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APROVACIO ECLESIASTICA

De conjormitat amb el canon mil tres cents noranta u del Codi de

Dret Canbnic, que prescriu, que les versions de les Sagrades Escriptu-

res no siguin impreses en llengua vulgar, si no són aprovades per la

Seu Apostólica, o editades sota la vigilancia deis Bishes i amb notes

extretes principalment deis sants Pares de l'Església i de doctes es-

criptors católics, donem la Nostra aprovació, cotn siguí que reuneix les

condicions degudes, a la present edició del Géxesi i /'Exode.

Barcelona, )i octubre 1927

IMPRIMATVR

J
f JOSEP, BISBE DE BARCELONA

Per manameni de S. E. IHtna. el Bisbe, mon senyor,

Francesc M. a Ortega

Can. Secr.



La Fundació Bíblica Catalana

Com una guspira lluminosa al contacte, casual gairebé, de dos

corrents eléctrics, a darreries del 1922 es posaren les bases de la

Fundació que— a part la Sinopsi Evangélica, fora de série per més

d'un concepte— amb el present volum inaugura el cicle normal de

les seves publicacions.

Mogut, més que no pas motor; condensador en línies rudimentá-

ries, d'aspiracions difuses en l'ambient— i peí que després s'ha vist,

en nuclis diversos de l'ambient cultural nostrat— em va ocórrer,

aleshores, de trucar a les portes de Francesc Cambó, no tant per

recaptar el seu concurs directe, com perqué allargués la seva má po-

derosa a fi que PAjuntament popular de Barcelona i la Mancomunitat

de Catalunya, subvencionessin l'estampació de la Biblia en cátala que

un grup d'amics, ara tots collaboradors de la F. B. C, volia empren-

dre peí seu compte.

Ells havien d'ésser els traductors gosadíssims. Jo gairebé només

hi seria de portes enfora ; « a manera d'ombra benéfica, si més no,

benéfica intencionalment », segons hom remarcava en la minsa me-

moria-esquema del projecte.

Com tantes d'altres resolucions de 1'iHustre home públic, la seva

contesta fou promptíssima... i agradosament desconcertadora.

«Des d'aquell moment ell assumia el patronatge de l'empresa. Co-

mencaria gustosament d'exercir amb la Biblia un mecenatge semblant

al que suara havia inaugurat amb els clássics.
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Amb el fi primordial « d'elevar un monument a la llengua a través

de la Biblia», ell seria amb nosaltres. La versió, per tant, havia

d'ésser de superior qualitat literaria. Estava, pero, a les conseqüén-

cies respecte a les fruitacions i desdoblaments d'aqueixa tasca. I el

primer d'ells, naturalment, les bases que, al cap d'avall de la versió,

hom trobaria posades, d'un centre, instituí o escola catalana d'estu-

dis bíblics.

Protegir aixó últim, contribuir eficagment a crear-ho, quasi l'afa-

lagava tant com l'objectiu primordial. Polític, ádhuc en la protecció

a iniciatives culturáis, aixó prepararía, amb altres empreses similars,

una certa hegemonía cultural de Catalunya.

»

No tot foren impressions del primer dia, sinó de successius obli-

gáis contactes. D'ells sorgiren, ben precisades, les bases de Tactual

Fundació.

Han passat més de quatre anys. Moltes coses, durant ells, s'es-

devingueren que no cal esmentar, si més no, perqué totes gairebé

són del domini públic.

Una de les més reeixides i de millors auguris quant a possibles am-

bicions futures, ha estat la Sinopsi Evangélica, reconeguda com «el

més gran esdeveniment literari de Catalunya en el que va de segle »

.

Ella, dones, és pauta, llicó i fermanca d'éxit.

Altrament, com totes les coses vives i fortes, la idea primitiva ha

anat evolucionant. Ha resistit el xoc d'idees contraposades. A llur

contacte i al de l'experiéncia, ella s'ha enriquit i afermat. Dintreuna

persistencia incommovible de la idea i de ses linies essencials, s'han

fet provatures en direccions diverses.

S'ha reeixit en algunes i s'ha desistit d'altres, temporalment o

definitivament. Hom cregué que fins esqueia canviar el ñora de

la Fundació, puix havia canviat un deis objectius, no pas primaris.

Llavors, de «Fundació Sant Damas», com es deia quan l'intent

era vertir de la Vulgata, sembla millor que es digués «Fundació

Bíblica Catalana», tantost fou cosa resolta vertir deis textos ori-

gináis.
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Calia, dones, recomendar; i amb la relativa impreparació del nos-

tre medi, la tasca esdevenia més feixuga. Pero reportava avantatges

positius. I era cedir el pas, deferentíssims, a mant projecte que la

F. B. C. ha vist sorgir durant aquests anys amb criteri i objectius di-

vergents del d'ella.

No cal dir que, en front de Pessencial invariabilitat deis objectius

nostres, ens abellia de veure alcar-se'n d'altres. Si prosperen, com és

d'esperar, no poden sinó destacar i enrobustir les nostres posicions.

I poc o molt les posicions nostres també contribuirán a enfortir

llurs objectius, llur voler de realització.

En mig, pero, de tantes reaecions i provatures, inequívoc tes-

timoni de les coses vives i un dia o altre triomfadores, restaven

cada cop més pronunciades aqueixes positives garanties de reei-

ximent

:

a) De part del Fundador, un voler indefectible de dur endavant

l'empresa, sostingut per una clara visió de la seva transcendencia reli-

giosa, cultural i patriótica, amb comprensió magnánima del risc i di-

ficultáis en les primeres passes de la Fundació.

b) De part deis Coliaboradors i dintre la consciéncia de la propia

responsabilitat, absoluta decisió de no plányer temps, treball ni sa-

crificis, no sois en ordre al reeiximent de llurs tasques, sinó devers

un objectiu previ, a hores d'ara aconseguit : crear en comú un estil,

puix a fi de comptes, i amb suma varietat d'estils, la Biblia és un lli-

bre, com no ho són per exemple els clássics.

c) De part meva, per últim, la ferma decisió de dirigir el menys

possible— i a les primeries quasi no gens, — d'actuar amb un cri-

teri en tot obertíssim, llevat deis dos o tres punts essencials a la

Fundació; de vetllar al menys tant com els coliaboradors mateixos

per la independencia del propi treball i del propi esforc dintre les

normes d'una obra essencialment de coHaboració ; de fer-la gradual-

ment tan ampia com sigui possible
;
d'encaixar-la, en fi, per simpatía

o per respecte, amb tota obra similar i amb qualsevulga d'altres em-

preses del moviment cultural nostrat, tot ell certament formidable

pels seus neguits, ambicions i prui'ges de creació, que tant contrasten
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amb la penúria del nostre passat— d'alguns segles immediatament

passats— i amb la nostra actual impreparació o insuficiencia, supe-

rades tanmateix quasi sempre per un voler taumatúrgic de rea-

lització.

*

D'aci a alguns anys, a molt pocs, si no falleixen els nostres

cálculs, la F. B. C. haurá enllestit les seves tasques iniciáis. El

nostre patrimoni espiritual es veurá enriquit amb una versió clássica

deis textos origináis, entenent per classicisme, no pas una elegancia

literaria d'oriflama, que seria una vil profanació de les Sagrades Lie-

tres, sinó un cale meravellós de la lletra catalana damunt la lletra

original, amb cura diligentíssima que no s'esbravin, en ésser trasbal-

sades al cátala, les esséncies deis textos origináis.

I sempre, no cal dir-ho, amb criteri afinadíssimament ortodox, i

erudició cenyidíssima— la nostra tasca no demana altra cosa— reve-

ladora, pero, d'un esforc respectable per comprimir el necessari i per

triar entre el més indispensable, tot precisant els motius on recolzen

les nostres posicions.

Com a sacerdots i de cara ais Llibres Sants, és immens el goig

nostre en veure'ls avancar, amb posat regi i espiritualment vestits

com nosaltres, en la vida i en la cultura del nostre poblé.

La versió de la Biblia a una nova llengua és una pedra milliária

en les vies de la civilitzaeió. Pero, sobretot, és una nova conquesta

per l'Evangeli i per l'Església. A través de la paraula de Déu escrita

i a impuls del manament de Jesús ais apóstols, del seu temps i de

tots els temps: «Aneu i ensenyeu a tots els pobles», l'Església s'as-

seu, dominadora pacífica, damunt una altra nacionalitat, previament

conquerida amb esforc heroic per a la civilitzaeió cristiana.

El gran ideal de l'Església, en ordre a les Divines Lletres, és dones

que elles arribin a parlar totes les llengües de la térra. « Els Parts

i els Medes, els Elamites i els que habiten la Mesopotámia, la Judea,
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la Capadócia, el Pont i l'Asia, la Frigia i la Pamfília, PEgipte i les

contrades de la Libia prop de Cirene, els vinguts de Roma, els Jueus

també i els prosélits, els de Creta i els d'Arábia els oírem (els

apóstols) en les nostres llengües parlant les grandeses de Déu».

(Act. II).

Heus ací l'alt misteri de la Pentecosta cristiana. Pero, ultra la

Pentecosta de la viva locució, hi ha la Pentecosta deis LlibresSagrats,

arca santa on la paraula de Déu resta perennitzada.

De cara a Catalunya, no és inferior al nostre goig de sacerdots el

goig nostre de patriotes.

La Biblia és el Uibre per excelléncia. En concepte, és ciar, de mera

hipótesi, prescindim-ne que ella és inspirada de Déu. Com a pur

document huma, encara és el primer llibre del llinatge.

Comenca per ésser-ho el poblé de la Biblia. Entre els semites o enllá

del món de Sem, poblé únic al llarg deis segles, el més gloriós i inde-

formable, el més abjecte i degenerat. Poblé de Judes, poblé de

Crist.

Comparable a les formacions geológiques, Yelaborado de la Biblia

ha durat uns mil cinc-cents anys. Vet ací una gloria que no té cap

llibre de cap poblé. Vet ací perqué furgant l'entranya de la Biblia,

no hi ha tresor espiritual que ella no descobreixi. No és un lli-

bre, és un Cosmos de l'esperit.

La gestació, única, del llibre i la misteriosa perennitat del poblé,

precipitaren i han imposat al món la unitat de Déu, que sois aconse-

guí d'albirar la més alta especulació filosófica de Grécia i Roma.

«Jo só el qui só » : Revelant-se així Jahvé Déu oferí ais homes la

noció més alta i més pura de la Divinitat, pero a través de la Biblia i

d'Israel.

La Biblia ha illuminat els homes amb la idea de creado, després

de tants de segles i de tantes cultures encara, avui, la més resplen-

dent entre les idees filosófiques, potser entre les mateixes idees reli-

gioses.

L'existénda de l'home en aquest món esdevé un misteri incom-

prensible si prescindim de la Biblia.



LA. FUNDACIÓ

El gran problema, difús en la consciéncia universal, d'una cai-

guda primitiva i d'una necessitat de Redempció troba en la Biblia

revelado meravellosa i en la persona de Jesús máxima solució.

Encara la Biblia ens assabenta d'una altra Realitat infinitament

transcendental : El Verb jet carn, en el qual Déu i home, creador i

criatura conviuen en unitat de persona.

En la Biblia recolza també el fet desconcertant de la perpetuació

del Cristianisme a través de la societat més meravellosa de la térra

:

l'Església Católica. La més meravellosa i la més cosmopolita.

La Biblia, en fi, ha vist sorgir, com qui diu, de ses entranyes, el

Pontificat Roma, paradoxa de les paradoxes, car parteix del menys-

preu del món i ha imposat al món el més alt respecte, amb una su-

premacía, que, prescindint de la Biblia, ningú no sap per qué és

acatada en mig de tantes ambicions, i per qué dura en mig de tantes

malvolences.

Per molts d'altres conceptes encara la Biblia és el llibre més

admirable de la térra, immensament superior a tot altre llibre.

No és possible de trobar-ne que despertin tants odis i que ins-

pirin tantes simpaties.

Cap no és objecte d'estudis més profunds i més obstináis, adés per

desentranyar-ne totes les riqueses, adés per polvoritzar-lo, posant de

relleu hipotétiques contradiccions i fallides.

Cap no involucra més veritats ni tanca més misteris. La ment de

l'home, davant d'ell, se sent petita per exhaurir les seves profundi-

tats, per desxifrar els seus enigmes.

Cap, en resum, no pot dur, ni dura mai amb més justicia el nom

de ¡libre per exceHéncia.

Mentre aquest llibre, primer del món, no tornés a parlar el nostre

idioma, en bella part fill de la Biblia, el cátala no tornaría a teñir tots

els honors, ni el primer honor d'una llengua cristiana i autóctona.

Li mancaría una de les entranyes més vitáis. Viuria, en part,

artificiosament o de manlleu. Per incuria o peí que fos, vegetaría,

sense esma, dintre un palau de l'esperit, directament o indirecta
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bastit amb carreus bíblics
;
pero sense consciéncia « de la pedrera

d'on eren extrets» (Isaías, Lí, i).

En nom de la Religió i de les lletres patries, cal, dones, felici-

tar-nos que sigui un fet la F. B. C. I felicitar-nos així mateix de

1'aparició d'aquest primer volum del Vell Testament en tot i per tot

dignissim de racolliment i deis encomis que assoli la tan esmentada,

i mai amb prou elogi, Sinopsi Evangélica.

P. MlQtJEL D'ESPLUGUES, O. M. CAP.

Sarria, setembre de 192J





EL PENTATEUC

De tots els lübres sagrats que ens han pervingut de l'Orient, el

Pentateuc, o sigui la collecció deis cinc volums on es conté la Llei del

poblé d'Israel, és sens dubte el més antic. Els de la Xina, que con-

tenen la doctrina de Confuci, i els Vedes de TÍndia li són molt poste-

riors, puix sembla que no atenyen l'época de Cir. No obstant

aquesta alta antiguitat, aquest Llibre sagrat avanza tots els altres, no

sois en simplicitat i grandesa, ans encara en normalitat humana, en

versemblanca, en l'economia del meravellós, que hi entra només

en la mida del necessari.

No cal dir que és també, cronológicament i canónicament, el pri-

mer llibre de la Sagrada Biblia, tant si s'esguarda el canon deis jueus,

com el de l'Església Católica. Els cinc volums que el formen, segons

diu la mateixa paraula nevTonrsOxoq (tiévte, cinc; TsC^oq, volum),

són anomenats pels jueus el llibre de la Llei, o simplement la Llei

(Tora). Els ñoras amb qué els coneixien i els coneixen encara els

jueus són formats per les primeres paraules de cada llibre; pero

d'engá que la versió grega deis Setanta els dona noms en aquella

llengua, aquests són els que els distingeixen arreu del món, Uevat

del llibre deis Nombres, que s'ha vist el nom retradu'it a la llengua

llatina i a les modernes. Heus aquí, dones, les diferents denomi-

nacions

:
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Noms hebrens

Bereixit (En el principi)

UeeUé Xemot (Aquests
son els noms)

Uaicrá (I apeHá)

Uaiedabber (I parla)

Elle haddebarim (Aqües-
tes són les paraules)

Noms grecs

r¿vEaic; (origen)

*'E£o5oc; (sortida)

Aeuítlkov (levític)

'ApL8(iOL (nombres)

Aeut£povójji.ov (sego-

na Llei)

Noms llatins i catalans

Génesis (Génesi)

Exodos (Exode)

Leuiticus (Levític)

Numeri (Nombres)

Deuteronomium (Deute-

ronomi)

El Génesi és un llibre essencialment historie i relata la creació del

món i de la humanitat i la historia deis patriarques fins a l'entrada

de Jacob i els seus filis a l'Egipte. VÉxode explica l'opressió d'Israel,

la seva sortida de l'Egipte i el pas peí desert fins a arribar a la mun-

tanya del Sinaí, i conté ja bastant de legislado. El Levític és quasi

del tot consagrat a promulgar les liéis del cuite religiós, exercit pels

filis de la tribu de Leví. El llibre deis Nombres conté la recensió del

poblé d'Israel en el desert i la historia del seu pelegrinatge des del

Sinaí a la plana occidental de Moab, davant per davant de la fita

oriental de la Terra promesa. El Denteronomi és una nova compila-

do de les liéis.

Per bé que no consti certament que Moisés ja distingís entre ells

aquests cinc llibres, elcert és que laversió grega dita deis Setanta ja ens

els dona separáis, i molt probablement tal divisió ja fou feta en temps

d'Esdras. No manca qui, atenent a llur estructura interna, creu que

ja de bell antuvi anaren separats. El cert és que cadascun d'ells té

un carácter ben peculiar, responent a un període divers de la historia

i de la legislado patriarcal i hebrea, i que fins llur redacció sembla

obeir a distintes represes. . Així VÉxode comenca recapitulant els

darrers relats del Génesi. El Levític acaba dient : « Aquests són els

ordenaments que dona el Senyor ais filis d'Israel en la muntanya del

Sinaí». D'una manera molt semblant acaba el llibre deis Nombres.

El Deuteronomi ve a ésser una mena d'epíleg.

Ens trobem, dones, davant el llibre fonamental del poblé d'Israel,

del llibre que es podría dir l'Evangeli de l'Antic Testament. El seu fi

és tot ell cristológic, puix altre no fou el del poblé hebreu. La funda-
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ció, tant histórica com jurídica, del. poblé teocrátic, de l'escollit de

Déu perqué guardés la promesa del Crist reñidor, a comenear per la

creació del món i la de Trióme, i de la caiguda que feia necessari

el Crist, és un esdeveniment que manlleva tota la seva extraordinaria

importancia a la tutura aparició del Messias, que el poblé teocrátic

prepara i simbolitza. Aixó explica la direcció convergent de tots el.s

capítols del Pentateuc envers un punt on encara no es troben, pero

on es trobaran, continuáis en igual direcció pels llibres següents,

quan l'Antic Testament concentrará tota la Llum de profecía en el

Nou, evacuant la figura en la realitat. I seguint encara igual trajectó-

ria, a partir del Crist, punt central, els llibres del Nou Testament pren-

dran una direcció divergent, escampant la Llum del Messias per tot el

món i tornant en els darrers capítols de l'Apocalipsi al cel, que Moisés

havia deixat a part des del segon versicle del Génesi.

Aquest sistema d'eliminació de tot alió que no va al Crist és seguit

constantment peí sagrat autor del Pentateuc. Després de limitar-se

a la térra, va de pressa, a través de la creació deis éssers inferiors,

envers l'home, i entre els filis de 1'home va deixant de banda Caín, i

tots els altres descendents, que ni esmenta, nats directament d'A-

dam, i després Cam i Jafet, per seguir la genealogía a dret fil per

Sem envers Tare i Abraam, deis filis del qual elimina Ismael i des-

prés Esaú, per arribar a Jacob, altrament dit Israel, pare del poblé

escollit. I ja des de llavors, Moisés fa cas omís de tot el que no

sigui poblé israelita o directament no s'hi relacioni. Fins té una fór-

mula bona i feta per a significar quan un patriarca es troba dins la línia

recta, o molt prop d'ella, i en vol, per tant, explicar la descendéncia :

«Aqüestes són les generacions de Set, de Tare, d'Abraam», etc.

Fonament historie i jurídic de l'Antic Testament i, per tant, també

del Nou, no és gens estrany que s'hagi provat de somoure'l, posant

en dubte o negant tot simplement l'autenticitat mosaica d'aquest 11 i—

bre. Tal discussió data de fináis del divuité segle, car abans ningú no

n'havia ni dubtat, i tot fa pensar que aquesta veritat históricament in-

trontollable tornará a estar en possessió pacífica, puix és d'aquelles tesis

fonamentals que una crítica acurada acaba per afermar definitivament.

2 - ANTIC TESTAMENT I
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En primer lloc, cal afirmar que Moisés pogue escriure el Pentateuc.

Home d'una gran intelligéncia, alliberador, conductor i legislador

d'un poblé oprimit, en coneixia totes les antigües tradicions, que

fins aleshores la longeviíat deis patriarques i la ignorancia en mo'ts

d'ells de l'escriptura (co que dona tenacitat a la memoria) havia eon-

servat intactes. Altrament, nascut en la contrada més civiützada de

la térra i educat en la cort de Faraó, Moisés posseía tota la cultura

del seu temps, i no cal dir, dones, l'ús de l'escriptura. Ningú no

pot pas dubtar que l'escriptura era llargament practicada a Egipte

en aquella época, i moltes ceníúries abans, com ho testimonien les

inscripcions trobades en monuments, pefgamins i papirus, ja des del

temps de la dotzena dinastía. J, encara, cal teñir per cert que Moi-

sés, l'home més eminent del seu poblé, posseía ja un alíabet, sis-

tema d'escriptura que, segons recents troballes arqueológiques al Si-

nai, empraven alguns pobles de raca semítica, i el qual passá a Grécia

per mitjá deis íenicis. Sois així s'explica que els noms de les ¡letres,

radicalment iguals a FOrient i a l'Occident, no tinguin cap sentit en

grec, i en canvi en tinguin en les llengües semítiques.

Estant en possessió de tots els elements per a escriure, no és sino

molt natural que un conductor genial del seu poblé, el qual treu de

l'esclavatge i forneix d'una sapientíssima legislado, tingui el pensa-

ment i ádhuc sentí la necessitat d'escriure'n la historia i consignar-ne

les liéis en un codi.

D'altra banda, tant la tradició jueva com la samaritana i després !a

cristiana són unánimes a atribuir la paternitat del Pentateuc al gran

Legislador. Podríem adduir testimonis de tots els llibres de la Biblia.

Vegi's, només, l'august testimoni de N. S. Jesucrist quari amb el

nom categóric de «Llibre de Moisés», cita textualment l'Exode, III, 4

(cf. Me. XII, 18-27 i J°- V, 45-47). Es evident que si Moisés no

ios l'autor del llibre, aqüestes citacions perdrien tota la seva valor.

A més a més, com fa notar Vigouroux i d'altres, tota la historia

jueva pressuposa la legislado del Sinaí. I co que és únic en la his-

toria d'aquesta i confirma els seus orígens d'una manera co'pidora,

és que, a diíeréncia de les altres legislacions, que són tetes a imatge
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i semblanca deis pobles que han de regir, l'hebraica contradiu totes

les inclinacions naturals, les tendéncies i els gustos del poblé jueu, i

malgrat aixó, aquest s'hi sotmet. A no ésser donada aquesta Llei

per Moisés, el gran Cabdill de la deslliuranca, aital submissió seria

inexplicable.

Ultra les proves que ens donen els aitres llibres canónics d'origen

posterior, en tenim una altra en les descobertes i monuments egip-

cis. La meravellosa exactitud deis detalls més petits demostra una

coneixenca perfecta de l'antic Egipte, sobretot deis temps deis Ra-

méssides (xix
a
dinastía), i més concretament de Meneítá I, que s'es-

cau ésser l'época de l'Éxode. La descripció de l'estat del país, deis

costums, les nombrases indicacions topográfiques, l'organització de

l'exércit, són própies d'aquesta época i no s'escaucn a les deis Fa-

raons posteriors.

Tenim, dones, l'obra auténtica del gran Alliberador del poblé que

Déu s'havia escol'it i no una compilació tardana i heterogénia.

Ens cal, pero, advertir que el fet d'ésser Moisés l'autor del Penta-

teuc no priva que ell se servís de documents anteriors, sobretot en

el Génesi; alguns escrits poétics, com els cants que transcriu, i aitres

de folklórics són manllevats a la tradició oral que en els pobles pri-

mitius era fidel i vivíssima, talment que, tot ¡legint els primers capítols

de! Génesi, podem teñir gairebé la certesa que assaborim al peu de

la lletra les primitives narracions cosmogóniques i protohistóriques

que els veils patriarques quasi miHenaris es transmetien en formules

rixades de memoria per tal d'impedir-ne l'alteració.

Tampoc no cal negar com impossible que Moisés utilitzés secre-

taris o amanuenses. Un llibre dictat és sernpre un ¡libre atribui'ble a

qui dicta, i ádhuc se salva l'autenticitat si l'autor iliustra l'escrivent

sobre les idees que vol que exposi, a reserva de repassar despres l'es-

crií i segeílar-lo am'o la seva autoritat. En aquest cas, podríem su-

posar que foren aquests secretaris els que redactaren el darrer capítol

del Deuteronomi, on és relatada la mort de Moisés.
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*
* *

Breus paraules sobre el sistema de treball seguit en aquesta versió,

les quals hauran de valer, en alió que els sigui aplicable, per a tots

els Uibres de la Biblia encomanats a la comissió que ha tradu'ít el

present.

Incompetents per a fer cap fixació de text, que, altrament, no era

pas la nostra comesa, hem seguit el text hebreu de la Políglota de Vi-

gouroux, tenint en compte el de Kittel. Així mateix, per al text grec

hem tingut en compte l'edició de Hagen i per a la Vulgata, en alió

que hem hagut d'utilitzar-la, la d'Hetzenauer. Per la mateixa rao

esmentada, no hem volgut generalment decidir peí nostre judici la

inclusió o exclusió de les variants que presenta el text grec respecte

de l'hebreu, ans hem seguit un criteri d'autoritat rebuda. Per aixó

hem tingut sempre a la vista, preferentment a altres obres i sense

oblidar la bibliografía especialitzada, la versió francesa de Crampón,

avalada per la brillant tradició deis Sulpicians de París, i la recen-

tíssima del P. Alberto Vaccari, S. J., a l'italiá, que porta tot l'alt

prestigi del Pontifici Instituí Bíblic de Roma, que n'és l'entitat pro-

pulsora.

Abandonant, com és arreu de consuetud, la divisió tipográfica per

capítols i versets (que tanmateix resten indicáis per tal de poder tro-

bar les citacions), adoptem una altra divisió més adient a l'estructura

interna deis lübres, que en les seves línies generáis és la que va

essent adoptada per quasi tots els editors recents. Així mateix par-

tim, quan cal, els versets per donar ais diálegs claredat tipográfica i

transcrivim en forma de versos separáis les formes poemátiques.

Quant a notes, ens limitem a les indispensables. En posem de

filológiques quan el text és dubtós o quan hi ha en els textos origi-

náis variants més o menys divergents, totes acceptables. D'arqueo-

lógiques, geográfiques i históriques, posem les imprescindibles per a
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la inteHigéncia del text. 1 quant a les exegétiques, les que calen per

a exposar textos bíblics d'abast dogmátic o moral. El primer sostre

de notes, a una columna, conté els llocs paraHels al versicle del text

indicat al príncipi de cadascuna.

*
* *

Una darrera remarca pertocant al Uenguatge emprat en aquesta

versió.

Es de justicia comencar fent homenatge a la memoria de l'insigne

Mn. Frederic Gasear, iniciador de l'anostrament bíblic, autodidacta

genial, en qui el mancat mestratge de l'adolescéncia era suplert per

la perspicacia, i l'incomplet assaonament de l'idioma per la prodigiosa

florida verbal, ens llega un Génesi i un Éxode que, per a ésser defini-

tius i incorporáis a la nostra edició, només hauria mancat llimar-los

els caires vius de la seva forta personalitat, que si els donaven una

torta sabor literaria i una suggestió verbal de vegades insuperable,

els llevaven, en canvi, aquell to objectiu, impersonal, desestilitzat,

que ha de teñir una versió normal de la Biblia. Volem, pero, fer

constar que la versió clascariana, que creix de proporcions i de finor

com més de prop hom s'hi acosta, ha estat la base de la present, i

que a ella som deutors de la majoria de solucions idiomátiques deis

nombrosos i greus problemes que una tasca com aquesta presenta.

I perqué l'homenatge fos més vistent, hem volgut respectar sense

tocar-hi quasi res, el dificilíssim capítol XLIX del Génesi i el XV de

l'Exode, que ell anostrá amb insuperable mestria. Així el nom illus-

tre de Mn. Clascar figurará merescudament al primer volum de la

Fundació Bíblica Catalana com el de l'iniciador de la versió bíblica,

que, a haver ell viscut, ja seria acomplerta.

El carácter predominantment literari de la nostra versió ens ha

donat la norma a seguir en la tasca. No hem traduit literalment, ans

hem cercat, dintre la fidelitat més escrupolosa, una forma literaria

catalana que donés el més possible l'emoció primigénia del text sa-
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grat, sense amplificacions ni precisions interpretatives. Molt sovmt

el més literari és la textualitat ; de vegades, pero, el tomb hebreu no

essent rebedor en la nostra llcngua, cal acudir a l'equivaléncia d'emo-

ció tant com de significado. Una cosa ens hi ha ajudat, i és l'estat

proteic de la nostra llengua, la qual, en pie moment de replasmació

literaria, co és a dir, de creació de figures, de recerca de sonoritats,

de troballa de derivats nous i de tornejats sintáctics, ofereix un planter

de solucions i una expedido de moviments tota a propósit per a plas-

mar-hi creacions de tota mena. I aci voldríem fer notar que el carác-

ter primitiu, gairebé preliterari, deis llibres que van en aquest volum,

hem cregut que ens autoritzava a emprar amesuradament formes un

xic arcaiques de l'idioma, com per exemple, la forma átona mon ton

son de l'adjectiu possessiu, l'auxiliar ésser en la veu activa, etc. Sem-

pre, pero, hem tingut un gran compte a evitar que un to literari

massa pujat perjudiques la claredat del llibre. Per bé que cada

dia es pot fer un pas endavant en el sentit d'escriure cátala literari

per a tothom, no és en una versió de la Biblia on s'han de fer aquests

passos, ans potser convé que resti un xic enrera respecte de l'estat de

les persones de sólida cultura literaria.

