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PARALIPOMENON 2

CAP 36

rusalimul cu s$nge nevinovat, }i n-au vrut
Domnul s@-i piiarz@ de tot pre ei.
6. {i s-au suit Navohodonosor, ^mp@ratul
Vavilonului, asupra lui, }i l-au legat pre el cu
lan]uri de aram@ }i l-au dus ^n Vavilon.
7. {i o parte din vasele Casii Domnului le-au
dus ^n Vavilon }i le-au pus ^n besearica sa, ^n
Vavilon.
8. {i cealelalte cuvinte a lui Ioachim }i toate
c$te au f@cut, iat@, aceastea scris@ s$nt ^n
Cartea cuvintelor zilelor ^mp@ra]ilor Iudei. {i
au adormit Ioachim cu p@rin]ii s@i, }i s-au
^ngropat ^n Ganozai cu p@rin]ii s@i, }i au
^mp@r@]it Iehoniia, fiiul lui, ^n locul lui.
9. Fecior de optspr@zeace ani era Iehonia
c$nd au ^nceput a ^mp@r@]i, }i trei luni }i zeace
zile au ^mp@r@]it ^n Ierusalim, }i au f@cut ce e
r@u ^naintea Domnului.
10. {i trec$nd anul, au trimis ^mp@ratul
Navohodonosor, }i l-au adus pre el ^n Vavilon
cu unealtele ceale poftite ale Casii Domnului,* }i au f@cut ^mp@rat pre Sedechiia,
fratele t@t$ne-s@u, preste Iuda }i preste
Ierusalim.
11. Fecior de doaozeci }i unul de ani era
Sedechiia c$nd au ^nceput a ^mp@r@]i, }i
unspr@zeace ani au ^mp@r@]it ^n Ierusalim.
12. {i au f@cut ce e r@u ^naintea Domnului
Dumnezeului s@u }i nu s-au ru}inat de fa]a lui
Ieremie, prorocului, }i de cuvintele din gura
Domnului.
13. {i au viclenit asupra lui Navohodonosor
^mprotiva celor ce l-au jurat pre el pre
Dumnezeu, }i }i-au ^nv$rto}eat cerbicea sa,
}i inima sa o au ^nt@rit ca s@ nu s@ ^ntoarc@
c@tr@ Domnul Dumnezeul lui Israil.
14. {i to]i cei m@ri]i a lui Iuda }i preo]ii }i
norodul p@m$ntului au ^nmul]it a face f@r@deleage, dup@ toate ur$ciunile neamurilor, }i
au spurcat Casa Domnului cea din Ierusalim.
15. {i au trimis Domnul Dumnezeul p@rin-

]ilor lor la ei prin m$na prorocilor S@i, m$nec$nd }i trimi]ind solii S@i, c@ nu s@ ^ndura de
norodul S@u }i de l@ca}ul cel sf$nt al Lui.
16. Iar@ ei batjocorea pre solii Lui }i def@ima
cuvintele Lui }i r$dea de prorocii Lui, p$n@
ce s-au suit m@niia Domnului asupra norodului S@u, c$t nu era leac.
17. {i au adus asupra lor pre ^mp@ratul
haldeilor }i au ucis pre tinerii lor cu sabie ^n
casa sfin]eniei Lui, }i nu I s-au f@cut mil@ de
Sedechia, }i spre fecioarele lor nu s-au
milostivit }i pre b@tr$nii lor i-au dus, toate
le-au dat ^n m$inile lor.
18. {i toate unealtele Casii lui Dumnezeu,
ceale mari }i ceale mici, }i vistieriile Casii
Domnului, }i toate vistieriile ^mp@ratului }i
ale boiarilor, toate le-au dus ^n Vavilon.
19. {i au ars Casa Domnului }i au stricat
zidul Ierusalimului, }i turnurile lui le-au ars
cu foc, }i tot vasul scump l-au pierdut.
20. {i au mutat pre cei r@ma}i ^n Vavilon, }i
i-au fost lui }i fiilor lui robi p$n@ la ^mp@r@]iia
midilor.
21. Ca s@ se plineasc@ cuv$ntul Domnului
prin gura lui Ieremie, p$n@ au plinit p@m$ntul
s$mbetele sale, a s$mbeti, toate zilele pustiirii sale au s$mbetit, p$n@ ce s-au plinit
}eaptezeci de ani.
22.* %n anul dint$iu a lui Chir, ^mp@ratului
persilor, dup@ ce s-au plinit cuv$ntul Domnului prin gura lui Ieremie, au de}teptat Domnul
duhul lui Chir, ^mp@ratului persilor, }i au
poruncit s@ strige ^n toat@ ^mp@r@]iia sa, cu
scrisoare, zic$nd:
23. Aceastea zice Chir, ^mp@ratul persilor:
«Toate ^mp@r@]iile p@m$ntului au dat mie
Domnul Dumnezeul ceriului }i El au poruncit
mie s@-I zidesc Lui cas@ ^n Ierusalimul cel
din Iudeea, cine dintr@ voi easte dintru tot
norodul Lui, fi-va Dumnezeul lui cu d$nsul
}i s@ se suie!»

CARTEA LUI ESDRA {I A LUI NEEMIIA
CUV#NT %NAINTE
artea lui Esdra }i a lui Neemiia la noi s$nt doao c@r]i os@bite, la jidovi o
carte era. C@r]ile aceastea cuprind ^nnoirea besearicii }i zidirea cet@]ii
Ierusalimului, }i num@rul a toat@ gloata norodului carea s-au ^ntors ^n
Iudeea la mo}iia lor, precum }i a preo]ilor }i a levi]ilor }i a veniticilor lui
Israil, }i cum la fie}tecarea familie ziduirea turnurilor }i a zidurilor s-au ^mp@r]it.
Ceale mai dinainte }ease capete ale C@r]ii lui Esdra s@ par a fi scrise de cel
ce au scris cartea Paralipomenon. C@ ceale ce s@ cetesc la sf$r}itul c@r]ii a
doao Paralipomenon, acealea s@ poftoresc }i la ^nceputul C@r]ii lui Esdra.
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Apoi, scriitoriul capetelor acelora au fost de fa]@ c$nd s-au f@cut lucrurile ^ntru
aceale capete cuprinse, precum s@ culeage dintru aceaste cuvinte a capului 5, stih
4, care s$nt numele oamenilor celor ce zidesc cetatea aceasta, carea ziduire s-au
f@cut ^n anul al }easelea a lui Darie Istaspid, precum din capul al }easelea ^nv@]@m.
Pentru aceaea, scriitoriul capetelor acestora au tr@it pre vremile lui Darie, carele s@
veade os@bit de Esdra, de vreame ce la ^nceputul capului al }eaptelea a}ea easte
scris: {i dup@ cuvintele aceastea ^ntru ^mp@r@]iia lui Artasasta, ^mp@ratul persilor,
s-au suit Esdra, fiiul lui Saraiu. Esdra ^nsu}i s-au suit din Vavilon. Deci, fiindc@
scriitoriul capetelor celor dint$iu era la Ierusalim pre vreamea lui Darie, iar Esdra
s-au suit la Ierusalim pre vreamea lui Artasasta Longhiman, s@ veade cum c@ Esdra,
nu }i ceale }ease capete de la ^nceput, ci numai ceale ce dup@ acealea urmeaz@ au
scris; iar cum c@ capul al }eaptelea el l-au scris s@ cunoa}te din stih 27 }i 28, unde
s@ cetesc aceastea: Bine e cuv$ntat Domnul Dumnezeul p@rin]ilor no}tri, iproci; }i
mie mi-au dat har ca s@ aflu mil@ ^n ochii ^mp@ratului. {i din capul 9, stih 5: Am
plecat genunchele meale, iar@ fiindc@, ^n capul 2, stih 2, s@ face pomenire de
Neemiia, carele la ^ntoarcerea cea dint$iu nu au fost, p@rut lucru easte c@ Neemiia
dintru aceast@ carte au scris cartea ghenealoghiei celor ce ^nt$iu s-au ^ntors din
Vavilon ^n Ierusalim, }i c$nd au scris aceastea, ^mpreun@ au scris }i numele celor ce
la a doao ^ntoarcere au fost.
Am$ndoao c@r]ile aceastea, }i a lui Esdra }i a lui Neemiia, s$nt priimite ^ntr@
c@r]ile ceale canonice}ti ale Sfintei Scripturi }i de cei }eaptezeci de dascali pre
elinie t@lm@cite. Neemiia au tr@it pre vreamea lui Artasasta Longhiman }i
^ntoarcerea lui la Ierusalim cu treispr@zeace ani au fost mai t$rziu dec$t a Esdrei.
{i au fost Neemiia din neamul lui Iuda, precum Esdra din vi]a lui Aaron; ^ns@
unora s@ pare c@ Neemiia au fost din neamul lui Levi, feciorul lui Helchia.

