SOFONIE

CAP 3

ei }i nu va face str$mb@tate. Diminea]a de
diminea]@ va da judecata Sa la lumin@ }i nu
S-au ascuns; }i nu }tie nedreptate ^n cearere
}i nu spre price str$mb@tate.
6. %ntru stric@ciune am tras pre cei trufa}i,
perit-au unghiurile lor, pustii-voiu c@ile lor
de tot, ca s@ nu c@l@toreasc@; sf$r}itu-s-au
cet@]ile lor, pentru c@ nimenea nu era care
s@ stea, }i nici s@ l@cuiasc@.
7. Zis-am: %ns@ teame]i-v@ de Mine }i
priimi]i certarea }i nu ve]i peri din ochii ei;
toate c$te am izb$ndit asupra ei; g@tea}te-te,
m$nec@! Perit-au tot poghirciul lor.
8. Pentru aceaea, a}teapt@-M@ pre Mine,
zice Domnul, ^n zioa ^nvierii Meale spre
m@rturie.
9. C@ judecata Mea e spre adunarea neamurilor, ca s@ priimesc pre ^mp@ra]i, ca s@ v@rs
*Sus preste ei toat@ iu]imea m$niei Meale,* c@ de
1, 19 focul r$vnei Meale s@ va topi tot p@m$ntul.
10. C@ atunci voiu ^ntoarce la noroade limb@
^n neamul ei, ca s@ chiiame to]i numele
Domnului }i s@-I slujeasc@ Lui supt un jug.
11. De la marginile r$urilor Etiopiei voiu lua
dintru cei r$sipi]i ai Miei }i vor aduce Mie
jertve.
12. %n zioa aceaea, nu te vei ru}ina de toate
izvodirile tale, cu care ai f@cut p@g$n@tate
asupra mea, c@ atunci voiu lep@da de la tine
oc@rile m$ndriei tale }i mai mult nu vei
adaoge alte m@ri ^n muntele cel sf$nt al Mieu.
13. {i voiu l@sa ^ntru tine norod bl$nd (a)
}i smerit; }i s@ vor teame de numele
13. (a) %n cea veachie: mult. 14. (b) %n cea veachie: vor ^m-

Domnului r@m@}i]ele lui Israil.
14. {i nu vor face str$mb@tate }i nu vor gr@i
de}earte }i nu s@ va afla ^n gura lor limb@
^n}el@toare, pentru c@ aceia s@ vor pa}te (b)
}i vor dormi; }i nu va fi cine s@-i sparie.
15. Bucur@-te foarte, fata Sionului, vestea}te,
fata Ierusalimului, veselea}te-te }i te m$ng@ie
din toat@ inima ta, fata Ierusalimului.
16. {ters-au Domnul nedrept@]ile tale }i
te-au izb@vit din m$na vr@jma}ilor t@i;
^mp@r@]i-va Domnul ^n mijlocul t@u }i nu vei
mai vedea reale.
17. %n vreamea aceaea, zice-va Domnul
Ierusalimului: %ndr@znea}te, Sioane, s@ nu
sl@beasc@ m$inile tale!
18. Domnul Dumnezeul t@u, ^ntru tine putearnic easte s@ te m$ntuiasc@; aduce-va
preste tine veselie }i te va ^nnoi ^ntru dragostea Sa }i S@ va veseli de tine ^ntru m$ng@iare,
ca ^n zi de praznic.
19. {i voiu aduna pre cei zdrobi]i ai t@i: Vai
de cel ce va r$dica asupra ta ocar@!
20. Iat@, Eu fac ^ntru tine, pentru tine, ^n
vreamea aceaea, zice Domnul, }i voiu m$ntui
pre cea struncinat@; }i pre cea l@p@dat@ voiu
priimi }i voiu pune pre ei ^ntru m@rire }i
numi]i ^n tot p@m$ntul.
21. {i s@ va (v) ru}ina ^n vreamea aceaea,
c$nd bine voiu face voao, }i ^n vreamea c$nd
voiu priimi pre voi, c@ voiu da pre voi s@ ave]i
nume vestit }i de laud@ la toate noroadele
p@m$ntului, c$nd voiu ^ntoarce Eu robiia
voastr@ ^naintea voastr@, zice Domnul.
p@r]i. 21. (v) %n cea veachie: }i nu s@ vor.

