Isa. 64.3.

11. Ia seama la ceea ce-þi poruncesc*
azi. Iatã, voi** izgoni dinaintea ta pe
amoriþi, canaaniþi, hetiþi, fereziþi,
heviþi ºi iebusiþi.

*Deut. 5.32; 6.3,25; 12.28,32; 28.1. **Cap. 33.2.

12. Sã nu cumva sã* faci legãmânt cu
locuitorii þãrii unde ai sã intri, ca sã nu
fie o cursã** pentru tine, dacã vor
locui în mijlocul tãu.

*Cap. 23.32. Deut. 7.2. Judc. 2.2. **Cap. 23.33.

13. Dimpotrivã sã le dãrâmaþi* alta-
rele, sã le sfãrâmaþi stâlpii idoleºti ºi
sã le trântiþi la pãmânt** idolii.
*Cap. 23.24. Deut. 12.3. Judc. 2.2. **Deut. 7.5; 12.2. Judc.
6.25. 2 Împ. 18.4; 23.14. 2 Cron. 31.1; 34.3,4.

14. Sã nu te închini* înaintea unui alt
dumnezeu; cãci Domnul se numeºte
gelos**, este un Dumnezeu� gelos.

*Cap. 20.3,5. **Isa. 9.6; 57.15. �Cap. 20.5.

15. Fereºte-te* sã faci legãmânt cu
locuitorii þãrii, ca nu cumva, curvind**
înaintea dumnezeilor lor ºi aducându-le
jertfe, sã te pofteascã� ºi pe tine ºi sã
mãnânci�� din jertfele lor,
*Vers. 12. **Deut. 31.16. Judc. 2.17. Ier. 3.9. Ezec. 6.9. �Num.
25.2. 1 Cor. 10.27. ��Ps. 106.28. 1 Cor. 8.4,7,10.

16. ca nu cumva sã iei din fetele* lor
neveste fiilor tãi, ºi astfel, fetele lor,
curvind** înaintea dumnezeilor lor,
sã târascã ºi pe fiii tãi sã curveascã
înaintea dumnezeilor lor. *Deut. 7.3. 
1 Împ. 11.2. Ezra 9.2. Neem. 13.25. **Num. 25.1,2. 1 Împ. 11.4.

17. Sã nu-þi faci* un dumnezeu turnat.
*Cap. 32.8. Lev. 19.4.

Sãrbãtorile
18. Sã þii sãrbãtoarea Azimelor*:

timp de ºapte zile, la vremea hotãrâtã,
în luna spicelor, sã mãnânci azime,
cum þi-am poruncit, cãci în luna
spicelor** ai ieºit din Egipt.

*Cap. 12.15; 23.15. **Cap. 13.4.
19. Orice întâi* nãscut este al Meu,

chiar orice întâi nãscut de parte
bãrbãteascã din turmele de vaci sau de
oi. *Cap. 13.2,12; 22.29. Ezec. 44.30. Luca 2.23.
20. Sã rãscumperi cu un miel pe

întâiul nãscut* al mãgãriþei; iar dacã
nu-l rãscumperi, sã-i frângi gâtul. Sã
rãscumperi pe orice întâi nãscut al
fiilor tãi; ºi sã nu te înfãþiºezi cu
mâinile** goale înaintea Mea.
*Cap. 13.13. Num. 18.15. **Cap. 23.15. Deut. 16.16. 1 Sam.
9.7,8. 2 Sam. 24.24.

21. ªase zile* sã lucrezi, iar în ziua a
ºaptea sã te odihneºti; sã te odihneºti,
chiar în vremea aratului ºi seceratului.

*Cap. 20.9; 23.12; 35.2. Deut. 5.12,13. Luca 13.14.

22. Sã þii* sãrbãtoarea Sãptãmânilor,
a celor dintâi roade din seceriºul grâului,
ºi sãrbãtoarea strângerii roadelor la
sfârºitul anului. *Cap. 23.16. Deut. 16.10,13.

23. De trei* ori pe an, toþi cei de
parte bãrbãteascã sã se înfãþiºeze
înaintea Domnului Dumnezeu, Dum-
nezeul lui Israel. *Cap. 23.14,17. Deut. 16.16.

24. Cãci voi* izgoni neamurile dina-
intea ta ºi-þi voi** întinde hotarele; ºi
nimeni nu-þi va� pofti þara, în timpul
când te vei sui, de trei ori pe an, ca sã
te înfãþiºezi înaintea Domnului, Dum-
nezeului tãu.
*Cap. 33.2. Lev. 18.24. Deut. 7.1. Ps. 78.55; 80.8. **Deut.
12.20; 19.8. �Gen. 35.5. 2 Cron. 17.10. Prov. 16.7. Fapt. 18.10.

25. Sã n-aduci* cu pâine dospitã
sângele dobitocului jertfit în cinstea
Mea; ºi carnea din** jertfa praznicului
Paºtilor sã nu fie þinutã în timpul
nopþii pânã dimineaþa.

*Cap. 23.18. **Cap. 12.10.

26. Sã aduci în Casa Domnului
Dumnezeului tãu pârga* celor dintâi
roade ale pãmântului. 
Iedul** sã nu-l fierbi în laptele mamei

lui.�*Cap. 23.19. Deut. 26.2,10. **Cap. 23.19. Deut. 14.21.

27. Domnul a zis lui Moise: �Scrie-þi
cuvintele* acestea, cãci pe temeiul
acestor cuvinte închei legãmânt cu
tine ºi cu Israel!� *Vers. 10. Deut. 4.13; 31.9.

28. Moise* a stat acolo cu Domnul
patruzeci de zile ºi patruzeci de nopþi. 
N-a mâncat deloc pâine ºi n-a bãut
deloc apã. ªi Domnul a** scris pe
table cuvintele legãmântului, cele
Zece Porunci. *Cap. 24.18. Deut. 9.9,18. 
**Vers. 1. Cap. 31.18; 32.16. Deut. 4.13; 10.2,4.

Slava lui Moise
29. Moise s-a coborât de pe muntele

Sinai, cu cele douã* table ale mãrtu-
riei în mânã. Când se cobora de pe
munte, nu ºtia cã pielea** feþei lui
strãlucea, pentru cã vorbise cu Domnul.