CAP 1
Plinindu-s@ }eaptezeci de ani a robiei Vavilonului, Chir, fiind ^ndemnat de Dumnezeu, sloboade pre israilteani din
robie, }i, ^ntorc$ndu-le vasele besearicii lui Solomon, cinci mii }i patru sute, ^i ^ng@duie s@ ^nnoiasc@ besearica.

i ^n anul dint$iu a lui Chir,
^mp@ratului persilor, dup@ ce
s-au plinit cuv$ntul Domnului
prin gura lui Ieremie, au de}tepduhul lui Chir, ^mp@ratului
persilor, }i au poruncit s@ strige ^n toat@ ^mp@r@]iia sa, ^nc@ }i cu scrisoare, zic$nd:
2. A}ea zice Chir, ^mp@ratul persilor:
«Toate ^mp@r@]iile p@m$ntului au dat mie
Domnul Dumnezeul ceriului, }i El au socotit
^ntru mine ca s@-I zidesc Lui cas@ ^n Ierusalimul cel din Iudea.
3. Cine e ^ntru voi din tot norodul Lui* }i
va fi Dumnezeul lui cu d$nsul, }i s@ se suie
^n Ierusalimul cel din Iudea, }i s@ zideasc@
Casa Domnului lui Israil, El e Dumnezeul Cel
din Ierusalim.
4. {i tot cel r@mas din toate locurile unde
l@cuia}te s@-l ajute pre el oamenii locului
aceluia cu argint }i cu aur }i cu aveare }i cu
dobitoace }i cu ceva boi la Casa lui Dumnezeu
cea din Ierusalim».
5. {i s-au sculat c@peteniile familiilor
Iudei }i a lui Veniamin, }i preo]ii }i levi]ii,
to]i la c$]i le-au de}teptat Dumnezeu
duhul lor, ca s@ se suie s@ zideasc@
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Casa Domnului cea din Ierusalim.
6. {i to]i cei de primpregiur au ajutat cu
m$nile sale, cu vase de argint, cu aur }i cu
aveare }i cu dobitoace }i cu lucruri scumpe,
afar@ de ceale ce de bun@voie au dat.
7. {i ^mp@ratul Chir au scos vasele Casii
Domnului, care le-au luat Navohodonosor din
Ierusalim, }i le-au fost pus ^n Casa Dumnezeului s@u.
8. {i le-au scos Chir, ^mp@ratul persilor,
prin m$na lui Mitradat Gazvareanului, }i le-au
num@rat lui Sasavasar, c@peteniei Iudei.
9. {i acesta e num@rul lor: n@str@pi de aur
treizeci }i n@str@pi de argint o mie, c@dealni]e
doaozeci }i noao.
10. {i c@]ii de aur treizeci }i de argint de al
doilea r$nd patru sute }i zeace, }i alte vase o
mie.
11. Toate vasele de aur }i de argint, cinci
mii }i patru sute, toate s-au suit cu Sasavasar
din robie, din Vavilon, ^n Ierusalim.

CAP 2
Num@rul celor ce s-au ^ntors din robiia Vavilonului,
pov@]uindu-i Zorovavel, ^n Ierusalim, }i a darurilor ce
s-au dat spre ^nnoirea besearicii.
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i ace}tia s$nt fiii ]@rii, carii s-au
suit din robiia str@in@t@]ii, cu
carea ^i ^nstr@inas@ Navohodonosor, ^mp@ratul Vavilonului, ^n Vavilon, }i s-au ^ntors ^n Ierusalim }i
^n Iudea, fie}tecarele ^n cetatea sa.
2. Carii au venit cu Zorovavel: Iisus,
Neemia, Saraia, Reelia, Mardoheu, Valasan,
Masfar, Vagus, Reum, Vaana, num@rul
b@rba]ilor norodului lui Israil.
3. Fiii lui Fares, doao mii o sut@ }eaptezeci
}i doi.
4. Fiii lui Safatie, trei sute }eaptezeci }i
doi.
5. Fiii lui Ares, }eapte sute }eaptezeci }i
cinci.
6. Fiii lui Faat, Moav, cu fiii lui Iisue Ioav,
doao mii opt sute doispr@zeace.
7. Fiii lui Elam, o mie doao sute cincizeci
}i patru.
8. Fiii lui Zatua, noao sute }i patruzeci }i
cinci.
9. Fiii lui Zachu, }eapte sute }easezeci.
10. Fiii lui Vanui, }ease sute patruzeci }i
doi.
11. Fiii lui Vavai, }ease sute doaozeci }i trei.
12. Fiii lui Asgad, o mie doao sute doaozeci
}i doi.
13. Fiii lui Adonicam, }ease sute }easezeci
}i }ease.
14. Fiii lui Vague, doao mii cincizeci }i
}ease.
15. Fiii lui Adin, patru sute cincizeci }i
patru.
16. Fiii lui Atir, din Iezechia, noaozeci }i opt.
17. Fiii lui Vasu, trei sute doaozeci }i trei.
18. Fiii lui Iora, o sut@ doispr@zeace.
19. Fiii lui Asum, doao sute doaozeci }i trei.
20. Fiii lui Gaver, noaozeci }i cinci.
21. Fiii lui Vetlaem, o sut@ doaozeci }i trei.
22. Fiii lui Netofa, cincizeci }i }ease.
23. Fiii lui Anatat, o sut@ doaozeci }i opt.
24. Fiii lui Azmot, patruzeci }i trei.
25. Fiii lui Cariatiarim, a lui Hafira }i a lui
Virot, }eapte sute patruzeci }i trei.
26. Fiii din Rama }i Gavaa, }ease sute
doaozeci }i unu.
27. Oameni din Mahmas, o sut@ doaozeci
}i doi.
28. Oameni din Vetil }i din Aia, patru sute
doaozeci }i trei.
29. Fiii lui Navu, cincizeci }i doi.
30. Fiii lui Maghevis, o sut@ cincizeci }i
}ease.
31. Fiii lui Ilamar, o mie doao sute cincizeci
}i patru.
32. Fiii lui Ilam, trei sute doaozeci.
33. Fiii lui Ladadi }i a lui Ono, }eapte sute
doaozeci }i cinci.
34. Fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci

}i cinci.
35. Fiii lui Senaa, trei mii }ease sute }i
treizeci.
36. {i preo]ii, fiii lui Iedua, din casa lui
Iisi, noao sute }eaptezeci }i trei.
37. Fiii lui Emir, o mie cincizeci }i doi.
38. Fiii lui Faasur, o mie doao sute
patruzeci }i }eapte.
39. Fiii lui Irem, o mie }eaptespr@zeace.
40. {i levi]i, fiii lui Iisu }i a lui Cadmiil,
din fiii lui Oduia, }eaptezeci }i patru.
41. C$nt@re]i, fiii lui Asaf, o sut@ doaozeci
}i opt.
42. Fiii portarilor, fiii lui Selum, fiii lui
Atir, fiii lui Telmon, fiii lui Acuv, fiii lui
Atita, fiii lui Sovai, to]i, o sut@ treizeci }i
noao.
43. Natinei, fiii lui Sutia, fiii lui Asufa, fiii
lui Tavaat.
44. Fiii lui Cadis, fiii lui Siaa, fiii lui Fadon.
45. Fiii lui Lavano, fiii lui Agava, fiii lui
Acuv.
46. Fiii lui Agav, fiii lui Selami, fiii lui
Anan.
47. Fiii lui Ghedil, fiii lui Gaar, fiii lui Raia.
48. Fiii lui Rason, fiii lui Necoda, fiii lui
Gazem.
49. Fiii lui Azao, fiii lui Fasi, fiii lui Vasi.
50. Fiii lui Asena, fiii lui Mounim, fiii lui
Nefusim.
51. Fiii lui Vaivuc, fiii lui Acufa, fiii lui
Arur.
52. Fiii lui Vasalot, fiii lui Mida, fiii lui
Arsa.
53. Fiii lui Varcos, fiii lui Sisara, fiii lui
Tema.
54. Fiii lui Natie, fiii lui Atufa.
55. Fiii robilor lui Solomon, fiii lui Sote,
fiii lui Sefira, fiii lui Fadura.
56. Fiii lui Ieila, fiii lui Darcon, fiii lui
Ghedil.
57. Fiii lui Safatie, fiii lui Atil, fiii lui
Faherat, fiii lui Asevoim, fiii lui Imei.
58. To]i natinei, }i fiii lui Avdiselma, trei
sute noaozeci }i doi.
59. {i ace}tia care s-au suit de la Telmeleh,
Telarisa, Heruv, Idan, Emir, }i n-au putut
s@ spuie casa familiei lor }i s@m$n]a lor,
oare din Israil s$nt.
60. Fiii lui Dalaia, fiii lui Vua, fiii lui Tovie,
fiii lui Necoda, }eas@ sute cincizeci }i doi.
61. {i din fiii preo]ilor, fiii lui Lavia, fiii lui
Acus, fiii lui Verzelan, carele }i-au luat din
featele lui Verzelan Galaaditeanului muiare,
}i s-au chemat pre numele lor.
62. Ace}tia au c@utat scrisoarea lor, metoesimii, }i nu s-au aflat, }i s-au scos

1.