PROROCIIA LUI AGHEU
CAP 1
%ndeamn@ pre jidovi s@ zideasc@ besearica, ^nv@]indu-i }i spuindu-le c@ aceasta easte voia lui Dumnezeu.

n al doilea an, pre vreamea lui Darie ^mp@rat, ^n luna a }easa, ^n zioa dint$iu a lunii,* fost-au cuv$ntul Domnului ^n m$na lui Agheu,
prorocul, zic$nd: Gr@ia}te c@tr@ Zorovavel, fiiul
lui Salatiil din neamul lui Iuda, }i c@tr@ Iisus,
fiiul lui Iosedec, preotul cel mare, zic$nd:
2. «Aceastea gr@ia}te Domnul Atot]iitoriul,
zic$nd: Norodul acesta zice: N-au venit
vreamea a zidi Casa Domnului».
3. {i au fost cuv$ntul Domnului ^n m$na
lui Agheu, prorocul, zic$nd:
4. De easte voao vreame, ca s@ l@cui]i ^n
casele voastre ceale ^nfundate, iar@ Casa Mea
aceasta easte pustie.
5. {i acum, aceastea zice Domnul Atot]iitoriul:
Pune]i inimile voastre ^ntru c@ile voastre!
6.* A]i s@m@nat mult, }i a]i cules
pu]in; m$ncat-a]i }i nu v-a]i s@turat, beuta]i }i nu v-a]i ^mb@tat, ^mbr@catu-v-a]i
1.

*Esdra
5, 1

*2 Leage
28, 38
Miheia
6, 15

}i nu v-a]i ^nc@lzit ^ntr-^nsele. {i cel ce adun@
n@imirile le-au adunat ^ntr-o leg@tur@ spart@.
7. Aceastea zice Domnul Atot]iitoriul:
Pune]i inimile voastre ^ntru c@ile voastre!
8. Sui]i-v@ ^n munte }i t@ia]i leamne (a) }i
zidi]i Casa! {i bine voiu voi ^ntru d$nsa }i
M@ voiu m@ri, zice Domnul.
9. C@utat-a]i la multe }i s-au f@cut pu]ine;
}i s-au adus ^n cas@ }i le-am suflat pre eale.
Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Atot]iitoriul: Pentru c@ Casa Mea easte pustie }i
voi v@ duce]i fie}tecarele ^n casa sa.
10. Pentru aceaea va ^nceta ceriul a da roao
}i p@m$ntul ^}i va trage odraslele sale.
11. {i voiu aduce sabie preste p@m$nt
}i preste mun]i }i preste gr$u }i preste vin
}i preste untuldelemn }i preste toate c$te
scoate p@m$ntul }i preste oameni
8. (a) %n cea vechie: }i le ve]i c@ra.
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AGHEU

CAP 1 {I 2

}i preste dobitoace }i preste toate lucrurile
m$inilor lor.
12. {i au auzit Zorovavel, fiiul lui Salatiil,
din neamul lui Iuda, }i Iisus, fiiul lui Iosedec,
preotul cel mare, }i to]i ceialal]i ai norodului
glasul Domnului Dumnezeului s@u }i cuvintele lui Agheu, prorocul, precum l-au trimis
pre el Domnul Dumnezeul lor la ei; }i s-au
temut norodul de fa]a Domnului.
13. {i au zis Agheu, vestitoriul Domnului
din vestitorii Domnului c@tr@ norod: Eu s$nt
cu voi! zice Domnul.
14. {i au de}teptat Domnul duhul lui
Zorovavel, fiiului lui Salatiil, din neamul lui
Iuda, }i duhul lui Iisus, fiiului lui Iosedec,
preotului celui mare, }i duhul celoralal]i ai
norodului; }i au ^ntrat }i f@cea lucrurile ^n
Casa Domnului, Atot]iitoriului, Dumnezeului
s@u.