En la transcripció de ñoras propis de persones o llocs, hem seguit

la lectura de la Vulgata, no donant, pero, forma totalment catalanit-

zada sinó a aquells que l'han rebuda de 1 us popular, com Benjamí,

Salomó, etc.

Notem, per fi, que hem pogut utiützar una copia del códex exis-

tent a la Biblioteca Nacional de París duna Biblia catalana medieval,

la qual ens ha fornit belles i castisses solucions a alguns deis dificils

problemes de llengua que sovint presenta una traducció d'aquesta

naturalesa.
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I.LIBRES DE LA BIBLIA

Gn. Génesi Dan. = Daniel

Ex. = Exode Os. Oseas, profeta

Lv. = Leviiic Ioel = Joel id.

Nm. = No ni b res Am. = Amos id.

Dr. = Deuteronomi Abd. = Abdias id.

los. Josué Ion. Joñas id.

idc. Jutges Mich. Miqueas id.

Rt. Rut Nah. Naum id.

Sm. Samuel, Ilibres I i II, (I i Hab. Habacuc: id.

II deis Reis) Soph

.

Sofoniaí; id.

Rg- Reis, Ilibres III i IV Agg- Ageu id.

Par. Paralipómens Zach. Zacarías id.

Esr. Es d ras Mch. Malaqui;ts id.

Neh. Nsemias, o liibre II d'Es- Mee. Macabeus (Lübres I i II)

dras Mt. Mateu(Evangeli segonsSt.)

Tb. Tobías Me. Marc (Evangeli segons St.)

Idt. Judit Le. Lluc (Evangeli segons St.)

Est. Ester lo. Joan (Evangeli segons St.)

Iob Job Act. Actes deis Apóstols

Ps. Psalteri o liibre deis Psalnis Rom. Epístola de St. Pau ais Ro-

Pr. Proverbis mans

Ecl. Eolesiastes Cor. Epístola ais Corintis (I i II)

Cant. Cántic deis cántics Gal. Id. ais Gálates

Sap. Saviesa Eph. Id. ais Efesis

Eccli. Eclesiástic de J. de Sirac Phil. Id. ais Fiiipenses

Is. Isaías, profeta Col. Id. ais Colossenses

Ir. Jeremias, id. Thes. Id. ais Tessalonicen-

Ez. Ezequiel ses (I i II)
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Tim. = Epístola a Timoteu (I i II) Ep lo. =
Tit. = Id. a Titus

Philem. = Id. a Filemó lac. —
Hbr. = Id. ais Hebreus lud. =
Ptr. = Epístoles I i II de St. Pere Apc. =

Epístoles I, II i III de Sant

Joan

Epístoles de St. Jaume

Epístola de St. Judas

Apocalipsi de St. Joan

ALTRES

(ir. = Text grec alexandrí i deis EXX
Vg. = Text de la Vulgata

' ' = Les paraules entre comes sim-

ples són del text grec

v. = Verset

s. = segiient

Les xifres romanes indiquen els capí-

tols; les arábiques els versets

N. S. E. O. en les notes indiquen els

punts cardinals
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NOTICIA PRELIMINAR

Magnific exordi del Pentateuc, i ádhuc de tota la Biblia, el Uibre que

els traductora grecs anomenaren amb gran propietat Génesi, relata amb una

grandesa i una siraplicitat imposants els orígens del món i del llinatge

huma. Teixit molt probablement en els seus primera capitols amb relats

tradicionals d'aquells grans fets, ens guarda la ver. de la humanitat primi-

tiva, pero ben aviat s'hi veu la tendencia envera el poblé d'Israel, la

génesi del qual exposa, per seguir després la seva historia i legislació en

els altres llibres de la Biblia. Totes les seecions del llibre están merave-

llosament estructurades i Iligades, i demostren en l'autor unitat de con-

cepció i de fi.

Heus ací la seva divisió general :

I. Cosmogonía (I, i —II, 3). — Exposa la creació del món, obra de

sis dies.

II. Creació i caiguda de l'ho.me (II, 4-III, 24). —-Creació de la pri-

mera parella, lloc on Déu la posa, precepte de Déu i transgressió de l'home.

III. Fills d'Adam (I\'). — ¡ listória de Caín i Abel i del primer bomicidi.

I\
r

. Genealogía dels primers patriarques (Vr
). — Noms, ordre i lon-

gevitat deis primers patriarques fins a Ñoé.

V. El Diluvi (VI, i-IX, 17). — Preparado, execució i final de la gran

catástrofe i pacte de Deu amb Noé.

VI. Generacions de Xoe 1 dels seus fills (IX, 18-XI, 19).— Quadre

general de les genealogies dels fills de Xoé fins a la torre de Babel.

Vil. Generacions de Sem (XI, 10-26).

VIII. Generacions de Tari- (XI, 27-32).

IX. Vocació d'Abraam (XII, i-XIV, 24). — Abraam, eixit de la seva

térra natal, va en térra de Canaan, on es separa de Lot. S'esdevé en

aquell país la guerra deis nnu reis, en que els vencedors s'enduen captiu

Eot, i Abraam el rescata vencent-los.
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X. Alianza de Déu amb Abraam (XV, i-XXV, n). — Es comencen

a dibuixar els primers orígens del poblé escollit. Déu promet a Abraam

una gran descendencia, en la qual hauran benedicció totes les gents. Poc

després 1¡ neix Ismael de Pesclava egipcia Agar. El pacte és confirmat i

signat amb la circumcisió. S'esdevé llavors la gran teofania en qué és

promés Isaac i que precedeix la destrucció de la Pentápolis. Neix Isaac i

tsclaten gelosies entre Sara i Agar que determinen la separació d'Agar i

Ismael de la casa d'Abraam, i l'origen del poblé ismaelita. Després de

contar el sacrifici d'Isaac i la mort de Sara, ve l'episodi de les noces

d'Isaac amb Rebeca, bella página de poesia bíblica.

XI. Generacions d'Ismael (XXV, 12-18).

XII. Generacions d'Isaac (XXV, 19-XXXV, 29). — Neixen els dos

bessons Esaú i Jacob ; el segon, preferit de la mare que decanta envers ell

la benedicció paterna a la qual anaven vinculades les promeses de Déu.

Jacob fuig de la fac del seu germá enfellonit, envers la térra deis seus

antenats (Padan-Aram), camí de la qual té la gran visió de Betel. Con-

treu dobles noces amb Lia i Raquel, i adquireix grans riqueses en ramats.

Amb les mullers i filis se'n torna a la térra natal, on es reconcilia amb
Hsaú, i s'estableix a Siquem; allí s'esdevé el rapte de Dina i la matanca de

siquemites pels filis de Jacob. Jacob llavors va a establir-se a Betel.

XIII. Generacions d'Esaú (XXXVI, 1-43). — Com les d'Ismael, són

passades amb un simple esment, per tal com no pertanven al poblé

escollit.

XIV. Generacions de Jacob (XXXVII -L). — En aquesta darrera

secció es conté la historia de Josep, prou coneguda, Pestabliment de Jacob

i els seus filis a l'Egipte, la grandesa de Josep i les benediccions i mort de

Jacob.

D'aquestes divísions apar ben clara la intenció de l'autor sagrat, de

teixir l'arbre genealógic del poblé d'Israel, excloent-ne successivament tots

els brots estranys. Hagut compte d'aquest objectiu, no seria cap meravclla

que contingués llacunes, una recensió completa de tots els patriarques no

essent-li necessária. Els fets relatats enclouen alguns milenars d'anys,

deis quals és impossible de drecar una rigorosa cronología.

El llenguatge d'aquest llibre té un to tot primitiu. Construeix les grans

visions cosmogóniques i protohistóriques amb carreus grandiosos, sense

gaire poliment, i els ajunta i ádhuc repeteix amb una simplicitat gran-

diosa que és el major encís d'aquestes planes. Peces de folklore patriarcal

'['esmalten sovint, com també expressions de sublimitat impressionant, que

condensen grans corrents d'emoció, que després es desplegaran en els

.successius llibres inspiráis.
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COSMOGONÍA
(I, í-H, j)

(C. I.)
1 En el principi crea Déu el cel i la térra.

2
I la térra era

vastitud i buidor, i la tenebra era damunt la fac de l'abisme, i l'esperit

de Déu planava damunt la fac de les aigües.

8
I digué Déu: Sia llum. I llum fou. 4

I veié Déu la llum com

era bona. I departí Déu entre llum i tenebra. r>

I anomená Déu la llum

dia i la tenebra anomená nit. I fou vespre i fou matí, dia primer.

G
I digué Déu: Sia un firmament en mig de les aigües que faci

departiment entre aigües i aigües. 7
I féu Déu el firmament i establí

separació entre les aigües de sota el firmament i les aigües de da-

munt el firmament. I així fou. 8
1 nomená Déu el firmament cel. I

íou vespre i fou matí, dia segon.

1, Ps. xxxii, 6 ; cxxxv, $ ; Eccli. xviii, i ; Act. xiv, 14; xvn, 24. — 3, Hbr. xi, 5.— 7, Ps. cxxxv, 6 ; cxlviii

4 ; Ier. x, 12 ; u, 15.

1 .
— En el principi del món, quan no

existia res fora de Déu. — Crea Déu del

no-res, en virtut de la seva omnipoten-
cia. — La paraula hebraica bará « crea »

ha estat interpretada tothora en sentit de

creació ex nihilo. L'exégesi judaica

convé en aquest punt amb la cristiana.

— El cel i la térra, qo és, tot l'uni-

vers.

2. — La tet ra era un caos voltat de

tenebra. L'esperit de Déu. Principi de

tota vida. Planava. Imatge que recorda

l'águila que plana les ales damunt els

petits per escalfar-los i aconduir-los.

4.

—

La llum. Un fluid lluminós as-

tral. — Era bona. Ho era en si, i en or-

dre a l'univers.

5 .
— Literalment un dia, una fase que

dura un determinat periode de temps
que l'hagiógraf compara al dia natural.

6. — Firmament. Literalment extensió

que separa les aigües que cauen deis

núvols en forma de pluja de les aigües

de les mars. — Gr. després del mana-
ment creador, afegeix l'acompliment

:

' I així fou ', segurament per guardar si-

metría amb els al tres dies de la creació.

En canvi, ho suprimeix al final del v. 7.

8. — Gr. afegeix :
' I veié Déu que el

firmament era bo '.
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n
I digué Déu: Conflueixin les aigües de sota el cel en un !loc i

aparegui I'eixut. ¡ aixi fou.
10

1 anomená Déu l'eixut térra i els

conflents de les aigües anomená mars. I veié Déu com era bo. 11
1

digué Déu : Germini la ierra verdesca, herba que faci sement, i arbres

que Uevin fruit tenint sement dintre scu segons mena, damunt la térra.

I aixi fou. 12
1 la térra brostá verdesca, herba espargint sement segons

mena, i arbres fruiters amb sement segons mena. I veié Déu com

era bo. 13
1 rou vespre i fon matí, dia tere.

11
í digué Déu: Siguin lkimeners al firmament del ce], que de-

parteixin el dia i la nit, i facin de senyals, de dates, de dies i d'anys.

15
1 siguin per a Iluminaría al firmament del cel, per tal d'iHuminar la

térra. í aixi fou. 16
I féu Déu els dos grans llumcners: el llumener

major per a regiment del dia, i el llumener menor per a regiment de

la nit, i els estéis.
17

1 posa'ls Déu al firmament del cel per iliuminar

la térra,
t8

i per a regiment del dia i de la nit, i per a departiment

entre la llum i la tenebra. I veié Déu com era bo. 19
I íou vespre

i íou matí, dia quart.

20
1 digué Déu: Criin les aigües rcptils d'ánima vivent, i aus vola-

dores siguin damunt la térra a la fac del firmament del ce!.
21

1 crea

Déu les grans balenes i tota anima de bestia reptil, que criaren les

aigües segons mena i tota au alada segons mena. í veié Déu com era

bo. 22
1 Déu els bencí dient: Creixeu i multipliqueu-vos i ompliu

les aigües en les mars i que les aus es multipliquin damunt la térra.

23
1 fou vespre i fou matí, dia cinqué.

10, loo. xxxvitr, 4 ; Ps. xxxir, 7 ; lxnxviii, 12 ; cxxxv, ó. — 14, Ps. cxxxv, 7.

9. — Gr. afegeix: 'I confíuíren les

aigües de sota el cel en llurs conlients,

i aparegué l'eixut'.

11. — Gr. : herba que faci sement
' segons mena'. — Dintre scu s^jcus inc-

ita. Creació separada de les especies o

caps diferenciáis.

14.

—

Al frmcimenl del cel. Gr. afe-

geix : 'per ¡Iluminar la térra'. Tota
aquesta relació és en vistes a la térra i

a la successió del temps segons el ca-

lendan religiós, el qual era regit peí mo-
viment de la Uuna.

20. — Preparada la térra per al des-

envokipament de la vida animal, co-

menca la creació d'aquesta. — Réptils.

Hls hebreus anomenaven a voltes repíils

els peixos, perqué Uisquen damunt el

ventre

.

21 .
— Les grans balenes. « Tanninim »

s'aplica tant ais monstres marins com
ais arnñbis.



GÉNESI-I, 24-II,
3 7

-'I digué Déu: Cri'í la torra anima vivent, scgons mena, jument

i reptil i bestia salvatgina, segons mena. I així fou. 25
1 féu Den la

bestia salvatgina segons mena, i el jument segons mena, i tot reptil

de la térra segons mena. I veié Déu com era bo. 26
I digué Déu:

Fem l'home a imatge nostra, segons semblanca nostra, i sen)roregi

sobre el peix de la mar, i sobre l'au del cel, i sobre el jument, i sobre

tota la térra, i sobre tot reptil damunt la térra.
27

1 crea Déu l'home

a imatge seva. A imatge de Déu el crea: baró i fembra els crea.

28
1 els beneí Déu i els digué : Creixeu i multipliqucu-vos i ompliu la

térra i senyoregeu-la i domineu sobre el peix de la mar, i sobre l'au

del cel, i sobre tot reptil qui s'arrossegui damunt la térra. 29
1 digué

Déu : Heus aquí que jo us he donat tot herbei que grana sement da-

munt la fac de la térra, i tot arbre que lleva fruit produint sement

:

siguin per a vosaltres en nodriment, :5° i per a tota bestia salvatgina,

i per a tot ocell del cel, i per a tot reptil que s'arrossega damunt la

térra, que tinguin esperit de vida; tota verdor d'herbei será en no-

driment. I així fou. veié Déu tot co que havia fet i heus aquí

que era molt bo. I fou vespre i fou matí, dia sisé.

(C. II.)
X
I foren acabats el cel i la térra i tot l'estol llur.

2
1 ees-

sá Déu el dia seté de tota l'obra seva, i reposa el dia scté de tota

l'obra d'el!, la que havia feta.
:;

I beneí Déu el dia seté i el santifica,

per tal com en ell reposa de tota sa obra, la que havia Déu creada.

26, I Cor. xt, 7; Col. ni, 10. — 27, Sap. 11, 25; Eccli. xvii, 1 ; Mt. xix, 4.— 31, Eccli. xxxix, 21 : Me. vil,

57. — 2, Ex. xx, 1 1 ;
xxxi, 17 ; Ot. v, 14 ; Hbr. xv, 1.

24 ss. — üreació del animáis terres-

tres, réptils o mamífers. Forma la pri-

mera part del dia sisé closa amb l'he-

mistiqui : i veié Déu com era bo. La
segona part és la creació a part de l'ho-

me, la qual resta closa en el v. 31.

—

Jument és pres en el sentit llati d'animal
de jou o de bast.

26. — Gr. : domineu sobre el peix de
la mar, i sobre l'au del cel, 'i sobre tot

jument i sobre tota la térra' i sobre

tot reptil, etc.

1 .
— La paraula sdbd vol dir exércit,

poténcia, ("orea, d'aqui també ornament.
Posem estol que en cátala elássie enclou
el primer signiíicat i s'adiu bé amb el

segon.

2. Reposa el dia seté. Co és, deixá de

crear noves especies, malgrat de con-
servar-Ies, governar-les i mantenir-les

amb el seu concurs. L'hagiógraf des-

criu el treball de Déu— el qual és un
simple acte de voluntat — a faisó del

treball de l'home, per tal de fer-se capir

i establir el prototipus de la setmana
sabática.



CREACIÓ I CAIGUDA DE L'HOMK

(II, 4-i", 24)

L'estat d'innocéncia

4 Aqüestes són les generacions del cel i de la térra, en llur creació.

Aquell dia en qué féu Jahvé Déu la térra i el cel,
5 cap lluc del camp

encara no era damunt la térra, ni cap herba del camp encara no apun-

tava, perqué no havia Jahvé Déu tramés pluja damunt la térra, i

home no hi havia per a conrear-la.
fi

I una boira s'alcava de la térra

que arrosava tota la fac de la térra.
7
I faiconá Jahvé Déu l'home de

la pols de la térra i inspira en sa fac un alé de vida i esdevingué

l'home ánima vivent. 8
I planta Jahvé Déu un paradis a Edem, devers

Orient i posá-hi l'home que havia faiconat.
9
I féu brostar de la térra

Jahvé Déu tot arbre bell a la vista i gustos a la boca, i l'arbre de la

vida en mig del paradis, i l'arbre de la ciéncia del bé i del mal. 10
1 un

7, I Cor. xv, 1 5.

4-7. — Es una recapitulado de la nar- naixenca el Tigris i l'Eufrates. Els ai-

rado precedent per tal de prepararla his- tres dos rius citats, Fison i Geon serien

tória de l'home, esbossada abans dins respectivament el Cir i l'Araxes, els

el conjunt de tota la creado. quals ixen de l'Arménia i aboquen llurs

7.— Home, en hebreu és la mateixa aigües al mar Caspi. Cal teñir en comp-
paraula Adam.— De la pols de la térra. te que l'hagiógraf parla d'un temps an-

Co és, d'elements trets de la matéria terior a les commocions geológiques
primordial de la massa terrestre. diluvianes.

8. — Edem en hebreu significa també 9.— L'arbre de la vida destinat a con-

delicies, per aixó Vg. tradueix paradisum servar indefinidamentla vida corporal de

uohiptatis, paradis de delicies. Fou una l'home i l'arbre de la ciéncia del bé i

regió de l'Orient no identificada amb del mal pels efectes que produí en l'ho-

certesa. Segons la majoria d'arqueó- me en haver-ne menjat. Segons doc-

legs, es tracta de l'Arménia, on teñen trina deis Sants Pares, aqüestes deno-



GÉNESI -II, 11-25

riu eixia d'Edcm i regava el paradís i d'allí estant es partia i formava

quatre bracos.
11 El nom de l'un era Fison, aquest és el que envolta

tota la térra d'Hevilá, on és l'or.
12

1 l'or d'aquella térra és bo: i

allí és el bdelli i la pedra d'ónix. 13
I el nom del riu segon, Geon

;

aquest és el que envolta tota la térra de Cus. U
I el nom del riu ter-

cer, Tigris; aquest és el que va envers l'Orient d'Assur. I el riu

quart és l'Eufrates.

15
1 prengué Jahvé Déu 1'home i el posá al paradís d'Edem per tal

que el conreés i el guardés. 16
1 maná Jahvé Déu a l'home, dient:

De tot arbre que hi ha al paradís, podrás menjar, 17 pero de l'arbiv

de la ciéncia del bé i del mal, no en menjarás, car el dia que en men-

jarás, ben cert morirás.

18
1 digué Jahvé Déu: No és bo que l'home sigui sol; li faré un

ajut a ell avinent. 19
1 Jahvé Déu faiconá de la térra tot animal

del camp, i tot ocell del cel, i els emmená envers Adam per veure com

els anomenaria, i tot alió que anomená Adam 'a animal vivent, alió

té de nom. 20
1 Adam posá nom a tot jument, i a tot ocell del cel,

i a tota bestia del camp. A Adam, pero, no fou trobat ajut a ell avi-

nent. 21 Llavors Jahvé Déu íéu caure un son damunt Adam, el qual

s'adormí; i prengué una de ses costelles i clogué cam al lloc d'ella.

22
1 Jahvé Déu faiconá la costella que havia pres d'Adam en dona i

l'emmená davant Adam. 2S
I digué Adam: Ara, aquesta és os deis

meus ossos i cam de la nieva cam; aquesta haurá nom dona, per-

qué de baró ha estat presa.

11, Eccli. xxiv, 55/— 23, Mt. xix, 5; Me. x, 7 ; I Cor. xi, 9; Eph» v, jl.

minacions responen al precepte de qué tat del qual devia tots els béns.» (S. J.
foren objecte i no a la naturalesa de Crisóst.) Ben cert morirás. Literalment

:

Uurs fruits naturals. morir morirás, hebraisme moltcomú.
1 1 - — Hevilá. Es diu que era una re- 19-20. — Aquests dos versets formen

gió al NE. de l'Arábia. un paréntesi introductori a la creado
12. — bdelli. Goma resinosa. de la dona, per aixó faiconá no significa

13. — Cus. Terra d'Etiopia. que la creació deis irracionals fos pos-
15- — Gr. : l'home ' que havia faico- tenor a la de l'home ; el verb central és :

nat'... els amena envers Adam.
17.

—

No en menjarás. Gr. en plural. 23.

—

Haurá nom dona. En hebreu
— Prohibido de menjar d'aquell arbre ixá, femení de ix, baró. No hem gosat
per rebre Déu de l'home un tribut d'o- a donar la versió baronessa, que conser-
bediéncia, per «obligar-lo a reconéi- varia la correspondéncia dintre la ma-
xer que tenia un Senyor, :i la lliberali- teixa arrel que presenten en hebreu els



IO GÉNESI-II, 24-111, 12

21 Per aixó deixará l'home son pare i sa mare i s'ajuntará a sa

muller i esdevindran ells dos una sola carn. 25
1 tots dos, Adam i

sa muller, eren ñus i no se n'enrogien.

La caiguda

(C. III.) ^eró el serpent era astut, més que tot animal del camp

que havia fet Jahvé Déu, i digué a la dona: ¿Es que talment Déu

us ha dit: No menjareu de cap arbre del paradís?

2
I digué la dona al serpent: Del fruit de l'arbrat del paradís men-

gem, 3 pero del fruit de l'arhre que és al mig del paradís, ens ha dit

Déu: No en mengeu ni us hi acosteu, per tal que no moriu.

'I digué el serpent a la dona: No morireu pas. 5 Bé sap Déu

que el dia que en mengéssiu se us obriran els ulls i screu com Déu,

coneixedors del bé i del mal.

11

1 veié la dona que bo era l'arbre per a menjar, i plaent a l'es-

guard, i desitjable per heure la saviesa; i abastant del seu fruit, en

menjá, i en dona al seu home, proper a ella, el qual en menjá.

7
1 obriren-se els ulls deis dos, i conegucren que eren ñus i cosiren

fulles de figuera i es feren cenyidors. 8
I oíren la remor de Jahivé Déu

que caminava peí paradís a l'oreig del capvespre, i s'amagaren Adam

i sa muller de la fac de Jahvé Déu en mig de l'arbrat del Paradís.

11

1 crida Jahvé Déu a Adam i li digué: On ets?

10
1 respongué : He sentit la teva remor peí paradís i he temut, per

tal com sóc nu, i m'he amagat.

11
1 li digué : ¿Qui, dones, t'ha tet conéixer que ets nu? ¿Tal volta

has menjat del fruit de l'arbre, del qual et tenia manat que no

mengessis?

12
I respongué Adam: La dona que em donares de companvia,

ella m'ha donat fruit de l'arbre, i he menjat.

24, I Cor. vi, 16. — 4, II Cor. xi, j. — 6, Eccli. xxv, 35 ; 1 Tim. 11, 14.

ñoras de l'home i de la dona, tot i ha- aquesta locució a l'autor hagiógrat.

ver-la trobada en la versió catalana i ss. — Aquesta bellíssinia relació és

medieval de la Biblia que es conserva histórica i no aHegórica. La temptació

a la Biblioteca Nacional de París. comenga amb el dubte i acaba amb la

24. — Alguns exegetes atribueixen caiguda.



GÉNESI-III, 13-24

13
1 digué Jahvé Déu a la dona: ¿Qué és aixó que has fet?

í respongué la dona: El serpent m'ha enganyada i he menjat.

11
1 digué Jahvé Dcu al serpent: Per haver fet aixó, male'ft serás

entre tota bestia, i entre tot animal salvatge ; ventre en térra camina-

ras i llim menjarás tots cls dies de ta vida. ^'Enemistat posaré entre

tu i la dona i entre ton sement i son sement; aquest sotjará el teu

cap i tu sotjarás el seu calcany.

111
1 a la dona digué: Molt agreujaré els teus neguits i els teus

prenys, amb dolor parirás els filis, envers ton home será ton delir,

i ell et senyorejará.

17
1 a Adam digué: Perqué has escoltat la veu de la teva dona i

has menjat de l'arbre, del qual t'havia manat dient: No en menjarás,

malei'da será la térra a causa de tu, en treball menjarás-ne tots els

dies de ta vida, 18 espines i cardons et brostará i menjarás l'herba del

camp, 19 amb la suor de ta fac, menjarás el pa, fins que tornarás a la

térra, de la qual lores tret, car pols ets i a la pols tornarás.

20
1 Adam posá de nom a sa muller Eva, perqué ella és mare de

tots els vivents.

21
1 Jahvé Déu féu a Adam i a sa muller túniques de pells i els

vestí. 22
1 digué Jahvé Déu: Vet aquí Adam tornat com un de

nosaltres, coneixedor del bé i del mal
;
que ara no allargui la má i

abasti encara de l'arbre de la vida, i en mengi, i visqui perpétuament.

23
I el tragué Jahvé Déu del paradís d'Edem, perqué conreés la

térra d'on era estat pres.

2,
I bandeja Adam i posá a sol ixent del paradís d'Edem els querubins

brandint l'espasa flamejant per guardar el camí de l'arbre de la vida.

16, I Cor. xiv, 34

.

14.— Llim menjarás. Es símbol d'hu-
miliació.

15. — Aquest verset s'ha anomenat
el « pro:oevangeli », per contenir la pri-

mera profecía messiánica i la prome-
tenca de la redempció.

Aquest (sement) sotjará. La Vg. posa
ipsa encara que St. Jeroni diu que la

genui'na llicó és ipse. El sentit essen-
cialment és el mateix. El sement de la

dona per exceHéncia, Jesucrist, vencerá
el dimoni, tal com un home sotja i es-

clafa el cap d'un serpent.

Aquest oracle s'estén encara a tots

els filis de Déu en lluita amb els ene-
mies de Déu i del seu Regne, servents

de l'esperit del mal, el qual vencen en
virtut de Jesucrist.

20. — Eva, en hebreu hauuá, de la

mateixa radical que Lana o bata viure.



FILLS D'ADAM

Ce. iv)

Hl primer homicidi

(C. IV.) M Adam conegué Eva, la seva muller, la qual concebé

i parí Caín. 1 digué: He hagut home, de part deJahvé. 8
I torna a

parir, el seu germá Abel. I esdevingué Abel pastor d'ovelles. Caín,

pero, era conreador de la térra.

•!

I succeí al termini de dies, que Caín presenta deis íruits de la

térra ofrena a Jahvé. 'I Abel presenta també del seu ovellar els pri-

mers nats i els més grassos. I esguardá Jahvé envers Abel i envers

el seu present. 5 Pero envers Caín i envers el seu present no esguar-

dá. I molt se n'a'frá Caín, i s'abaté el seu rostre.
,;

I digué Jahvé a

Caín: ¿Per qué t'aíres, ni per qué s'abat el teu rostre? 7 No és ver

que si obres bé, el redreces, i si no obres bé, el pecat és a [la teva

portar Davant teu és el seu delit, i tu el senyorejarás.

8
I digué Caín al seu germá Abel: 'Sortim al camp'. I s'esdevin-

gué que en ésser ells al camp, s'abraoná Caín damunt Abel, son

germá, i l'occí.

4, Hbr. xi, 4. — 8, Sap. x, 3 ; Mt. xxni, 35 ; 1 lo. 111, 1 2 ; Ind. 11.

2. — Cain. Nom que el Text sembla sensible 1'acceptació i el refús, i en el

relacionar amb la radical cana, adquirir, cor de Caín es congriá l'enveja.

heure. —

Q

r ^. « s'entristí » en lloc
4. — Esguardá Jahvé. Lo es, accepta, ,

'
, . .