*Cap. 32.15. **Mat. 17.2. 2 Cor. 3.7,13.
30. Aaron ºi toþi copiii lui Israel s-au

uitat la Moise, ºi iatã cã pielea feþei lui
strãlucea; ºi se temeau sã se apropie
de el.
31. Moise i-a chemat; Aaron ºi toþi

fruntaºii adunãrii s-au întors la el, ºi el
le-a vorbit.
32. Dupã aceea, toþi copiii lui Israel

s-au apropiat, ºi el* le-a dat toate
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poruncile pe care le primise de la
Domnul pe muntele Sinai. *Cap. 24.3.

33. Când a încetat sã le vorbeascã, 
ºi-a pus o maramã* pe faþã. *2 Cor. 3.13.

34. Când intra* Moise înaintea Dom-
nului, ca sã-I vorbeascã, îºi scotea
marama pânã ce ieºea; iar când ieºea,
spunea copiilor lui Israel ce i se
poruncise. *2 Cor. 3.16.

35. Copiii lui Israel se uitau la faþa
lui Moise ºi vedeau cã pielea feþei lui
strãlucea; ºi Moise îºi punea iarãºi
marama pe faþã pânã ce intra ca sã
vorbeascã cu Domnul.

Sabatul

351. Moise a strâns toatã adunarea
copiilor lui Israel ºi le-a zis:

�Iatã* lucrurile pe care a poruncit
Domnul sã le faceþi: *Cap. 34.32.

2. ªase* zile sã lucraþi, dar ziua a
ºaptea sã vã fie sfântã; acesta este
Sabatul, ziua de odihnã, închinatã
Domnului. Cine va face vreo lucrare
în ziua aceea sã fie pedepsit cu moartea.

*Cap. 20.9; 31.14,15. Lev. 23.3. Num. 15.32, etc. Deut. 5.12.
Luca 13.14.

3. Sã n-aprinzi* foc, în nici una din
locuinþele voastre, în ziua Sabatului.�

*Cap. 16.23.

Daruri pentru facerea Cortului
4. Moise a vorbit întregii adunãri a

copiilor lui Israel ºi a zis: �Iatã* ce a
poruncit Domnul. *Cap. 25.1,2.

5. Luaþi din ce aveþi ºi aduceþi un
prinos Domnului. � Fiecare* sã aducã
prinos Domnului ce-l lasã inima: aur,
argint ºi aramã; *Cap. 25.2.

6. materii vopsite în albastru, în
purpuriu, în cãrãmiziu, in subþire ºi
pãr de caprã;
7. piei de berbeci vopsite în roºu ºi

piei de viþel de mare; lemn de salcâm,
8. untdelemn pentru sfeºnic, miro-

denii* pentru untdelemnul ungerii ºi
pentru tãmâia mirositoare; *Cap. 25.6.

9. pietre de onix ºi alte pietre pentru
împodobirea efodului ºi a pieptarului. �
10. Toþi* cei iscusiþi dintre voi sã

vinã ºi sã facã tot ce a poruncit
Domnul: *Cap. 31.6.

11. Locaºul*, Cortul ºi acoperiºul lui,
copcile, scândurile, drugii, stâlpii ºi
picioarele lui; *Cap. 26.1,2, etc.

12. chivotul* ºi drugii lui, capacul
ispãºirii ºi perdeaua dinãuntru pentru
acoperirea chivotului; *Cap. 25.10, etc.

13. masa* ºi drugii ei, cu toate uneltele
ei, ºi pâinile** pentru punerea înaintea
Domnului; *Cap. 25.23. **Cap. 25.30. Lev. 24.5,6.

14. sfeºnicul* cu uneltele lui, candelele
lui ºi** untdelemnul pentru sfeºnic;

*Cap. 25.31, etc. **Cap. 30.1.

15. altarul* pentru tãmâie ºi drugii
lui, untdelemnul pentru ungere ºi
tãmâia** mirositoare, ºi perdeaua uºii
de afarã de la intrarea Cortului;

*Cap. 30.23. **Cap. 30.34.

16. altarul* pentru arderile de tot,
grãtarul lui de aramã, drugii lui ºi toate
uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui,

*Cap. 27.1.

17. pânzele* curþii, stâlpii ei, picioarele
ei ºi perdeaua de la poarta curþii;

*Cap. 27.9.

18. þãruºii Cortului, þãruºii curþii ºi
funiile lor;
19. veºmintele* preoþeºti pentru slujba

Sfântului Locaº, veºmintele sfinte ale
preotului Aaron ºi veºmintele fiilor lui
pentru slujbele preoþeºti.�

*Cap. 31.10; 39.1,41. Num. 4.5,6, etc.

20. Toatã adunarea copiilor lui Israel
a ieºit dinaintea lui Moise.
21. Toþi cei cu tragere* de inimã ºi

bunãvoinþã au venit ºi au adus un
prinos Domnului pentru lucrarea
Cortului întâlnirii, pentru toatã slujba
lui ºi pentru veºmintele sfinte.
*Vers. 5,22,26,29. Cap. 25.2; 36.2. 1 Cron. 28.2,9; 29.9. Ezra
7.27. 2 Cor. 8.12; 9.7.

22. Au venit îndatã bãrbaþii ºi femeile,
toþi cei cu tragere de inimã, ºi au adus
belciuge de nas, inele, cercei, brãþãri,
salbe ºi tot felul de lucruri de aur;
fiecare a adus prinosul de aur pe care-l
închinase Domnului.
23. Toþi* cei ce aveau stofe (materii)

vopsite în albastru, în purpuriu, în
cãrãmiziu, in subþire ºi pãr de caprã,
piei de berbeci vopsite în roºu ºi piei de
viþel de mare, le-au adus. *1 Cron. 29.8.

24. Toþi cei ce puteau aduce prin
ridicare un prinos de argint ºi de
aramã, au adus prinosul Domnului.
Toþi cei ce aveau lemn de salcâm bun
pentru lucrãrile rânduite pentru slujbã,
l-au adus.
25. Toate femeile* iscusite au tors cu

mâinile lor ºi au adus lucrul lor, ºi
anume: tort vopsit în albastru, în
purpuriu, în cãrãmiziu ºi in subþire.

*Cap. 28.3; 31.6; 36.1. 2 Împ. 23.7. Prov. 31.19,22,24.

26. Toate femeile cu tragere de inimã
ºi iscusite au tors pãr de caprã.
27. Fruntaºii* poporului au adus

EXODUL (IEªIREA) 34, 35100



pietre de onix ºi alte pietre pentru efod
ºi pieptar; *1 Cron. 29.6. Ezra 2.68.