ce zidea}te, ca s@ r$dice besearica aceasta».
11. %n doaozeci }i patru a lunii a noao, ^n anul
al doilea, ^n zilele lui Darie, fost-au cuv$ntul
Domnului c@tr@ Agheu, prorocul, zic$nd:
12. Aceastea zice Domnul Atot]iitoriul:
%ntreab@ pre preo]i leagea, zic$nd:
13. «De va lua om carne sf$nt@ cu marginea
hainei lui }i s@ va atinge marginea hainei lui
de p$ine, au de fiertur@, au de vin, au de
untdelemn, au de orice m$ncare, au
sfin]i-se-va?» {i au r@spuns preo]ii }i au zis:
Ba!
14. {i au zis Agheu: De s@ va atinge cel
p$ng@rit cu sufletul de aceastea, oare
p$ng@ri-se-va? {i au r@spuns preo]ii }i au zis:
S@ va p$ng@ri!
15. {i au r@spuns Agheu }i au zis: A}ea easte
norodul acesta }i a}ea e neamul acesta ^naintea
Mea, zice Domnul, }i a}ea toate lucrurile
m$inilor lor }i tot carele s@ va apropiia acolo
s@ va p$ng@ri; pentru lu@rile lor ceale de
diminea]a vor avea dureare de c@tr@ fa]a
ostenealelor sale }i urea]i ^n por]i pre cel ce
mustra.
16. {i acum, pune]i ^n inimile voastre din zioa
aceasta }i ^nainte, mai ^nainte de a s@ pune
piiatr@ pre piiatr@ ^n besearica Domnului.
17. Carii a]i fost c$nd a]i b@gat ^n groap@ (b)
doaozeci de m@suri de orz }i s-au f@cut zeace
m@suri de orz? {i a]i ^ntrat ^n teasc ca s@
scoate]i cincizeci de veadre }i s-au f@cut
doaozeci.
18.* B@tutu-v-am pre voi cu nerodire }i cu
stric@ciunea aerului }i cu grindine toate
lucrurile m$inilor voastre }i nu v-a]i ^ntors la
Mine, zice Domnul.
19. Deci, acum pune]i inimile voastre din zioa
aceasta, }i ^nainte, din doaozeci }i trei (v) de
zile a lunii a noao, din zioa ^n carea s-au
^ntemeiat besearica Domnului; pune]i ^n
inimile voastre!
20. De s@ va cunoa}te mai mult ^n arie }i mai
mult viia }i smochinul }i rodiul }i leamnele
maslinului, care nu aduc road@; din zioa
aceasta le voiu binecuv$nta!
21. {i au fost cuv$ntul Domnului a doao oar@
c@tr@ Agheu, prorocul, ^n doaozeci }i patru a
lunii, zic$nd:
22. Gr@ia}te c@tr@ Zorovael, fiiul lui Salatiil,
din neamul lui Iuda, zic$nd: Eu cutremur ceriul
}i p@m$ntul }i marea }i uscatul;
23. {i voiu pr@p@di scaonele ^mp@ra]ilor }i voiu
piiarde putearea ^mp@ra]ilor neamurilor }i voiu
sf@r$ma car@le }i c@l@re]ii; }i s@ vor pogor^ caii
}i c@l@re]ii lor, fie}tecarele cu sabie asupra
fratelui s@u.
24. %n zioa aceaea, zice Domnul Atot]iitoriul, lua-te-voiu pre tine,* Zorovavel, feciorul lui Salatiil, sluga Mea, zice Domnul,
}i te voiu pune ca pre o peceate, c@ pre tine
te-am ales, zice Domnul Atot]iitoriul.
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CAP 2
%ndeamn@ pre jidovi spre zidirea besearicii }i prorocea}te
c@ m@rirea besearicii acestii noao va fi mare pentru
venirea lui Hristos la ea.

n zioa a doaozeci }i patru a lunii
a }easa, ^n anul al doilea al
^mp@r@]iei lui Darie ^mp@rat,
2.
%n luna a }eaptea, ^n doaozeci
}i una de zile a lunei, gr@it-au Domnul prin
m$na lui Agheu, prorocul, zic$nd:
3. Zi c@tr@ Zorovavel, fiiul lui Salatiil, din
neamul lui Iuda, }i c@tr@ Iisus, feciorul lui
Iosedec, preotul cel mare, }i c@tr@ to]i
ceialal]i ai norodului, zic$nd:
4. «Cine dintru voi au v@zut Casa aceasta
^ntru m@rirea sa cea dint$iu? {i cum voi o
vede]i pre ea acum, ca cum nu ar fi ^naintea
voastr@?
5. {i acum, ^nt@rea}te-te, Zorovavele, zice
Domnul, }i te ^nt@rea}te, Iisuse, fiiul lui
Iosedec, preotule cel mare, }i s@ se ^nt@reasc@
tot norodul p@m$ntului, zice Domnul. {i
face]i, pentru c@ Eu cu voi s$nt, zice Domnul
Atot]iitoriul.
6. Cuv$ntul carele am pus voao, c$nd a]i
ie}it din p@m$ntul Eghiptului, (a) }i Duhul
Mieu au st@tut ^n mijlocul vostru. %ndr@zni]i!»
*Evrei
7. C@ aceastea zice Domnul Atot]iitoriul:*
12, 26 «%nc@ o dat@ Eu voiu cl@ti ceriul }i p@m$ntul
}i marea }i uscatul;
8. {i voiu cl@ti toate neamurile }i vor veni
ceale alease ale tuturor neamurilor }i voiu
umplea Casa aceasta de m@rire, zice Domnul
Atot]iitoriul.
9. Al Mieu e argintul }i al Mieu e aurul, zice
Domnul Atot]iitoriul.
10. C@ m@rirea cea de pre urm@ a Casii
ace}tiia mai mare va fi dec$t cea dint$iu,
zice Domnul Ato]iitoriul, }i ^n locul acesta
voiu da pace, zice Domnul Atot]iitoriul; }i
pacea sufletului spre ocrotire la tot cel
1.

6. (a) %n unele nu s@ g@s@sc aceastea: cuv$ntul carele
am pus voao c$nd a]i ie}it din p@m$ntul Eghiptului.

17. (b) Sau co} ^n care s@ ]inea bucatele.
19. (v) %n unele s@ afl@: doaozeci }i patru.

*Amos
4, 9

*Sirah
49, 15