1 1» r j>\ui • r^ j de«s aira ».
agrai i oferta d Abel, perqué era feta de
tot cor, i oferia el millor que posseia ; j.— Si no obres bú. Si coves rancú-

Cain, en canvi, oferia romanalles per nies, el pecat és prop, pero tu pots do-

fórmula. Déu exterioritzá de manera minar-lo en virtut del teu lliure albir.



GÉNESI - IV, 9-22

!

'I digué Jahvé a Caín: ¿On és Abel, ton gcrmá?

I respongué: No ho sé. ¿Sóc, jo, per cas, guarda de mon

germá?
10

1 respongué: Qué has fet? La veu de la sang de ton germá

clama envers mi de la térra.
11

1 ara, maleit sies tu de la térra, qui ha

ohert sa boca per rebre de ta má la sang del germá teu; 12 quan

treballarás la térra, ja no et donará la seva virtut; vagant i errant se-

rás damunt la térra.

13
1 digué Caín a Jahvé : Massa gran és el meu crim perqué me

n'aixequi. ll Vet aquí que tu em foragites avui de damunt la íac de

la térra i jo de la teva fac, m'amagaré, i errant i fugitiu per la térra

seré i s'esdevindrá que tothom que em trobará, em matará.

15
1 li digué Jahvé: Ben altrament, tot aquell que matará Caín,

set venjances pagará. I Jahvé posá un senyal damunt Caín per tal

que no el colpís qualsevol que el trobés.

16
1 eixí Caín de la fac de Jahvé i sojorná en térra de Nod, a sol

ixent d'Edem. 17
1 conegué Caín sa muller, la qual concebé i parí He-

noc. I es posá a edificar una ciutat, la qual anomená, del nom del

seu fill, Henoc. "1 a Henoc nasqué Irad, i Irad engendra Maviael, i

Maviael engendra Matussael, i Matussael engendrá Lámec. 19
1 Lámec

prengué dues mullers: el nom de l'una, Adá, i el nom de l'altra,

Sella.
20

1 Adá parí Jabel, que fou el pare deis sojornants en tendes

i amb ramats. 21
1 el nom de son germá és Júbal, qui fou el pare de

tots els que toquen cítara i flauta.
22

1 SeHá parí, també ella, Túbal-

Caín, batedor de tota eina de coure i ferro; i la germana de Tú-

bal-Caín, Noemá.

10, Hbr. xii, 24.

10.— Clama envers mi. Demana jus-

ticia contra la injusticia del fratricida.

11-12. — El cástig del Senyor és una
maledicció que li porta una niajor re-

sisténcia de la térra— per tant, més fa-

tiga en el treball — i l'exili errívol.

14. — Tothom. Altres filis o néts d'A-

dam, cf. V, 4.

15. — Set venjances pagará. El se!

és nombre rodó equivalent a moltes.

El senyal de Caín devia ésser un sig-

ne extern i visible, la naturalesa del

qual s'ignora.

17. — Es la primera vegada que la

Biblia fa esment d'una ciutat, probablc-

ment un campament amb defenses.



GÉNESI-IV, 23-26

23
1 digué Lámec a ses mullere:

Ada i Sella, oíu la meva veu,

mullere de Lámec, oiu ma páranla:

per una ferida meva, un home jo he occit,

per un verdanc meu, un minyó;
24

si Caín será venjat set voltes,

dones Lámec setanta set.

25
1 conegué encara Adam sa muller, la qual parí un fill. I li posá

de nom Set. Perqué Déu, digué ella, em doná un altre sement en

lloc d'Abel, per tal com l'oceí Caín. 26
1 també a Set nasqué un fill

i li posá de nom Enós. Llavors es comencá d'invocar el nom de

Jahvé.

23-25. — El mes antic assaig de ver-

sificació que es coneix, en el qual es

nota perfectament el paral-lelisme he-

braic. Cant de venjanca de la nissaga de

Caín. — Set, en hebreu Xet, que fa ono-

matopeia amb el verb xat, donar o posar.

26. — Comencá amb Enós el cuite

públic, collectiu.



GENEALOGIA DELS PRIMERS PATRIARQUES

(C. V.)

(C. V.) 'xA.qucst es el llibre de les generacions d'Adam.

El dia en qué Déu crea l'home, a semblanca de Déu el féu. 2 Baró

i fembra els crea, i els beneí i els posa de nom Home el dia en qué

i oren creats.

:í

I visqué Adam cent trenta anys i engendra a semblanca seva,

segons imatge seva, i li posa de nom Set. 4
I foren els dies d'Adam

després que engendra Set vuit-cents anys, i engendra filis i filies.
5
I

foren tots els dies que visqué Adam nou-cents trenta anys, i morí.

6
I visqué Set cent cinc anys i engendra Enós. 7

I visqué Set des-

prés que engendra Enós vuit-cents set anys, i engendra filis i filies.

S
I foren tots els dies de Set nou-cents dotze anys, i morí.

!)

I visqué Enós noranta anys i engendra Cainan. 10
1 visqué Enós

després que engendra Cainan vuit-cents quinze anys i engendra filis

i filies.
U

I foren tots els dies d'Enós nou-cents cinc anys, i morí.

lL
'I visqué Cainan setanta anys i engendra Malaleel. 13

1 visqué

Cainan després que engendra Malaleel vuit-cents quaranta anys, i

engendra filis i filies.
11

1 foren tots els dies de Cainan nou-cents deu

anys, i morí.

1, Sap. ii, 23. — i, I Par. ii.

1. — Aquest comencament solemne, ascendents directes de Noc, i per tant,

que restará estereotipat, indica que aci del Messias. Tots els patriarques ante-

.comencen les genealogies que menaran diluvians fruíren d'una longevitat ex-

envers el poblé d'Israel. Peraixó man- traordinária, potser degut a la joventut

,cava a la de Caín. del llinatge. Moisés es refereix índub-

3 ss. — Genealogía deis patriarques tablement a anys ordinaris.



i6 GÉNESI-V, 15-32

15
1 visqué Malaleel seixanta cinc anys, i engendra Jared.

16
1

visque Malaleel després que engendra Jared vuit-cents trenta anys, i

engendra filis i filies.
17

1 foren tots els dies de Malaleel vuit-cents no-

ranta cinc anys, i morí.

18
1 visqué Jared cent seixanta dos anys i engendra Henoc. 19

1 vis-

qué Jared després que engendra Henoc vuit-cents anys, i engendra

filis i filies.
20

1 foren tots els dies de Jared nou-cents seixanta dos

anys, i morí.

21
1 visqué Henoc seixanta cinc anys i engendra Matussala. 22

1 ca-

mina Henoc amb Déu després que engendra Matussala tres-cents anys

i engendra filis i filies.
23

1 foren tots els dies d'Henoc tres-cents

seixanta cinc anys. 21
1 camina Henoc amb Déu, i desaparegué, car

Déu se l'emportá.

25
1 visqué Matussala cent vuitanta set anys i engendra Lámec.

26
1 visqué Matussala després que engendra Lámec set-cents vuitanta

dos anys i engendra filis i filies.
27

1 foren tots els dies de Matussala

nou-cents seixanta nou anys, i morí.

28
1 visqué Lámec cent vuitanta dos anys, i engendrá un fill

29
i li

posá de nom Noé, dient: Aquest ens consolará deis nostres tre-

balls i de la íatiga de les nostres mans damunt la térra que maleí

jahvé. 30
1 visqué Lámec després que engendrá Noé cinc-cents no-

ranta cinc anys i engendrá filis i filies.
31

1 foren tots els dies de Lá-

mec set-cents setanta set anvs, i morí.

32
1 era Noé de cinc-cents anys d'edat, i engendrá Sem, Cam i Jatet.

24, Hccli. xuv, 16; Hbr. xi, 5.

21 .-Camina amb Déu. Hebraisme que
significa visqué santament, segons Déu.

24. — Déu se Vemportá. Fórmula di-

ferent de l'ordináriamentemprada en fer

nienció de la mort deis al tres patriar-

ques. La mateixa locució és usada en el

rapte d'Elias, 2 Reg., II, 1-11.

29. — Noé. En hebreu nóah ; aquest

nom fa paronomásia amb nihdm, con-

solar. — El Gr. diu « ens reposará » en
lloc de «ens consolará».

31. — Les dates cronológiques d'a-

quest capítol són ben diverses en el text

grec, i ádhuc en el samaritá, go que es

pot explicar peí primitiu sistema d'em-
prar les lletres com a signes numérics i

la fácil corrupció d'aquestes lletres. En
general el Gr. dona més edat ais pa-

triarques ; sovint augmenta d'una cen-

tena. La tradició babilónica i les recents

troballes cuneiformes (vegeu P. Dhor-
me en Rei'ue Biblique, 1925) concorden
amb el relat sobre Pexistencia de deu reis

antediluvians.



EL D1LUV1

(VI, i -IX, 17)

Preparació

(C. VI.) 1
1 s'esdevingué que comentaren els homes a multiplicar-

se damunt la térra i els nasqueren filies.
2
I s'adonaren el filis de

Déu de les filies deis homes, com eren belles, i prengueren mullers

cutre totes les que els plaíen.
:!

í digué Jahvé: No romandrá el meu

esperit en 1'home per tostemps, puix el seu ésser no és sinó carn;

cent vint anys serán els seus dies.

1
1 els gegants eren a la térra aquells dies, i també després, car els

filis de Déu entraren en les filies deis homes i elles els infantaren

filis: aquests íoren els poderosos, ja d'antic; barons d'anomenada.

'I veient Jahvé com era gran la depravado de l'home damunt la térra

i com tota imatge en el pensament de llur cor no era tostemps sinó

per mal, G
li dolgué d'haver fet l'home damunt la térra i s'adolorí en

5, Mt. xv, 19.

2. — Els jills de Déu són els descen-

dents de Set, els quals s'havien conser-

vat religiosos i honestos. Per contra-

posició , els descendents de Caín s'ano-

íiK-nen filis deis homes. La promiscuítat

de les dues races contamina els primers
i n'esdevingué una gran corrupció de

costuras.

3.— No romandrá. Conforme amb
el Gr. i alguns exegetes jueus medie-

vals
; ['original hebraic lo iadoii podria

traduir-se «nojutjará». No romandrá
el meu esperit, és una amensca categóri-

ca de mort, de destrucció de la huma-
nitat. - L'esperit de Déu significa ací

principi de vida de l'home. (Vegeu II,

7). — Cení vint anys és el terme que
dona Déu, no a í'edat individual de
l'home, sinó a l'existéncia d'aquelles

generacions humanes, per si volen pe-

nedir-se abans d'ésser anorreades.



i8 GÉNESI-VI, 7- 19

son cor. 7
Í digué Jahvé: Jo esborraré Trióme que he creat, de da-

munt la térra, de l'home fins a la bestia, i fins al reptil i lins a Tocell

del cel, car em dol d'haver-los creats. 8 Noé, pero, havia gracia ais

ulls de Jahvé.

NOÉ ABANS DEL DILUV1

"Aqüestes són les gcneracions de Noé: Noé, baró just, perfecte

fou dins la scva genera: envers Déu camina. 10
1 engendra Noé tres

filis: Sem, Cam i Jafet.

11
1 es corrompe la térra a la fac de Déu i es curullá la térra de

malvestat. 12
1 esguardá Déu la térra i vet aquí que era corrompuda,

puix tota carn havia torcat el seu camí damunt la térra.
1:1

1 digué

Déu a Noé: Es arribada, a mon esguard, la tí de tota carn, per tal

com la térra s'és omplerta d'iniquitat per obra llur; vet aquí que jo

els destruiré, 'ells i la térra'.
11 Fes-te una arca de fusta rcínosa;

celles farás a Tarca i l'empeguntarás de betum de dins i de fora.
13

1

així la farás: tres centes colzades la llargária de Tarca, cinquanta col-

zades la seva ampiaría i trenta colzades la seva alearía.
16 Una lluerna

farás a Tarca que tancarás una coizada més amunt; la porta de Tarca

la farás a un costat; amb pía, mig i alt estatge la farás.
17

1 vet aquí

que jo trametré el diluvi d'aigües damunt la térra per tal de fer perdre

tota carn en la qual hi ha esperit de vida davall del cel : tot co que

hi ha a la térra finará.
18

1 jo estatuiré el meu pacte amb tu, i entra-

rás a Tarca tu i els teus filis i la teva muller i les mullers deis teus

filis amb tu.
19

1 de tot vivent, de tota carn, parelles de tota cosa

entrarás a Tarca, perqué visquin amb tu; másele i femella serán.

9, Eccli. xlxv, 17.

7. — Anunci del cástig peí qual será

destruida la humanitat impía. Fins els

animáis hi són involucráis perqué han
estat creats per a l'home.

14. — Fusta fañosa. Probablement xi-

prer o avet.

15. — Les dimensions de l'Arca re-

sulten: uns 156 metres de llargada,

26 d'amplada i 16 de aleada, amb una
capacitat, dones, de 64,896 m. cúb.

16. — El Gr. en lloc de «lluerna»

tradueix: «aiustament (de fustes) ».

19. — El Gr. anteposa al comenea-
ment del verset: 'i de totes les Icsties,

de tots els réptils'.



GÉNESI-VI, 20-VII, [j 19

20 De Tocell segons mena, del jument segons mena, de tot reptil de

la tena segons mena, parelles de tots entraran amb tu, per tal que

visquin. 21
1 tu, duu-te'n de tota vianda que hom mengi i serva-ho

amb tu, i será en nodriment a tu i a ells.

2
-'I téu Noé; tot alió que Déu li mana, talment lio féu.

(C. VII.) 1
l digué Jahvé a Noe: Entra a Tarca tu i tota la teva

casa, puix t'he vist just a ma fac entre tota aquesta generació. 2 De

tota bestia pura, prendrás set parelles, el másele i sa fcmella, i de

la bestia impura, dues parelles, el másele i sa femella. 3 Així mateix

de l'ocell del cel set parelles, el másele i sa lemella, per tal que se'n

servi sement damunt la fac de la térra.
1 Car, set dies encara, i jo

taré ploure damunt la térra quaranta dies i quaranta nits i extermina-

ré tot ésser creat meu de damunt la fac de la térra.

5
I Noe féu tot, segons li havia ordenat Jahvé.

' ;

I Noe tenia sis-cents anys quan s'esdevingué el diluvi d'aigües

damunt la térra.
7

1 entra Noe, i sos filis, i sa muller, i les mullers de

sos filis amb ell a Tarca, per mor de les aigües del diluvi.
8 De la

bestia pura, i de la impura, i de Tau, i de tot alió que s'arrossega

damunt la térra, 9 a parelles entraren amb Noé a Tarca, másele i fe-

mella, segons a Noé havia ordenat Déu.
10

1 passats set dies, les aigües del diluvi foren damunt la térra.

11 L'any sis-cents de la vida de Noé, al mes segon, al disseté dia del

mes, en aquest jorn totes les deus del gran abís foren rompudes i les

cataractes del cel foren obertes. ,L
'I Taiguat caigué damunt la térra

quaranta dies i quaranta nits.
1:1

1 just aquell dia entra Noé i Scm i

Cam i Jafet, filis de Noé, i la muller de Noé i les tres mullers de sos

filis amb ells a Tarca. 14
Ells i tot animal segons mena, i tot jument

segons mena, i tot reptil que s'arrossega damunt la térra segons

mena i tota au segons mena: tot ocell, tota cosa alada. 15
I entraren

22, Hbr. xi, 7. — 1, II Ptr. n, 5. — 7, Mt. xxiv, 5S ; Le. xvn, 26 ; I Ptr. ni, zo.

2. — Bestia pura. <7-o és, els nnimals

-que eren oferts en sacrifici i deis quals

era licit de menjar.

11. — Mes segon de l'any civil que co-

mencava a la tardor, ser.-oct.— Les deas

del gran abís. Les aigües fluvials que
alimenten les niars, sortiren de mare.
— Cataractes. Bella imatge per a do-

signar una pluja violenta, Taiguat del

v. següent.



GÉNESI-VII, ió-VIII,
5

amb Xoé, dins Tarca, parelles de tota carn en la qual hi ha ale de

vida. 16
1 els entrants, másele i femella de tota carn, entraren, tal com

Déu li havia ordenat; i Jahvé tanca darrera.

NOF. DURANT EL DILUVI

1
'

1 tou el diluvi quaranta dies damunt la térra, i les aigües creixe-

ren i sollevaren Tarca, la qual s'alcá de térra.
18

1 muntaren les

aigües, i creixeren fora mida damunt la térra, i Tarca lliscava damunt

la fac de les aigües. 19
1 les aigües remuntaren molt i molt damunt la

térra i cobriren les mes altes muntanyes de sota tot el cel. -°Quinze

colzades mes amunt pujaren les aigües i colgaren les muntanyes.
- 1

1 fina tota carn que es mou damunt la térra: ocell, jument, bestia

íera i tot ésser que repta damunt la térra, i tot borne. --'Tot co que

té en les narius alé d'esperit de vida, entre tot co que hi ha en térra

ferma, morí. 33
1 exterminat fou tot ésser de damunt la tac de la

térra, de Thome al jument, al réptil, a Tocell deis cels, tot fou exter-

minat de la térra. Noé solament romangué i els que eren amb ell a

Tarca. 24
1 altejaren les aigües damunt la térra cent cinquanta dies.

(C. VIII.) 'I es recordá Déu de Noé i de tots els animáis, i de

tots els juments que eren amb ell a Tarca, i avia Déu un vent damunt

la térra i les aigües s'abonancaren. 2
I es clogueren les deus de Tabis-

me i les catarates del cel i fou aturat des del cel Taiguat. 3
I les ai-

gües, anant retirant-se, se'n tornaren de damunt la térra i al cap

de cent cinquanta dies ja minvaven. 4
1 al mes seté, disseté dia del

mes, Tarca reposa damunt les muntanyes d'Ararat. 5
1 les aigües

anaren retirant-se i minvant fins al mes desé; al desé mes, dia primer,

s'albiraren els cims de les muntanyes.

21, Sap. >:, 4; Eccl. zxxix, 28.-23, I Ptr. m, 20.

17 ss. — Durant quaranta dies, les quantaset la térra torna a ésser habitable,

aigües, inflades per les pluges i les inun- No hi ha necessitat d'entendre una
dacions, anaren en augment; després universalitat geográfica del diluvi, sino

restaren estacionades cent deu dies i antropológica, 50 és, que inundés la part

per cent setanta cinc dies més anaren de la térra habitada per la humanitat

retirant-se
;
per últim, al cap d'altres cin- primitiva.



GÉNESI-VIII, 6-2i 21

G
I s'esdevingué al cap de quaranta dies que Noé obrí la lluerna

de Tarca que havia íeta
7

i avia el corb, el qual sortí i anava i venia

,

fins que foren eixugades les aigües de damunt la térra.
8

1 avia de

dius estant el colom, per veure si les aigües havien minvat damunt

la térra.
n

I no trobant el colom lloc ferm per ais seus peus, torna

vers Noé a Tarca, puix que les aigües eren sobre tota la fac de la

térra; i tragué Noé la má i agafant-lo, Tintroduí a Tarca. 10
1 espe-

ra encara set dies més i torna a aviar el colom de Tarca. 11
1 el co-

lom torna a ell a Thora baixa i vet aquí que duia al bec una fulla

tendrá d'olivera; per aixó conegué Noé que les aigües havien minvat

damunt la térra.
12

1 encara espera set dies més, i avia el colom, el

qual ja no torna a ell.

13 Fou, dones, Tany sis-cents u 'de la vida de Noé', al primer mes,

al dia primer del mes, quan s'escolaren les aigües de damunt la

térra, i alca Noé la coberfa de Tarca i mira, i vet aquí que la fac de k
térra era eixuta.

14
1 al mes segon, dia vint-i-set del mes, s'era asse-

cada la térra.

15
1 parla Déu a Noé, dient:

ui Surt de Tarca tu, i ta muller, i tos

filis, i les mullers de tos filis amb tu.
11 Tot animal que és amb tu, de

tota carn: ocell i jument i tot réptil que s'arrossega damunt la térra

farás eixir amb tu, per tal que s'escampin per la térra i creixin i es

multipliquin damunt la térra.

18
1 sortí Noé, i sos filis, i sa muller, i les mullers de sos filis amb

ell.
19|Tot animal, tot réptil i tot ocell, tot alió que s'arrossega da-

munt la térra, segons mena llur, sortiren de Tarca.

Pacte de Déu amb Noe

20
1 basti Noé un altar a Jahve, i prenent de tota béstia pura i de

tot ocell pur, oferí holocausts damunt Taltar.
21

1 olorá Jahvé la rlaiiv

de suavitat, i digué Jahvé en son cor: Mai més no tornaré a maleir

21, Mt. xv, i;.



2 2 GLXESI VIII, 22-IX, I I

la térra per culpa de l'home, car el pensament del cor de l'home

malicia és des de sa infantesa; no tornaré a colpir tot vivent, com he

íet ara. "Mentre durará la térra, semcnt i messes, fred i calor, estiu

i hivern, dia i nit, no fallaran.

(C. IX.) 1 Lla\ ors Déu beneí Noé i sos filis, i els digué: Creixeu

i multipliqueu-vos i ompliu la térra.
2 Paüra i tremolor de vosaltres

será sobre tot animal de la térra, i sobre tot ocell del cel ; tota cosa

que es mou en la térra i tot peix de la mar a la vostra má són lliu-

rats.
3 Tot co que es mou i té vida sigui-us de nodriment; tal com

1'herba verdejant, tot us ho he donat. 4 Pero no menjarcu carn amb

la seva vida, amb la seva sang. 'I jo vindicaré la vostra sang, la

vostra vida: de tot animal i de tot home, del germá seu jo vindicaré la

vida de l'home. G Qui escampará la sang de l'home, sa sang será de

l'home escampada, car a imatge de Déu fou íet l'home. 7 Vosaltres,

dones, creixeu i multipliqueu-vos, recorreu la térra i propagueu-vos-hi.

8
I encara parlá Déu a Xoé i a sos filis amb cll, dient: 9Heus

aquí que jo ferino el meu pacte amb vosaltres i amb la vostra se-

menca després de vosaltres 10
i amb tota ánima vivent que és amb

vosaltres: ocell, jument, i tota bestia de la térra amb vosaltres, amb

tot co que sortí de Tarca i amb tots els animáis de la térra.
11

1 esta-

tuiré mon pacte amb vosaltres i mai més no será exterminada tota

carn per les aigües del diluvi, ni mai més no hi haurá diluvi per des-

truir la térra.

4, Lev. xvii, 14. — 6, Mi. xxvi, 52; Apc. xm, 10. — 11, lo. uv, 9.

21. — El pensament ael cor. L'instint,

la inclinado al mal, a causa del peeat

d'origen.

1. — Amb la renovado de la huma-
niiat per Noé, Déu renova les bene-

diceions. A semblanca de les donades
a Adam (I, 29, 30), s'estenen : a) a la

multiplicado de la raga, b) al domini
sobre els animáis (ara per la forca),

c) al nodriment
; aquí es fa entrar per

primera vegada el permís de menjar
carn d'animals, la qual cosa ha fet su-

posar a molts exegetes que fins ales-

hores els homes havien estat vegeta-

rians.

4. — Amb la seva vida. Co és, amb
la sang, carn ofegada, per tal com la

sang és vehicle de vida. Aquesta prohi-

bido íbu encara renovada altres vega-

des en la llei jueva: Lev. III, 17; VII,

26-27; XVII, 10-14: Deut., XII, 16,

23-24; XV, 25. La sang deis animáis

calia que fos espargida.

6. — Per respecte a la vida huma-
na. Thomicida, i ádhuc la fera ho-

meiera, patiran la pena del talió, sang

per sang.

9.

—

El meu pacte. La prometenca es-

pontánia que fa Déu de no destruir tot

el llinatge.



GÉNIfSI-IX, 12-17 23

12
1 digué Déu : Aquest es el senyal del pacte que jo poso entre

mi i vosaltres i tota ánima vivent que sigui amb vosaltres per eternitat

de generacions. 13 El meu aro jo poso en els núvols, i será per se-

nyal del pacte entre mi i la térra.
14

1 s'esdevindrá que, en ennuvolar

jo la térra, el meu are apareixerá en els núvols. 15
1 jo em recordaré

del meu pacte, que és entre mi i vosaltres i tota ánima vivent, de tota

carn, i les aigües no esdevindran mes diluvi per destruir tota carn.

16'L'arc será en els núvols, i jo el veuré, i recordaré el pacte etern

entre Déu i tota ánima vivent de tota carn que és damunt la térra.

17
1 digué Déu a Noé: Aquest és el senyal de Falianca que he cs-

tahlerta entre mi i tota carn que és damunt la térra.

13, Eccli. XLIII, 12.

13. — Senyal del pude. L'arc-iris.

Malgrat d'haver exisíit abans aquest fe-

nomen atmosféric, Déu en fa el signe

visible de la seva prometerla, donant-li

una nova significado.

Júi els versets que segueixen, com en
niolts altres llocs del text, noti's l'ém-
fasi propia de l'estil hebraic en les re-

peticions deis conceptes i en els paral-

lelismes.



GENEKACIONS DE NOÉ 1 DELS SEUS FILLS

(IX, 18-XI, 9)

Generacions de Noé

1S
I foren els filis de Noé, els que eixiren de Tarca, Sem, Cam i

Jafet. I Caín és el pare de Canaan. 19 Aquests tres són els filis de

Noé i d'ells fou poblada tota la térra.
2(1

í comencá Noé, conreador

de la térra, a plantar una vinya, 21
i begué vi, i s'embriagá, i es des-

pulla en mig de la seva tenda. 22
1 veié Cam, pare de Canaan, la

uuesa de son pare i ho innova ais seus dos germans que eren fora.

23 Pero Sem i Jafet prengueren el mantell i se'l posaren sobre els

muscles i caminant cap enrera, cobriren la nuesa de llur pare; i, llur

fac essent girada enrera, no veieren la nuesa de llur pare.

24
1 es despertá Noé del seu vi i bagué esment del que li havia fet

son fill més petit.
25

1 digué : Male'it sia Canaan, servent deis servents

deis seus germans ell sia.
26 Digué encara: Benei't Jabvé, Déu de

18. — L'hagiógraf fa notar a posta

que Cam era el pare de Canaan, peí que

es dirá després en el verset 25.

20-23. — Plantar una vinya. UArme-
nia és considerada, en efecte, com la

térra originaria de la vinya. — S'em-

briagá. Car no coneixía encara els efec-

tes del most. — Cam... ho innova. Amb
la qual cosa manifestá la vilesa de la

seva ánima grollera. Cal remarcar l'ac-

titud diametralment distinta de Sem i

fafet, barons de bon cor i plens de res-

pecte envers llur pare.

25-27. — Maleil sia Canaan. Noé
no maleeix própiament Cam, perqué
aquest havia estat benei't de Déu ; ma-
leeix son fill i la nissaga del fill. —
Servent deis servents. Els camites foren

una raca inferior, subjectes sempre ais

semites i jafetites. Jafet, pero, resta

subordinat a Sem, car d'aquest eixirá

el poblé escollit, per tant, el Messias.

Amb la conversió deis europeus al Cris-

tianisme, els jafetites entraran en les

tendes de Sem.



GÉNESI-IX, 27-X, 8 25

Sem, sia Canaan son esclau. 27 Talment dilati Déu a Jafet, que so-

jorni a les tendes de Sem i sia Canaan son esclau.

28 Visqué Noé després del diluvi tres-cents cinquanta anys. 29
1

foren tots els dies de Noé nou-cents cinquanta anys, i morí.

Generacioxs dels fills de Noé

(C. X.) Aqüestes són les generacions dels fills de Noé: Sem,

Cam i Jafet; a ells nasqueren fills després del diluvi.

2 Els fills de Jafet són Gómer, Magog, Madai, Javan, Túbal, Mósoc

i Tiras. 3 Els fills de Gómer són Asquenaz, Rifat i Togorma. 4 Els

fills de Javan són Elisa, Tarsis, Quitim i Dodanim. 5 Entre aquests

foren repartides les illes de les gents en llurs terres, cadascun segons

sa llengua, segons llurs famílies entre llurs nacions.

6
1 els fills de Cam són Cus, Misraim, Fut i Canaan. 7

1 els fills

de Cus són Sabá, Hevilá, Sabatá, Regmá i Sabatacá. I els fills de

Regmá són Sabá i Dadan. 8
I Cus engendra Nemrod. Aquest co-

1, I Par. i, 5.

1 ss. — Aquest capítol, és el docu-
ment més antic, més autoritzat i més
complert sobre la distribució de les

races arreu del món.
2. — Filis de Jafet són els indo-euro-

peus. Els noms no indiquen individus,

sinó pobles, que porten una denomina-
ció derivada de llur progenitor. No
tots els noms poden identiñcar-se amb
certesa. — Els fills de Gómer són els

celtes (els cimmerii dels grecs?). — Els

de Magog són els escites (segons Fl.