28. mirodenii* ºi untdelemn pentru
sfeºnic, pentru untdelemnul ungerii ºi
pentru tãmâia mirositoare. *Cap. 30.23.

29. Toþi copiii lui Israel, bãrbaþi ºi
femei, pe care-i trãgea* inima sã ajute
la lucrul poruncit de Domnul prin
Moise, au adus Domnului daruri de
bunãvoie. *Vers. 21. 1 Cron. 29.9.

Chemarea meºterilor
30. Moise a zis copiilor lui Israel:

�Sã ºtiþi cã Domnul* a ales pe Beþaleel,
fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminþia
lui Iuda. *Cap. 31.2, etc.

31. L-a umplut cu Duhul lui Dum-
nezeu, duh de înþelepciune, pricepere
ºi ºtiinþã, pentru tot felul de lucrãri.
32. I-a dat putere sã nãscoceascã

planuri, sã lucreze în aur, în argint ºi
în aramã,
33. sã sape în pietre ºi sã le lege, sã

lucreze lemnul cu meºteºug ºi sã facã
tot felul de lucrãri meºteºugite.
34. I-a dat ºi darul sã înveþe pe alþii,

atât lui, cât ºi lui Oholiab*, fiul lui
Ahisamac, din seminþia lui Dan.

*Cap. 31.6.

35. I-a umplut* cu pricepere ca sã
facã toate lucrãrile de sãpãturã în
piatrã, de ciopliturã meºteºugitã, de
lucrat la gherghef ºi de þesut materii
vopsite în albastru, în purpuriu, în
cãrãmiziu ºi in subþire, sã facã tot
felul de lucrãri ºi nãscociri de planuri.

*Vers. 31. Cap. 31.3,6. 1 Împ. 7.14. 2 Cron. 2.14. Isa. 28.26.

Dãrnicia poporului

361. Beþaleel, Oholiab ºi toþi
bãrbãþii iscusiþi* în care pusese

Domnul înþelepciune ºi pricepere, ca
sã ºtie sã facã lucrãrile rânduite pentru
slujba Sfântului Locaº**, au fãcut
totul dupã cum poruncise Domnul.

*Cap. 28.3; 31.6; 35.10,35. **Cap. 25.8.

2. Moise a chemat pe Beþaleel,
Oholiab ºi pe toþi bãrbaþii iscusiþi în
mintea* cãrora pusese Domnul price-
pere, ºi anume pe toþi cei cu tragere de
inimã la lucrul acesta ca sã-l facã.

*Cap. 35.21,26. 1 Cron. 29.5.

3. Ei au luat dinaintea lui Moise toate
prinoasele pe care le aduseserã* copiii
lui Israel ca sã facã lucrãrile rânduite
pentru slujba Sfântului Locaº. Chiar ºi
dupã ce se începuse lucrarea, tot se
mai aduceau lui Moise, în fiecare  dimi-
neaþã, daruri de bunãvoie. *Cap. 35.27.

4. Atunci toþi bãrbaþii iscusiþi, prinºi
la toate lucrãrile Sfântului Locaº, ºi-au
lãsat fiecare lucrul pe care-l fãceau
5. ºi au venit de au spus lui Moise:

�Poporul* aduce mult mai mult decât
trebuie pentru facerea lucrãrilor pe
care a poruncit Domnul sã le facem.�

*2 Cor. 8.2,3.

6. Moise a pus sã strige în tabãrã ca
nimeni, fie bãrbat, fie femeie, sã nu
mai aducã daruri pentru Sfântul
Locaº. Au oprit astfel pe popor sã mai
aducã daruri.
7. Materialul adus era de ajuns pentru

toate lucrãrile care trebuiau fãcute, ba
încã mai ºi trecea.

Clãdirea Cortului
8. Toþi* bãrbaþii iscusiþi ºi lucrãtorii

au fãcut Cortul din zece covoare de
in subþire ºi rãsucit din fir albastru,
purpuriu ºi cãrãmiziu; pe ele au þesut
heruvimi lucraþi cu mãiestrie. *Cap. 26.1.

9. Lungimea unui covor era de douã-
zeci ºi opt de coþi; iar lãþimea unui
covor era de patru coþi. Toate covoarele
aveau aceeaºi mãsurã.
10. Cinci din aceste covoare au fost

prinse la un loc; celelalte cinci de
asemenea au fost prinse la un loc.
11. Au fãcut cheotori albastre la

marginea covorului cu care se sfârºea
cea dintâi împreunare; tot aºa au fãcut
ºi la marginea covorului cu care se
sfârºea a doua împreunare de covoare.
12. Au fãcut cincizeci* de cheotori la

cel dintâi covor ºi cincizeci de cheotori
la marginea covorului cu care se
sfârºea a doua împreunare de covoare;
cheotorile acestea erau una în faþa
alteia. *Cap. 26.5.

13. Au fãcut cincizeci de copci de aur
ºi au prins covoarele unul de altul cu
copcile, aºa încât Cortul alcãtuia un
întreg.
14. Au fãcut* niºte covoare din pãr

de caprã, ca sã slujeascã de acoperiº
pentru Cort: unsprezece covoare de
acestea au fãcut. *Cap. 26.7.

15. Lungimea unui covor era de
treizeci de coþi, ºi lãþimea unui covor
era de patru coþi: cele unsprezece
covoare aveau aceeaºi mãsurã.
16. Au prins împreunã de o parte cinci

din aceste covoare, iar pe celelalte ºase
de altã parte.
17. Au fãcut cincizeci de cheotori la

marginea covorului cu care se sfârºea
o împreunare de covoare ºi cincizeci
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de cheotori la marginea covorului cu
care se sfârºea a doua împreunare de
covoare.
18. Au mai fãcut ºi cincizeci de copci

de aramã, cu care sã se împreuneze
acoperiºul Cortului ca sã alcãtuiascã
un întreg.
19. Au fãcut* pentru acoperiºul

Cortului o învelitoare de piei de
berbeci vopsite în roºu ºi o învelitoare
de piei de viþel de mare, care trebuia
pusã pe deasupra. *Cap. 26.14.