407

ESDRA

CAP 3 {I 4

de la preo]ie.
63. {i au zis Atersata lor s@ nu m$nce din
sfintele sfintelor, p$n@ ce s@ va scula preot
luminat }i des@v$r}it.
64. {i toat@ adunarea, ^mpreun@ ca vro
patruzeci }i doi de mii }i trei sute }i }easezeci.
65. Afar@ de slugile lor }i de slujnicile lor,
ace}tia }apte mii trei sute treizeci }i }eapte,
}i ^ntr@ ace}tia era c$nt@re]i }i c$nt@rea]e
doao sute.
66. Cai lor, }eapte sute treizeci }i }ease,
mu}coi lor, doao sute patruzeci }i cinci.
67. C@mile lor, patru sute treizeci }i cinci,
asni lor, }eas@ mii }eapte sute }i doaozeci.
68. {i din c@peteniile familiilor, deac@ au
venit ei la Casa Domnului cea din Ierusalim,
au voit ca Casa lui Dumnezeu s@ o zideasc@
^n locul s@u.
69. Cum era putearea lor, au dat la vistieriia
lucrului drahme de aur, }eas@zeci }i una de
mii, }i talan]i de argint cinci mii, }i ^mbr@c@min]i preo]ilor, o sut@.
70. {i au }ezut preo]ii }i levi]ii }i cei din
norod }i c$nt@re]ii }i portarii }i natinii ^n
cet@]ile sale, }i tot Israilul ^n cet@]ile sale.

scoa]@ leamne de chedru din Livan la marea
Iopiei, dup@ cum le-au poruncit Chir, ^mp@ratul persilor.
8. Iar@ ^n anul al doilea, dup@ ce au venit ei
la Casa Domnului Dumnezeu, cea din Ierusalim, ^n luna a doao, au ^nceput Zorovavel,
a lui Salatiil, }i Iisus, a lui Iosedec, }i ceialal]i
din fra]ii lor, preo]ii }i levi]ii, }i to]i cei ce
venis@ din robie ^n Ierusalim, }i au pus pre
levi]i, carii era de doaozeci de ani }i mai mari,
ca s@ fie ispravnici preste cei ce f@cea
lucrurile ^n Casa Domnului.
9. {i au st@tut Iisus }i fiii lui }i fra]ii lui,
Cadmiil }i fiii lui, fiii lui Iuda, to]i ^mpreun@,
ca s@ fie ispravnici preste cei ce f@cea lucrurile ^n Casa lui Dumnezeu, fiii lui Inadad, fiii
lor }i fra]ii lor, levi]i.
10. {i c$nd au pus temeiu, ca s@ zideasc@
Casa Domnului, au st@tut preo]ii ^mpodobi]i
cu tr$mbi]e, }i levi]ii, fiii lui Asaf, cu chimv@li
a l@uda pre Domnul dup@ m$nile lui David,
^mp@ratul lui Israil.
11. {i au r@spuns cu laud@ }i cu m@rturisire
Domnului c@-i bun, c@ ^n veac e mila Lui
preste Israil, }i tot norodul striga cu glas
mare, l@ud$nd pre Domnul pentru ^ntemeiarea Casii Domnului.
12. {i mul]i din preo]i }i din levi]i }i din
c@peteniile familiilor, cei b@tr$ni, carii }tiia
casa cea dint$iu ^ntru temeiul s@u, }i aceast@
cas@ ^naintea ochilor s@i, pl$ngea cu glas
mare, }i gloata cu chiuit }i cu veselie ^n@l]a
c$ntarea.
13. A}ea c$t norodul nu putea cunoa}te
glasul cel ce ^nsemna veselie de glasul
pl$nsorii norodului, c@ striga norodul cu glas
mare, }i glasul s@ auzea de departe.
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Adun$ndu-s@ norodul ^n Ierusalim, s@ zidea}te oltariul
pre care s@ aduc j$rtvele; }i ^n }eapte zile s@ pr@znuia}te
praznicul corturilor, }i ^n al doilea an al ^ntoarcerii s@
^ntemeiaz@ besearica, gl@suind norodul de bucurie }i de
pl$ngere.

i au sosit luna a }eaptea, }i fiii
lui Israil era ^n cet@]ile sale, }i
s-au adunat norodul la un om
^n Ierusalim.
2. {i s-au sculat Iisus, a lui Iosedec, }i fra]ii
lui, preo]ii, }i Zorovavel, a lui Salatiil, }i fra]ii
lui, }i au zidit jertvenicul Dumnezeului lui
Israil, ca s@ aduc@ preste el arderea de tot,
dup@ cum easte scris ^n Leagea lui Moisi,
omului lui Dumnezeu.
3. {i au a}ezat jertvenicul ^n locul s@u, m@car c@-i sp@riia pre ei noroadele p@m$ntului,
}i au r@dicat pre el ardere de tot Domnului,
diminea]a }i sara.
4. {i au f@cut s@rb@toarea corturilor, dup@
cum easte scris, }i ardere de tot au adus ^n
fie}tecare zi, cu num@r, dup@ cum easte
r$nduit ^n fie}tecare zi.
5. {i dup@ aceasta, arderi de tot necurmate,
}i la lun@ noao }i la toate s@rb@torile Domnului ceale sfin]ite, }i toate care de bun@voie le
aducea fie}tecine Domnului.
6. {i ^ntr-o zi a lunii a }eaptea, au ^nceput
a aduce ardere de tot Domnului, iar@ Casa
Domnului ^nc@ nu s@ ^ntemeias@.
7. {i au dat argint pietrarilor }i teslarilor, }i bucate }i beuturi }i untdelemn sidoneanilor }i tirilor, ca s@
1.

CAP 4
%mprotivnicii israilteanilor, carii era trimi}i de Asaradan
s@ l@cuiasc@ ^n cet@]ile Samariei, ^mpiiadec@ ^nnoirea
besearicii }i a cet@]ii, pentru c@ nu s@ ^ng@duie a zidi
^mpreun@, }i dob$ndesc a s@ opri p$n@ ^n al doilea an a
lui Darie.