Jos.) o les races germano-eslaves. —
Els de Madai, els medes. — Els de Javan
(=Jaon, Joni, "l"v grec), els jónics

0 grecs. — Túbal són els caucasians.
— Mósoc, els Móoxoi d'Herodot, són
els Muski de les inscripcions cuneifor-

mes, gent habitant entre el mar Negre
1 el mar Caspi. — Tiras, els tracis.

3. — Asquena\ són els germánics. —
Togorma, els armenis.

4. — Els filis de Javan, o les races

gregues : Elisa o habitants de la Elida
;

Tarsis els tartesos d'lbéria. — Quitim,

els quiteus de Tilla de Xipre. — Doda-
nim, de la Dodona de l'Epir. — Segons
altres, cal llegir Rodanim o habitants de

Rodes.

5. — Ules de les gents. Les regions i

contrades costeres de la Mediterránia.

6. — Els filis de Cam : Cus, els Etiópics

que ocupaven des del migdia de Pérsia

i totes les regions de l'alt Nil.

—

Mis-
raim, els egipcis. — Put o Fut, (Fetén
les inscripcions jeroglifiques), els Li-

bians del SE. d'Egipte. — Canaan, els

primitius habitants de la Palestina.

7. — Els filis de Cus : Sabá, probable-

mentl'Assab actual o el reialme de Me-
roe.

—

Hevilá, l'India
;
segons d'altres,

són els AüXltol dels andes geógrafs,

costa africana, prop de Bab-el-Mandeb.
Cf. II, 1 1

.

8. — Nemrod (el Gilgamés de les

trauicions assiro-ca'dees ?), el primer

4 - ANTIC TESTAM E N T I
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menea a ésser poderos en la térra.
9 Brau calador fou ell davant Jah-

vé, d'on vingué la dita: Com Nemrod, brau cacador davant Jahvé.
10

1 fou el comen*; del seu reialme Babel, Arac, Acad i Calanné en

térra de Sennaar. 11 D'aquesta térra sortí vers Assur i edifica Nínive,

Reobot-Ir i Cale. 12
1 Resen, entre Nínive i Cale; aqueixa és la gran

ciutat. 13
I Misra'im engendra els Ludim, els Anamim, els Laabim

i els Neftu'im, 14
els Petrusim, els Casluím, d'on vénen els Filisteus,

i els Caftorim. 15
1 Canaan engendra Sidon, son primogenit, i Het

16
i el Jebuseu i l'Amorreu i el Gergeseu 17

i l'Heveu i PAraceu i

el Sineu 18
i l'Aradeu i el Samareu i l'Amateu, i després s'escamparen

les famílies del Cananeu. 19
1 el terme de Canaan fou: de Sidon en-

vers Gerara fins a Gaza i anant cap a Sodoma, Gomorra, Adama i

Seboim fins a Lesa. 20 Aquests són els filis de Cam segons llurs fa-

mílies i llurs llengües, en llurs terres i nacions.

21
1 a Sem, pare de tots els filis d'Héber i germá gran de Jafet, també

nasqueren filis.
22

1 els filis de Sem són Elam, Assur, Arfaxad, Lud

i Aram. 23
I els filis d'Aram són Us, Huí, Géter i Mes. 24 Arfaxad

22, I Par. 1, 17.

conqueridor, assaltador de les contra-

des habitades d'altri. — Brau calador.

Molts interpreten de pobles, segons el

context. Les quatre viles assenyalades

(v. 10) es troben sovint en els docu-

ments cuneiformes. Nemrod fou el ve-

ritable creador de l'imperi assiri.

12. — Aqueixa és la gran ciutat. Es
refereix a Nínive. — Com afirma Fil-

lion, els detalls deis vs. 10-12 es tro-

ben confinnats per les inscripcions cu-

neiformes, de les quals es dedueix que
el gran imperi de l'est fou comencat a

Babilonia ; les institucions i tradicions

ninivit.es, en realitat, són babilóniques.

13-14. —Ludim. Tribu africana dife-

rent deis Lidis. — Anamim. Poblacions

nómades del nord d'Egipte. En els mo-
numents egipcis s'anomenen Amu. —
Laabim. Els pobles de la Libia. — Nef-
tu'im. Habitants de la regió de Memfis.
— Petrusim, de la Tebaida.

—

Caftorim.

Els de Tilla de Creta. Caslu'im. «Habi-

tants del mont Casio, al NE. d'Egipte,

on emigra una part deis filisteus proce-

dents de Caftor (Creta?), bressol de
tot el poblé filisteu.» (Vaccari).

15-19. — Continuado de la posteri-

tat de Cam. — Sidon. Pare deis Fenicis.—Het. Deis Heteus, o Hitites, establerts

al N. de la Palestina, els interessants

monuments deis quals s'han descobert

modernament.

—

Jebuseu. Primers habi-

tants de Jerusalem, antiga Jebus.—Amor-
ren. Habitant de l'orient del Jordá. —
Gergeseu, Heveu. De la part central de

la Palestina. — Araceu i el Sineu. De la

regió del Liban.— Aradeu. Primitius ha-

bitants d'Aradus (act. Roñad) en la Si-

ria.—Amaten. Tribu que s'establí a Emat
(act. Hamah) sobre l'Orontes.

21. — Pobles descendents de Sem.
— Filis d'Héber, entre els quals figuren

els hebreus. — Filis de Sem : Elam, els

Elamites, primitius habitants d'Elimai-

da, que més tard forma part de la Pér-

sia. — Assur, de l'Assíria.

—

Arfaxad,

de la Caldea, Aram, de la Siria.

23. — Filis d'Aram. Arameus o siris.

— Us. La raca deis ussites. Us és la ter-
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engendra 'Cainan, i Cainan engendra' Sale i Sale engendra Héber.

25
1 a Héber nasqueren dos filis, el nom de l'un és Fáleg, per tal com

en els seus dics fou repartida la térra, i el nom del seu germá és

Jectan.
2fi

I Jectan engendra Elmodad, Sálef, Asarmot, Jaré,
27 Adu-

ram, Uzal, Decía, 28 Ebal, Amibael, Sabá, 29 0fir, Hevilá i Jobab; tots

aquests són els filis de Jectan.
:i0

I fou llur sojorn: de Messa cap a

Sefar, muntanya de l'Orient. :il Aquests són els filis de Sem, segons

llurs famílies i llurs llengües, en Uurs terres i nacions.

:;2 Aqüestes són les famílies deis filis de Noé, per les generes llurs

entre les nacions. I d'aquests es propagaren les gents damunt la térra

després del diluvi.

DlSPERSlÓ DE LES GENTS

(C. Xí.) ^lavors tota la térra era d'una llengua i d'unes mateixes

paraules. 2
I s'esdevingué que, en partir ells d'Orient, trobaren una

planura en térra de Sennaar i s'hi establiren. 3
I es digueren l'un a

l'altre : Veniu, fem maons i coguem-los al foc. I els maons els ser-

viren de pedra i el betum de morter. 4
I digueren: Veniu, bastim-

nos una ciutat i una torre, el cim de la qual sigui al cel i fem-nos un

nom abans no ens dispersem per tota la sobrefac. de la térra.

5 Pero Jahvé davalía per tal de veure la ciutat i la torre que bastien

els filis de l'home. 6
I digué Jahvé: Vet aquí que no fan tots sinó un

poblé i no teñen sinó un parlar; i aixó és el comenc de llur obra;

2, Sap. x, 5.

ra de Job, situada a l'est del Jordá, en
Tactual districte de Nukra, al SO. de

Damasc.
24-30. — Fou repartida Ja térra. AHu-

sió a la dispersió de les gents després

de la confusió de les llengües. — Jectan.

Pare deis arabs.

25.— Fáleg. De la radical falag, ésser

dividit o partit.

2. — Terra de Sennaar. Babilonia,

on Targila és abundosa i la pedra escas-

seja. Hi ha encara pous de betum. Es
conserven ruñes antiquissimes fabrica-

des d'idéntica faisó.

4. — Una torre. Un monument altis-

sim que servís de guiatge i es veiés de
lluny, per tal d'assenyalar el punt de
reunió de totes les tribus.

5-7. — jahvé davalía. Antropomor-
fisme que significa la justicia de Déu
manifestada segons manera humana

:

constatado del fet, deliberado i cástig.
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d'ara més, ja no s'estaran de fer cap projecte, que imaginin. 7 Anem,

baixem i confonguem llur parlar, que no entengui ningú la parla del

seu company.
8
1 Jahvé els dispersa d'aquell indret damunt tota la térra i cessa-

ren de bastir la ciutat.
9 Per aixó fou el seu nom Babel, per tal com

allí confongué Jahvé el llenguatge de tota la térra i d'allí els dispersa

Jahvé per tota la fac. de la térra.

— Anem, baixem i confonguem. Imitado 9.

—

Babel. Nom que el Text rela-

irónica del parlar deis homes. ciona amb la radical bala!, confondre.



GENERACIONS DE SEM

(XI, 10-26)

10 Aqüestes són les generacions de Sem. Sem tenia cent anys quan

engendra Arfaxad, dos anys després del diluvi.
11

1 visqué Sem des-

prés d'engendrar Arfaxad cinc-cents anys i engendra filis i filies.

12
1 Arfaxad visqué trenta cinc anys i engendra Cainan. 13

1 visqué

Arfaxad després d'engendrar 'Cainan quatre-cents tres anys i en-

gendra filis i filies, i morí. I Cainan visqué cent trenta anys i en-

gendra Sale. I visqué Cainan després d'engendrar Sale tres-cents

trenta anys' i engendra filis i filies.
14

1 visqué Sale trenta anys i en-

gendra Héber. 15
1 visqué Sale després d'engendrar Héber quatre-

cents tres anys i engendra filis i filies.
1G

I visqué Héber trenta qua-

tre anys i engendra Fáleg. 17
1 visqué Héber després d'engendrar

Fáleg quatre-cents trenta anys i engendra filis i filies.
18

1 Fáleg vis-

qué trenta anys i engendra Reú. 19
1 visqué Fáleg després d'engen-

drar Reú dos-cents nou anys i engendrá filis i filies.
20

1 Reú vis-

10, I P.ir. 1, 17. - 19, I Par. I, 19.

10. — Els Semites. — Les generacions

de Sem ; en aquesta tanda genealógica

s'eliminen els descendents de Sem que
no teñen part amb el poblé hebreu,

l'escollit del Senyor; es té en compte
tan sois la branca que va directament

de Sem a Abraam.
Després d'haver descrit la historia

general del llinatge, l'Autor sagrat en-

foca tot d'una la historia particular del

poblé messiánic, a la qual consagrará,

d'ara en avant, tots els llibres del Pen-
tateuc.

12-13. — El Gr. diu que Arfaxad en-

gendrá Cainan i Cainan engendrá Sale.

St. Lluc utilitza aquest text en la seva

genealogía, III, 36.

11-25. — Al final de totes aqüestes

notes biográfiques, Gr. afegeix '
i morí ',

a semblanza de les genealogies del

cap. V.
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qué trenta dos anys i engendra Sarug. 21
1 visqué Reú després d'en-

gendrar Sarug dos-cents set anys i engendra filis i filies.
22

1 visqué

Sarug trenta anys i engendra Nacor. 23
1 visqué Sarug després d'en-

gendrar Nacor dos-cents anys i engendra filis i filies.
24

1 visqué

Nacor vint-i-nou anys i engendra Tare. 26
1 visqué Nacor després

d'engendrar Tare cent dinou anys i engendra filis i filies.
2C

I visqué

Tare sctanta anys i engendra Abram, Nacor i Aran.

26, los. xxiv, 9; I Par. i, 26.



GENERACIONS DE TARE

(XI, 27-32)

27
1 aqüestes són les generacions de Tare: Tare engendra Abram,

Nacor i Aran, i Aran engendra Lot. 28
1 morí Aran abans que

Tare, el seu pare, a la térra de sa naixenca, a Ur deis Caldeus. 29
1

Abram i Nacor prengueren mullers : el nom de la muller d'Abram és

Sarai, el nom de la muller de Nacor és Milcá, filia d'Aran, pare de

Milcá i pare de Jescá.
30

I Sarai era estéril, no tenia filis.
31

1 Tare

prengué Abram, son fill, i Lot, nét seu, fill d'Aran, i Sarai, sa ñora,

muller d'Abram, son fill, i sortiren tots junts d'Ur deis Caldeus, per

anar en térra de Canaan; arribaren a Harán i s'hi establiren. 32
1

foren els dies de Tare dos-cents cinc anys, i morí Tare a Harán.

31, los. xxiv, 5 ; Neh. ix, 7 ; Idt. v, 7 ; Act. VII 4.

28. — Ur. La Mugheir actual, a la sopotámia prop de Belikh, riu afluent

dreta de l'Éufrates, S. de Babel. de l'Lufrates, centre per on passava una
31. — Harán. Ciutat del N. de la Mes- de les grans vies comerciáis.



VOCACIÓ D'ABRAM

(XII, i-XIV, 2)

(C. XII.) 1
\ digué Jahvé a Abram: Ix de la teva térra, i del teu

parentatge, i de la casa del teu pare, envers la térra que et mostraré,

2
i jo faré de tu un gran poblé, i et beneiré, i engrandiré el teu nom,

esdevindrás benedicció, 3
i beneiré els que et beneiran i maleiré els

que et maleiran, i en tu serán beneides totes les nacions de la térra.

4
1 Abram eixí talment com Jahvé li havia manat, i Lot eixí amb

ell; setanta cinc anys tenia Abram llavors de la seva sortida d'Haran.

ñ
I Abram prengué Sarai, sa muller, i Lot, fill de son germá, i tots

els béns que posse'fen, i tots els servents que s'havien fet a Harán i

sortiren camí de la térra de Canaan. I pervinguts en la térra de Ca-

naan, 6 travessá Abram la térra fins al lloc de Siquem, fins a l'alzinar

de Moré; el cananeu era aleshores a la térra.

7
1 aparegué Jahvé a Abram, i li digué : A la teva semenca donaré

aquesta ^terra. I basti en aquell indret un altar a Jahvé, que li era

aparegut.

8
I d'allí es traslladá envers la muntanya, a sol ixent de Betel, i hi

1, Act. vil, 3. —3, Gal. ni, 8. —4, Hbr. xi, 8. — 7, Dt. xxxiv, 4.

2.

—

Esdevindrás benedicció, (Vg.: eris- 6. — Siquem. Ciutat del centre de la

que benedictas). En el v. 3 s'exposa en Palestina, prop de Tactual Naplusa,que
quin sentir Abram mateix és benedicció. ja llavors gaudia de forta importancia

La rao definitiva és perqué será pío- comercial. — Alminar de Moré. Proba-

genitor del Messias, peí qual serán re- blement és el nom de l'amo, en la valí

dimides totes les nacions de la térra. frondosa que prop de Siquem formen
(Cf. Hebr., ir, 8-19). Renovado més les muntanyes Ebal i Garizim.

precisada de la prometenca feta a Sem 8.— Betel. Llavors anomenat Luzá,

(IX, 26 ss.) i a Adam (III, 15). actualment Betín, vers el N. dé Jerusa-
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planta la seva tenda, amb Betel a ponent, i Hai a llevant. I edifica

allí un altar a Jahvé i invoca el nom de Jahvé.

9 Encara muda de lloc Abram i ana fent via per etapes cap al Né-

gueb. 10
1 vingué la fam en la térra i davalía Abram envers l'Egipte

per sojornar-hi, per tal com la fam era greu a la térra.
11

1 succeí

que, essent a la vora d'entrar a l'Egipte, digué a Sarai, sa muller

:

Mira, bé conec que ets dona de bell aspecte, 12
i s'esdevindrá que, en

veure't els egipcis, dirán: Aquesta és sa muller, i a mi em mataran,

i a tu et deixaran en vida.
13 Volguessis dir que ets la meva ger-

mana, per tal que se'm doni bon tráete per causa de tu, i visqui per

gracia de tu l'ánima meva. 14
1 així fou, que en entrar Abram a Egip-

te, s'adonaren els egipcis de la dona, com era molt bella.
15

1 la

veieren els princeps de Faraó i en feren a Faraó Uoances i fou duta la

dona a la casa de Faraó. 16
1 Faraó féu bé a Abram per amor d'ella,

i va heure ovelles, i bous, i ases, i esclaus, i esclaves, i someres, i

camells.

17 Pero Jahvé colpí Faraó amb grans flagells, i ádhuc la seva casa,

per motiu de Sarai, muller d'Abram. 18
1 Faraó crida Abram i li

digué: ¿Qué és aixó que m'has fet? ¿Per qué no em feres avinent

que era la teva muller? ¿Per qué digueres: Es ma germana, d'on

fou que jo la prengués en muller? Vet aquí, ara, que és la teva es-

posa; pren-la i vés-te'n.
19

1 Faraó en féu comanda a uns homes que

l'acompanyessin, amb sa muller i tot el que era seu.

lem. Des de la muntanya de Llevant

on s'aturá Abram, podia veure gairebé

tota la térra cananea : serres de Jericó,

val] del Jordá, tossals de Juda, i al lluny,

les muntanyes de Moab, i en darrer

terme, l'Hebron.

9.—Négueb. Regió deserta i árida del

migjorn de la Palestina.

10. — L'Egipte, a causa de les inun-

dacions periódiques del Nil, no patia de

l'eixut com les contrades vei'nes; és per

aixó que en temps de fam tothom hi

feia cap.

11-14. —Abram coneixia els costums
libidinosos deis déspotes egipcis i la

manera com s'apropiaven les dones fo-

rasteres que els plaíen. — Volguessis dir

que ets la meva germana Dient aixó,

Abram no mentía, car eren germanas-
tres, filis del mateix pare.

18.

—

Pren-la i vés-te'n. Sarai restá

neta, car abans d'introduir una dona
en el tálem del Faraó, feien llargues

preparacions. Abans que fos humillada
per aquest, s'esdevingué el flagell que
l'omplí de temenca.
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5

Separació d'Abram i Lot

(C. XIII.) 'I se'n puja Abram de l'Egipte, ell, sa muller i tot el

que era seu, i amb ell Lot, envers el Négueb. 2
I Abram era molt ric

de ramats i d'argent i d'or.
3
I camina, resseguint les seves etapes,

del Négueb envers Betel, al lloc on fou abans la seva tenda, entre

Betel i Hai, 4
a! lloc de l'altar que aixecá de primer i allí Abram invo-

ca el ñora de Jahvé.

5
I Lot, que feia via amb Abram, tenia també ovelles, vaques i ten-

des.
6
I no els basta la térra per a viure aplegáis, puix que llurs béns

eren nombrosos i no podien acampar junts. 7
1 s'esdevingué brega

entre els pastors de les ramades d'Abram i els pastors de les ramades

de Lot. I el cananeu i el ferezeu eren aleshores a la térra.

8
I digué Abram a Lot: No sigui, et prego, baralla entre tu i jo,

entre els meus pastors i els teus pastors, car germans som nosaltres.

"¿No és, per cas, tota la térra davant teu? Separa't, dones, de mi;

si cap a l'esquerra vas, jo tombaré a la dreta; si cap a la dreta vas,

jo tombaré a l'esquerra.
10

1 alca Lot els seus ulls i veié tota la plana

del Jordá, que era tota regadiu fins a Ségor; abans que Jahvé destruís

Sodoma i Gomorra, era talment com l'hort de Jahvé, com la térra

d'Egipte. 11
1 escollí Lot per a ell tota la valí del Jordá i partí envers

sol ixent, i se separaren l'un de l'altre
12 Abram s'establí en térra de

Canaan i Lot en les ciutats de la plana i planta les tendes fins a

Sodoma. 13
1 la gent de Sodoma era depravada i pecadora fora mida

davant Jahvé.

14
1 Jahvé digué a Abram, després de Lot separar-se d'ell: Alca

els teus ulls i mira d'aquí estant on ets cap a Xord i a Migjorn i a

Llevant i a Ponent; 15 dones tota la térra que veus et donaré a tu i

H, Dt. xxxiv, 4.

9. — La térra davant teu? De la egipcia que es trobava en travessar ia

térra que tenia davant podia escollir la frontera de Canaan. Segons altres, al

contrada que li plagués. SE. de la mar Morta.

10. — La plana del Jordá. Principal-

ment la part meridional de la valí. — 12.

—

En térra de Canaan. Al'oest ¿A
Ségor. Probablement la primera vila Jordá.
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a ta semenca per sempre. 16
1 jo farc ta semenga cora la pols de la

térra; que si hom pot comptar la pols de la térra, també ta semen-

ca hom comptará. 17
Ali;a't, percorre la térra per tot el llarg i l'am-

ple, car a tu la donaré.

18
1 Abram alga la tenda i se'n vingué a sojornar a l'alzinar de

Mambré, co és, a Hebron. I allí aixecá un altar a jahvé.

Victoria d'Abram

(C. XIV.) 1
l s'esdevingué en els dies d'Amráfel rei de Sennaar,

d'Arioc rei d'EHassar, de Codorlaomor rei d'Elam i de Tadal rei de

Goim, 2 que mogueren guerra contra Bará rei de Sodoma, contra

Bersa rei de Gomorra, contra Sennaab rei d'Adama, contra Seméber

rei de Sebo'im i contra Balac rei de Bala, qo és, Ségor. 3 Tots aquests

s'aplegaren a la valí de Siddim, go és, la mar de la Sal.
4 Dotze anys

havia que eren sotmesos a Codorlaomor i l'any tretzé es rebeliaren.

5
I l'any catorzé Codorlaomor i els reis que eren amb ell vingueren

i bateren els Rafa'im a Astarot-Carnaim i els Zuzim a Ham i els Emim

a la plana de Cariataim fi

i els Horreus a les muntanyes de Se'ir fins a

El-Faran, tocant al desert.
7
1 se'n tornaren i vingueren a En-Mispat,

18.

—

Hebron. Bella térra al sud de

Palestina, avui El-KhalU, «l'amic».
1-5. — Alguns documents cuneifor-

mes d'origen caldaic confirmen aquest

passatge. Amráfel és el mateix Ham-
murabi, rei de Babilonia (=Sennaar)
2000 anys a. J. C. — Arioc s'identifica

amb Eriahu el qual visqué en el mateix

temps i era rei de Larsa (El-lassar). —
Codorlaomor, el cap de l'expedició, el

nom del qual significa « servent del Déu
Lagamar», és el mateix Kodorlagamar
d'una taula cuneiforme trobada a Ur,
en la qual consta com a rei de Yamut-
bal, qo és, Elam i de la térra de ponent
o la Siria. Kudur i Lagamar es troben

sovint en els noms propis de les tradi-

cions elamites. — Una altra taula cunei-

forme junt amb el nom de Eriaku

menciona un Toudoula que té molta

analogía amb el nom Tadal. Són dades
arqueológiques de valor innegable. —

•

Les ciutats que es retreuen en el v. 2

formaven la Penlápolis, en el lloc que
avui és la mar Morta.

5. — Els Rafaim. Poblé de gegants

que aleshores habitava la Palestina trans-

jordánica.— Astarol-Carnaim, en el lloc

anomenat Tell-Aschtara, on encara se'n

conserven ruñes. — Zutfm, són els ma-
teixos Zomzommim del Deut. II, 20,

que formaven part deis Rafaim.
5-6. — Ham. Probablement Rabbat-

Ammon (Deut. III, 11). — Emim. Una
altra branca deis Rafaim, que foren ven-

cuts a la plana de Cariataim, avui Ku-
reyyat a l'est de la mar Morta. — Hor-
ráis. Antics habitants de la Idumea. —
Se'ir. Serralada situada al SO. de la mar
Morta a l'O. de El-Araba. — El-Faran.
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co és Cades, i bateren tot el camp de l'Amalecita, i també l'Amor-

reu, que habitava a Hassasson-Tamar. 8
I sortí el rei de Sodoma, i

el rei de Gomorra, i el rei d'Adamá, i el rei de Seboi'm, i el rei de

Bala, <jo és Ségor, i disposaren batalla a la valí de Siddim contra ells

:

9 contra Codorlaomor rei d'Elam, contra Tadal rei de Go'fm, contra

Amráfel rei de Sennaar, contra Arioc rei d'EHassar; quatre reis con-

tra cinc.
10

1 la valí de Siddim era plena de pous de betum, i els reis

de Sodoma i Gomorra prengueren la fuga i caigucren dins; els res-

tants fugiren a la muntanya. 11
1 s'empararen de totes les riqueses

de Sodoma i Gomorra i de tots els queviures, i partiren. 12
1 s'em-

menaren també Lot, fill del germá d'Abram, i tota sa riquesa, i par-

tiren. Lot era sojornant a Sodoma.
13 Els escápols vingueren i ho anunciaren a Abram, l'Hebreu, que

era sojornant a l'alzinar de Mambré l'Amorreu, germá d'Escol i germá

d'Aner, els quals havien fet alianza amb Abram. 14
1 bon punt Abram

hagué esment que son germá era captiu, acoblá els més bregats d'en-

tre els nats a sa casa, tres-cents divuit homes, i els aná a l'encalc. fins

a Dan. 15
I partint-se, de nit, en escamots, ell i els seus servents, els

baté i encale^ fins a Hobá, que és al Nord de Dámaso 16
1 recuperá

tota la riquesa i també Lot, son germá, al qual la restituí, i encara

les dones i la gent.

17
1 tornant ell de batre Codorlaomor i els reis que eren amb ell, li

sortí a l'encontre el rei de Sodoma a la valí de Savé, co és, la valí

del rei.
18

1 Melquisedec, rei de Salem, oferí pa i vi; ell era sacerdot

18, Hbr. vil, 1.

Segons alguns, el port d'Aila o d'EIat al vents d'Abram, per oposició ais esclaus

fons del golf Elanític
;
segons altres. comprats amb dinev.

cal cercar-la al S. de Cades. 18. — Salem. Forma abreujada de Je-

IO- — Caigueren dins. Partdelagent rusalem. Altres volen identificar Salem
deis reis de Sodoma i Gomorra, no amb el lloc dit Salem prop de Siquem
els propis reis. (Cf. vv. 17, 21). (Gén. XXXIII, 18) que tal volta cor-

i}.

—

Abram, VHebrea. Així anome- respon al Salim actual, a l'E. de Na-
nat o bé perqué era descendent d'Héber, piusa.

o més prubablement perqué venia de Oferí pa i vi. Per tal de restaurar les

Valíra banda (hebr. éber) de l'Eufrates. forces deis combatents. Es figura de la

Aixó prova que tot aquest capítol pro- Sda. Eucaristía, com Melquisedec (rei

cedeix d'un document antiquissim no i ensems sacerdot d'un nou ordre, di-

hebraic. ferent del d'Aaró) és figura de Jesu-
— Na!s a sa casa. Filis deis ser- crist. (Cf. Ps. CIX, 4; Hebr. VII, 1 ss.)
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del Déu Altíssim. lfl
I el beneí dient: Bene'ít sia Abram de part del

Déu Altíssim, creador de cels i de térra,
20

i bene'ít el Déu Altíssim

que ha lliurat tos enemics a tes mans. I Abram li dona el delme de

tot.
21

1 digué el rei de Sodoma a Abram: Dóna'm les persones; les

riqueses, pren-te-les.
22

1 respongué Abram al rei de Sodoma: Jo ale

la má a Jahvé, Déu Altíssim, Creador de cels i térra, 23 que ni til de

roba, ni corretja de sandalia, no prendré de tot co que teu sia; que

no diguessis: Jo he enriquit Abram. 21 LIevat, tan solament, de co

que han menjat els meus servents i la part deis homes que amb mi

han vingut, Aner, Escol i Mambré. Aquests prendran llur part.

20. — Li dona. La desena part del 22.

—

Jo al<; la má. Forma de ju-

botí pres a l'enemic com acció de grá- rament. (Cf. Ex. XVII, 16; Deut.,
cies al Senyor per la victoria obtinguda. XXXII, 40).



ALIANZA DE DÉU AMB ABRAM
(XV, i - XXV, ii

)

(C. XV.) 1 Passades aqüestes coses, fou paraula de Jahvé a Abram

en visió, dient: No temis, Abram, jo sóc el teu escut; el teu guardó

será molt gran.

2
I digué Abram: Senyor Jahvé ¿que era donarás, essent així que

jo traspasso sensc filis i hereu de la meva casa ha d'ésser el damascé

Eliezer?

3 Digué encara Abram : Cert, no m'has donat semenca, i vet aquí

que un servent haurá la meva heréncia.

4
I paraula de Jahvé fou sobre ell, dient : No haurá la teva herén-

cia aquest, ans qui de tes entranyes eixirá, aquell t'heretará.
5
I l'em-

mená a fora i li digué : Esguarda el cel i compta els estéis, si és que

pots comptar-los. I li digué: Així será ta semenca. (i

I cregué en

jahvé, i comptat li fou com a justicia.

7
1 li digué : Jo só Jahvé, el qui et féu eixir d'Ur deis Caldeus,

per tal de donar-te en possessió aquesta térra.