20. Scândurile* pentru Cort le-au
fãcut din lemn de salcâm, aºezate în
picioare. *Cap. 26.15.

21. Lungimea unei scânduri era de
zece coþi, ºi lãþimea unei scânduri era
de un cot ºi jumãtate.
22. Fiecare scândurã avea douã

urechi, unite una cu alta; tot aºa au
fãcut la toate scândurile Cortului.
23. Au fãcut douãzeci de scânduri

pentru Cort, înspre partea de miazãzi.
24. Au pus patruzeci de picioare de

argint sub cele douãzeci de scânduri,
câte douã picioare sub fiecare scân-
durã, pentru cele douã urechi ale ei.
25. Au fãcut apoi douãzeci de scân-

duri pentru a doua laturã a Cortului,
latura dinspre miazãnoapte,
26. cu cele patruzeci de picioare de

argint ale lor, câte douã picioare sub
fiecare scândurã.
27. Au fãcut apoi ºase scânduri

pentru fundul Cortului, înspre apus.
28. Au fãcut douã scânduri pentru

cele douã unghiuri ale Cortului în
partea din fund;
29. acestea erau fãcute din douã

bucãþi, începând de la partea de jos, ºi
bine legate la vârf printr-un cerc; la fel
au fãcut pentru amândouã scândurile
din cele douã unghiuri.
30. Erau astfel opt scânduri, cu

picioarele lor de argint, adicã ºaispre-
zece picioare, câte douã picioare sub
fiecare scândurã.
31. Au fãcut cinci drugi* din lemn de

salcâm pentru scândurile uneia din
laturile Cortului, *Cap. 26.26.

32. cinci drugi pentru scândurile
celei de a doua laturi a Cortului ºi
cinci drugi pentru scândurile laturii
Cortului din fundul dinspre apus;
33. drugul de la mijloc l-au fãcut aºa

ca sã treacã prin mijlocul scândurilor,
de la un capãt la celãlalt.
34. Au poleit scândurile cu aur, ºi

verigile lor de aur le-au fãcut aºa ca 

sã se poatã petrece drugii prin ele; ºi
drugii i-au poleit cu aur.

Cele douã perdele
35. Perdeaua* dinãuntru au fãcut-o

de fir albastru, purpuriu ºi cãrãmiziu
ºi de in subþire rãsucit; au lucrat-o cu
mãiestrie; ºi au fãcut heruvimi pe ea.

*Cap. 26.31.

36. Au fãcut patru stâlpi de salcâm
pentru ea ºi i-au poleit cu aur; cârligele
lor erau de aur ºi au turnat pentru
stâlpii aceºtia patru picioare de argint.
37. Pentru uºa Cortului au fãcut o

perdea* de fir albastru, purpuriu ºi
cãrãmiziu ºi de in subþire rãsucit; aceasta
era o lucrare fãcutã la gherghef.

*Cap. 26.36.

38. Au fãcut cei cinci stâlpi ai ei cu
cârligele lor, iar cãpãtâiele ºi beþele
lor de legãturã le-au poleit cu aur; cele
cinci picioare ale lor erau de aramã.

Facerea chivotului

371. Apoi Beþaleel* a fãcut chivotul
din lemn de salcâm; lungimea lui

era de doi coþi ºi jumãtate, lãþimea de
un cot ºi jumãtate, ºi înãlþimea tot de
un cot ºi jumãtate. *Cap. 25.10.

2. L-a poleit cu aur curat pe dinãuntru
ºi pe din afarã, ºi i-a fãcut un chenar de
jur împrejur.
3. A turnat pentru el patru verigi de

aur, pe care le-a pus la cele patru
colþuri ale lui: douã verigi de o parte ºi
douã verigi de cealaltã parte.
4. A fãcut niºte drugi de lemn de

salcâm ºi i-a poleit cu aur.
5. A vârât drugii în verigile de la cele

douã laturi ale chivotului, ca sã ducã
chivotul.
6. A fãcut ºi capacul ispãºirii* de aur

curat; lungimea lui era de doi coþi ºi
jumãtate, ºi lãþimea de un cot ºi
jumãtate. *Cap. 25.17.

7. A fãcut doi heruvimi de aur bãtut,
la cele douã capete ale capacului
ispãºirii;
8. un heruvim la un capãt, ºi un

heruvim la celãlalt capãt; heruvimii 
i-a fãcut pe capacul ispãºirii la cele
douã capete ale lui.
9. Heruvimii erau cu aripile întinse

deasupra, acoperind capacul ispãºirii cu
aripile lor ºi uitându-se unul la altul.
Heruvimii stãteau cu faþa întoarsã spre
capacul ispãºirii.
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Facerea mesei
10. A fãcut masa* din lemn de

salcâm; lungimea ei era de doi coþi,
lãþimea de un cot, ºi înãlþimea de un
cot ºi jumãtate. *Cap. 25.23.

11. A poleit-o cu aur curat ºi i-a fãcut
un chenar de jur împrejur.
12. I-a fãcut împrejur un pervaz de un

lat de mânã, pe care a fãcut un chenar
de jur împrejur.
13. A turnat pentru masã patru verigi

de aur ºi a pus verigile în cele patru
colþuri, care erau la cele patru picioare
ale ei.
14. Verigile erau lângã pervaz, ºi în

ele erau vârâþi drugii pentru ducerea
mesei.
15. A fãcut drugii de lemn de salcâm

ºi i-a poleit cu aur; ei slujeau la
ducerea mesei.
16. A fãcut apoi uneltele care trebuiau

puse pe masã: farfuriile*, cãþuile,
potirele ºi ceºtile ei, care slujeau la
jertfele de bãuturã; le-a fãcut de aur
curat. *Cap. 25.29.

Facerea sfeºnicului
17. A fãcut sfeºnicul* de aur curat; a

fãcut sfeºnicul de aur curat, bãtut;
piciorul, fusul, potiraºele, gãmãlioarele
ºi florile lui erau dintr-o bucatã cu el.

*Cap. 25.31. Zah. 4. Apoc. 1.12-20; 4.5.