i au auzit cei ce n@c@jea pre
Iuda }i pre Veniamin c@ fiii
robiei zidesc Casa Domnului
Dumnezeului lui Israil.
2. {i au venit la Zorovavel }i la c@peteniile
familiilor }i le-au zis lor: S@ zidim ^mpreun@ cu
voi, c@ci ca }i voi c@ut@m pre Dumnezeul vostru
}i jertvim Lui, din zilele lui Asaradan, ^mp@ratului lui Asur, carele ne-au adus pre noi aici.
3. {i au zis c@tr@ ei Zorovavel }i Iisus }i
ceialal]i mai-mari a familiilor lui Israil: Nu
easte noao }i voao a zidi casa Dumnezeului
nostru, c@ noi s$nguri ^mpreun@ vom zidi
Domnului Dumnezeului nostru, precum ne-au
poruncit Chir, ^mp@ratul persilor.
4. Iar@ norodul p@m$ntului acestuia
sl@b@nogea m$nile Iudei }i-i op@cea a zidi.
1.
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5. {i da mit@ ca s@ strice sfatul lor ^n toate
zilele lui Chir, ^mp@ratului persilor, p$n@ la
^mp@r@]iia lui Darie, ^mp@ratului persilor.
6. Iar@ ^ntru ^mp@r@]iia lui Asuir, la ^nceputul
^mp@r@]iei lui, au scris carte ^mprotiva celor
ce l@cuiesc ^n Iudeea }i ^n Ierusalim.
7. {i ^n zilele lui Artasasta, au scris ^n pace
Mitridat, Teveil, }i ceialal]i dimpreun@ cu ei
robi, la Artasasta, ^mp@ratul persilor; scris-au
}i cel mai mare preste bir carte sirieneasc@ }i
t@lm@cit@.
8. Reum Valtaam }i Sampsa, logof@tul,
scris-au o carte asupra Ierusalimului lui
Artasasta, ^mp@ratului:
9. Aceastea au socotit Reum Valtaam }i
Sampsa, logof@tul, }i cei dimpreun@ cu noi
robi, dinei, afarsatahei, tarfalei, afarsei, arhiei,
vaviloniei, susanahei, daniei, elamitei.
10. {i ceialal]i din neamurile care le-au mutat
Asenafar cel mare }i cinstit }i i-au pus s@
l@cuiasc@ ^n cet@]ile Samoronului, }i r@m@}i]a
cea dincolo de r$u.
11. Aceastea e cuprinderea c@r]ii, care o au
trimis la el: La Artasasta, ^mp@ratul, slugile
tale, oamenii cei dincolo de r$u.
12. %n }tire s@ fie ^mp@ratului c@ jidovii, carii
s-au suit de la tine, la noi au venit, ^n Ierusalim,
cetatea cea viclean@ }i rea, carea o zidesc, }i
zidurile ei le-au ^ntemeiat, }i temeliile ei le-au
^n@l]at.
13. Acum, s@ }tie ^mp@ratul c@, de s@ va zidi
iar@}i cetatea aceaea }i zidurile ei s@ vor ^nt@ri,
biruri nu vor fi ]ie, nici vor da, }i aceasta
^mp@ra]ilor face r@u.
14. {i acum, precum sarea besearicii am
m@cinat (a), }i ru}inea ^mp@ratului a o vedea
noao nu ne easte slobod, pentru aceaea am
trimis }i am f@cut }tire ^mp@ratului,
15. Ca s@ cau]i ^n cartea pomenirii p@rin]ilor
t@i, }i vei afla }i vei cunoa}te c@ cetatea aceaea
e cetate viclean@, }i, f@c$nd r@u ^mp@ra]ilor }i
]@rilor, }i fugiri de robi s-au f@cut ^n mijlocul
ei din zilele veacului, pentru aceaea cetatea
aceasta s-au pustiit.
16. Facem, dar@, noi }tire ^mp@ratului c@, de
s@ va zidi cetatea aceaea }i zidurile ei s@ vor
s@v$r}i, nu va fi ]ie pace.
17. {i au trimis ^mp@ratul la Reum Veltam }i
la Sampsa, logof@tul, }i la cei dimpreun@ cu
el robii, carii l@cuia ^n Samariia, }i la cei
dincolo de r$u, pace }i zice:
18. Birariul, care l-a]i trimis la noi, s-au
chemat ^naintea mea.
19. {i am poruncit }i au c@utat }i au aflat c@
tot aceaea din zilele veacului s-au r@dicat
asupra ^mp@ra]ilor }i au viclenit, }i pribegiri
s-au f@cut ^ntr-^nsa.
20. {i ^mp@ra]i tari au fost ^n Ierusalim, carii au st@p$nit tot ]inutul cel din-

colo de r$u, }i biruri pline, }i partea lui s@ da
lor.
21. {i acum, porunci]i }i opri]i pre oamenii
aceia, ca s@ nu s@ mai zideasc@ cetatea aceaea
p$n@ ce de la mine va fi porunc@.
22. Lua]i aminte s@ nu fi]i leane}i ^ntru
aceasta, ca nu cumva s@ se ^nmul]asc@ neb@garea de sam@ spre paguba ^mp@ra]ilor.
23. Atunci, birariul ^mp@ratului Artasasta au
^ncetat ^naintea lui Reum Valtam }i a lui
Sampsa, logof@tului, }i a celor dimpreun@ cu
ei robi, }i ^ndat@ au mers la Ierusalim }i la
Iuda }i i-au oprit pre ei cu cai }i cu puteare.
24. Atunci, au ^ncetat lucrul Casii lui Dumnezeu, cel din Ierusalim, }i au fost ^ncetat p$n@ la al doilea an a ^mp@r@]iei lui Darie,
^mp@ratului persilor.

14. (a) Besearica am stricat sau ^n curtea ^mp@ratului am crescut.
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Din ^ndemnul prorocilor, a lui Agheu }i a lui Zaharia, iar@
s@ ^nceape zidirea besearicii, ^n z@dar silindu-s@ a o opri
c@peteniile, carii era r$ndui]i de ^mp@ratul asirilor preste
r$u, ^n Samariia.

i au prorocit Agheu, prorocul,
}i Zaharia a lui Ada, prorocind
jidovilor celor din Iuda }i din
Ierusalim, cu numele Dumnezeului lui Israil.
2. Atunci s-au sculat Zorovavel, a lui Salatiil,
}i Iisus, fiiul lui Iosedec, }i au ^nceput a zidi
Casa lui Dumnezeu cea din Ierusalim, }i
^mpreun@ cu d$n}ii era prorocii lui Dumnezeu,
ajut$ndu-le lor.
3. %ntr-acea vreame, venit-au asupra lor
Tantanai, domnul cel dincolo de r$u, }i
Satarvuzanai, }i cei ^mpreun@ cu d$n}ii robi,
}i aceastea au zis lor: Cine v-au dat voao sfat
s@ zidi]i casa aceasta }i s@ face]i cheltuiala
aceasta?
4. Atunci, ace}tia au zis lor: Care s$nt numele
oamenilor celor ce zidesc cetatea aceasta?
5. {i ochii lui Dumnezeu au fost preste robii
Iudei }i nu i-au oprit pre ei p$n@ ce au f@cut
}tire lui Darie, ^mp@ratului, }i atunci au trimis
birariului pentru aceasta.
6. T$lcuirea c@r]ii, carea o au trimis Tantanai,
domnul cel dincolo de r$u, }i Samtarvuzanai,
}i cei ^mpreun@ cu ei robi, afarsahii cei dincolo
de r$u, lui Darie, ^mp@ratului.
7. Cuvintele, care i-au trimis lui, }i ^ntr-^nsa
aceastea au scris: Lui Darie, ^mp@ratului,
pacea toat@!
8. {tire s@ fie ^mp@ratului c@ am mers ^n ]ara
jidoveasc@, la Casa Dumnezeului celui Mare,
}i aceaea s@ zidea}te cu pietri alease, }i
leamne s@ pun ^n p@re]i, }i lucru acela ar@tat
s@ face }i sporea}te ^n m$nile lor.
9. Atunci am ^ntrebat pre b@tr$nii aceia }i
a}ea am zis lor: «Cine v-au dat sfat s@ zidi]i
casa aceasta }i s@ face]i cheltuiala aceasta?»
10. {i numele lor le-am ^ntrebat pre d$n}ii
ca s@ te ^n}tiin]@m pre tine, ca s@ scriem
1.
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]ie numele oamenilor mai-marilor lor.
11. {i cuv$nt ca acesta au r@spuns noao
zic$nd: «Noi s$ntem robii Dumnezeului ceriului }i a p@m$ntului }i zidim casa, carea era
zidit@ mai ^nainte de aceasta cu mul]i ani, }i
un ^mp@rat a lui Israil mare o au fost zidit }i o
au fost ispr@vit.
12. Iar@ de c$nd au m@niiat p@rin]ii no}tri
pre Dumnezeul ceriului }i i-au dat pre ei ^n
m$inile lui Navohodonosor, ^mp@ratului
Vavilonului, haldeului, }i casa aceasta o au
stricat }i norodul l-au mutat ^n Vavilon.
13. Ci ^n anul cel dint$iu a lui Chir, ^mp@ratului vaviloneanilor, Chir, ^mp@ratul, au pus
g$nd s@ zideasc@ Casa lui Dumnezeu aceasta.
14. {i vasele Casii lui Dumnezeu ceale de
aur }i de argint, care le-au adus Navohodonosor din casa cea de la Ierusalim }i le-au b@gat
^n besearica ^mp@ratului, le-au scos ^mp@ratul
Chir din besearica ^mp@ratului }i le-au dat lui
Savanasar, p@zitoriului vistieriii, carele era
preste vistierie.
15. {i i-au zis lui: Ia toate vas@le }i mergi de le
pune ^n casa cea din Ierusalim ^n locul s@u. (a)
16. Atunci Savanasar acela au venit }i au pus
temeliile Casii lui Dumnezeu ^n Ierusalim, }i
de atunci p$n@ acum s@ zidea}te }i nu s-au
s@v$r}it.
17. {i acum, de easte bine ^naintea ^mp@ratului }i s@ se cearce ^n casa c@m@rii ^mp@ratului Vavilonului, ca s@ }tie c@ de la ^mp@ratul
Chir au fost porunc@ a zidi Casa lui Dumnezeu
cea din Ierusalim, }i dup@ ce va }ti ^mp@ratul
despre aceasta, trimi]@ la noi».