8
I digué: Senyor Jahvé, ¿amb qué coneixeré que he de pos-

seir-la?

5, Rom. ív, 1 8. — 6, Rom. iv, 5 ; Gal. lu, 6 ; Iac. n, 23.

1. — Passades. Data indeterminada.
— Paraula de Jahvé. És la primera ve-

gada que es troba emprada aquesta

iocució, que després esdevé freqüentís-

sima. Es una fórmula per a designar

les il-lustracions proféíiques.

Escut. El teu protector contra els

teus enemics.

6. — Creguc. Malgrat que totes les

aparences eren contraríes a la realització

de la prometenca.
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9
I li diu: Pren-me una vedella de tres anys, i una cabra de tres

anys, i un moltó de tres anys, i una tortora, i un colomí.

10
1 prengué totes aqüestes coses i les partí peí mig i posa cada

meitat enfront de l'altra; pero els ocells, no els partí.
11

1 les aus

de presa baixaren sobre els cossos morts, pero Abram les allunyava.

12
1 a sol colgant, caigué un son damunt Abram, i basarda i espessa

tenebra vingué damunt ell.

13
1 digaé a Abram: Sápigues de cert que la teva semenca será

peregrinant en térra d'altri i en servitud i en gemegor per quatre cents

anys. 11 Pero la nació a qui servirán, també jo la judicaré, i en aca-

bat, n'eixiran amb grans riqueses. 15
1 tu traspassarás vers els teus pa-

res en pau: en bona vellesa serás sepultat.
lG La quarta generació,

pero, tornará aquí, car la iniquitat de l'Amorreu no és encara curulla.

17 El sol era ja post i foscor era ja esdevinguda, i vet aquí que una

fornal fumejant i una flama de foc travessáper mig d'aquelles partions.

18 Aqucll dia fermá Jahvé alianza amb Abram, dient:

A ta semenca dono aquesta térra, des del riu d'Egipte fins al riu

gran, el riu Eufrates. 19 El Sineu i el Cenezeu i el Cadmoneu 20
i

l'Heteu, i el Ferezeu i els Rafai'm, 21
i l'Amorreu i el Cananeu

c

i l'Heveu' i el Gergeseu i el Jebuseu.

10, Ir. xxxiv, 18. — 13, Act. vn, 6. — 18, Ut. xxxiv, 4 ; I Ug. rv, 2 1 ; II P.ir. ix, 26.

10. —

/

prengué... i les partí. Fórmula
ritual antiquíssima, probablemem d'ori-

gen caldeu, per a formalitzar els pac-

tes o contractes. Els contractants pas-

saven entre mig de les bésties esquar-

terades, augurant-se la mateixa son en
cas de mancament.

13. — Quatre-cents anys. Número ro-

dó ; en realitat 430, segons Ex. XII, 40.

15.— Vers els teus pares. En el sojorn

de les animes
;
expressió proverbial que

demostra la creenca en la immortalitat.

16. — La iniquitat de l'Amorreu no

t
:s encara curulla. Déu, abans de casti-

gar les iniquirats deis homes i deis po-
bles, espera pacientment, sense pressa,

car Ell és etern, llur penediment. El

cdstig deis amorrreus i cananeus fou
llur anorreament i la possessió de Uurs

terres pels hebreus. — Amorren. Poblé
cananeu que ocupava llavors les mun-
tanyes de Judá a l'O. de la mar Mona i

els regnes de Basan i Sehon a l'E. del

Jordá.

18. — Riu d'Egipte. Significa mes
aviat el «torrent» d'Egipte, car per

«riu d'Egipte» própiament tal s'entén

elNil.
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Naixen^a d'Ismael

(C. XVI.) 'I Sarai, muller d'Abram, no li infantava filis. Pero

ella tenia una esclava egipcia, de nom Agar, 2
i digué Sarai a Abram

:

Vet aquí que Jahvé m'ha closa, que no llevo infants; entra, jo et

prec, a la meva esclava, potser em faré filis d'ella.

I Abram escolta la veu de Sarai. 3
I Sarai, muller d'Abram, pren-

gué Agar l'egípcia, esclava seva; feia llavors deu anys que Abram

habitava en térra de Canaan, i la dona per muller a Abram, son

marit. 4
I entra ell a Agar, la qual concebé, i quan ella s'adoná que

havia concebut, sa senyora s'avilí davant els seus ulls.
5
I digué

Sarai a Abram: Damunt teu torni la meva injuria; jo al teu si he

donat la meva esclava, i en veure que havia concebut, viltinguda sóc

ais seus ulls; judiqui entre tu i jo Jahvé.

G
I diu Abram a Sarai: Vet aquí que la teva esclava és en la teva

má; fes-li el que et sembli bé.

I Sarai l'afligí, i ella fugí de la seva fa<;.
7
1 la trobá l'ángel de Jahvé

vora la font de les aigües, en el desert, junt a la font del camí de Sur.

8
I li diu: Agar, esclava de Sarai, ¿d'on véns ni on vas? I ella con-

testa: De la fac de Sarai, ma mestressa, jo fujo.
9
I li diu l'ángel de

jahvé: Torna a la teva senyora i humilia't sota les seves mans. 10
1

li diu l'ángel de Jahvé : Molt multiplicaré la teva semenca, que de

2. — Entra, jo et prec, a la meva es- derada a l'Orient com un oprobi, Agar
clava. Expressió velada per a designar menyspreá Sarai i es tingué per més
l'acte conjugal. Sarai cedeix la propia que sa senyora.

esclava, essent tolerada i ádhuc gene- 6. — / Sarai l'afiigi. La rebaixá, te-

ralitzada la poligamia, per haver filis nint-la en la mateixa categoría de les

d'ella. Els filis d'una esclava es consi- altres esclaves no concubines
;
potser

deraven llavors (cod. Hammurabi, II. també la maltractá, com tradueixen al-

144), en seniblants circumstáncies, com guns.

filis de la mestressa. 7. — / la trobá l'ángel de Jahvé. An-

3. — Feia llavors deu anys. Per tant, gel, en hebr. nialeac, significa aquell

Abram tenia 85 anys. Aquests fets s'es- qui porta un missatge o una delegació

devingueren entre Cades i Sur, prop divina, i també una aparició sensible

la frontera de l'Egipte. de Déu. Per aixó, els termes Senyor i

4. — Sa senyora s'avili davant els seus ángel del Senyor són sinónims. — Cami
ulls. Per tal com l'esterilitat era consi- de Sur. Vers l'Egipte.
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tanta, no podrá comptar-se. 11
1 li diu l'ángel de Jahvé: Vet aquí

que tu has concebut i parirás un fill, el qual anomenarás Ismael, per

tal com ha o'it Jahvé la teva aflicció.
12

1 ell será un onagre d'home;

la má d'ell contra tothom, la má de tothom contra ell ; a la fac de

tots sos germans sojornará.

1:! Llavors ella invocá el nom de Jahvé que li parlava: Tu ets Déu

de visió; car deia: ¿Tal volta l'he vist aquí i encara vise? 14 Per aixó

s'anomena aquell pou: Lahai-Roi, el qual és entre Cades i Barad.

15
1 Agar infanta a Abram un fill, i Abram anomená el fill que li

infantá Agar, Ismael. I Abram comptava vuitanta sis anys en infan-

tar-li Agar Ismael.

CONFIRMACIÓ I SIGNE DEL PACTE

(C. XVII.) 1 Tenia Abram noranta nou anys quan aparegué Jahvé

a Abram i li digué : Jo sóc el Déu Totpoderós, camina a ma fac i

sigues perfecte. 2
1 jo posaré la meva alianca entre jo i tu, i molt

i molt et multiplicaré. 3
I Abram es postrá fac en térra, i Déu li parlá

dient: Jo, vet aquí que ma alianca és amb tu i esdevindrás pare

d'una multitud de pobles. 5
I hom no apellará més el teu nom

Abram, ans el teu nom será Abraam, puix que pare de multitud de

pobles t'he fet.
6
I et faré fecund molt i molt, cap de pobles et cons-

tituiré i reis de tu eixiran. 7
I estatuiré la meva alianca entre jo i tu

4, Eccli. xliv, 20; Rom. iv, 17.

11. — Ismciel. Aquest mot en hebr.

significa Déu escolta.

12. — Un onagre d'home. Un home
indómit, com l'ase salvatge descrit en

Job. XXXIX, 5-8.

13. — Encara vise. Es una afegidura

conjectural que demana el text bastant

difícil ( v. Hummelauer). Creien els

hebreus que la visió de Déu era mor-
tífera.

14. — Lahai-Roi, o sia: Pou del vi-

vent vident, potser VAin Muwelich ac-

tual. — Entre Cades i Barad. Camí de

Bersabee, vers l'Egipte.

1. — Déu Totpoderós. En heb. « El-

xadai », preludi majestátic. — Camina
a ma fac. Hebraisme que significa

acondueix-te segons els meus designis, in-

dicacions, normes.

5 . — Abraam. Segons el text, signifi-

carla pare de multitud. Ai, pare ; raam
fa assonáncia amb hamon, multitud.

Déu li repeteix sovint la prometenca
d'una nombrosa nissaga eixida deis seus
flanes. Cf. XII, 2 ; XIII, 16

;
XV, 5

.

7. — La meva alianca. Basada en el

cuite al Déu únic i en l'expectació mes-
siánica.

S
- ANTIC TESTAMENT I
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i la teva semenca després de tu en ses generacions, pacte etern d'és-

ser jo Déu per a tu i per a ta semenca després de tu.
8
I a tu i a

ta semenca després de tu donaré la térra del teu pelcgrinatge, tota la

térra de Canaan en possessió perpetua i jo els seré Déu.
9
1 digué Déu a Abraam : I tu la meva alianza servarás, tu i ta

semenca després de tu per totes les seves generes. 10 Aquesta és la

meva alianza, la qual servareu, entre jo i vosaltres i la teva semen-

ca després de tu: Tot baró d'entre vosaltres será circumeidat: n
cir-

cumeidareu la carn del vostre prepuci; será aixó en senyal d'alianca

entre jo i vosaltres. 12 Tot baró nat de vuit dies circumeidareu per

les vostres generacions, nat a casa o comprat amb diner d'entre tot

fill estrany que no siguí de ta semenca. 13 Será, dones, circumeidat

ja el nat a casa, ja el comprat amb diner, i será el meu pacte en la

vostra carn en alianca perpetua. 14 El baró incircumeís que no haurá

circumeidat la carn del seu prepuci, aquella ánima será talment tallada

del seu poblé : la meva alianca ell ha rompuda.
15

1 digué Déu a Abraam: A Sarai, la teva muller, no l'anomena-

rás pas Sarai, car el seu nom és Sara.
16
Jo la beneiré, i d'ella et do-

naré també un fill. La beneiré i será mare de pobles: reis de na-

cions eixiran d'ella.

17
1 Abraam es postrá fac en térra, i rigué, i digué en son cor: ¿Nai-

xerá per ventura un fill a home de cent anys? ¿I Sara, tenint noranta

anys, infantará? 18
I digué Abraam a Déu: Sois que Ismael visques

a la teva fac! 19
1 digué Déu: Tanmateix Sara, ta muller, et parirá

9, Act» vil, S. — 11, Lev. xn, 3 ; Le. 11, 21 ; Rom. iv, 11.

11. — Circumeidareu. Senval sensible da disbauxes carnals i domini de les

del pacte. — La carn. Qo és, la pell
;

própies passions.

en hebreu es diu carn a tota part tendrá 14. — Aquella anima será talment ta-

del eos. liada. Aquella persona será esborrada

La circumeisió havia estat practicada de la recensió d'Isra¿l
;
perdrá tots els

també pels egipcis i altres pobles. Déu drets del poblé escollit.

mana realitzar-la a tots els máseles del 15. — Sara en hebreu significa prin-

seu poblé escollit, sense cap excepció, cesa. Sarai és d'etimologia incerta, pot-

com a senval extern i viu del seu pacte, ser significa ma princesa; llavors Sara

fins que en la plenitud deis temps será vindria a ésser la princesa per antono-

substitu'it per un altre de més perfecte. másia.

Era, a més, un signe extern de la cir- 18. — Visques a la teva fa(! Qo és,

cumeisió interior, que vol dir abstenció segons el teu beneplácit, o et fos plaent.
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un fill, i l'anomenarás Isaac, i estatuiré el meu pacte amb ell en alianza

perpetua i amb sa semenca després d'ell.
20

1 quant a Ismael, jo t'he

escoltat: vet aquí que jo el beneeixo, i el faré fecund, i molt i molt

el multiplicaré. Dotze princeps engendrara i en gran poblé el consti-

tuiré.
21 Pero la meva alianza, l'estatuiré amb Isaac, el que per aquest

temps, l'any vinent, t'infantara Sara.

22
1 acaba de parlar amb ell, i Déu es departí d'Abraam endalt.

23
1 Abraam prengué Ismael, son fill, i tots els nats de sa casa i tots

els compráis amb diner, tot baró de la gent de casa d'Abraam, i

circumcidá la cara de llurs prepucis, aquell mateix dia, tal com li ho

havia dit Déu. 24
1 Abraam era home de noranta nou anys llavors que

circumcidá la carn del seu prepuci. 2ñ
I Ismael, son fill, era noi de

tretze anys quan fou circumcisa la carn del seu prepuci. 20 Aquell ma-

teix diaforen circumcidats Abraam i Ismael son fill.
27

1 tots els ho-

mes de casa seva, tant els nats a casa, com els filis d'estrany com-

práis amb diner, foren circumcidats amb ell.

L'APARICIO de Déu

(C. XVIII.) 4
I li aparegué Jahvé a l'alzinar de Mambré, estant ell

assegut a la porta de la tenda, a l'hora calda del dia.
2
I alga els ulls,

i mira, i vet aquí tres homes dempeus enfront d'ell, i en veure'ls

corregué a llur encontré des de la porta de la tenda i es postra en

térra.
3
I diu: Senyor, si he trobada gracia ais teus ulls, no passis

enllá del teu servent. 4Hom prendria un poc d'aigua i us rentaríeu

els peus i us reposaríeu sota l'arbre.
5
Jo cercaré un tros de pa i

refareu el vostre coratge. Després partireu, car per aixó us heu es-

caigut prop del vostre servent.

I respongueren : Sia ; fes tal com has parlat.

1, Hbr. xiii, 2.

19. — Isaac significa hom ha rigut, 3. — Senyor. En Hbr. Adonai, mon
obéellriu. Senyor. — Ais teus ulls, en sing., puix

2. — Tres bornes dempeus. Déu i dos adre'ca la paraula al que veu que és el
ángels en forma humana. primer deis tres.
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G
I s'acuitá Abraam vers la tenda, a Sara, i li diu: Cuita, pren tres

mesures de flor de fariña, amassa i fes pans afolláis.
7
I Abraam

corre a la vacada i tria un vedell tendré i formós i el dona al servent,

el qual s'afanya a guisar-lo. 8
I prengué mató i llet i el vedell ja

cuit i els ho posa al davant. Iell s'estava dempeus junt a ells sota

l'arbre; i ells menjaren.

9
I li digueren: Sara, ta muller, ¿on és?

I respongué: Vet aquí que és a la tenda.

10
1 digué : Sigues cert que jo tornaré a tu al termini natural, i vet

aquí que Sara, ta muller, haurá un fill.

I Sara escoltava a l'entrada de la tenda, que era darrera d'ell.
11

1

Abraam i Sara eren vells, entrats en dies; i ja havia cessat en Sara

condició femenil. rigué Sara, dintre seu, dient: Després del

meu marciment, i essent vell el meu senyor, ¿será per a mi el gojar?

13
I digué Jahvé a Abraam: ¿Per qué, dones, ha rigut Sara, dient:

Será cert, per cas, que jo infantaré, essent ja vella?
11 ¿Es que per

a Jahvé hi ha res difícil? Al temps dit, al termini de natura, jo torna-

ré, i Sara haurá un fill.

15
1 Sara, per tal com era en temenca, negá dient: No he ri-

gut pas.

Pero ell respongué: No, tu has rigut.

16
1 s'alcaren d'allí aquells barons i esguardaren envers Sodoma, i

Abraam caminava amb ells per tal d'acomiadar-los.

17
1 digué Jahvé: ¿Ocultaré jo a Abraam co que vaig a fer,

18 Abraam havent talment d'esdevenir cap d'una nació gran i torta i

havent d'ésser beneídes en ell totes les nacions de la térra? ^Perqué-

tal jo el conec, que ell ordenará ais seus filis i a la seva casa després

d'ell que guardin la via de Jahvé per obrar justicia i rectitud, per tal

que Jahvé faci venir sobre Abraam co que amb ell ha parlat.
20

1 di-

gué Jahvé : La clamor de Sodoma i Gomorra, com és gran ! i el pe-

cat llur molt s'afeixuga. 21 Davallaré, dones, a veure si, talment com

10, Rom. ix, 9. — 12, I Ptr. ni, 6.

6. — Tres mesures. Cadascuna d'elles 10.

—

Jo tornaré. Vg.: «Reuertens ue-

contenia probablement set litres. niam ad te intempore isto, uita comité...»
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la clamor vinguda a mi, han fet ja del tot; i si no fos així, jo ho

veuré.

22
1 aquells homes es giraren i anaren a Sodoma; Abraam, pero,

s'estava encara dret davant Jahvé.
23 S'atansá Abraam i digué: ¿I

perdrás talment el just amb el pecador? 24
Si hi havia cinquanta jus-

tos dins la ciutat, ¿encara la destruiries i no perdonaries el lloc per

amor deis cinquanta justos que hi hauria dintre? 2o Lluny de tu de fer

semblant cosa, fer morir just amb pecador, que el just com el peca-

dor sigui! Lluny de tu! ¿El jutge de tota la térra no fará justicia?

2G Respongué Jahvé: Si jo trobo a Sodoma cinquanta justos dins

la ciutat, certament perdonaré tot el lloc per amor d'ells.

27 Respon Abraam i diu : Vet aquí que goso a parlar amb el meu

Senyor, jo pols i cendra.
2S Potser en mancaran cinc ais cinquanta

justos. ¿Destruirás per cinc tota la ciutat?

I respongué: No la destruiré, si n'hi trobo quaranta cinc.

29
1 torna a parlar-li, i li digué : Potser se n'hi trobaran quaranta.

I respongué: No ho faré, per amor deis quaranta.

30
1 digué: No s'enutgi el meu Senyor, si parlo; potser se n'hi

trobarien trenta.

I respongué: No ho faré, si n'hi trobo trenta.

31
1 digué: Vet aquí que goso a parlar al meu Senyor. Potser se

n'hi trobarien vint.

I respongué: No destruiré, per amor deis vint.

32
1 digué: No s'enutgi el meu Senyor, si parlo encara aquesta sola

vegada. Potser se n'hi trobarien deu.

I respongué: No destruiré, per amor deis deu.

33
1 en acabar de parlar amb Abraam, Jahvé partí i Abraam se'n

torna al seu lloc.

2i i seg. — Bell antropomorfisme, en

el qual Deu pren el llenguatge d'un jutge

humá, i on es representa admirable-

ment l'eficácia de la pregária i de la in-

tercessió deis sants.

22. — Aquells homes es giraren. Els
dos ángels partiren i Déu romangué
amb Abraam, amb el qual es des-

cabdellá el meravellós diáleg que se-

gueix.



46 GÉNESI-XIX, i-ii

La destrucció de la Pentápolis

(C. XIX.) ^ls dos ángels arribaren a Sodoma al vespre, quan

Lot s'esqueia a seure al portal de Sodoma. I en veure'ls, s'alcá Lot

a llur encontré i postra el rostre en térra.
2
I diu: Oh senyors!

decanteu, us prec, vers la casa del vostre servent a fer-hi nit i ren-

tar-vos els peus; i dema matí, en llevar-vos, seguireu la vostra ruta.

I li respongueren : No, que farem nit a fora.

3 Pero talment ell els forcá, que decantaren envers ell i entraren a

casa seva i els féu un ápat, cogué pans alisos i menjaren.

4
I encara no eren colgats, que la gent de la ciutat, els homes sodo-

mites, encerclaren la casa; de jove a vell, tot el poblé fins al darrer es-

tament.
5
1 cridaren Lot i li digueren: ¿On són els homes que t'han

vingut aquesta nit? Emmena'ls aci fora, per tal que els coneguem.

6 Lot eixí envers ells al cancell de la casa i tanca la porta darrera

d'ell.
7
I els diu : No, germans meus, si us plau, no feu aquest mal.

8 Mireu: tinc dues filies que no han conegut baró; us les trauré i

feu-ne el que al vostre albir plaurá, pero a aquests homes, no els

feu res, per tal com han entrat a l'eixopluc del meu sostre.
9
I res-

pongueren: Fes-te enllá. I digueren: ¿Com a foraster vingué a

sojornar, i encara vol fer de jutge? Dones ara et malmenarem més

que a ells. I amb gran violencia forcejaren contra el baró, contra

Lot, i s'aproparen per tal d'esbotzar la porta.
10 Pero aquells joves

allargaren llurs mans i entraren Lot vers ells dins la casa i tancaren

la porta.
11

1 ais homes que eren vora el Uindar de la casa, els colpiren

1, Hbr. xiii, 2.-9, II Ptr. n, 8. — 11, Sap. xix, 16.

i -Sodoma. El país de Sodoma era misme que designa l'explosió de les

al S de la mar Morta, en la valí de passions sexuals. En aquest verset

Siddím La ciutat era al SO. La con- es palesa la corrupció deis sodomites

trada contenia molts pous de betum que ha donat nom al vici contra na-

i en bona part resta colgada sota les tura.
,

aigües. En les ciutats orientáis, els por- 8. -Tinc dues filies. L oferiment de

tais eren el lloc deis afers i de les reu- Lot és una infamia, excusable en certa

nions; com el fórum deis romans o manera per l'horror al crim que volien

l'ásora deis grecs. cometre els sodomites i peí deure

5 -Per tal que els conecte»:. Eute- d'hospitalitat envers els forasters.
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de ceguesa, del gran fins al minyó, i s'esdernegaren cercant la porta.

12
1 digueren els joves a Lot: ¿Qui més tens ací? Gendres, filis,

filies i tot altre que tinguis a la ciutat, treu-los de l'indret,
13 car

nosaltres hem d'assolar aquest lloc; el clam d'ells ha crescut a la fac

de Jahvé, i Jahvé ens ha trames per tal de destruir-la.

14
1 sortí Lot i parla ais seus gendres, els que maridaren ses filies,

idigué: Lleveu-vos, sortiu d'aquest indret, car Jahvé vol arrasir la

ciutat. Pero ais seus gendres aparegué com un bromejant.

15
1 a punta d'alba, els ángels apressaven Lot, dient: Aka't, pren

ta muller i les teves dues filies que són aquí, per no deperir tu i tot

amb la malvestat de la ciutat.

16
1 com ell s'atardava, els joves li agafaren la má, i la má de la

seva muller i les de ses dues filies, per mercé de Jahvé sobre ell, i els

tragueren i els emmenaren fora de la ciutat.

17
1 fora que els hagueren duts, digué: Salva't, per la teva vida!

No miris darrera teu, ni paris en tota la plana. Salva't a la munta-

nya, que no siguis consumit.

18
1 els digué Lot: No, jo us prec, Senyor meu. 19 Vet aquí

que el teu servent ha trobat gracia ais teus ulls
;
augmenta, ara, la mi-

sericordia que en mi has mostrada, per fer viure la meva ánima;

puix que jo no puc pas salvar-me a la muntanya ; abans m'assoliran

els flagells i moriré. 20 Vet aquí aquesta ciutat propera per a refu-

giar-m'hi, que és petita; allí em salvaré; ¿no és, per cas, petita? Així

viurá la meva ánima.

21
1 li digué: Vet aquí que també he acollit el teu prec en aquesta

cosa: de no destruir la ciutat de qué has parlat. 22 Afanya't, dones, a

refugiar-t'hi, car o no puc fer res fins que tu hi arribis.

Per aixó hom anomena aquella ciutat Ségor.

23 Eixia el sol damunt la térra quan Lot entrava a Ségor. 24
1 Jahvé

féu ploure damunt Sodoma i Gomorra sofre i foc, de part de Jahvé,

des del ce!.
2&

I abissá aqüestes ciutats i tota la plana, tots els habitants

17, Sap. x, 6.— 24, Dt. xxix, 23; Is. xm, 19; Ir. 1, 40; Ez. xvi, 49; Os. xi, S; Am. iv, 11; Le.
xvii, 29 ; Iud. 7.

22. — Ségor. Petita víla, en altre Tactual Vadi es-Safieh, a una hora al

temps anonu-nada Bala, probablement S. E. de la Mar Morta.
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de les ciutats i les plantes de la térra.
26

1 la muller de Lot esguardá

enrera i esdevingué columna de sal.

27 Abraam es lleva de jorn vers el lloc on havia estat a la fac de

Jahvé.
28

1 esguardá envers Sodoma i Gomorra i envers tot el volt de

la plana, i vet aquí que veié pujar de la térra una fumera així com la

fumera d'una fornal.

29
1 s'esdevingué que, en abissar Déu les ciutats de la plana, es re-

cordá Déu d'Abraam i avia Lot d'enmig de l'abissament, quan assolá

les ciutats on Lot habitava. 30
1 puja Lot de Ségor i sojorná en la

muntanya, i les seves dues filies amb ell, car tenia por d'habitar a Sé-

gor, i féu sojorn en una espluga ell i les seves dues filies.

31
1 digué la major a la petita: El nostre pare és vell i cap home

no hi ha en la térra que entri a nosaltres, segons usanca d'arreu de

la térra.
32 Anem, fem beure vi al nostre pare i jaiem amb ell, i sus-

citaren! semenca del nostre pare.

33
1 aquella nit donaren a beure vi a llur pare i hi ana la major i

jagué amb el pare, el qual no s'adoná ni de quan ella s'ajagué, ni de

quan es llevava.

34
1 succeí l'endemá que digué la major a la petita: Vet aquí que

ahir jaguí amb el pare; fem-li encara beure vi aquesta nit i vés, jau

tu amb ell i suscitarem semenca del nostre pare. 35
1 també aquella

nit donaren vi a beure a llur pare i hi ana la petita i dormí amb ell, i

ell no s'adoná ni de quan ella s'ajagué ni de quan es llevava.

36
1 les dues filies de Lot conceberen de llur pare. 37

1 la gran in-

fantá un fill i li posá de nom Moab. Aquest és el pare deis Moabites

fins avui dia.
38

1 també la petita infantá un fill i li posá de nom Ben

Ammi. Aquest és el pare deis Ammonites fins avui dia.

26, Le. xvii, 32.

26. — Columna de sal. Gr. estela. V g. 37. — Gr.: Li posá de nom Moab
statua. ' dient: És del meu pare'. El nom Moab

31. — lncest abominable, relatatamb pot relacionar-se amb la lliqó del Gr.:

simplicitat, com un fet historie, que sois del meu pare, que en hebreu seria meabí.

és atenuat per l'afany de perpetuar llur 38.— Gr.: Li posá de nom 'Ammán
familia i perqué les filies de Lot devien dient: Fill del meu parent'. Vg. Am-
creure que la catástrofe de Sodoma era mon. El nom Ammon es relaciona se-

universal i no restava cap home enlloc gurament amb la locució de l'hebreu :

de la térra. ben ammi, fill del meu poblé.
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Abraam a Gerara

(C. XX.) 'I partí d'allí Abraam envers la térra del Négueb

i acampa entre Cades i Sur; i sojorná a Gerara. 2
I deia Abraam de

Sara, sa muller: Germana meva és. I Abimélec, rei de Gerara trá-

mete i prengué Sara.

:i

I a la nit, vingué Déu a Abimélec en somnis i li digué: Vet aquí

que ets mort a causa de la dona que has presa, car maridada és.

4 Abimélec, pero, no s'era atansat a ella, i li digué: Senyor, ¿per

ventura mataras ádhuc gent justa? 5 ¿No em digué ell, per cas : Ger-

mana meva és, i ella, ella i tot, no digué: És germá meu? En

simplicitat de cor i en puresa de mans he fet aixó.

ü
I li digué Déu en somnis : Prou he conegut jo que en simplicitat

de cor has fet aixó, i també jo t'he retingut de pecar contra mi. Per

aixó no t'he deixat arribar a ella.
7 Ara, dones, torna la dona al ma-

rit, car profeta és ell, i pregara per tu, i viurás. Pero si no la torna-

ves, sápigues que certament morirás, tu i tot co que teu sia.

;)

I Abimélec, de jorn, en llevar-se, crida tots els seus servents i

a orelles llurs digué totes aqüestes coses, i molt temeren tots els

homes.
9 Llavors Abimélec crida Abraam i li digué: ¿Qué ens has fet?

¿Ni en qué he pecat jo contra tu, que tan gran culpa reportessis da-

munt meu i damunt el meu reialme ? Coses m'has fet que hom no fa.