18. Din amândouã pãrþile lui ieºeau
ºase braþe: trei braþe dintr-o laturã, ºi
trei braþe din cealaltã laturã.
19. Pe un braþ erau trei potiraºe în chip

de floare de migdal, cu gãmãlioarele ºi
florile lor, ºi pe un alt braþ alte trei
potiraºe în chip de floare de migdal,
cu gãmãlioarele ºi florile lor; aºa era
la toate cele ºase braþe care ieºeau din
sfeºnic.
20. Pe fusul sfeºnicului erau patru

potiraºe în chip de floare de migdal,
cu gãmãlioarele ºi florile lor.
21. Era o gãmãlioarã sub douã braþe

care ieºeau din sfeºnic, o gãmãlioarã
sub alte douã braþe, ºi o gãmãlioarã
sub alte douã braþe; aºa era la toate
cele ºase braþe care ieºeau din sfeºnic.
22. Gãmãlioarele ºi braþele sfeºni-

cului erau dintr-o bucatã cu el, bãtut în
întregime dintr-o bucatã de aur curat.
23. A fãcut apoi cele ºapte candele

ale lui, mucãrile ºi cenuºarele lui,
toate de aur curat.
24. A întrebuinþat un talant de aur

curat pentru facerea sfeºnicului cu
toate uneltele lui.

Altarul pentru tãmâie
25. Apoi a fãcut* altarul pentru

tãmâie din lemn de salcâm; lungimea
lui era de un cot, ºi lãþimea de un cot;
era în patru muchii, ºi înãlþimea lui era
de doi coþi. Coarnele erau dintr-o
bucatã cu el. *Cap. 30.1. Apoc. 8.3,4.

26. L-a poleit cu aur curat, atât partea
de sus, cât ºi laturile de jur împrejur ºi
coarnele. ªi i-a fãcut o cununã de jur
împrejur.
27. Sub cununã a fãcut douã verigi de

aur, pe care le-a pus în cele douã
unghiuri din cele douã laturi, ca sã se
vâre în ele drugii care slujeau la
ducerea lui.
28. A fãcut niºte drugi din lemn de

salcâm ºi i-a poleit cu aur.
29. A fãcut untdelemnul* pentru

ungerea sfântã ºi tãmâia mirositoare,
curatã, alcãtuitã dupã meºteºugul
fãcãtorului de mir. *Cap. 30.23,34.

Altarul pentru arderile de tot ºi
ligheanul de aramã

381. A fãcut* altarul pentru arderile
de tot din lemn de salcâm;

lungimea lui era de cinci coþi, ºi lãþimea
de cinci coþi; era în patru muchii, ºi
înãlþimea lui era de trei coþi. *Cap. 27.1.

2. La cele patru colþuri i-a fãcut niºte
coarne dintr-o bucatã cu el ºi l-a poleit
cu aramã.
3. A fãcut toate uneltele altarului:

oalele pentru cenuºã, lopeþile, lighenele,
furculiþele ºi tigãile pentru cãrbuni;
toate uneltele acestea le-a fãcut de
aramã.
4. A fãcut pentru altar un grãtar de

aramã ca o reþea, pe care a pus-o sub
pervazul altarului, începând de jos,
aºa cã venea pânã la jumãtatea alta-
rului.
5. A turnat apoi patru verigi, pe care 

le-a pus în cele patru colþuri ale
grãtarului de aramã, ca sã vâre drugii
în ele.
6. A fãcut drugii din lemn de salcâm

ºi i-a poleit cu aramã.
7. A vârât drugii în verigile de pe

laturile altarului ca sã-l ducã. L-a
fãcut din scânduri, gol pe dinãuntru.
8. A fãcut ligheanul* de aramã, cu

piciorul lui de aramã, din oglinzile
femeilor care slujeau la uºa Cortului
întâlnirii. *Cap. 30.18.
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Facerea curþii
9. Apoi a fãcut curtea*. Înspre partea

de miazãzi, pentru curte, erau niºte
pânze de in subþire rãsucit, pe o lungime
de o sutã de coþi, *Cap. 27.9.

10. cu douãzeci de stâlpi aºezaþi pe
douãzeci de picioare de aramã; cârli-
gele stâlpilor ºi beþele lor de legãturã
erau de argint.
11. Înspre partea de miazãnoapte erau

o sutã de coþi de pânzã, cu douãzeci de
stâlpi ºi cu cele douãzeci de picioare
de aramã ale lor; cârligele stâlpilor ºi
beþele lor de legãturã erau de argint.
12. Înspre partea de apus erau cinci-

zeci de coþi de pânzã, cu zece stâlpi ºi
cele zece picioare ale lor; cârligele
stâlpilor ºi beþele lor de legãturã erau
de argint.
13. Înspre partea de rãsãrit, pe cei

cincizeci de coþi lãþime, erau:
14. pentru o aripã, cincisprezece coþi

de pânzã, cu trei stâlpi ºi cele trei
picioare ale lor,
15. ºi pentru a doua aripã, care era în

faþa ei, de cealaltã parte a porþii curþii,
cincisprezece coþi de pânzã, cu trei
stâlpi ºi cele trei picioare ale lor.
16. Toate pânzele de jur împrejurul

curþii erau de in subþire rãsucit.
17. Picioarele stâlpilor erau de aramã,

cârligele stâlpilor ºi beþele lor de
legãturã erau de argint, ºi cãpãtâiele
lor erau poleite cu argint. Toþi stâlpii
curþii erau legaþi între ei cu beþe de
argint.
18. Perdeaua de la poarta curþii

Cortului era o lucrãturã fãcutã la
gherghef din fir albastru, purpuriu,
cãrãmiziu, ºi din in subþire rãsucit;
avea o lungime de douãzeci de coþi, ºi
înãlþimea era de cinci coþi, ca lãþimea
pânzelor curþii;
19. cei patru stâlpi ai ei ºi cele patru

picioare ale lor erau de aramã; câr-
ligele ºi beþele lor de legãturã erau de
argint; iar cãpãtâiele erau poleite cu
argint.
20. Toþi þãruºii din jurul Cortului ºi

curþii erau de aramã*. *Cap. 27.19.

Socoteala Cortului
21. Iatã socoteala locaºului* Cortului

întâlnirii, fãcutã dupã porunca lui
Moise, prin îngrijirea leviþilor, sub**
cârmuirea lui Itamar, fiul preotului
Aaron. *Num. 1.50,53; 9.15; 
10.11; 11.7,8; 18.2. 2 Cron. 24.6. **Cap. 6.23. Num. 4.28,33.

22. Beþaleel*, fiul lui Uri, fiul lui
Hur, din seminþia lui Iuda, a fãcut tot
ce poruncise lui Moise, Domnul.

*Cap. 31.2,6.