CAP 6
Darie, afl$nd ^n vistieriia ^mp@r@]iei Vavilonului porunca
lui Chir despre zidirea besearicii, poruncea}te a s@ plini,
d$nd }i cheltuiale, }i s@v$r}indu-s@ besearica ^n al }as@lea
an a lui Darie, cu mare veselie }i cu multe jertve s@ sfin]ea}te
}i s@ pr@znuia}te Pasha ^n 7 zile.

tunci, Darie, ^mp@ratul, au
poruncit }i au c@utat ^n l@zile
scrisorilor, unde era vistieriile ^n
Vavilon.
2. {i s-au aflat ^n cetatea Amata, care easte
c@peteniia ]inutului Midiei, o scrisoare ^ntru
care era scris: Aducerea-aminte:
3. %n anul dint$iu a lui Chir, ^mp@ratului,
Chir, ^mp@ratul, au poruncit pentru Casa lui
Dumnezeu cea din Ierusalim ca s@ se zideasc@,
}i loc unde s@ jertveasc@ jertvele, }i au pus s@
fie ^n@l]imea ei de }easezeci de co]i, }i
l@rgimea de }easezeci de co]i.
4. {i case de pietri tari, trei, }i o cas@ de
lemn, }i cheltuiala din casa ^mp@ratului s@ va
da.
5. {i vas@le Casii lui Dumnezeu, ceale de
argint }i ceale de aur, care le-au luat Navohodonosor din casa cea din Ierusalim }i
le-au adus ^n Vavilon, s@ se dea }i s@ se
1.

15. (a) %n cea veache }i cea letineasc@ easte: {i Casa
lui Dumnezeu s@ s@ zideasc@ ^n locul s@u.
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duc@ ^n besearica cea din Ierusalim, la locul
unde s-au pus ^n Casa lui Dumnezeu.
6. Acum, dar@, voi, domnii cei dincolo de
r$u, Sartarvuzanai, }i cei ^mpreun@ cu d$n}ii
robi, afarsahei, cei dincolo de r$u, dep@rta]i-v@
de acolo.
7. {i l@sa]i s@ se fac@ lucrul Casii lui Dumnezeu, }i mai-marii jidovilor }i b@tr$nii
jidovilor Casa aceaea a lui Dumnezeu s@ o
zideasc@ ^n locul s@u.
8. {i de la mine porunc@ s-au dat ca nu
cumva s@ face]i ceva cu b@tr$nii jidovilor, ca
s@ zideasc@ Casa aceaea a lui Dumnezeu, }i
din avearea ^mp@ratului, din birurile ceale
dincolo de r$u, cu deadinsul cheltuiala s@ fie,
s@ se dea oamenilor acelora, ca s@ nu
^nceteaze.
9. {i orice lips@, }i fii de boi }i berbeci }i
miei la arderi de tot Domnului ceriului, gr$u,
sare, vin, untdelemn, dup@ cuv$ntul preo]ilor
celor din Ierusalim, s@ se dea lor ^n toate zilele,
orice vor ceare.
10. Pentru ca s@ aduc@ mirosuri bune Dumnezeului ceriului }i s@ se roage pentru viia]a
^mp@ratului }i a fiilor lui.
11. {i de la mine s-au dat porunc@ ca tot omul,
carele va schimba cuv$ntul acesta, s@ va lua
lemn din casa lui }i, r$dic$ndu-le, s@ va ^nfige
^ntr-^nsul, }i casa lui va fi de jaf.
12. {i Dumnezeu, a C@ruia nume l@cuia}te
acolo, s@ surpe pre tot ^mp@ratul }i norodul
carele va tinde m$na sa s@ schimbe sau s@
piiard@ Casa lui Dumnezeu cea din Ierusalim,
eu, Darie, poruncesc. Degrab s@ fie!
13. Atunci Tamtanai, domnul cel dincolo de
r$u, }i Satarvuzanai, }i cei dimpreun@ cu ei
robi, ceale ce le-au trimis la ei ^mp@ratul Darie
foarte cu grab@ le-au plinit.
14. {i b@tr$nii jidovilor zidea, }i levi]ii, dup@
prorociia lui Agheu, prorocului, }i a lui
Zaharie, fiiul lui Ada, de nou zidea }i sporea,
}i au s@v$r}it zidirea din porunca Dumnezeului
lui Israil, }i din porunca lui Chir }i a lui Darie
}i a lui Artasasta, ^mp@ra]ilor persilor.
15. {i au s@v$r}it casa aceasta p$n@ ^n zioa a
treia a lunii Adar, c$nd era a }easa an a
^mp@r@]iei lui Darie, ^mp@ratului.
16. {i au f@cut fiii lui Israil, preo]ii }i levi]ii,
}i ceialal]i din fiii mut@rii sfin]irea Casii lui
Dumnezeu cu bucurie.
17. {i au adus la sfin]irea Casii lui Dumnezeu
vi]ei o sut@, berbeci doao sute, miei patru sute,
iezi de capre pentru p@catul a tot Israilul
doispr@zeace, dup@ num@rul neamurilor lui
Israil.
18. {i au pus pre preo]i ^ntru ^mp@r]ealele
lor, }i pre levi]i ^ntru r$nduialele lor spre slujba
Casii lui Dumnezeu ^n Ierusalim,* dup@ cum *Nume.
easte scris ^n Cartea lui Moisi.
3, 6
19. {i au f@cut fiii mut@rii Pa}tile, ^n a 8, 9
patraspr@zeacea zi a lunii dint$iu.
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20. C@ s-au cur@]it preo]ii }i levi]ii, p$n@
la unul to]i cura]i era, }i au junghiiat pa}tile
pentru to]i fiii mut@rii, }i fra]ii s@i, preo]ilor,
}i pentru sine.
21. {i au m$ncat fiii lui Israil pa}tile, cei ce
s-au ^ntors din robie }i tot cel ce s-au osebit
de necur@]iia neamurilor p@m$ntului, }i s-au
lipit de ei, ca s@ caute pre Domnul Dumnezeul
lui Israil.
22. {i au f@cut s@rb@toarea azimelor }eapte
zile cu veselie, c@ i-au veselit pre ei Domnul, }i i-au ^ntors inima ^mp@ratului lui Asur
spre d$n}ii, ca s@ ^nt@reasc@ m$inile lor la
lucrurile Casii Dumnezeului lui Israil.