10
1 diu encara Abimélec a Abraam: ¿Quins esguards duies, fent

aixó?

11
1 respongué Abraam: És que m'he dit : En aquest lloc, no hi

ha, tan cert, temor de Déu, i em mataran a causa de ma muller. 12
1

altrament, és ben veritat que ella és germana meva, filia del meu

pare, si bé no de la meva mare, i m'esdevingué muller. 13
1 succeí

i. — Abraam deixá Alambré prop 2. — Gr.: Germana meva és. 'Ell

d'Hebron i ana en algún oasi entre els temia de dir: És la meva muller de por
dos deserts de Cades i Sur.—Gerara. Ac- que els homes de la ciutat no el fes-

tualment les ruines de Khirbes-el Gerar, sin morir a causa d'ella'. Cf. v. 12

al sud de Gaza, llavors térra de ñlisteus. i XII, 1 3

.



5o GÉNESI-XX, 14-XXI, 8

que en fer-me Déu emigrar de la casa del meu pare, diguí jo a ella

:

Aquesta és ta mercé que farás a favor de mi : a tot arreu on anirem,

dirás de mi: Germá meu és.

14 Agafá llavors Abimélec ovelles, i vaques, i esclaus, i esclaves, i

en féu ofrena a Abraam, i li torna Sara, sa muller.

15
1 digué Abimélec: Vet aquí a ta fac la meva térra: 011 et pla-

gui, sojorna.

16
1 a Sara digué: Vet aquí que dono mil pesos d'argent al teu

germá; vel d'ulls será aixó per a tu i per ais teus, i en tot restes cer-

tament justificada.

17
1 Abraam, prega a Déu, i Déu guarí Abimélec i sa muller i ses

esclaves, i infantaren.
18 Per tal com Jahvé havia talment clos tota

matriu de la casa d'Abimélec, a causa de Sara, muller d'Abraam.

Naixen£a d'Isaac

(C. XXI.) l
l Jahvé visita Sara, tal com havia dit, i obra Jahvé en

Sara tal com havia parlat.
2
1 Sara concebé i deslliurá un fill a Abraam

en ses velleses, al temps que Déu li havia predit.
3
I Abraam posá de

nom Isaac al fill que li era nat, que li havia infantat Sara.
4
I circumcidá

Abraam son fill Isaac, nadó de vuit dies, segons que li havia ordenat

Déu. 5
I Abraam era home de cent anys en náixer-li el seu fill Isaac.

G
I digué Sara : Riure m'ha fet Déu : tothom qui ho sentirá, devers

mi riurá.

7
I deia: ¿Qui hauria dit mai a Abraam que Sara alletaria filis?

Puix que jo a ses velleses li n'he parit un.

8
I cresqué el nadó i fou deslletat, i el dia que Isaac fou deslletat,

2, Gal. iv, 23 ; Hbr. xi, n. — 4, Mt. i, 2.

14. — Gr.: Agafá llavors Abimélec 17 .
— Esclaves. Concubines (hebr.

'mil didracmes'. amahoi).

16. — Mil pesos d'argent. Sicles cadas- 6. — AHusió o joc de mots relatiu al

cun d'un pes de 14 gr. — Vel d'ulls. Que nom Isaac, en hebr. Ishac, tercera per-

aquest present et faci oblidar la injuria sona de l'imperfecte del verb sahac, riu-

involuntáriaquet'hefet(St.J.Crisóst.). re. Probablement, tot el verset és un

O bé, si es refereix a Abraam: que aquest cant o fragment de cant de ¡oia.

sigui per a tu com un vel de protecció.
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Abraam féu un gran festí.
9
I Sara veié el fill que infanta a Abraam

Agar l'egípcia fent jocs.
10

1 diu a Abraam: Bandeja'm aquesta es-

clava i el seu fill, puix poc ha d'heretar amb mon fill Isaac el fill d'a-

questa esclava.
11

1 desplagué molt la cosa ais ulls d'Abraam, per

causa del noi.

12
1 digué Déu a Abraam: No siguí desplacida ais teus ulls a

causa del noi i de ta esclava. En tot co que ct diu Sara, escolta la

seva veu, puix que és per Isaac que ta semenca será anomenada.
13 Pero també el fill de l'esclava constituiré en poblé, car semenca

teva és.

14
1 Abraam es lleva de jorn i prengué pa i un odre d'aigua i ho

dona a Agar, posant-li-ho damunt el muscle, i li dona també el noi,

i l'acomiadá, i ella partí, i vaga peí desert de Bersabee. 15
I s'aeabá

l'aigua de l'odre, i posa el noi sota un arbroll.
16

I ana a asseure's

enfront d'ell, a un tret d'arc, car deia : No sia que jo vegi la mort

del noi. I seguda enfront, alca la veu i plora.

17
1 Déu oí la veu del noi, i un ángel de Déu cridá Agar des del

cel i li digué : ¿Qué tens, Agar? No temis, car Déu ha escoltat la

veu del noi des d'allí on és.
18

Alca't, pren el noi i ten-lo fort per la

má, car en gran poblé el constituiré.

19
1 obrí Déu els ulls d'ella i veié un pou d'aigua i hi aná i omplí

l'odre d'aigua i doná beure al noi.

20
1 Déu fou amb el minyó, i ell cresqué i habitá en el desert i fou

tirador d'arc. 21
1 habitava al desert de Faran, i sa mare li doná mu-

11er de la térra d'Egipte.

Abraam i Abimélec

22
1 en aquest temps s'esdevingué que Abimélec i Ficol, cap del

seu exércit, digueren a Abraam : Déu és amb tu en tot co que tu

fas.
23 Ara, dones, jura'm ací per Déu que no em trairás, ni a mon

fill, ni a mon nét, ans segons la benevolenca que jo t'he tinguda,

farás amb mi i amb la térra on en foraster sojornes.

10, Gal. iv, 30. — 12, Rom. ix, 7 ; Hbr. xi, 18.

9.— Gr.: Fent jocs 'a Isaac, fill d'elJa'. 14. — Bersabee. Al sud de Gerara.
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24
1 respongué Abraam : Jo juro.

25
1 Abraam féu retrets a Abimelec per un pou d'aigua, que els

servents d'Abimelec havien robat.

26
1 respongué Abimelec. No sé pas qui ha fet aquesta cosa. Ni

tu no me m'havies dit res, ni jo fins ara no n'havia hagut esment.
27 Llavors Abraam agafá ovelles i bous i en dona a Abimelec i ells

dos clogueren alianca. I Abraam posa de banda set anyells de

l'ovellar.

29
1 digué Abimelec a Abraam: ¿ Qué vénen a ésser aquests set

anyells que has posat de banda?
30

1 respongué : Que els set anyells prendras de la meva má, per

tal que em sien penyora com jo he cavat aquest pou.

31 Per aixó aquell lloc s'anomena Bersabee, puix que allí l'un i l'al-

tre es juraren. 32 Així clogueren alianca a Bersabee i s'alca Abimelec

amb Ficol, cap del seu exércit, i se'n tornaren a la térra deis Fi-

listeus.

33
1 Abraam planta un tamariu a Bersabee, i invoca allí el nom

de Jahvé, Déu eternal. I sojorna Abraam en térra deis Filisteus

molts de dies.

El sacrifici d'Abraam

(C. XXII.) 1
1 s'esdevingué, després d'aquestes coses, que Déu

prová Abraam i li digué : Abraam !

I respongué : Vet-me aquí.

2
I li digué : Pren, si et plau, el teu fill, el teu únic, el que ames,

Isaac, i ves-te'n a la térra de Moriá, i allí ofereix-lo en holocaust da-

munt una de les muntanyes que jo et diré.

3
I Abraam, alcant-se de jorn, guarní el seu ase, prengué amb

1, Ut. vm, 22; Hbr. xi, 17.

31. — Bersabee. En hebr. Beer xeba, Jerusalem on fou construít el temple

pou del jurament o pou deis set, en re- de Salomó. — Tots els Pares han vist

lacio potser amb els set anyells deis en Isaac i en aquest passat^e una figura

vv. 29, 30. de Jesucrist. Cf. Hebr., XI, 19.

2. — Térra de Moriá. El tossal de
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ell dos mossos seus i Isaac, son fill, estellá la llenya de l'holocaust,

s'aká i partí envers el lloc que Déu li havia dit. 'I al tercer dia,

alca Abraam els ulls i albirá de lluny el lloc.

ñ
I digué Abraam ais seus servents : Seieu aquí amb l'ase, que jo

i el minyó anirem íins allí, adorarem i tornarem a vosaltres.

G
I prengué Abraam la llenya de l'holocaust i la carregá damunt

Isaac, el seu fill, i ell porta a la má el íoc i el coltell, i partiren tots

dos juntament.

7
I parla Isaac a Abraam, son pare, i digué : Pare meu.

I respongué : Vet-me aquí, fill meu.

I digué : Vet aquí el foc i la llenya, pero l'anyell per a l'holo-

caust, ¿on és?

8
I respongué Abraam: Déu es proveirá, fill meu, l'anyell per a

l'holocaust.

I tots dos caminaren juntament, 9
i arribaren a l'indret que li ha-

via dit Déu. I Abraam hi bastí un altar, disposá al damunt la llenya,

Higa son fill Isaac i el posa a l'altar, damunt la llenya. 10
1 estengué

Abraam la seva má i ágata el coltell per degollar son fill.

11
1 crida l'ángel de Jahvé des del cel, dient : Abraam, Abraam!

12
1 respongué: Vet-me aquí.

I digué : No estenguis la teva má contra el minyó, no li facis

res, puix que ara he conegut que ets temeros de Déu, i no has

planyut el teu fill, el teu únic, per mi.

13
1 alcá Abraam els seus ulls, i mira, i vet aquí que un moltó,

darrera seu, era pres per les banyes en un bardissar. I ana Abraam,

i agafá el moltó, i l'oferí en holocaust en lloc de son fill.
14

1 Abraam

anomená aquel! lloc : Jahvé proveirá. Per aixó diu hom avui : En

la muntanya de Jahvé hom proveirá.

15
1 cridá l'ángel de Jahvé, segonament, a Abraam des del cel,

16
i

digué : Per mi mateix he jurat, diu Jahvé, que puix has fet aquesta

cosa i no has planyut el teu fill, el teu únic, 17 molt et beneiré, i

molt multiplicaré la teva semenca, com els estéis del cel, com l'arena

de la riba del mar, i la teva semenca posseirá les portes de sos ene-

10, lac. n, 2 1. — 16, Ps. civ, 9 ; Eccli xliv, 21 ; I Mac. n, 52 ; Le. i, 75 ; Hbr. vi, 1 3. — 17, Le. 1, 74.
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mies 18
i serán beneídes en ta semenca totes les gents de la térra, per

tal com escoltares ma veu.

19
1 se'n torna Abraam ais seus servents, els quals s'alcaren i parti-

ren tots junts a Bersabee. I Abraam sojorná a Bersabee.

20
1 succeí després d'aquestes coses, que nova fou tramesa a

Abraam, dient : Vet aquí que Milcá ha infantat, ella i tot, filis a Na-

cor, germá teu, 21 Hus el seu primogénit, i Buz germá seu, i Camuel,

pare d'Aram, 22
i Cased, i Azau, i Feldás, i Jedlaf, i Batuel. 23

1 Batuel

engendra Rebeca. Aquests vuit infanta Milcá a Nacor, germá d'A-

braam. 21
1 la seva concubina, de ñora Roma, infantá, ella i tot,

Tábee, i Gaam, i Taas, i Maacá.

Mort de Sara

(C. XXIII.) 1
l fou la vida de Sara cent vint-i-set anys : aixó foren

els anys de la vida de Sara. 2
I morí Sara a Quiriat-Arbee, co es,

Hebron, en térra de Canaan, i vingué Abraam a plányer Sara i a

plorar-la.

3
I s'algá Abraam de sobre la fac del seu mort, i parlá ais filis d'Het,

dient: 4 Peregrí i nouvingut sóc jo entre vosaltres; doneu-me entre

vosaltres possessió de sepultura, per tal de soterrar-hi el meu mort,

fora del meu esguard.

5
I respongueren els filis d'Het a Abraam dient :

6 Escolta'ns, senyor

meu. Príncep de Déu ets tu entre nosaltres; en el millor deis nos-

tres sepulcres soterra el teu mort; ningú de nosaltres no et refusará

el seu sepulcre, per tal que el teu mort hi soterris.

7
1 s'alcá Abraam i es postrá davant la gent de la térra, els filis

d'Het, s
i parlá a ells dient: Si és del vostre grat que jo sepulti el

meu mort lluny del meu esguard, escolteu-me i intercediu prop

d'Efron, fill de Seor, 9 perqué era doni l'espluga de Macpelá, que té

18, Eccli. xliv, 25 ; Act. ni, 25.

9. — L't'spluga de Macpelá. Macpelá tenia dues obertures, o bé dos compar-
vol dir doble, potser perqué la balma timents.
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a l'extrem del seu camp
;
que per cabal diner me la doni en presen-

cia vostra per possessió de sepultura.

10
1 Efron seia en mig deis filis d'Het, i respongué Efron, l'Heteu,

a Abraam, en presencia deis filis d'Het, de tots els entrants a la porta

de la seva ciutat, dient: 11 No, senyor meu, escolta'm. El camp et

dono, i l'espluga que hi ha et dono, ais ulls deis filis de mon poblé

te la dono. Soterra-hi el teu mort.

12
1 Abraam es postra davant la gent de la térra.

13
1 parla a Efron

en presencia del poblé de la térra, dient : Si et pla'ía, pero, d'escol-

tar-me : el preu del camp et donaré
;
accepta-me'l, i hi sepultaré el

meu mort.

14
1 respongué Efron a Abraam dient: 15 Senyor meu, escolta'm;

la térra val quatre cents sicles d'argent; entre tu i jo, ¿qué és aixó?

Soterra-hi el teu mort.

16
1 s'avingué Abraam amb Efron, i pesa Abraam per a Efron l'ar-

gent que en preséncia deis filis d'Het havia dit, quatre cents sicles

d'argent, moneda de curs entre els mercaders.

17
1 el camp d'Efron, que era a Macpelá, davant mateix de Alam-

bré, el camp i l'espluga que hi havia, amb tots els arbres del camp i

tot el seu terme a l'entorn, pervingué 18 a Abraam en propietat ais

ulls deis filis d'Het, de tots els entrants a la porta de la ciutat.

19
I encontinent Abraam sepulta Sara, sa muller, a l'espluga del

camp de Macpelá, enfront de Mambré, co és Hebron, en térra de

Canaan. 20
1 pervingué el camp i l'espluga que hi havia, a Abraam

en propietat de sepultura, de part deis filis d'Het.

Les noces d'Isaac

(C. XXIV.) H Abraam era vell, entrat en dies; i Jahvé havia

beneit Abraam en tota cosa.

2
I digué Abraam al seu servent, al més vell de sa casa, majordom

de tot bé seu

:

Posa, et prego, la teva má sota la meva cuixa, 3
i et faré jurar
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per Jahvé, Déu deis cels i Déu de la térra, que no prendrás muller

per al meu fill d'entre les filies del Cananeu, en mig del qual jo

habito, 4 ans a ma térra i a ma nissaga irás, i hi prendrás muller per

al meu fill Isaac.

8
1 li digué el servent : Potser la dona no voldrá venir-se'n amb

mi envers aquesta térra. ¿Tornaré, tal volta, el teu fill a la térra d'on

tu eixires?

fi

I li digué Abraam : Guarda't de tornar el meu fill allá.
7 Jahvé Déu

deis cels, que em prengué de la casa de mon pare i de la térra de

ma naixenca, que parlá amb mi i em jurá dient:—A la teva sement

donaré aquesta térra— ell trametrá el seu ángel davant ta fac, per

tal que allí prenguis muller per al meu fill.
8
1 si la dona no volia

seguir darrera teu, lliure ets, certament, d'aquest meu jurament.

Tan sois no tornis allá el meu fill.

9
I el servent posá la má sota la cuixa d'Abraam, son senyor, i li

jurá segons aquesta paraula.

,0
I prengué el servent deu camells d'entre els camells del seu se-

nyor, i partí, tot bé del seu senyor essent en la seva má, i posant-se

en camí, aná a Aram-Naaraim, envers la ciutat de Nacor. 11
1 féu

agenollar els camells fora de la ciutat, vora el pou de les aigües, en

vesprejar, a l'hora de sortir les poadores.

12
1 digué: Jahvé, Déu del meu senyor Abraam, dona a ma fac

avui, et prego, un bell encontré, i fes benignitat amb mon senyor

Abraam. 13 Vet aquí que m'estic vora la font de les aigües, al bell

punt que les filies deis homes de la ciutat són per eixir a poar ai-

gua. 14 Faci's, dones, que la donzella a qui jo diré: Aboca el teu

cántir, que beuré, i ella respongui : Beu, i encara els teus camells

abeuraré, a aquella mateixa hagis destinat per al teu servent, per a

Isaac, i en aixó coneixeré que has fet benignitat amb el meu senyor.

15 Encara ell no havia acabat de parlar, vet aquí que surt, la gerni

a l'espatlla, Rebeca, la infantada a Batuel, fill de Milcá, muller de

Nacor, germá d'Abraam. 115 Era donzella molt bella de semblant, ver-

ge, car baró no l'havia coneguda. I baixá a la font i omplí la seva

gerra i se'n pujá.
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17
1 el servent corregué al seu encontré i li digué : Dóna'm a beu-

re, et prego, un xic d'aigua de la teva gerra.

18
I respongué: Beu, senyor meu.

I cuita a baixar la gerra a la seva má, i li dona a beure. 13
1 acabat

de donar-li a beure, digué : Encara per ais teus camells poaré, fins

que hauran begut prou. 20
1 s'aianyá a buidar la gerra a l'abeurador

i corregué de bell nou al pou a treure aigua i en poá per a tots

els seus camells. 81
1 l'home la contemplara en silenci, per tal de

saber si Jahve l'havia menat o no a venturos camí.

22
1 s'esdevingué que, en acabar els camells de beure, es tragué

l'home una naseHa d'or de mig sicle i dos bracalets per a ses mans,

d'un pes de deu sicles d'or, 23
i li digué:

¿De qui ets filia tu? Digues-m'ho, et prec. ¿Hi hauria lloc a casa

del teu pare per a nosaltres fer-hi nit?

24
I li respongué: Filia sóc de Batuel, fill de Milcá, el que aquesta

infanta a Xacor. 25
1 afegí: Prou hi ha a casa nostra palla i lene a

bastament, i també lloc per a passar la nit.

26
1 l'home es prosterna i adora Jahve.

27
1 digué : Benei't sia Jahve,

Déu del meu senyor Abraam, que no s'és oblidat de la seva benigni-

tat i fidelitat envers el meu senyor, i a mi per dreta via m'ha emmenat

Jahve, a casa del germá del meu senvor.

28
1 corregué la donzella i innova a casa de la seva mare totes

aqüestes coses.

29
1 Rebeca tenía un germa de nom Laban, i Laban corregué envers

l'home, a fora, cap a la font. 30 Bon punt hagué vist la naseHa i els

bracalets a les mans de sa germana, i escoltat les paraules de Re-

beca, sa germana, que deia:— Aixó m'ha dit aquell home— , se

n'aná envers l'home, el qual vet aquí que s'estava dempeus amb els

camells vora la tont.

31
1 digué: Entra, benei't de Jahve, ¿per qué romans a tora? Tinc

la casa disposta i el lloc per ais camells.

32
1 l'home entra a la casa, i desguarní els camells, i dona ais ca-

mells palla i fenc, i aigua per a rentar-se els peus ell i els homes que

amb ell eren. 33
1 li posa davant menjar, pero ell digué: No men-

6 - ANTIC TcSTAKENT I
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jaré fins que hauré dites les meves paraules. I li respongué: Parla.

34
1 digué: Servent d'Abraam sóc jo.

35
1 molt ha beneít Jahvé

el meu senyor, i l'ha engrandit, i li ha donat ovelles, i bous, i ar-

gent, i or, i servents, i serventes, i camells, i ases.
36

1 Sara, muller

del meu senyor, infanta un fill al meu senyor, en ses velleses, al qual

ha donat tot el que és seu. 37
1 jurar em féu el meu senyor, dient:

No prendras muller per al meu fill d'entre les filies del Cananeu, en

mig del qual jo habito, 38 ans irás a casa de mon pare, i a la meva

nissaga, i allí prendras muller per al meu fill.
39

1 jo diguí al meu

senyor: Tal volta no seguirá amb mi la dona. 4!J
I em respongué:

Jahvé, a la fac del qual camino, trametrá el seu ángel amb tu i pros-

perará el teu camí, per tal que prenguis muller per al meu fill, de la

meva nissaga i de casa del meu pare. 41 Deslligat serás del meu ju-

rament quan arribarás a ma familia, i si no voldran donar-te-la, des-

lligat serás també del meu jurament. 42
1 avui sóc arribat a la font,

i he dit: Jahvé, Déu del meu senyor Abraam, si fossis, et prego,

prosperador del meu camí per on faigvia; 43 vet aquí que jo sóc junt

a la font de les aigües. Faca's que la donzella que surti a poar i jo li

digui: Dóna'm a beure, et prego, un xic d'aigua de la teva gerra,

4
'i em respongui: Beu, i encara per ais teus camells jo poaré, ella

sia la dona que hagi destinat Jahvé per al fill del meu senyor. 45 En-

cara no havia jo acabat de parlar dins el meu cor, vet aquí que surt

Rebeca, la gerra damunt l'espatlla, baixa a la font i poa, i jo li

dic: Dóna'm beure, et prego. 4G
I cuita a baixar la seva gerra de

damunt seu i diu: Beu, i encara els teus camells abeuraré. I jo

he begut, i també els meus camells ha abeurat. 47
1 jo li he preguntat,

i li he dit: De qui ets filia, tu? I ha respost: Filia sóc de Batuel,

fill de Nacor, al qual l'infantá Milcá. I jo li he posat la naseHa al

ñas i els bracalets a les mans. 48
1 m'he postrat i he adorat Jahvé i

he beneít Jahvé, Déu del meu senyor Abraam, qui per dret camí

m'ha emmenat per tal de prendre la filia del germá del meu senyor

43. — Gr.: Vet aquí que ¡o sóc junt 48. — En rigor Rebeca no era filia,

a la font de les aigües, 'i les filies sinó néta, de Nacor, germá d'Abraam,
deis homes de la ciutat surten a poar pero entre els antics es donava ais néts

aigua'... el ñora de filis.
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per al seu fill.
49

1 ara, si vosaltres gracia i dretura voleu fer al meu

senyor, avinenteu-m'ho
;
altrament, avinenteu-m'ho també, i giraré

a la dreta o a l'esquerra.

50
1 respongué Laban, amb Batuel, dient: De Jahvé és eixida la

cosa; no podem pas dir-t'hi ni mal ni bé. 51 Vet aquí que Rebeca

és davant teu; pren-la i vés, i sigui muller del fill del teu senyor,

talment com Jahvé ha dit.

52
1 succeí que, en escoltar el servent d'Abraam llurs paraules,

postrat en térra adora Jahvé.
53

1 tragué el servent joiells d'argent i

joiells d'or, i vestits, i ho dona a Rebeca. I coses precioses dona a

son germá i a sa mare. 54
í menjaren i begueren ell i els homes que

eren amb ell. I hi feren nit. I es llevaren de jorn i ell digué : Doneu-

me comiat per al meu senyor.

55
1 digueren son germá i sa mare: Resti la noia amb nosaltres uns

quants dies, una desena: després partirá.

56
1 c!s respongué: No em detureu, puix que jahvé ha prosperat el

meu camí; doneu-me comiat i partiré envers el meu senyor.

57
1 digueren: Cridarem la noia i mirarem ella qué diu.

58
1 cridaren Rebeca, i digueren: ¿Aniries amb aquesthome?

I digué : Hi aniré.

59
1 donaren comiat a Rebeca, llur germana, i a la seva nodrissa,

al servent d'Abraam i ais seus homes. 60
1 benei'ren Rebeca i li di-

gueren: Germana nostra, que esdevinguis milers de miríades; que

ta sememga posseeixi la porta de sos enemics.

61
1 s'algá Rebeca i ses serventes, i muntaren damunt els camells,

i partiren amb l'home. El servent prengué Rebeca i partí.

62
1 Isaac havia anat al pou de Lahai-Roi, puix que habitava a la

térra del Négueb. G3
I sortí Isaac a esbargir-se peí camp, en tombar

la tarda, i alcá els ulls, i vet aquí que veié uns camells que arribaven.

64
1 Rebeca al^á els ulls, i veié Isaac, i baixá del camell. 65

1 digué

al servent : ¿ Qui és aquest home que ve peí camp al nostre en-

contré?

62. — Gr. en compte de «havia anat el pou'. — Lahai-Roi. Co és, del vivent
al pou», diu 'caminava peí desert vora i del vident. Gr. 'de visió'.
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1

I respongué el servent: És el meu senyor.

Prengué ella el vel i es cobrí.
66

I el servent corita a Isaac

totes les coses que havia acomplit.
61

1 Isaac la introduí a la tenda de

Sara, la seva mare, i prengué Rebeca, la qual fou sa muller. I ell

l'amá. I s'aconhortá Isaac de la mort de la seva mare.

(C. XXV.) 1 Abraam prengué encara una muller, de nom Cetu-

rá,
2
la qual li infanta Zamran, i Jecsan, i Madan, i Madian, i Jesboc,

i Sue. 3
I Jecsan engendra Sabá i Dadan, i els filis de Dadan són els

Assurim, els Latusim i els Loomim. 4
I els filis de Madian són Efá, i

Ófer, i Henoc, i Abidá, i Eldaá: tots aquests són els filis de Cetura.

r>

I Abraam dona tot el que posseia a Isaac.
6
I ais filis de les con-

cubines d'Abraam dona ell presents, i els trameté, del seu vivent, de

vora son fill Isaac devers l'Orient, a la térra de Quédem.

7
1 aquests són els dies i els anys de la vida d'Abraam, la que

visqué, cent setanta cinc anys.
8
I expira. I morí Abraam en bona

senectut, vell i saciat de dies, i fou congregat al seu poblé. 9
I el

soterraren Isaac i Ismael, sos filis, dins l'espluga de Macpelá, al camp

d'Efron, fill de Séor l'Heteu, que era enfront de Mambré, 10 aquell

camp que havia comprat Abraam deis filis d'Het. Allí fou sepultat

Abraam amb Sara sa muller.

11
1 després de la mort d'Abraam, Déu beneí Isaac, son fill, i so-

jorná Isaac prop del pou de Lahai-Roi.

2, I Par. i, 32.

2 - Tots aquests foren pares de pó- 9. ~ L'espluga de Macpelá es encara

bles orientáis, deis quals el més célebre avui venerada pels musulmans, descen-

fou Madian. dents d'Abraam per Ismael.



GENERACIONS D'ISMAEL

(XXV, 12-19)

12
1 aqüestes són les generacions d'Ismael, fill d'Abraam, el que a

Abraam havia infantat Agar l'egípcia, serventa de Sara. 13
1 aquests

són els ñoras deis filis d'Ismael, anomenats segons les generacions

llurs: el primogénit d'Ismael, Nabaiot, i Cedar, i Adbeel, i Mabsam;
14

i Masmá, i Duma, i Massá; 15 Hadar i Tema; Jetur, Nafís i Cedmá.

lfi Aquests són els filis d'Ismael i aquests llurs noms per vilatges i

campaments: dotze caps de llurs pobles.

17
1 aquests foren els anys de la vida d'Ismael: cent trenta set

anys. I expira, i morí, i fou congregat al seu poblé. 18
1 sojornaren

d'Hevila fins a Sur, que és enfront de l'Egipte, qui va a l'Assur. S'es-

tablí, dones, a la fac. deis seus germans.

13, I Par. i, 29.

13-15. — Nabaiot, del qual eixiren els

Nabateus de l'época greco-romana (cf.

I Mee. V, 25; IX, 35); de Cedar els

Cedreus, recordats, com els anteriors,

en els monuments cuneiformes i en

Plini. — Tema. Avui Teima en l'He-

giaz. — Jetur. D'ell eixiren els Itureus

de l'época romana. Els altres noms
són difícilment identificables.
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(XXV, 19 -XXXV, 29)

19 Aqüestes són les generacions d'Isaac, fill d'Abraam. Abraam

engendra Isaac.
20

1 era Isaac home de quaranta anys quan prengué

per muller Rebeca, filia de Batuel, l'Arameu de Padan-Aram, germa-

na de Laban l'Arameu. 21
1 Isaac pregara Jahvé per sa muller, per

tal com era estéril, i Jahvé l'escoltá, i concebé Rebeca, sa muller.

22
1 s'esbatien els filis en sa entranya, i ella digué: Si és, dones,

així, ¿qué será de mi? I ana a consultar Jahvé.

23
1 li digué Jahvé:

Dues gents són en ton ventre,

dos pobles es destriaran des de ta claustra,

més fort que l'un l'altre poblé será,

i el major al menor servirá.