23. El a avut ca ajutor pe Oholiab,
fiul lui Ahisamac, din seminþia lui Dan,
meºter la sãpat în pietre, la cioplit cu
meºteºug ºi la lucrat pe gherghef în
materiile vopsite în albastru, în
purpuriu, în cãrãmiziu, ºi în in subþire.
24. Tot aurul întrebuinþat la lucru

pentru toate lucrãrile Sfântului Locaº,
aur ieºit din daruri, se suia la douãzeci
ºi nouã de talanþi ºi ºapte sute treizeci
de sicli, dupã siclul* Cortului.

*Cap. 30.13,24. Lev. 5.15; 27.3,25. Num. 3.47; 18.16.

25. Argintul celor ieºiþi la numãrã-
toare, din adunare, se suia la o sutã de
talanþi ºi o mie ºapte sute ºaptezeci ºi
cinci de sicli, dupã siclul Sfântului
Locaº:
26. câte* o jumãtate de siclu de cap,

o jumãtate de siclu, dupã siclul Sfân-
tului Locaº, pentru fiecare om cuprins
în numãrãtoare, de la vârsta de douã-
zeci de ani în sus, adicã pentru ºase
sute trei mii cinci sute cincizeci** de
oameni.

*Cap. 30.12,15. **Num. 1.46.

27. Din cei o sutã de talanþi de argint 
s-au turnat picioarele* Sfântului Locaº
ºi picioarele perdelei dinãuntru, adicã
o sutã de picioare la cei o sutã de
talanþi, câte un talant de picior.

*Cap. 26.19,21,25,32.

28. ªi cu cei o mie ºapte sute
ºaptezeci ºi cinci de sicli s-au fãcut
cârligele ºi beþele de legãturã dintre
stâlpi ºi le-au poleit cãpãtâiele.
29. Arama dãruitã se suia la ºaptezeci

de talanþi ºi douã mii patru sute de sicli.
30. Din ea au fãcut picioarele de la

uºa Cortului întâlnirii; altarul de
aramã cu grãtarul lui ºi toate uneltele
altarului;
31. picioarele stâlpilor curþii, de jur

împrejur, ºi picioarele stâlpilor de la
poarta curþii; ºi toþi þãruºii din jurul
Cortului ºi ai curþii.

Facerea veºmintelor preoþeºti

391. Cu materiile vopsite în
albastru*, în purpuriu ºi în cãrã-

miziu, au fãcut veºmintele** preoþilor
pentru slujba Sfântului Locaº ºi au
fãcut veºminte sfinte lui Aaron, cum�
poruncise lui Moise, Domnul.

*Cap. 35.23. **Cap. 31.10; 35.19. �Cap. 28.4.
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2. Au fãcut efodul* de aur, de fir
albastru, purpuriu ºi cãrãmiziu ºi de in
subþire rãsucit. *Cap. 28.6.

3. Au întins niºte plãci de aur ºi le-au
tãiat în fire subþiri, pe care le-au þesut
în materiile vopsite în albastru, în
purpuriu ºi în cãrãmiziu ºi în in
subþire; era lucrat cu mãiestrie.
4. I-au fãcut niºte umerari care se

împreunau cu el, aºa cã la cele douã
capete ale lui, efodul era legat cu ei.
5. Brâul era de aceeaºi lucrãturã ca

efodul ºi prins de el; era de aur, de fir
albastru, purpuriu ºi cãrãmiziu ºi de in
subþire rãsucit, cum poruncise lui
Moise, Domnul.
6. Au pregãtit pietrele* de onix, le-au

prins în legãturi de aur ºi au sãpat pe
ele numele fiilor lui Israel, cum se
sapã peceþile. *Cap. 28.9.

7. Le-au pus pe umerarii efodului, ca
pietre de aducere aminte* pentru fiii
lui Israel, cum poruncise lui Moise,
Domnul. *Cap. 28.12.

Facerea pieptarului
8. Au fãcut* apoi pieptarul, lucrat cu

mãiestrie, din aceeaºi lucrãturã ca
efodul: de aur, de fir albastru, purpuriu
ºi cãrãmiziu ºi de in subþire rãsucit.

*Cap. 28.15.

9. Era în patru colþuri. Pieptarul l-au
fãcut îndoit; lungimea lui era de o
palmã, ºi lãþimea de o palmã; era
îndoit.
10. Au pus în el patru ºiruri* de

pietre; în ºirul întâi era: un sardonix,
un topaz ºi un smarald; *Cap. 28.17, etc.

11. în al doilea ºir: un rubin, un safir
ºi un diamant;
12. în al treilea ºir: un opal, un agat ºi

un ametist;
13. iar în al patrulea ºir: un hrisolit,

un onix ºi un iaspis. Pietrele acestea
erau legate în ferecãturile lor de aur.
14. Erau douãsprezece, dupã numele

fiilor lui Israel; erau sãpate ca niºte
peceþi, fiecare cu numele uneia din
cele douãsprezece seminþii.
15. Pe pieptar au fãcut apoi niºte

lãnþiºoare de aur curat, împletite ca
niºte sfori.
16. Au fãcut douã ferecãturi de aur ºi

douã verigi de aur, ºi au pus cele douã
verigi la cele douã capete ale piep-
tarului.
17. Apoi cele douã lãnþiºoare împle-

tite, de aur, le-au vârât în cele douã

verigi de la cele douã capete ale
pieptarului;
18. iar celelalte douã capete ale celor

douã lãnþiºoare le-au agãþat de cele douã
ferecãturi ºi le-au pus pe umerarii
efodului în partea dinainte. 
19. Au mai fãcut douã verigi de aur,

pe care le-au pus la cele douã capete
de jos ale pieptarului, pe marginea
dinãuntru dinspre efod.
20. Apoi au fãcut alte douã verigi de

aur, pe care le-au pus la cei doi
umerari ai efodului, jos, pe partea
dinainte a lui, tocmai acolo unde se
împreuneazã efodul cu umerarii,
deasupra brâului efodului.
21. Au legat pieptarul cu verigile lui de

verigile efodului cu o sfoarã albastrã,
aºa ca pieptarul sã stea þeapãn
deasupra brâului efodului ºi sã nu se
poatã miºca de pe efod, cum poruncise
lui Moise, Domnul.