n@voie va vrea ^ntru ^mp@r@]iia mea din
norodul lui Israil }i din preo]i }i din levi]i, s@
mearg@ ^n Ierusalim, cu tine s@ mearg@.
14. De la fa]a ^mp@ratului }i a celor }eapte
sfeatnici a lui te trimi], ca s@ vezi ^n Iudeea }i
^n Ierusalim de leagea Dumnezeului lor, carea
easte ^n m$na ta,
15. {i s@ duc@ la Casa Domnului argintul }i
aurul, carele ^mp@ratul }i sfeatnicii lui bine
au voit a da Dumnezeului lui Israil, Celui ce
^n Ierusalim l@cuia}te.
16. {i tot argintul }i aurul, carele vei afla ^n
toat@ ]ara Vavilonului, cu darurile ceale de
bun@voie ale norodului }i ale preo]ilor, care
de bun@voie le dau la Casa lui Dumnezeu cea
din Ierusalim.
17. {i pre tot cel ce va mearge, pre acesta
gata ^l pune ^n cartea aceasta, vi]ei, berbeci,
miei, }i jertvele lor }i turn@rile lor, }i le vei
aduce aceastea pre jertvenicul casii ceii din
Ierusalim a Dumnezeului vostru.
18. {i ce s@ va p@rea bine ]ie }i fra]ilor t@i cu
celalalt argint }i aur s@ faci, cum place
Dumnezeului vostru face]i.
19. {i vasele ceale date ]ie spre slujba Casii
lui Dumnezeu d@-le ^naintea lui Dumnezeu ^n
Ierusalim.
20. {i ce va mai fi de lips@ la Casa Dumnezeului t@u, care vei socoti tu s@ dai, vei
da din casa vistieriei ^mp@ratului }i de la
mine.
21. Eu, Artasasta, ^mp@ratul, poruncesc la
toate vistieriile, ceale dincolo de r$u, ca tot
ce va ceare de la voi Esdra, preotul, }i }tiutoriul
legii Dumnezeului ceriului ^ndat@ s@ fie.
22. P$n@ la o sut@ de talan]i de argint, }i p$n@
la o sut@ de car@ de gr$u, }i p$n@ la o sut@ de
vaturi de vin, }i p$n@ la o sut@ de vaturi de
untdelemn, iar@ sare f@r@ de m@sur@.
23. Tot ce easte din porunca Dumnezeului
ceriului s@ se fac@, lua]i aminte, ca nu cumva
ne}tine s@ se apuce de Casa Dumnezeului
ceriului, ca s@ nu s@ m@nie asupra ^mp@ratului
}i a fiilor lui.
24. {i voao v@ facem }tire ca pre to]i preo]ii }i levi]ii }i pre c$nt@re]ii }i portarii }i
netinimii }i slujitorii Casii ace}tiia a lui
Dumnezeu bir s@ nu pune]i, s@ nu fie slobod
a-i robi pre ei.
25. {i tu, Esdra, dup@ ^n]elepciunea lui
Dumnezeu cea din m$na ta, pune logofe]i }i
judec@tori, ca s@ judece pre tot norodul cel
dincolo de r$u, pre to]i cei ce }tiu leagea
Dumnezeului t@u, }i pre cel ce nu va }ti s@-l
^nv@]a]i.
26. {i tot carele nu va face leagea lui Dumnezeu }i leagea ^mp@ratului, ^ndat@ s@ judeca]i
pre acela, ori la moarte, ori la pedeaps@, ori
la globire de averi, ori la leg@turi.
27. Bine e cuv$ntat Domnul Dumnezeul
p@rin]ilor no}tri, Cel ce au dat ^n inima
^mp@ratului a}ea, a m@ri Casa Domnului cea
din Ierusalim.
28. {i mie mi-au dat har, ca s@ aflu

CAP 7
Esdra, fiind iscusit }i ^nv@]at ^n Leagea lui Moisi, cu
mari daruri s-au suit ^n Ierusalim din porunca
^mp@ratului s@ ^nvea]e pre norod leagea lui Dumnezeu
}i s@-l ^ndrepteaze; s@ ^ns@mneaz@ porunca
^mp@ratului.

i dup@ cuvintele aceastea ^ntru
^mp@r@]iia lui Artasasta, ^mp@ratul persilor, s-au suit Esdra,
fiiul lui Sareu, al fiiului lui
Azaria, al fiiului lui Helchia.
2. Al fiiului lui Selum, a fiiului lui Sadoc,
al fiiului lui Ahitov.
3. Al fiiului lui Samaria, al fiiului lui Esria,
al fiiului lui Mareot.
4. Al fiiului lui Zaraia, al fiiului lui Ozie,
al fiiului lui Vachi.
5. Al fiiului lui Avisus, al fiiului lui Finees,
al fiiului lui Eleazar, al fiiului lui Aaron,
preotului celui dint$iu.
6. Esdra acesta s-au suit din Vavilon, }i
era el c@rturariu iscusit ^n Leagea lui Moisi,
care o au dat Domnul Dumnezeul lui Israil,
}i i-au dat lui ^mp@ratul, c@ m$na Domnului
Dumnezeului lui era cu d$nsul ^ntru toate
ceale ce au cerut de la d$nsul.
7. {i s-au suit din fiii lui Israil }i din preo]i
}i din levi]i }i c$nt@re]i }i portari, }i natinimii ^n Ierusalim, ^n anul a }eaptea al ^mp@ratului Artasasta.
8. {i au venit ^n Ierusalim ^n luna a cincea,
acesta e al }eaptelea an al ^mp@ratului.
9. C@ ^n zioa dint$iu a lunei dint$iu, el au
f@cut de au ^nceput a s@ sui din Vavilon,
iar@ ^n zioa dint$iu a lunei a cincea, au sosit
^n Ierusalim, c@ m$na Dumnezeului lui cea
bun@ era cu d$nsul.
10. C@ Esdra au pus ^n inima sa a c@uta
leagea, }i a o face }i a o ^nv@]a ^n Israil, poruncile }i judec@]ile.
11. {i acesta easte ^n]elesul poruncii, carea
o au dat Artasasta lui Esdra, preotului,
scriitoriului C@r]ii cuvintelor poruncite de
la Domnul }i r$nduialelor Lui ^ntru Israil:
12. Artasasta, ^mp@ratul ^mp@ra]ilor lui
Esdra, preotului, }tiutoriului legii Domnului
Dumnezeului ceriului  sf$r}itu-s-au cuv$ntul }i r@spunsul.
13. Eu am pus g$nd ca tot cel ce de bu1.
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mil@ ^n ochii ^mp@ratului }i a sfeatnicilor lui,
}i a tuturor boiarilor ^mp@ratului celor tari,
}i eu m-am ^nt@rit, precum au fost preste mine
m$na cea bun@ a lui Dumnezeu, }i am adunat
din Israil mai-mari, carii s@ se suie cu mine.

locului, ca s@ ne aduc@ noao c$nt@re]i ^n Casa
Dumnezeului nostru.
18. {i ne-au adus noao, c@ m$na Dumnezeului
nostru bun@ era cu noi, b@rbat ^nv@]at din fiii
lui Mooli, a fiiului lui Levi, a fiiului lui Israil,
}i ^nt$iu au venit fiii lui }i fra]ii lui, optspr@zeace.
19. {i pre Asevil }i Isaia, din fiii lui Merari,
fra]ii lui }i fiii lui, doaozeci.
20. {i din fiii natinimilor, pre carii i-au dat
David }i boiarii spre slujba levi]ilor, natinimii, doao sute }i doaozeci, to]i s-au adunat
anume.
21. {i am vestit acolo post la r$ul Aue, ca s@
ne smerim ^naintea Dumnezeului nostru, s@
cearem de la D$nsul cale direapt@ noao }i
pruncilor no}tri, }i la toat@ agonisita noastr@.
22. C@ mi-au fost ru}ine a ceare de la ^mp@ratul puteare }i c@l@re]i, s@ ne m$ntuiasc@ de
vr@jma}i pre cale, c@ am gr@it ^mp@ratului,
zic$nd: «M$na Dumnezeului nostru easte spre
bine cu to]i cei ce-L caut@ pre El, }i putearea
Lui }i m@niia e asupra tuturor celor ce-L
p@r@sesc pre El!»
23. {i am postit }i am cerut de la Dumnezeul
nostru aceasta, }i ne-au ascultat pre noi.
24. {i am osebit din c@peteniile preo]ilor
doispr@zeace, lui Saraia, lui Asavia, }i cu ei,
din fra]ii lor, zeace.
25. {i am pus lor argintul }i aurul }i vasele
p$rg@ Casii Dumnezeului nostru, care le-au
d@ruit ^mp@ratul }i sfeatnicii lui }i boiarii lui
}i tot Israilul, care s@ afl@.
26. {i am pus ^n m$na lor }ease sute }i
cincizeci de talan]i de argint, }i vase de argint,
o sut@, }i talan]i de aur, o sut@.
27. {i crateri de aur doaozeci de o mie de
drahme, }i vas@ de aram@ bun@ sclipind ^n
multe fealiuri, frumoas@ ca aurul.
28. {i am zis c@tr@ ei: «Voi sfin]i Domnului
Dumnezeu }i vas@le sfinte }i argintul, aurul,
darul cel de bun@voie Domnului Dumnezeului
p@rin]ilor no}tri.
29. Priveghiia]i }i le p@zi]i, p$n@ ce le ve]i
pune ^naintea mai-marilor preo]ilor }i levi]ilor,
}i a c@peteniilor familiilor lui Israil ^n Ierusalim, ^n corturile Casii Domnului!»
30. {i au luat preo]ii }i levi]ii m@sura argintului }i a aurului }i a vaselor, s@ le duc@ ^n
Ierusalim, la Casa Dumnezeului nostru.
31. {i am purces de la r$ul lui Aue, ^n
doaospr@zeace zile a lunii dint$iu, ca s@ venim
^n Ierusalim, }i m$na Dumnezeului nostru au
fost cu noi, }i ne-au m$ntuit de m$na
vr@}ma}ului }i a ^mprotivnicului pre cale.
32. {i am sosit ^n Ierusalim }i am }ezut acolo
trei zile.
33. {i au fost ^n zioa a patra, am pus
argintul }i aurul }i vas@le ^n Casa Dumnezeului nostru, ^n m$na lui Marimot, fiiului
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CAP 8
S@ num@r@ cei ce s-au suit cu Esdra din Vavilon. Carii,
vestind post, s@ roag@ lui Dumnezeu pentru ^ndreptarea
drumului, }i f@r de primejdie ajung$nd ^n Ierusalim,
vas@le care le adusease cu sine cu jertve le duc ^n
besearic@.