24
1 els dies del seu deslliurament s'acompliren, i vet aquí que bes-

sons eren en son ventre. 25
1 sortí el primer, roig, tot ell com un

pellís de pél, i li posaren nom Esaú. 215
1 després sortí el seu germá,

amb la má agafada al taló d'Esaú i hom l'anomená Jacob. Home

de seixanta anys era Isaac en deslliurar-fos ella.

27
1 creixeren els minyons, i Esaú fou cacador dcstre, home del

23, Rom. ix, 10. — 25, Os. xii, 3; Mt. 1, 2.

22. — ¿Qué será de mi? Temerla dents d'Esaú poblaren la regió de Seir,

per la seva vida i per la deis seus filis. nom que es relaciona amb star, pél.

25. — Alguns expliquen el nom Esaú 26.

—

Jacob. Tercera persona de l'im-

per pelut, fundant-se en la llengua perfecte del verb acab, estalonar, de-

arábiga ; el cert és que els deseen- fraudar.
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camp. Jacob, per contra, home dreturer, sojornant en tendes. 28
1

Isaac amava Esaú, per qo com li abellia la caga; Rebeca, pero, ama-

va Jacob.

29
1 Jacob cogué un guisat, i arriba Esaú del defora, tot fatigat.

30
1 digué Esaú a Jacob: Deixa'm menjar, et prego, d'aixó ver-

mell, tan vermell, puix estic cansat. Per aixó hom l'anomena Edom.
31

1 li respongué Jacob: Ven-me, avui, la teva primogenitura.

32
1 digué Esaú: Vet aquí que cuido morir-me, ¿qué en faré de la

primogenitura?

33
1 li respongué Jacob: Jura-m'ho ara mateix.

I li ho jura i vengué sa primogenitura a Jacob. 31
I Jacob dona a

Esaú pa i guisat de llenties. I menjá i begué, s'alcá i partí. Així

menyspreá Esaú la primogenitura.

Isaac a Gerara

(C. XXVI.) ]
I s'esdevingué la fam a la térra, a més de la fam

primera que fou en dies d'Abraam, i ana Isaac a Abimélec, rei deis

Filisteus a Gerara. 2
I li aparegué Jahvé i li digué: No davallis pas a

l'Egipte, sojorna a la térra que jo et diré. 3 Sojorna en aquesta térra

i jo seré amb tu, i et beneiré, car a tu i a ta semenca donaré aqües-

tes contrades i compliré el jurament que fiu a Abraam, ton pare. 4
I

multiplicaré ta semenca com els estéis del cel, i donaré a ta semenga

totes aqüestes terres, i en ta semenca serán benei'des totes les nacions

de la térra.
5 Per tal com obeí Abraam a la meva veu i guarda la meva

observan^a, els meus preceptes, els meus estatuís i les meves liéis.

C
I sojorna Isaac a Gerara. 'I preguntant els homes del lloc per sa

muller, respongué : Es ma germana, puix que temia de dir : Es ma
mullcr. Que no m'occissin, pensava, els homes d'aquest lloc per

causa de Rebeca, car bella és a l'esguard.
8
I succeí que se li pro-

30, AbJ. 1 ; Hbr. xir, ié.

JO.—
roig.

35-
—

Edom. Aquest ñora significa :

A la primogenitura, a més de

l'heréncia paterna, anava vinculada la

benedicció que transmetia les prome-
tences divines.
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longaren allí els dies, i Abimélec, rei deis Filisteus, guaitá des de la

finestra, i veié com Isaac jugava amb Rebeca, sa muller.

9
I Abimélec crida Isaac i digué: Talment, dones, és ta muller;

¿com digucres : És ma germana?

I li respongué Isaac: És que m'he dit: No sia que jo morí per

causa d'ella!

10
1 digué Abimélec: ¿Qué és aixó que ens has fet? Per poc que

s'ajusta algú del poblé amb ta muller, i reportes una culpa damunt

nostre.

11
1 ordena Abimélec a tot el el poblé, dient: Qui aquest home

ni sa muller tocará, de cert morirá.

12
1 sembrá Isaac en aquella térra, i collí aquell any el cent per u,

car l'havia beneít Jahvé.
13

1 guany féu l'home, i aná avencant i

creixent fins a enriquir-se fora mida. 14
1 tingué propietat d'ovelles,

i propietat de bous, i molts de servents, tant que l'envejaren els filis-

teus. 15
1 els filisteus li cegaren tots els pous que havien cavat els

servents de son pare, en dies d'Abraam, son pare, i els ompliren de

térra.
15

1 digué Abimélec a Isaac : Ves-ten de nosaltres, car més

gran poder t'has fet, de molt, que no nosaltres.

17
1 partí d'allí Isaac, i acampa en la valí de Gerara i allí habita. 18

1

torná Isaac a cavar els pous d'aigua que havien cavat en dies d'Abraam,

son pare, i que, després de mort Abraam, havien cegat els filisteus,

i els posá els mateixos noms que els havia posat son pare.
19

1 ca-

varen els servents d'Isaac en la valí, i hi trobaren un pou d'aigües

vives.
20

1 disputaren els pastors de Gerara amb els pastors d'Isaac,

dient: Nostra és l'aigua. I anomená el pou Ésec, per tal com bara-

lles hi hagué per ell.
21

1 cavaren un altre pou, i disputaren també per

ell, i l'anomená Sitná. 22
1 es departí d'allí, i cava un altre pou, i ja

no disputaren per ell, i l'anomená Reobot, i digué : Perqué ara ens

ha espaiat Jahvé i prosperarem en la térra.

2:i
I d'allá muntá a Bersabee. 24

1 aquella nit li aparegué Jahvé

20. — asee. Baralla, derivat del verb

asac barallar-se, litigar.

21. — Sitná. Enemistat, derivat

del verb satán, ésser adversari.
22. — Reobot. que vol dir : ampli-

tuds, lloc obert.
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i li digué : Jo sóc el Déu d'Abraam, ton pare, no temis pas, car amb

tu sóc i et beneiré i multiplicaré ta semenca per causa d'Abraam, el

meu servent. 25
1 aixeca allí un altar i invoca Jahvé. I planta allí la

seva tenda i els servenls d'Isaac hi cavaren un pou.

26
1 Abimélec ana a ell des de Gerara, amb Ocozat, son amic,

i Ficol capitost del seu exércit.

27
1 els digué Isaac : ¿ Com veniu envers mi, vosaltres que em

malvolíeu i m'aviáreu del redol vostre?

28
1 respongueren : Verament hem vist que Jahvé és amb tu, i

ens hem dit : Jurament faca's entre nosaltres, entre nosaltres i tu,

i cloguem amb tu alianca. 29 Que mal a nosaltres no farás, tal com a

tu no hem tocat, tal com no t'hem fet sinó bé, i t'hem acomiadat en

pau, benei't que ets ara de Jahvé.

30 Llavors els féu un convit, i menjaren i begueren. 31
1 llevant-se

de matí, es juraren l'un a l'altre, i Isaac els acomiadá i es departiren

d'ell en pau.

32
1 aquell dia vingueren els servents d'Isaac a assabentar-lo del pou

que havien cavat, i li digueren: Hem trobat aigua. 33
I li posa nom:

Sebá. Per aixó el nom de la ciutat és Bersabee, encara avui dia.

34
1 Esaú era home de quaranta anys quan prengué en mullers

Judit, filia de Beerí l'Heteu, i Basemat filia d'Elon l'Heteu. 35
1 elles

foren amargor d'esperit per a Isaac i per a Rebeca.

Isaac beneeix Jacob

(C. XXVII.) X
I s'esdevingué que Isaac envellí i s'afebliren sos

ulls fins a no veure-hi, i crida Esaú, son fill major, i li digué : Fill

meu, i li respongué : Vet-me aquí. 2
I digué : Mira, jo sóc vell i no

sé el dia de la meva mort. 3 Si prenies ara els teus estris de caca, el

teu buirac i el teu are, i sorties al camp i em cacaves alguna cosa,

33.

—

I ¡i posa nom: Sebá. La puntúa- ' jurament ' correspondida a la puntua-
do de l'hebr. és xibá, co que correspon ció hebraica : xebuá.]

al numeral set; pero la llicó del Gr.:
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"i em feies requisits tal com m'abelleix
;
portarás-me'ls i menjaré, a fi

que et beneeixi la meva ánima abans no em mori.

5
I Rebeca escoltava, mentre Isaac parlava a Esaú, son fill, i Esaú

sortí al camp a cacar alguna cosa per portar. 6
1 Rebeca parla a son fill

Jacob, dient: Vet aquí que he sentit ton pare parlar a Esaú, ton germá,

dient :

7 Porta'm caca i fes-me requisits, i menjaré i et beneiré a la fac

de Jahvé, abans no em mori. 8 Ara, dones, fill meu, obeeix ma veu

i co que jo t'ordenaré. 9 Vés a l'ovellar i agafa'm dos bells cabridets,

que jo en faré requisits per a ton pare, tal com li abelleix. 10
1 ho

portarás a ton pare, i menjará, a fi que et beneeixi abans de morir.

11
1 digué Jacob a Rebeca, sa mare : Vet aquí que Esaú, mon

germá, és home pilos, i jo sóc home llis.
12 Tal volta el meu pare

em palpará, i seré ais seus ulls com un escarnidor, i maledicció i no

pas benedicció reportaré damunt meu.
13

1 li digué la seva mare : Damunt de mi ta maledicció, fill meu!

Escolta, tanmateix, la meva veu : vés i porta-m'ho.

14
1 aná, i prengué, i ho portá a la seva mare, i ella féu requisits,

tal com a son pare sabia bo. 15
1 prengué Rebeca les vestidures d'Esaú,

son fill gran, les bones, que tenia ella a casa, i les vestí a Jacob, son

fill menor. 16
1 amb les pells deis cabridets li cobrí les mans i la 1 1 í

—

sor del seu coll.
17

1 doná les viandes i el pa que havia fet a mans de

Jacob, son fill.

18
1 aná a son pare, i digué : Pare meu.

I respongué : Vet-me aquí,
¿
qui ets tu, fill meu ?

19
1 digué Jacob a son pare : Jo sóc Esaú, ton primogénita he fet

tal com em digueres. Aixeca't, et prego, i seu, i menja de la meva

caca, per tal que em beneeixi 'a teva ánima.

20
I digué Isaac a son fill: ¿Com és aixó? Molt t'cts enllestit a

trobar-ne, fill meu !

13.— / li digué la s¿va mare. Aquí
Fautor sagrat no lloa pas la mentida de

Rebeca, ans simplement conta els fets

tal com s'esdevingueren. A més, ella

creia que, com a mare, podia preferir

qualsevol deis dosbessons, i encara cal

suposar que coneixia la cessió feta per

Esaú a Jacob (XXV, 34).
Isaac, conegut l'engany, no sois no

retirá la benedicció, sino que la rei-

terá, en partir Jacob envers la -Meso-

potániia.
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I respongué : És que Jahvé, ton Déu, me l'ha posada davant.

21
1 diu Isaac a Jacob: Apropa't, que jo et palpi, fill meu ;

¿ets

tu, per cas, mon fill Esaú, o no ?

22
1 s'apropá Jacob a Isaac, son pare, el qual el palpa, i digué

:

La veu és la veu de Jacob, pero les mans són les mans d'Esaú. 23
1

no el conegué pas, car eren ses mans com les mans d'Esaú, pe-

ludes, i el beneí.

24
1 digué : ¿ Ets tu mon fill Esaú ?

I respongué : Jo sóc.

25
1 digué: Serveix-m'ho, i menjaré de la ca<;a del meu fill, per

tal que et beneeixi la meva ánima.. I li ho serví, i menjá. I li por-

ta vi, i begué.

26Després li digué Isaac, son pare: Atansa't i besa'm, fill meu.
27

1 s'atansá i el besa. I flairá l'olor deis seus vestits, i el beneí,

dient

:

— Mira, l'olor del meu fill,

talment com l'olor del camp

que Jahvé ha benei't.

28 Déu et do del rou del cel

de les ufanies de la térra

abundor de forment i de most.

29 Els pobles et serveixin

i les nacions se't prosternin,

sies senyor de tos germans

se't corbin els filis de la teva mare

;

els teus maldients male'its sien,

i els teus bendients beneíts sien.

30
1 succeí que, íotjust acaba Isaac de beneir Jacob, i Jacob eixia

de la fac d'Isaac, son pare, vet aquí que tornava Esaú de sa cacera.

31
1 també ell havia fet requisits, i ho dugué a son pare, i li digué:

Alci's mon pare, i mengi de la caca de son fill, per tal que em beneeixi

la teva ánima.

32
1 li digué Isaac, son pare: ¿Qui ets tu?
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I respongué: Jo sóc ton fill, ton primogénit, Esaú.

33
1 s'esglaiá Isaac de fort esglai, fora mida, i digué: ¿Qui ha cstat,

dones, el prenedor de caca que la dugué a mi, i he menjat de tot

abans que tu vinguessis, i l'he beneít, i bene'it talment será ?

34 Com sentís Esaú les paraules de son pare, llanca un crit molt

fort i molt amarg, i digué a son pare: Beneeix-me també a mi,

pare meu.
30

1 respongué: Es vingut ton germá de frau i ha pres ta be-

nedicció.

36
1 digué: ¿No és amb raó que ell es diu Jacob? Car dues vega-

des ja m'ha suplantat: em prengué la primogenitura i vet aquí que

ara pren la meva benedicció. I digué: ¿Per ventura benedicció per a

mi no has servada ?

37 Isaac respongué a Esaú i digué: Vet aquí que l'he posat senyor

teu, i tots els seus germans li he donat en servents, de forment i de

most l'he proveít. ¿Per tu, dones, qué faré, fill meu?
38

1 digué Esaú a son pare: ¿Es que no tens sinó una benedicció,

mon pare? Beneeix-me també a mi, pare meu!

I alca Esaú el seu plany, i plora.

39
1 respongué Isaac, son pare, i li digué

:

Vet aquí, lluny de les ufanies de la térra será el teu sojorn,

i lluny de la rosada del cel, endalt.

40 Del teu glavi tu viurás

i ton germá servirás.

Pero vindrá que t'esquivarás

i el seu jou del teu bescoll trencarás.

11
1 Esaú dugué odi a Jacob per la benedicció amb qué l'havia be-

ne'it son pare, i es digué en son cor Esaú : Que arribin els dies del

dol peí meu pare, i jo occiré Jacob mon germá.

42
1 foren dites a Rebeca les paraules d'Esaú, son fill major, i ella

39, Hbr. xi, 20. — 41, Abd. 10.

39. — Lluny de Ies ufanies de la térra. saú : Arabia pétrea i estepa del S. E.

El pais deis Idumeus, descendents d'E- de la Palestina, árides i rocoses.
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trameté a cridar Jacob, son fill menor, i li digué: Vet aquí que Esaú,

ton germá, es refia de matar-te. 43 Ara, dones, fill meu, escolta la

meva veu. Alca't i fuig a Laban, mon germá, a Harán. 44
1 román

amb ell algún temps, fins que s'encalmi la rancúnia de ton germá,

45
fins que la ira de ton germá contra tu li passi, i oblidi co que li

has fet; llavors jo trametré a emmenar-te d'allá. ¿Per que seria jo

orbada de vosaltres dos en un sol dia?

4G
I digué Rebeca a Isaac: Decebuda sóc de viure, a causa de les

filies d'Het; si Jacob pren muller d'entre les filies d'Het, com aqües-

tes, d'entre les filies del país, ¿qué se me'n dona ja de viure?

(C. XXVIII.) 1 Isaac, dones, crida Jacob, i el beneí, i li digué

en manament : No prendrás muller d'entre les filies de Canaan. 2 Al-

ca't, i vés a Padan Aram, a la casa de Batuel, pare de ta mare, i

pren-te d'allí muller d'entre les filies de Laban, germá de ta mare, 3
i

el Déu Totpoderós et beneirá i et fará fecund i t'augmentará, tal que

esdevindrás munió de pobles. 4
I et donará la benedicció d'Abraam, a

tu i a ta semenca amb tu, per tal que heretis la térra de les teves pe-

legrinacions, la qual doná Déu a Abraam.

Jacob a la térra d'Aram

5
I Isaac doná comiat a Jacob, el qual aná envers Padan Aram,

a Laban, fill de Batuel l'Arameu, germá de Rebeca, mare de Jacob

i d'Esaú. 6
I veié Esaú que Isaac havia bene'it Jacob, i l'havia tra-

mes a Padan Aram, per tal de prendre-hi muller, llavors que el beneí

i li digué en manament : No prendrás muller d'entre les filies de Ca-

naan, 7
i que Jacob obeí son pare i sa mare, i partí a Padan Aram.

8
I comprengué Esaú que les filies de Canaan eren desplaents ais ulls

d'Isaac son pare. 9
I se n'aná Esaú a Ismael i prengué en muller Maé-

let, filia d'Ismael, fill d'Abraam, germana de Nabaiot, sense les do-

nes que ja tenia.

5, Os. xii, 12.

4.

—

La ierra de les teves pelegrindcions. Referencia a la vidanómada deis pastors.
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Visió de Jacob a Betel

10 Sortí, dones, Jacob de Bersabee i se n'aná a Harán. "Arriba al

lloc i hi dormí, car era sol colgat, i prengué pedrés del lloc i les

posa per capgal i jagué en aquell lloc.
12

1 somniá, i vet aquí una

escala dreta en térra, i son cap tocava els cels i els ángels de Déu

pujaven i baixaven per ella.

13
1 Jahvé era dret damunt d'ella, i li digué: Jo sóc Jahvé, Déu d'A-

braatn, ton pare, i Déu d'Isaac ; la térra on jaus a tu i a ta semenca

donaré. 14
1 será la teva semenga com la pols de la térra i t'expan-

dirás a Poncnt i a Llevant i a Xord i a Migjorn, i serán beneídes en

tu i en ta semenca totes les famílies de la térra.
15

1 vet aquí, jo sóc

amb tu, i et guardaré onsevulla que anirás, i et tornaré a aquesta

térra, car no t'abandonaré fins que hauré acomplert co que t'he

parlat.

16
1 es deixondí Jacob del seu son, i digué: Verament Jahvé és en

aquest lloc i jo no ho sabia.
17

í s'espaordí i digué: Com és paorós el

lloc aquest! Altre no és sinó la casa de Déu la porta del cel !

18
1

Jacob es lleva de matí, i prengué la pedra que havia posat per cap-

cal, i la dregá en monument, i escampa oli al seu damunt. 19
1 ano-

mena aquell lloc Betel, tot i que de primer el nom de la ciutat

era Luz.

20 Llavors Jacob féu un vot, dient : Si Jahvé Déu és amb mi, i

em guarda en aquest camí que jo faig, i em dona pa per a menjar

i roba per a vestir,
21

i torno en pau a casa de mon pare, certament

Jahvé será mon Déu 22
i aquesta pedra que dreco en monument será

casa de Déu i de tot co que em donarás el delme oferiré per a tu.

(C. XXIX.) *I Jacob s'aixecá dempeus, i partí envers la térra

deis filis d'Orient. 2
I vet aquí que esguardá i albirá un pou en el

camp i tres ramats d'ovelles ajacats al seu devora, car en aquell

14, Dt. xii, 20 ;
xix, 8.

19. — Betel. Casa de Den; paraula composta de Bel, casa i El, Déu.
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pou abeuraven els ramats, i la pedra de la boca del pou era grossa.

•''Allí s'ajuntaven tots els ramats, i hom tombava la pedra de damunt

la boca del pou, i abeuraven les ovelles, i després tornaven la pedra

al seu lloc, damunt la boca del pou.

4
I els digué Jacob: Germans meus, ¿d'on sou?

I respongueren : Som d'Haran.

5
I els digué: ¿Coneixeu Laban, fill de Nacor?

I respongueren: El coneixem.
,;

I els digué: Está bo?

I respongueren: Ho está; vet aquí Raquel, sa filia, que ve amb

les ovelles.

7
I digué: Som encara a pie dia, i no és pas hora d'aplegar els

ramats; abeureu les ovelles i aneu-les a péixer.

8
I respongueren: No podem pas, fins que tots els ramats serán

reunits; llavors hom tomba la pedra de damunt la boca del pou, per

tal d'abeurar les ovelles.

9 Encara parlava amb ells, vet aquí que arriba Raquel amb l'ove-

llar de son pare, puix era pastora. 10
1 suceeí que, en veure Jacob a

Raquel, filia de Laban, germá de sa mare, i l'ovellar de Laban, ger-

má de sa mare, s'atansá i llevá la pedra de la boca del pou, i abeu-

rá l'ovellar de Laban, germá de sa mare. 11
1 Jacob besá Raquel,

alcá la veu i plorá. 12
1 assabentá Jacob a Raquel com era parent del

seu pare, com era fill de Rebeca, i ella corregué a innovar-ho a son

pare. 13
1 tot d'una que Laban sabé la nova de Jacob, fill de sa ger-

mana, corregué al seu encontré, l'abracá i el besá i l'entrá a casa

seva. I ell contá a Laban totes aquelles coses. 14
1 li digué Laban:

Ben cert, os meu ets i carn meva. I restá amb el! una mesada.

Noces de Jacob

15
1 digué Laban a Jacob: ¿Tal volta per ésser tu germá meu

em servirás de grácia? Digues-me el teu sou quin és.
1(! Tenia La-

ban dues filies: el nom de la gran, Lia, el ñora de la petita, Raquel.

15. — Germá. Es pren en sentit de parent próxim
;
aquí era nebot.
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17
1 Lia era esmortida d'ulls; Raquel, pero, era gentil de forma i bella

de semblan:.

18
1 Jacob amava Raquel, i digué: Et serviré set anys per Ra-

quel, ta filia petita.

19
1 respongué Laban: Millor será si la dono a tu que a un altre

home; resta amb mi. 20
1 serví Jacob per Raquel set anys, els quals

foren a son semblar com uns quants dies, per l'amor que li duia.

21
1 digué Jacob a Laban: Dóna'm la meva muller, car complits

són els meus dies, i aniré a ella.
22

1 junta Laban tota la gent del

lloc, i féu un convit.
23

1 en ésser vespre, prengué la scva filia Lia i

la hi porta i ell entra a ella.
24

1 Laban li dona sa serventa Zelpá per

serventa de Lia, sa filia.
25

1 quan fou matí, vet aquí que era Lia.

I digué a Laban: ¿Qué és aixó que m'has fet? ¿No fou per Ra-

quel que t'he servit? ¿Per qué, dones, m'has enganyat?
2<i

I respongué Laban : No fa hom ta! a la meva térra, de donar

la filia petita abans que la gran. 27 Compleix aquesta setmana; l'al-

tra et será també donada, en paga del servei que em farás altres set

anys. 28
1 Jacob ho féu així, i complí aquella setmana, i li doná Ra-

quel, sa filia, per muller. 29
1 Laban doná a sa filia Raquel sa serven-

ta Balá, que li fos de serventa. 30
1 Jacob entrá a Raquel, i amá

Raquel més que Lia, i serví junt amb Laban una altra setena d'anys.

31
1 veient Jahvé que Lia era menyspreada, obrí sa entranya, men-

tre que Raquel era eixorca. 32
1 concebé Lia i infanta un fill, el quai

anomená Rubén, car digué : Per tal com Jahvé ha esguardat la meva

afiieció, ara m'estimará el mcu marit. 33
1 concebé altra vegada, i

infantá un fill, i digué: Per tal com Jahvé ha oi't com jo era menys-

preada, em doná també aquest fill. I l'anomená Simeó. 34
1 concebé

encara, i infantá un fill, i digué: Ara, aquesta vegada, s'afectará a

mi el meu marit, puix que li he infantat tres filis. Per aixó l'ano-

27. — Aquesta setmana No pas una
altra setmana d'anys, sinó els set dies

que duraven les noces.

32.—L'explicació que sovint dona el

text de mants ñoras propis, s'ha d'en-

tendre més que etimológica, purament

onomástica. En aquest cas, estableix

relació entre Rubén, en hebr. Renben, i

el verb raá, esguardar, i oni, la meva
aflicció.

33.

—

Simeó. En hebr. Ximon, derí-

vat del verb xamá, ha oi't.
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mena Levi.
35

1 concebé encara, i infanta un fill, i digué: Aquesta

vegada lloaré Jahvé. Per aixó l'anomená Judá. I cessá d'infantar.

(C. XXX.) 1 Veié, dones, Raquel, que no infantava filis a Jacob.

I s'engelosí Raquel de sa germana, i digué a Jacob: Dóna'm filis,

altrament jo sóc morta.

2
I s'enutjá Jacob amb Raquel, i digué: ¿Tal vegada jo sóc en lloc

de Déu que t'ha negat fruit d'entranyes?

3
I ella digué: Vet aquí la meva serventa Bala, entra-hi i deslliuri

damunt mos genolls, i de part d'ella jo seré emmainadada. 4
I li

dona Bala, sa serventa, per muller, i Jacob entra a ella.
5
I Bala con-

cebé i infanta un fill a Jacob. Ü
I digué Raquel : Déu m'ha fet justi-

cia: ha escoltat la meva veu i m'ha donat un fill. Per aixó l'ano-

mená Dan. 'I Bala, la serventa de Raquel, concebé encara i infanta

un segon fill a Jacob.
8
I digué Raquel: Lluites de Déu he sostin-

gut contra ma germana i he prevalgut. I l'anomená Neftalí.

9
I Lia, veient que havia cessat de deslliurar, prengué Zelpá, sa

serventa, i la doná a Jacob per muller. 10
1 deslliurá Zelpá, serventa

de Lia, un fill a Jacob.
11

1 digué Lia: En benauranca! I l'anomená

Gad. 12
1 deslliurá Zelpá, serventa de Lia, un segon fill a Jacob. 13

I

digué Lia: Per felicitat meva, car em felicitaran les dones. I l'ano-

mená Asser.

14
1 eixí Rubén al temps de la sega deis blats, i trobá mandrágores

en el camp i les porta a Lia, la seva mare. I digué Raquel a Lia

:

Si em volies donar de les mandrágores de ton fill

!

15
1 li respongué : ¿No et sembla prou d'haver-me pres el marit,

que encara em vulguis prendre les mandrágores de mon fill ?

I digué Raquel : Dones que dormi aquesta nit amb tu, per les

mandrágores de ton fill.

35, Mt. t, 2.

34. — Leví. Nom relacionat amb el 11.

—

Gad. Significa: fortuna, ben-
verb lana, fou adherit. atiranta.

3$.

—

Judá. En hebr. Iehudá, reía- 13. — Asser. Significa: folie:,

cionat amb el verb iadá, en la forma — Mandrágores. Planta de la fa-

hodá, lloar. mília de les solanácees, al suc de les

6. — Dan. Significa : judica. arrels i fruits de la qual atribulen els an-

8. — Neftalí. Relacionat amb la for- tics la virtut d'afavorir la fecunditat.

ma verbal ni/tal, Uuiíar. Per aixó la cercaven les dones.

7 - ANTIC TESTA.MENT I
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al vcspre, en arribar Jacob del camp, ii sortí Lia a l'encontre i

li digué : Vina-te'n a mi, puix que t'he comprat per les mandrágo-

res del meu fill. I jagué amb ella aquella nit.
17

1 Déu escolta Lia,

la qual concebé i infanta a Jacob un einqué fill.
18

I digué Lia: El

guardó m'ha donat Déu d'haver donat la meva serventa al meu

marit. I l'anomena Issacar.
19

1 concebé encara Lia i infanta un sisé

fill a Jacob. 20
I digué Lia: M'ha donat Déu un bell do. Ara habi-

tará amb mi mon marit, puix que li he infantat sis filis. I l'anomena

Zabuló. 21
1 després infanta una filia i L'anomena Dina.

22 Llavors es recordá Déu de Raquel; l'escoltá Déu i li obrí la

matriu. 23
I concebé i infanta un fill, i digué: Ha llevat Déu el meu

oprobi. 24
I l'anomena Josep, dient: Altre fill Déu m'afegeixi.

Els ramats de Jacob

25
1 s'esdevingué que, en infantar Raquel a Josep, digué Jacob a La-

ban: Dóna'm comiat, que partiré al meu lloc, a la meva térra.

2r> Dóna'm les meves mullers i els meus filis, pels quals t'he servit, i

partiré, car ja saps el servei que t'he retut.

27
1 li digué Laban: Si trobés gracia a tos ulls! Tinc averanys

que Déu m'ha beneít per amor de tu.
28

I digué: Senyala'm el teu

sou i te'l daré.

29
1 li digué : Tu saps com t'he servit i qué ha estat del teu bestiar

en les meves mans. 30 Car era poc co que tenies abans de mi, i molt

ha crescut i t'ha beneit Déu a cada passa meva; pero ara, ¿quan faré

jo també per ma casa?