Facerea mantiei efodului
22. Au fãcut* mantia de sub efod,

þesutã toatã cu meºteºug din materie
albastrã. *Cap. 28.31.
23. La mijlocul mantiei, sus, era o

gurã ca gura unei platoºe; gura aceasta
era tivitã de jur împrejur, ca sã nu se
rupã.
24. Pe marginea mantiei au fãcut niºte

rodii de culoare albastrã, purpurie ºi
cãrãmizie, din fir rãsucit;
25. au fãcut ºi niºte clopoþei* de aur

curat, ºi clopoþeii i-au pus între rodii,
de jur împrejurul mantiei: *Cap. 28.33.

26. venea un clopoþel ºi o rodie, un
clopoþel ºi o rodie pe toatã marginea
dimprejurul mantiei, pentru slujbã, cum
poruncise lui Moise, Domnul.

Tunicile ºi placa de aur
27. Au fãcut* ºi tunicile de in subþire

þesute cu mãiestre, pentru Aaron ºi fiii
lui; *Cap. 28.39,40.

28. mitra* de in subþire ºi scufiile de
in subþire care slujeau ca podoabã;
izmenele** de in subþire rãsucit;

*Cap. 28.4,39. Ezec. 44.18. **Cap. 28.42.
29. brâul* de in subþire rãsucit, lucrat

la gherghef ºi de culoare albastrã,
purpurie ºi cãrãmizie, cum poruncise
lui Moise, Domnul. *Cap. 28.39.
30. Au fãcut apoi ºi placa* de aur

curat, cununa împãrãteascã sfântã, ºi au
sãpat pe ea, cum se sapã pe o pecete:
�Sfânt Domnului�. *Cap. 28.36,37.

31. Au legat-o de mitrã, sus, cu o
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sfoarã albastrã, cum poruncise lui Moise
Domnul.

Lucrarea este sfârºitã
32. Astfel au fost isprãvite toate

lucrãrile locaºului Cortului întâlnirii.
Copiii lui Israel au fãcut tot* ce
poruncise lui Moise, Domnul: aºa au
fãcut. *Vers. 42,43. Cap. 25.40.

33. Au adus locaºul la Moise: Cortul
ºi toate uneltele lui, copcile, scându-
rile, drugii, stâlpii ºi picioarele lui;
34. învelitoarea de piei de berbec

vopsite în roºu, învelitoarea de piei
de viþel de mare ºi perdeaua de des-
pãrþire;
35. chivotul mãrturiei ºi drugii lui, ºi

capacul ispãºirii;
36. masa cu toate uneltele ei ºi pâinile

pentru punerea înaintea Domnului;
37. sfeºnicul de aur curat, candelele

lui aºezate în rând ºi toate uneltele lui,
ºi untdelemnul pentru sfeºnic;
38. altarul de aur, untdelemnul pentru

ungere ºi tãmâia mirositoare, ºi perdeaua
de la uºa Cortului;
39. altarul de aramã, grãtarul lui de

aramã, drugii lui ºi toate uneltele lui;
ligheanul cu piciorul lui;
40. pânzele curþii, stâlpii ei ºi

picioarele lor, perdeaua de la poarta
curþii, funiile ei, þãruºii ei ºi toate
uneltele pentru slujba locaºului Cortu-
lui întâlnirii;
41. veºmintele pentru slujbã, pentru

fãcut slujba în Locul Sfânt, veºmintele
sfinte pentru preotul Aaron ºi veºmin-
tele fiilor lui pentru slujbele preoþeºti.
42. Copiii lui Israel au fãcut* toate

aceste lucrãri dupã toate poruncile pe
care le dãduse lui Moise, Domnul.

*Cap. 35.10.

43. Moise a cercetat toate lucrãrile;
ºi iatã, le fãcuserã cum poruncise
Domnul, aºa le fãcuserã. ªi Moise i-a
binecuvântat*. *Lev. 9.22,23. 
Num. 6.23. Ios. 22.6. 2 Sam. 6.18. 1 Împ. 8.14. 2 Cron. 30.27.

Aºezarea ºi sfinþirea Cortului

401. Domnul a vorbit lui Moise ºi a
zis:

2. �În ziua întâi a lunii* întâi, sã
întinzi locaºul** Cortului întâlnirii.

*Cap. 12.2; 13.4. **Vers. 17. Cap. 26.1,30.

3. Sã pui în el* chivotul mãrturiei, ºi
înaintea chivotului sã atârni perdeaua
dinãuntru. *Vers. 21. Cap. 26.33. Num. 4.5.

4. Apoi sã aduci masa* ºi sã pui** pe

ea cele rânduite. Dupã aceea, sã aduci�
sfeºnicul ºi sã-i aºezi candelele.

*Vers. 22. Cap. 26.35. **Vers. 23. Cap. 25.30. Lev. 24.5,6.
�Vers. 24,25.

5. Altarul* de aur pentru tãmâie sã-l
aºezi înaintea chivotului mãrturiei ºi
sã atârni perdeaua la uºa Cortului.

*Vers. 26.

6. Sã aºezi altarul pentru arderile de
tot înaintea uºii locaºului Cortului
întâlnirii.
7. Ligheanul* sã-l aºezi între Cortul

întâlnirii ºi altar ºi sã pui apã în el.
*Vers. 30. Cap. 30.18.

8. Sã aºezi curtea de jur împrejur ºi
sã pui perdeaua la poarta curþii.
9. Sã iei untdelemnul pentru ungere,

sã ungi* cu el Cortul ºi tot ce cuprinde
el ºi sã-l sfinþeºti, cu toate uneltele lui;
ºi va fi sfânt. *Cap. 30.26.

10. Sã ungi altarul pentru arderile de
tot ºi toate uneltele lui ºi sã sfinþeºti
altarul; ºi altarul va fi* preasfânt.

*Cap. 29.36,37.

11. Sã ungi ligheanul cu piciorul lui
ºi sã-l sfinþeºti.
12. Apoi sã aduci* pe Aaron ºi pe fiii

lui la uºa Cortului întâlnirii ºi sã-i
speli cu apã. *Lev. 8.1-13.

13. Sã îmbraci pe Aaron cu veºmintele
sfinte, sã-l ungi* ºi sã-l sfinþeºti, ca
sã-Mi facã slujba de preot. *Cap. 28.41.

14. Sã chemi ºi pe fiii lui, sã-i
îmbraci cu tunicile
15. ºi sã-i ungi cum ai uns pe tatãl

lor, ca sã-Mi facã slujba de preoþi. În
puterea acestei ungeri, ei vor avea
pururi dreptul preoþiei printre urmaºii*
lor.� *Num. 25.13.