1.

i ace}tia s$nt mai-marii familiilor lor, pov@]uitori, carii s-au
suit cu mine ^ntru ^mp@r@]iia lui
Artasasta, ^mp@ratului Vavilo-

nului.
2. Din fiii lui Finees, Gherson, din fiii lui
Itamar, Daniil, din fiii lui David, Atus.
3. Din fiii lui Sahania, }i din fiii lui Foros,
Zaharia, }i cu d$nsul ceat@ o sut@ }i cincizeci
de b@rba]i.
4. Din fiii lui Faat Moav, Eliana, fiii lui
Saraia, }i cu d$nsul doao sute de b@rba]i.
5. {i din fiii lui Zatois, Zehenia, fiii lui Aziil,
}i cu d$nsul trei sute de b@rba]i.
6. {i fiii lui Adin, Ovi, fiiul lui Ionatan, }i
cu d$nsul cincizeci de b@rba]i.
7. {i din fiii lui Ilam, Isaiia, fiiul lui Atelia,
}i cu d$nsul }eaptezeci de b@rba]i.
8. {i din fiii lui Safatia, Zavadias, fiiul lui
Mihail, }i cu d$nsul optzeci de b@rba]i.
9. {i din fiii lui Ioav, Avdia, fiiul lui Ieil, }i cu
d$nsul doao sute }i optspr@zeace de b@rba]i.
10. {i din fiii lui Voanii, Selimut, fiiul lui
Iosefia, }i cu d$nsul o sut@ }i }eas@zeci de
b@rba]i.
11. {i din fiii lui Vavi, Zaharia, fiiul lui Vavi,
cu d$nsul doaozeci }i opt de b@rba]i.
12. {i din fiii lui Asgad, Ioanan, fiiul lui
Acatan, }i cu d$nsul o sut@ }i zeace de
b@rba]i.
13. {i din fiii lui Adonicam, cei de pre urm@,
}i aceastea s$nt numele lor, Elifalat, Ieil }i
Samaia, }i cu d$n}ii }eas@zeci de b@rba]i.
14. {i din fiii lui Vague, Utan }i Zavud, }i cu
d$nsul }eaptezeci de b@rba]i.
15. {i i-am adunat pre ei la r$ul, carele
curgea c@tr@ Evi, }i am t@b@r$t acolo trei zile,
}i am cercat ^n norod }i ^n preo]i, }i din fiii
lui Levi nu am aflat acolo.
16. {i am trimis lui Eleazar, lui Ariil, lui
Semeia }i lui Alonam }i lui Iariv }i lui
Elnatam }i lui Natan }i lui Zaharia }i lui
Mesolam, boiariul, }i lui Ioarim }i lui Elnatan
^nv@]a]i.
17. {i i-am trimis pre ei la c@petenii cu
argintul locului }i am pus ^n gura lor
cuvinte, care s@ le gr@iasc@ c@tr@ Adai }i
c@tr@ fra]ii lui, atinimilor, cu argintul
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lui Uria, preotului, }i lui Eleazar, fiiului lui
Finees, cu carii era Iozavad, fiiul lui Iisus, }i
Noadia, fiiul lui Vanaia, levi]ii.
34. %n num@r }i ^n m@sur@ toate }i s-au scris
toat@ m@sura.
35. %n vreamea aceaea, cei ce au venit din
robie, fiii mut@rii, au adus arderi de tot
Dumnezeului lui Israil, vi]ei doispr@zeace
pentru tot Israilul, berbeci noaozeci }i
}ease, miei }eaptezeci }i }ease, iezi pentru
p@cat doispr@zeace, toate arderi de tot
Domnului.
36. {i au dat poruncile ^mp@ratului ispravnicilor ^mp@ratului }i domnilor celor dincolo
de r$u }i au m@rit pre norod }i Casa lui
Dumnezeu.

CAP 9
Auzind Esdra c@ jidovii s-au amestecat cu noroadele
p@m$ntului, ^}i rumpe ve}mintele }i, m@rturisind p@catul
norodului, pl$nge ^naintea Domnului.

i dup@ ce s-au s@v$r}it aceastea,
au venit la mine c@peteniile,
zic$nd: «Nu s-au osebit norodul
lui Israil }i preo]ii }i levi]ii de
noroadele p@m$nturilor }i de necur@]iile lor,
a hananeilor, a eteilor, a ferezeilor, a ievuzeilor, a amoniteanilor, a moaviteanilor, a
moserinilor }i a amoreilor.
2. C@ au luat din featele lor }ie}i }i feciorilor
s@i, }i au amestecat s@m$n]a cea sf$nt@ cu
noroadele p@m$ntului, }i m$na boiarilor }i a
c@peteniilor mai ^nt$iu au fost ^ntru f@r@deleagea aceasta».
3. {i dup@ ce am auzit cuv$ntul acesta,
mi-am rupt hainele meale }i v@}m$ntul, }i
mi-am rupt din perii capului mieu }i din barba
mea, }i am }ezut m@hnit.
4. {i s-au adunat la mine tot cel ce s@ temea
de cuv$ntul Dumnezeului lui Israil pentru
f@r@delegile robiei (a), }i eu am }ezut m@hnit
p$n@ la jertva cea de seara.
5. {i la jertva cea de seara m-am sculat din
smereniia mea }i, dup@ ce am rupt hainele
meale }i ve}m$ntul, am plecat genunchele
meale }i am tins m$inile meale c@tr@ Domnul
Dumnezeul mieu, }i am zis:
6. «Doamne Dumnezeul mieu, ru}ine-mi
easte }i nu ^ndr@znesc, Dumnezeul mieu, a
r@dica fa]a mea c@tr@ Tine, c@ f@rdelegile
noastre s-au ^nmul]it mai mult dec$t perii
capului nostru, }i p@catele noastre s-au m@rit
p$n@ la ceriu.
7. Din zilele p@rin]ilor no}tri s$ntem
^n p@cat mare p$n@ ^n zioa aceasta, }i pentru
f@rdelegile noastre ne-am dat noi }i ^mp@ra]ii
no}tri }i fiii no}tri ^n m$na ^mp@ra]ilor
neamurilor ^n sabie }i ^n robie }i ^n prad@
}i ^ntru ru}inea fea]ii noastre, precum
1.

4. (a) Adec@, celor ce vinea din robie.
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s$ntem ^n zioa de ast@zi.
8. {i acum pu]intel S-au milostivit spre noi
Dumnezeul nostru, ca s@ ni s@ las@ noao
m$ntuire }i s@ ni s@ dea noao ^ntemeiare ^n
locul sfin]eniei Lui, ca s@ lumineaze ochii
no}tri }i s@ ne dea noao pu]in@ r@suflare ^n
robiia noastr@.
9. C@ robi s$ntem }i ^n robiia noastr@ nu
ne-au p@r@sit pre noi Domnul Dumnezeul
nostru }i au plecat spre noi mil@ ^naintea
^mp@ra]ilor persilor, ca s@ ne dea noao
r@suflare, ca s@ ^n@l]@m Casa Dumnezeului
nostru }i s@ r@dic@m pustiirile ei, }i s@ ne
facem noao ^ngr@dire ^n Iuda }i ^n Ierusalim.
10. {i acum ce vom zice, Dumnezeul nostru,
dup@ aceasta, c@ am p@r@sit poruncile Tale,
11. Care ne-ai dat noao prin m$na robilor T@i,
prorocilor, zic$nd: P@m$ntul, ^ntru carele
^ntra]i s@-l mo}teni]i, p@m$nt necurat easte,
din necur@]iia noroadelor neamurilor ]@rilor
acestora, pentru spurc@ciunile lor, cu care l-au
umplut pre el din gur@ p$n@ ^n gur@ cu
necur@]iile sale.
12.* {i acum, featele voastre nu le da]i fiilor *2 Leag.
lor }i din featele lor nu lua]i fiilor vo}tri, }i nu 7, 3
c@uta]i pace lor }i binele lor p$n@ ^n veac, ca
s@ v@ ^nt@ri]i }i s@ m$nca]i bun@t@]ile p@m$ntului, }i s@-l da]i mo}tenire fiilor vo}tri p$n@
^n veac!
13. {i, dup@ toate c$te au venit asupra
noastr@, pentru faptele noastre ceale reale }i
pentru p@catul nostru cel mare, c@ nu easte
ca Dumnezeul nostru, c@ au u}urat f@r@delegile
noastre }i ne-au dat noao m$ntuire.
14. C@ ne-am ^ntors a strica poruncile }i a ne
^ncuscri cu noroadele p@m$nturilor acestora,
s@ nu Te m$nii pre noi p$n@ ^n sf$r}it, ca s@
nu fie r@m@}i]@ }i m$ntuit.
15. Doamne Dumnezeul lui Israil, drept e}ti
Tu, c@ am r@mas m$ntui]i, precum ^n zioa
aceasta, iat@, noi s$ntem ^naintea Ta ^n
p@catele noastre, c@ nu putem sta ^naintea Ta
pentru aceasta».