16. Moise a fãcut întocmai cum îi
poruncise Domnul; aºa a fãcut.
17. În ziua întâi a lunii întâi a anului

al doilea, Cortul* era aºezat.
*Vers. 1. Num. 7.1.

18. Moise a aºezat Cortul; i-a pus
picioarele, a aºezat scândurile ºi
verigile ºi a ridicat stâlpii.
19. A întins învelitoarea care slujea

de acoperiº deasupra Cortului, ºi pe
deasupra a pus învelitoarea acoperiºului
Cortului, cum poruncise lui Moise,
Domnul.
20. Apoi a luat mãrturia* ºi a pus-o

în chivot; a pus drugii la chivot ºi
a aºezat capacul ispãºirii deasupra
chivotului. *Cap. 25.16.

21. A adus chivotul în Cort; a atârnat*
perdeaua despãrþitoare înaintea lui
ºi a acoperit astfel chivotul mãrturiei,  
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Arderile de tot

11. Domnul a* chemat pe Moise; i-a
vorbit din Cortul** întâlnirii ºi a

zis: * Exod 19.3; 40.34,35. **Num. 12.4,5.

2. �Vorbeºte copiilor lui Israel ºi
spune-le:
�Când* cineva dintre voi va aduce un

dar Domnului, sã-l aducã din vite, fie
din cireadã, fie din turmã. *Cap. 22.18,19.

3. Dacã darul lui va fi o ardere de tot
din cireadã, sã-l aducã din partea
bãrbãteascã fãrã* cusur; ºi anume sã-l
aducã la uºa Cortului întâlnirii, înaintea
Domnului, ca sã fie plãcut Domnului.

*Exod 12.5. Cap. 3.1; 22.20,21. Deut. 15.21. Mal. 1.14. Efes.
5.27. Evr. 9.14. 1 Pet. 1.19.

4. Sã-ºi punã* mâna pe capul dobito-
cului adus ca ardere de tot, ºi va fi

primit** de Domnul, ca sã facã�
ispãºire pentru el. *Exod 29.10,15,19. 
Cap. 3.2,8,13; 4.15; 8.14,22; 16.21. ** Cap. 22.21,27. Isa.
56.7. Rom. 12.1. Filp. 4.18. �Cap. 4.20,26,31,35; 9.7; 16.24.
Num. 15.25. 2 Cron. 29.23,24. Rom. 5.11.

5. Sã înjunghie* viþelul înaintea
Domnului; ºi preoþii**, fiii lui Aaron,
sã aducã sângele ºi sã-l stropeascã� de
jur împrejur pe altarul de la uºa
Cortului întâlnirii. *Mica 6.6. 
**2 Cron. 35.11. Evr. 10.11. �Cap. 3.8. Evr. 12.24. 1 Pet. 1.2.

6. Sã jupoaie viþelul adus ca ardere de
tot ºi sã-l taie în bucãþi.
7. Fiii preotului Aaron sã facã foc pe

altar ºi sã punã* lemne pe foc.
*Gen. 22.9.

8. Preoþii, fiii lui Aaron, sã aºeze
bucãþile, capul ºi grãsimea, pe lemnele
puse pe focul de pe altar.
9. Sã spele cu apã mãruntaiele ºi
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cum poruncise lui Moise, Domnul.
*Cap. 26.33; 35.12.

22. A aºezat masa* în Cortul întâlnirii,
în partea de miazãnoapte a Cortului,
dincoace de perdeaua dinãuntru;

*Cap. 26.35.

23. ºi a pus* pe ea pâinile, înaintea
Domnului, cum poruncise lui Moise,
Domnul. *Vers. 4.

24. Apoi a aºezat* sfeºnicul în Cortul
întâlnirii, în faþa mesei, în partea de
miazãzi a Cortului; *Cap. 26.35.

25. ºi i-a aºezat* candelele, înaintea
Domnului, cum poruncise lui Moise,
Domnul. *Vers. 4. Cap. 25.37.

26. Apoi a aºezat altarul* de aur în
Cortul întâlnirii în faþa perdelei dinã-
untru; *Vers. 5. Cap. 30.6.

27. a ars pe el* tãmâie mirositoare,
cum poruncise lui Moise, Domnul.

*Cap. 30.7.

28. A aºezat* perdeaua la uºa Cortului.
*Vers. 5. Cap. 26.36.

29. A aºezat altarul* pentru arderile
de tot la uºa locaºului Cortului întâl-
nirii; ºi a adus pe** el arderea de tot ºi
jertfa de mâncare, cum poruncise lui
Moise, Domnul. *Vers. 6. **Cap. 29.38, etc.

30. A aºezat ligheanul* între Cortul
întâlnirii ºi altar ºi a pus în el apã
pentru spãlat. *Vers. 7. Cap. 30.18.

31. Moise, Aaron ºi fiii lui ºi-au
spãlat mâinile ºi picioarele în el;
32. când intrau în Cortul întâlnirii ºi

se apropiau de altar, se spãlau, cum*
poruncise lui Moise, Domnul.

*Cap. 30.19,20.

33. Apoi* a ridicat curtea împrejurul
Cortului ºi altarului ºi a pus perdeaua
la poarta curþii. Astfel a isprãvit
Moise lucrarea. *Vers. 8. Cap. 27.9,16.

Slava Domnului
34. Atunci norul* a acoperit Cortul

întâlnirii, ºi slava Domnului a umplut
Cortul. *Cap. 29.43. Lev. 16.2. Num. 9.15. 
1 Împ. 8.10,11. 2 Cron. 5.13; 7.2. Isa. 6.4. Hag. 2.7,9. Apoc. 15.8.

35. Moise nu putea* sã intre în Cortul
întâlnirii, pentru cã norul stãtea dea-
supra lui, ºi slava Domnului umplea
Cortul. *Lev. 16.2. 1 Împ. 8.11. 2 Cron. 5.14.

36. Cât au þinut cãlãtoriile lor, copiii
lui Israel porneau numai când* se
ridica norul deasupra Cortului.

*Num. 9.17; 10.11. Neem. 9.19.

37. ªi când* nu se ridica norul, nu
porneau, pânã ce nu se ridica.

*Num. 9.19-22.

38. Norul Domnului* era deasupra
Cortului ziua; iar noaptea, era un foc
înaintea întregii case a lui Israel, în
timpul tuturor cãlãtoriilor lor.

*Cap. 13.21. Num. 9.15.
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