CAP 10
Esdra, adun$nd pre to]i fiii mut@rii, le poruncea}te s@
leapede muierile ceale de alt neam, carii r@spunzind c@
vor face, s@ num@r@ cei r$ndui]i spre acest lucru; }i cei ce
f@cus@ acest fealiu de c@s@torii.

i dup@ ce s-au rugat Esdra }i s-au
m@rturisit pl$ng$nd, }i rug$ndus@ ^naintea Casii lui Dumnezeu,
s-au adunat la el din Israil
adunare mult@ foarte, b@rba]i }i muieri }i
prunci, c@ au pl$ns norodul }i s-au ^n@l]at
pl$ngerea.
2. {i au r@spuns Sehenia, fiiul lui Ieil, din
fiii lui Ilam, }i au zis lui Esdra: Noi am
p@c@tuit Dumnezeului nostru lu$nd muieri
de alt neam din noroadele p@m$ntului, }i
acum easte n@deajde lui Israil pentru
aceasta.
3. Deci, acum s@ facem leg@tur@ cu Dum1.

414

ESDRA

CAP 10

nezeul nostru, l@p@d$nd toate muierile }i pre
cei n@scu]i din eale, precum vreai, scoal@-te,
}i-i ^nfrico}az@ pre ei cu poruncile Dumnezeului nostru, }i cum easte leagea, s@ se
fac@.
4. Scoal@-te, c@ ^ntru tine st@ cuv$ntul, }i
noi cu tine vom fi, ^nt@rea}te-te }i f@!
5. {i s-au sculat }i au jurat pre c@petenii,
pre preo]i }i pre levi]i, }i pre tot Israilul, ca s@
fac@ dup@ cuv$ntul acesta, }i au jurat.
6. {i s-au sculat Esdra dinaintea fea]ii Casii
lui Dumnezeu, }i s-au dus ^n vistieriile lui
Ioanan, fiiul lui Elisuv, }i s-au dus acolo, p$ine
nu au m$ncat }i ap@ nu au beut, c@ pl$ngea
pentru p@catul str@mut@rii (a).
7. {i s-au vestit glas ^n Iuda }i ^n Ierusalim,
}i la to]i fiii robiei, ca s@ se adune ^n Ierusalim.
8. Tot carele nu va veni p$n@ a treia zi,
precum easte sfatul c@peteniilor }i al b@tr$nilor, anatema va fi toat@ avearea lui, }i el s@
va l@p@da din adunarea str@in@rii.
9. {i s-au adunat to]i b@rba]ii lui Iuda }i a
lui Veniamin la Ierusalim ^ntru ceale trei zile,
aceasta e luna a noao, ^n doaozeci ale lunii,
au }ezut tot norodul ^n uli]a Casii lui Dumnezeu de g$lceava lor pentru cuv$ntul acela,
}i de iarn@.
10. {i s-au sculat Esdra, preotul, }i au zis
c@tr@ ei: Voi n-a]i b@gat sam@ }i a]i ]inut
muieri de alt neam, ca s@ adaoge]i preste
p@catul lui Israil.
11. {i acum da]i laud@ Domnului Dumnezeului p@rin]ilor no}tri }i face]i ce e pl@cut
^naintea Lui, }i v@ os@bi]i de noroadele p@m$ntului }i de muierile ceale de alt neam.
12. {i au r@spuns toat@ adunarea }i au zis cu
glas mare: Mare easte cuv$ntul acesta preste
noi, ca s@ facem (b).
13. Ci norodul e mult, }i vreamea easte de
iarn@, }i nu easte cu putin]@ a sta afar@, }i
lucrul nu easte de o zi sau de doao, c@ foarte
mul]i am p@c@tuit ^n lucrul acesta.
14. Ci s@ stea c@peteniile noastre a toat@
adunarea aceasta, }i to]i cei ce s$nt ^n cet@]ile
noastre, carii au luat muieri de alt neam, s@
vie la vremi cu soroc, }i cu d$n}ii b@tr$nii
fie}tec@rii cet@]i }i judec@torii, ca s@ ^ntoarc@
urgia m@niei Dumnezeului nostru de la noi
cea pentru lucrul acesta.
15. Deci numai Ionatan, fiiul lui Asail, }i Iazia,
fiiul lui Tecoe, au st@tut la lucrul acesta, }i
Mesolam }i Savatai, levitul, le-au ajutat lor.
16. {i au f@cut a}ea fiii robiei, }i s-au os@bit
Esdra, preotul, }i b@rba]ii, c@peteniile familiilor c@silor p@rin]ilor s@i, }i to]i anume, }i au
}ezut ^n zioa dint$iu a lunii a zeacea, ca s@
cearce lucrul.

17. {i au sf$r}it cu to]i b@rba]ii, carii }i-au
fost luat muieri de alt neam, p$n@ ^n zioa
dint$iu a lunii dint$iu.
18. {i s-au aflat din fiii preo]ilor, carii au
luat muieri de alt neam, din fiii lui Iisus,
feciorul lui Iosedec, }i fra]ii lui Maasia, }i
Eliezer }i Iariv }i Gadalia.
19. {i au dat m$na sa c$]i vor l@p@da
muierile sale, }i pentru p@cat un berbeace
din oi vor aduce, pentru p@catul s@u.
20. {i din fiii lui Emir, Anani }i Zavdia.
21. {i din fiii lui Iram, Masail }i Elia }i
Samaia }i Ieil }i Ozia.
22. {i din fiii lui Fasur, Elionai, Maasia }i
Ismail }i Natanail }i Iosavad }i Ilasa.
23. {i din levi]i, Iosavad }i Samu }i
Colia acesta e Colitos, }i Feteia }i Iuda }i
Eliezer.
24. {i din c$nt@re]i, Elisav, }i din portari,
Solmin }i Telmin }i Odut.
25. {i de la Israil, din fiii lui Foros, Ramia
}i Azia }i Melhia }i Meamin }i Eleazar }i
Asavia }i Vanea.
26. {i din fiii lui Ilam, Matania }i Zaharia
}i Iail }i Avdia }i Iarimot }i Ilia.
27. {i din fiii lui Zatua, Elionai, Elisuv,
Matanai }i Armot }i Zovad }i Oziza.
28. {i din fiii lui Vavei, Ioanan, Anania }i
Zavu }i Tali.
29. {i din fiii lui Vanui, Mosolam, Maluh,
Adaia, Iasuv }i Saal }i Rimot.
30. {i din fiii lui Flat, Moav, Edne }i Halil,
}i Vanea, Maasia, Matania, Veseleil }i Vanui
}i Manasi.
31. {i din fiii lui Isam, Eliezer, Iesia,
Melhia, Sameas, Semeon,
32. Veniamin, Meluh, Samaria.
33. {i din fiii lui Asim, Metania, Matata,
Zavad, Elifalet, Ierami, Manasi, Semei.
34. {i din fiii lui Vani, Moodia, Amram,
Uil,
35. Vanea, Vadea, Helchia,
36. Uuania, Marimot, Eliasid,
37. Matania, Matanai.
38. {i au f@cut fiii lui Vanui }i fiii lui
Semei,
39. {i Selemia }i Natan }i Adaia,
40. Mahadnavu, Sesei, Sariu,
41. Ezriil }i Selemia }i Samaria,
42. {i Selum, Amaria, Iosif.
43. Din fiii lui Navu, Iail, Matania, Zavat,
Zevena, Iadai }i Ioail }i Vanea.
44. To]i ace}tia au fost luat muieri de alt
neam }i au n@scut din eale fii.

6. (a) Celor ce venis@ din robie. 12. (b) Iar@ ^n cea
greceasc@ de la Complut, a}ea s@ cetea}te: Dup@ cu-

vintele Tale, care ne-ai zis, a}ea vom face.