31
I respongué: ¿Qué et donaré?

I respongué Jacob: No em donis res. Si fas el que et diré, tor-

naré a pasturar ton ovellar, el guardaré. 32
Jo passaré avui en mig

de tot el teu ovellar, i tu en separarás tot cap pigallat o clapat ; tot

cap negrenc entre les ovelles, i el clapat i pigallat entre les cabres.

18. — Issacar. Relacionar amb sacar, 24. — Josep. Relacionat amb el verb

guardó, preu. iassaf, afegir, o bé amb assaf, reu-

20

—

Zabuló. Relacionat amb el verb nir o llevar, accepció alludida al

-.'.bal, habitar. v. 2 3

.
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I aixó será el meu sou, 33
i respongui per mi la meva justicia, el dia de

demá, quan t'escaurá d'haver de pagar-me : tot el que no será piga-

llat o clapat entre les cabres, i negrenc entre les ovelles, furt será en mi.

34
1 digué Laban: Just, sia tal com dius.

3,r

'I separá aquell dia tots els cabrits vincats i clapats i totes les cabres

pigallades i chpades, tot co que tenia gens de blancor, i tot el negrenc

entre les ovelles, i ho posá en mans deis seus filis.
36

1 posá camí de

tres dies entre ell i Jacob. I Jacob pasturava l'ovellar restant de Laban.

37
1 prengué Jacob vergues d'álber tendré, i d'ametller, i de plá-

tan, i hi féu eseisions Manques, posant al descobert el blanc de les

vergues. 38
1 posá les vergues que havia escorxat a les piques deis

abeuradors de l'aigua on anaven les ovelles a beure, davant el bes-

tiar, que en venir a beure s'escalfava.
39

1 les ovelles s'escalfaven da-

vant les vergues i parien vincats i pigallats i clapats.

40
1 Jacob partí l'ovellar, i posá a la vista de l'ovellar els vincats, i

tot negrenc de l'ovellar de Laban, i es féu ramats a part, els quals no

posá amb les ovelles de Laban. 41
1 succeí que sempre que s'escal-

fava l'ovellar robust, Jacob posava les vergues a les piques, ais ulls

de l'ovellar, per tal que concebessin junt a les vergues. 42
1 en llan-

guir l'ovellar, no en posava, i els febles eren per a Laban, i els forts

eren per a Jacob. 43
1 augmentá l'home molt i molt, i tingué molt

de bestiar, i servents, i serventes, i camells, i ases.

Partenca de Jacob

(C. XXXI.) 1
l Jacob hagué esment de les paraules deis filis de

Laban, que deien: Jacob s'ha fet seu tot co que era del nostre pare,

de co que era del nostre pare s'ha fet tota aquesta riquesa. 2
I mirá

Jacob la fac de Laban, i vet aquí que no era envers ell com abans.

37. — Vg. a la fi d'aquest v. afegeix:

«illa uero quae integra fuerant, uiridia

permanserunt; atque in hunc modum
color effectus est uarius.»

40-43 .
— Les impressions rebudes per

les mares en el temps de la concepció

i gestació influeixen en les condicions
fisiques deis filis. Amb aquest enginy,

Jacob, sense violar el seu tráete amb
Laban, es rescabalá de les injusticies

del seu sogre.



76 GÉNESI-XXXI, 3-20

3
I Jahvé digué a Jacob: Torna a la térra de tos pares i a ta fami-

lia, i jo seré amb tu.

4
I Jacob trameté a cridar Raquel i Lia al camp, a l'ovellar, 5

i els

digué: Veig la íac del vostre pare que no és envers mi com abans,

pero el Déu de mon pare ha estat amb mi. (;

I vosaltres sabeu que

amb totes les meves forces he servit el vostre pare. 7
I el vostre

pare m'ha defraudat i ha mudat el meu sou deu vegades. Déu,

pero, no li ha permés de noure'm. 8
Si aixó deia: Els pigallats

serán la teva paga, totes les ovelles parien talment pigallats. I si

deia: Els vincats serán la teva paga, totes les ovelles parien tal-

ment vincats. 9 Així Déu prengué el bestiar del vostre pare, i el

dona a mi. 10
1 succeí que en el temps que el ramat s'cscalfava, alcí

els ulls, i viu en somni que vet aquí que els máseles que muntaven

les ovelles eren vincats, pigallats i clapats.
11

1 em digué l'ángel de

Déu en somni: Jacob! i responguí: Vet-me aquí. 12
1 digué: Alca

els teus ulls i mira tots els máseles que munten sobre les ovelles

com son vingats, pigallats i clapats, car he vist tot el que Laban

fa amb tu.
13
Jo sóc el Déu de Betel, on tu ungires una fita i em

feres un vot. Ara, alca't, surt d'aqucsta térra i torna a la térra de

la teva naixenca.

14
1 respongueren Raquel i Lia, i li digueren: ¿Tenim nosaltres enca-

ra, per ventura, part ni herencia a casa del nostre pare? 18¿Per ventura

no hi som ja estranyes, puix ens vengué i es menja el nostre argent?

lü Dones tota la riquesa que Déu ha llevada del nostre pare, nostra

és i deis nostres filis. Ara, dones, tot el que Déu t'hagi dit, fes-ho.

17
1 s'aixecá Jacob i muntá sos filis i ses mullers ais camells. 18

1

s'emmená tots els seus ramats i tota la riquesa que havia guanyada,

ramat de son guany que havia adquirit a Padan-Aram, per anar-se'n

vers Isaac, son pare, a la térra de Canaan.

19 Laban era llavors a la tosa de son ovellar, i Raquel furtá les

ídoles del seu pare. Jacob enganyá el cor de Laban l'Arameu,

19. — Les ídoles. Petites divinitats do- drets assiris. Laban, supersticiós com
méstiques de formes variades i gro- era, les tenia amagades curosament.

lleres, com s'han trobat en molts in-
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sense avinentar-li que fugia.
21 Fugí ell i tot co que era seu, s'alcá i

passá el riu i posa l'esguard devers la muntanya de Galaad. 22
1 anun-

ciaren a Laban el dia tercer que Jacob havia fugit;
23

i prenent sos ger-

mans, el perseguí durant set dies i l'atrapá a la muntanya de Galaad.

24
1 aparegué Déu a Laban, l'Arameu, en somni a la nit, i li digué :

Guarda que no parlis a Jacob ni bé ni mal. 25
1 Laban aconseguí Ja-

cob, quan Jacob havia plantat sa tenda a la muntanya, i Laban acam-

pa els seus a la muntanya de Galaad.

26
1 digué Laban a Jacob : ¿Qué has fet, que has trait el meu cor, i

t'enduus les nieves filies talment com captives de guerra? 27 ¿Per qué

has fugit d'amagat, i m'has enganyat, i no m'has dit res? Jo prou

t'hauria acomiadat amb alegría, i cántics, i tímpans, i citares.
28

I no

m'has deixat besar mos filis i mes filies. Toixament has obrat tu ara.

29 Poder hi ha en la meva má per a noure-us, sinó que el Déu de ton

pare, la nit passada, m'ha dit : Guarda que no parlis a Jacob ni bé ni

mal. 30
1 ara, has partit per tal com et delies per la casa de ton pare,

pero ¿per qué has robat els meus déus?

31
I respongué Jacob i digué a Laban: Es que he temut, puix m'he

dit: No sia que em prenguis del costat meu les teves filies.
32 Peró

qualsevol a qui trobis els teus déus, que no visqui. Davant els nos-

tres germans, escorcolla el que és amb mi, i emporta't el teu.

Ignorava Jacob que Raquel els havia furtats.
33

1 entra Laban a la

tenda de Jacob, i a la tenda de Lia, i a la tenda de les dues serventes,

i no ho trobá. I eixint de la tenda de Lia, ana a la tenda de Raquel.

34
I Raquel havia agafat les ídoles i les havia posades en el bast del

camell, i s'assegué damunt. I Laban palpa tota la tenda i no ho trobá.

35
1 ella digué a son pare: No s'enutgin els ulls del meu senyor,

si no puc alcar-me al teu davant, car costum de les dones és en mi. I

ell escorcolla, pero no trobá les ídoles.

36 Llavors s'irá Jacob i disputa amb Laban. I emprenent-lo Jacob,

digué a Laban: ¿Quin és el meu crim, quin és el meu pecat, que

així furient m'encalcessis? 37 Has escorcollat tot el meu bagatge.

21. — El riu. Així s'anomenava, per vers les muntanyes de Galaad, a l'altra

antonomasia, l'Eufrates. Feren vía en- banda del Jordá.
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Tot el que hagis trobat pertanyent a ta casa, posa-ho ací davant

mos germans i tos germans, i ells jutjaran entre nosaltres dos.

38 Vint anys ha que estic amb tu; tes ovelles i tes cabres no han estat

mai eixorques; cap moltó no m'he menjat del teu bestiar; 39 bestia

destrocada per les feres no t'he portada, que la pagava jo; furt de dia

0 furt de nit, de la meva má ho reclamaves. 40 De dia em consumia

la calda, de nit la gelor, i la son fugia deis meus ulls.
41 Fins a una

vintena d'anys t'he servit a casa teva, catorze per les teves filies, i sis

per les teves ovelles, i has mudat el meu guany deu vegades. 42 Sinó

que el Déu de mon pare, el Déu d'Abraam i la Temor d'Isaac, és

estat de ma part, ben cert que ara m'aviaries buit. Pero Déu ha vist

la meva aflicció i el treball de les meves mans, i la nit passada t'ha

reptat.

43
I respongué Laban i digué a Jacob : Les filies, filies meves són;

els filis, filis meus ; el bestiar, mon bestiar i meu és tot co que tu

veus. ¿Qué iaria jo avui a mes filies, ni ais filis que elles han infan-

tat?
44 Ara, dones, anem, cloguem pacte jo i tu, i sia per testimoni

entre jo i tu.

45
1 Jacob prengué una pedra i l'alcá en monument. 4G

I digué

Jacob a sos germans: Apileu pedrés! I colliren pedrés i feren una

pila, i allí damunt, ells menjaren. 47
1 Laban 1'anomená Jegar Saaduta,

1 Jacob 1'anomená Galaad. I digué Laban: 4H Aquesta pila és testi-

moni entre jo i tu. Per aixó fou nomenada Galaad. 49
I també Mispá,

car digué : Esguardi Jahvé entre jo i tu, quan serem separáis l'un de

l'altre.
50

Si maltractes les meves filies, si prens altres mullers, a més

de les meves filies, cap home no és amb nosaltres, pero, mira, Déu

és testimoni entre jo i tu.

51
I digué Laban a Jacob: Vet aquí aquesta pila, vet aquí aquest

monument que he erigit entre jo i tu.
52 Testimoni és aquesta pila

i testimoni és el monument que jo no traspassaré contra tu aquesta

pila i que tu no traspassaras contra mi aquesta pila i aquest raonu-

47. — Jegar Saaduta. Noms arameus tuació hebraica, GaL'J : niunt testimoni.

que signifiquen : munt del testimoni, el 49. — Mispá. Relacionat amb el verb

mateix que el noin Galaad, en la pun- safa, esguardi.
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ment per a res de mal. 53 El Déu d'Abraam i el Déu de Naeor i el

Déu de llurs pares judiqui entre nosaltres.

I Jacob jura per la Temor d'ísaac, son pare.
r>4

I sacrifica Jacob

una víctima a la muntanya, i crida sos germans, per tal de prendre

nodriment; i prengueren nodriment i passaren la nit a la muntanya.

Reconciliació de Jacob i Esaú

(C. XXXII.) 'Al matí, Laban es lleva, besa sos filis i ses filies, i

els beneí; i se n'aná, i se'n torna a casa seva.

2 Jacob prosseguí sa ruta i li eixiren a l'encontre ángels de Déu.

3
I digué Jacob tot d'una que els veié : Aquest és el campamení de

Déu; i anomená aquell lloc Maanaim. 4 Llavors Jacob trameté mis-

satgers davant seu per a son germá Esaú, vers la térra de Se'i'r, con-

trada d'Edom. 5
I els féu aquest manament: Aixó direu a Esaú,

senyor meu : Aixó diu ton servent Jacob : Amb Laban he sojornat

i só romas fins ara.
G
I tinc bous, i ases, i ovelles, i servents, i ser-

ventes; trameto, dones, a anunciar-ho a mon senyor, per tal de tro-

bar gracia a tos ulls.

7
I tornaren els missatgers a Jacob, dient: Som anats a ton germá

Esaú, i vet aquí que ell ve al teu encontré, i quatre-cents homes

van amb ell.
8
I molt temé Jacob, i s'angoixá, i destriá la gent que

portava, i les ovelles, i els bous, i els camells, en dos campaments.
9
I digué: Si ve Esaú contra un campament i el bat, l'altre certa-

ment será escápol. 10
I digué Jacob: Déu de mon pare Abraam i

Déu de mon pare Isaac, Jahvé que cm digueres : Torna a la teva

térra i a la teva familia i jo et faré bé.
11 Indigne sóc- de totes les mi-

sericórdies i de tota la fidelitat que has mostrat al teu servent, car

amb el meu bordó passí aquest Jordá i ara sóc senyor de dos campa-

ments; 12 salva'm, jo et prego, de la" má del meu germá, de la má
d'Esaú, puix temo que no vingui i no em colpeixi la mare junt amb

els filis.
13

1 tu digueres: Jo et faré bé, tan cert, i faré la teva se-

menca com l'arena de la mar, que, de tanta, hom no pot comptar.

3. — Maanaim. Nom que significa: dos campaments.
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14
1 dormí allí aquella nit, i d'alló que li era pervingut, aparellá

un present per a Esaú, son germá. 15 Cabres, dues-centes, i bocs,

vint; ovelles, dues-centes, i moltons, vint; 16 camelles que criaven

amb llurs cries, trenta; vaques quaranta, i braus, deu; someres, vint,

i pollins, deu. 17
1 ho posa en má deis seus servents, ramat per ra-

mat, i els digué : Passeu davant meu, deixant espai entre ramat i

ramat. 18
1 féu al primer aquest manament: Quan mon germá Esaú

et trobi i et pregunti: De qui ets tu, i on vas, i de qui és aixó que va

davant teu, 19 respons: Ofrena és de ton servent, de Jacob, tramesa

a mon senyor Esaú: vet aquí que també ell ve darrera nostre. 20
1

igual manament féu al segon, i al tere, i a tots els que partiren dar-

rera els ramats, dient: D'aquesta forma parlareu a Esaú, quan el tro-

bareu. 21
1 li direu: Vet aquí que també ton servent Jacob ve darrera

nostre. Puix ell deia: Amansiré sa fac amb l'ofrena que va davant

meu, i després d'aixó veuré sa fac; tal volta acceptará el meu rostre.

22
1 partí l'ofrena al seu davant, i ell, aquella nit, romangué al cam-

pament. 2:i
I s'aixecá a la nit, i prengué ses dues mullers i ses dues

serventes i sos onze filis, i travessá el gual de Jaboc.
21

1 els pren-

gué, i els féu passar el torrent, i passá tot el que era seu. 25 Roman-

gué Jacob sol, i un home lluitá amb ell fins a punta d'alba. 26
1

veient que no el vencía, el ferí a la juntura de Tanca, i la juntura de

Tanca de Jacob es desllorigá lluitant amb ell.

27
1 digué: Deixa'm, que apunta Talba.

I respongué Jacob: No et deixaré, que tu no em beneeixis.

28
1 li digué : Quin és el teu nom ?

Respongué: Jacob.

29
1 digué: El teu nom no será d'ara més Jacob, sinó Israel, puix

que has lluitat amb Déu i amb els homes, i has prevalgut.

30
1 li demaná Jacob, i li digué: Declara'm el teu nom.

25, Os. xii, 4.

23.

—

Gual Je jaboc. A l'esquerra del

Jordá, avui s'anomena Zerca, o sia

b!au, peí color de les aigües. Es
entre el llac de Tiberiades i la Mar
Morta, si bé més a la vora d'aquesta.

25. — Sota la figura d'home, qui llui-

tava amb Jacob era un ángel, represen-

tant Déu.
29. — Israel. Relacionat amb el verb

sará, lluitar i El, Déu.
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I respongué : ¿Per qué preguntes el meu nom? I allí el beneí.

31
1 Jacob anomená aquell paratge Fanuel, car digué : He vist

Déu cara a cara i s'és salvada ma vida.

32 Eixia el sol quan partí de Fanuel i coixejava de Tanca. 33 Per

aixó els israelites, encara avui, no mengen el nervi isquiátic, que

és a la juntura de Tanca, per tal com aquell home ferí la juntura de

Tanca de Jacob, en el nervi isquiátic.

(C. XXXIII.) 1
1 akant Jacob sos ulls, vet aquí que veié Esaú que

venia, amb quatre-cents homes. I repartí els filis amb Lia i amb Ra-

quel i amb les dues serventes. 2
I posa les serventes amb llurs filis al

davant, Lia i sos filis al mig, i Raquel i Josep, al darrera. 3
I ell pas-

sá davant d'ells, i es prosterna set vegades en térra fins que arriba a

son germá.

4
I Esaú corregué a son encontré i Tabraeá, se li llanca al coll,

el besa, i ploraren. ñ
I alca sos ulls i veié les mullers i els minyons, i

digué: ¿Qué et son aquests?

I respongué: Els filis amb qué agracia Déu el teu servent. 6
I

s'aproparen les serventes, elles i llurs filis, i es prosternaren. 7
I s'a-

propá Lia i sos filis, i es prosternaren; i acabat, s'apropá Josep i Ra-

quel, i es prosternaren.

8
I digué: Qué és tot aquest campament que he trobat?

I respongué : Per a trobar gracia ais ulls del meu senyor.

9
I digué Esaú: Jo ja tinc molt, germá meu, resti teu tot co que

és teu.

10
1 respongué Jacob: No, et prego, si he trobat grácia a tos ulls,

pren ma ofrena de la meva má, puix per aixó he vist la teva fac, com

qui veu la fac de Déu, i m'has estat propici.
11 Pren ma benedicció,

que t'és donada, puix Déu m'ha feta mercé i meu és tot.

I el forgá i ho prengué.

12
1 digué: Partim, fem via, i aniré davant teu.

13
1 li respongué: Sap el meu senyor que els minyons són ten-

ores, i les ovelles i les vaques crien; si les empenyem un dia, morirá

tot Tovellar. u Parteixi el meu senyor davant son servent, i jo faré

31.

—

Fanuel. Nom que significa: Fac de Déu.
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via a poc a poc al pas de la ramada que va davant meu i al pas deis

filis, fins que seré amb el meu senyor a Se'ír.

15
1 digué Esaú: Deixaré, dones, amb tu gent de la que és amb mi.

I respongué : Per qué aixó? Trobi jo gracia ais ulls del meu senyor.

16
1 Esaú sen torna aquell dia, per son camí a Se'ír.

17
1 Jacob

s'adreca a Socot, on es bastí una casa i construí coberts per ais seus

ramats: per aixó anomená el lloc Socot.

18
1 arriba Jacob en pau a la ciutat de Siquem, en térra de Canaan,

en venir de Padan-Aram; i acampa davant la ciutat.
19

1 compra el

tros de camp, on planta sa tenda, ais filis d'Hemor, pare de Siquem,

per cent quessites. I allí aixecá un altar i l'anomená: Fort és el

Déu d'Israel.

El rapte de Dina

(C. XXXIV.) 1
l Dina, filia de Lia, que aquesta havia infantat a

Jacob, sortí a veure les filies del país.
2
I veient-la Siquem, fill

d'Hemor, l'Heveu, príncep d'aquella térra, la prengué, jagué amb

ella i la viola.
3
1 la seva ánima fou presa en amor de Dina, filia de

Jacob, i ama la donzella, i parla al cor de la noia. 4
I parla Siquem a

Hemor, son pare, dient: Pren-me aquesta donzella per muller. 5
I

Jacob hagué esment que ell havia deshonrat sa filia Dina, i sos filis

eren al camp amb els ramats, i Jacob calla fins que ells tornaren.

6
I Hemor, pare de Siquem, ana a trobar Jacob per parlar-hi. "I

tornats ja del camp els filis de Jacob, tantost sentiren la nova,

s'enutjaren i s'a'íraren molt, per l'afront que s'havia fet a Israel, jaent

amb la filia de Jacob, cosa de no fer.

16. — Seír. Muntanya de la Judea
septentrional, entre els confins n¡és tard

ocupats per Judá, Benjamí i Dan.

17. — Socot. Nora que significa: co-

berts. Socot era a la riba esquerra

del Jordá, probablement al sud de Ja-

bre.

18.—Siquem. En plena Samaría, entre

les rauntanyes de Garitzim i Ebal ; més

tard s'anomená Neápolis, ara Naplusa.

19. — Cent quessites. Valor descone-

gut, en el qual discrepen molt els exe-

getes. Algcns creuen que equivalia al

preu d'un anyell.

1. — Les parauies que aquesta havia

infantat a Jacob manquen en Vg.
7.

—

Afront... a Israel. Co és, a Ja-

cob (cf. XXXII, 28).
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8
I parla Hemor amb ells dient : Siquem, fill meu, té Pánima presa

de la vostra filia: doneu-la-hi per muller. 9 Emparenteu amb nos-

altres, doneu-nos les vostres filies i preneu-vos les nostres filies.

10 Habitareu amb nosaltres i davant la vostra fac, s'estendra la nostra

térra: sojorneu-hi, trafegueu-hi i posseíu-la.

11
1 digué Siquem al pare d'ella i a sos germans: Trobi jo gracia

ais vostres ulls, i qo que era direu donaré. 12 Apugeu-me bé el dot i

el present, ho donaré talment com em direu, pero doneu-me la don-

zella per muller.

13
I els filis de Jacob respongueren a Siquem i a Hemor, son pare,

amb engany, perqué havia violat Dina, germana llur.

14
I els digueren : No podem pas fer aquesta cosa, de donarla

nostra germana a home no circumcís, puix que aixó és ignominia en

nosaltres. 15 Sols amb aquesta condició consentirem amb vosaltres

:

que esdevingueu com nosaltres, circumcidant tot baró. 1(i Lkvors

us donarem les nostres filies, i nosaltres prendrem les vostres, i so-

jornarem amb vosaltres, i serem un sol poblé. 17
1 si no ens escolteu,

de circumcidar-vos, prendrem la nostra filia i marxarem.
18

1 plagueren llurs paraules ais ulls d'Hemor i ais ulls de Siquem, fill

d'Hemor. 19
1 no triga el minyó a complir la paraula, puix que amava

la filia de Jacob. I ell era el més respectat de tota la casa de son pare.

20
1 anaren Hemor i Siquem, son fill, al portal de llur ciutat, i par-

laren ais homes de llur ciutat, dient: 21 Aquests homes, gent pacífi-

ca són amb nosaltres; que s'estableixin a la térra i hi trafeguin, car

espaiosa és la térra per a ells; prenem llurs filies per mullers i do-

nem-los les nostres filies.
22 Sois amb una condició s'avindran aquests

homes a sojornar amb nosaltres i formar un sol poblé: que sia cir-

cumcidat tot baró entre nosaltres, com ells són circumcisos. 23 Llurs

ramats i llurs béns i tot llur bestiar, ¿per cas no será nostre? Ave-

nim-nos a llur demanda i habitaran amb nosaltres.

24
I s'escoltaren a Hemor i a Siquem, son fill, tots els que eixien

12. — El dot. £0 és, el preu de l'es-

posa que el marit donava al pare

d'ella.

14-17. — / els digueren. És el pretext

que donaren els filis de Jacob per ven-
jar-se de l'ultratge.
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al portal de la ciutat, i es circumcidá tot baró: tots els sortints al

portal de la ciutat.
2r>

I el tere dia, mentre ells eren encara adolorits,

succeí que dos filis de Jacob, Simeó i Leví, germans de Dina, pren-

gueren cadascú el seu glavi, anaren a la ciutat refiada, i occiren tot

baró. 2G
I a Hemor i a Siquem, fill seu, passaren a tall d'espasa, pren-

gueren Dina de la casa de Siquem, i partiren. 27 Llavors els filis de

Jacob caigueren sobre els occits, i saquejaren la ciutat, per tal com

llur germana havia estat violada. 28 Llurs ovelles i llurs bous i llurs

ases, co que hi havia a la ciutat i qo que hi havia al camp, pren-

gueren. 29 Tota llur riquesa, tota la mainada i totes llurs mullers

se'n dugueren en captiveri, així com tot qo que hi havia en les cases.

30
1 digué Jacob a Simeó i a Leví: M'heu afligit, fent-me odios

ais habitants de la térra, al Cananeu i al Ferezeu. Pocs homes tinc

en nombre i s'ajuntaran contra mi i em colpiran, i seré esvait jo i

ma casa.

:"I respongueren : ¿Per ventura com amb una meretriu farien

amb la nostra germana?

Jacob a Betel

(C. XXXV.) ^lavors digué Déu a Jacob: Aka't, puja a Betel,

sojorna-hi, i fes-hi un altar al Déu que t'aparegué quan fugies de la

fac d'Esaú, ton germá.
2
I digué Jacob a sa casa i a tots els qui amb ell eren: Llanceu els

déus estranys que són en mig vostre, purifiqueu-vos i mudeu-vos

els vestits; 3
i ens alcarem, i pujarem a Betel, on faré un altar al

Déu que m'escoltá el dia de la meva angoixa i ha estat amb mi en el

camí que he fet.

4
I donaren a Jacob tots els déus estranys que posse'ien i les arra-

cades de llurs orelles, i ho colgá Jacob sota l'alzina que hi havia a

Siquem.

5
I partiren. I una terror de Déu fou damunt les ciutats de l'en-

2. — Els déus estranys. Estrangers, les saqueig.— Purifiqueu-vos, mitjancant les

ídoles que podien haver capturar en el ablucions rituals.
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torn, i no perseguiren els filis de Jacob.
,;

I arriba Jacob a Luzá, 50

és, Betel, en térra de Canaan, ell i tota la gent que era amb ell. 'I

drecá allí un altar i anomená el lloc El-Betel, puix que allí se li llu-

via aparegut Déu llavors que fugia de la fac de son germá.

8 Llavors morí Débora, la nodrissa de Rebeca, i fou sepultada al

peu de Betel, sota l'alzina, i hom l'anomená: Alzina de plany.

9
I altra vegada aparegué Déu a Jacob quan tornava de Padan-

Aram, i el beneí. 10
1 li digué Déu: Ton nom és Jacob, pero no se-

rás més anomenat Jacob, ans Israel será ton nom. I l'anomená

Israel.

11
1 li digué Déu: Jo sóc el Déu totpoderós, creix i augmenta. Un

poblé, un aplec de pobles esdevindrás tu, reis sortiran deis teus

lloms. 12
1 la térra que doní a Abraam i a Isaac, a tu la donaré; a ta

semenca després de tu donaré la térra.
13

1 Déu es departí endalt de

prop d'ell, del lloc 011 li parlava. 14
I drecá Jacob un monument en

el lloc on li parla, un monument de pedra, i vessá al damunt una

libació, i hi escampá oli.
15

1 anomena Jacob el lloc on li parlá Déu,

Betel. 16
1 partiren de Betel, i mancava encara una quibrata de térra

per arribar a Efrata, que Raquel deslliurá i passá treball en el seu

part.
17

1 succeí que, en el sofriment del part, li digué la llevadora:

No temis, que també aquest será un noi.
18

1 vet aquí que, en eixir

l'ánima d'ella, puix morí, l'anomená Benoní, pero son pare l'ano-

mená Benjamí. 19
1 fina Raquel, i fou sepultada en el camí d'Efrata,

co és, Betlem. 20
1 drecá Jacob un monument damunt la seva fossa.

I és el monument del sepulcre de Raquel, encara avui dia.

21
1 partí Israel i s'atendá més enllá de Migdal-éder. 22

1 fou en

sojornar Israel en aquella térra, que Rubén ana i jagué amb Balá,

concubina del seu pare, i Israel ho sabé.

Dotze eren, dones, els filis de Jacob.
2:5

Filis de Lia: Rubén, el

16. — Una quibrala de térra. Una
mida de distancia encara no ben deter-

minada entre els escripturistes. — Efra-

ta. Regió propera a Betlem.

18. — Benoní. Nom que significa:

fill del meu dolor
;
Benjamí, en hebreu

Benjamín, o sia : fill de la dreta o fill

de goig.

21. — Migdal-eder. Qo és, torre del

ramat; sembla nom geográfic que al-

guns sitúen al sud de Jerusalem.
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primogénit de Jacob, Simeó, Leví, Juda, Issacar i Zabuló. 24
Filis

de Raquel: Josep i Benjamí. 25
Filis de Bala, serventa de Raquel:

Dan i Neftalí.
2G

Filis de Zelpá, serventa de Lia: Gad i Asser.

Aquests són els filis que nasqueren a Jacob a Padan-Aram.
27 Llavors vingué Jacob a Isaac, son pare, a Mambré, a Quiriat-

Arbee, co és Hebron, allí on Abraam i Isaac havien sojornat. 28
1

foren els dies d'Isaac cent vuitanta anys. 29
1 expira Isaac, morí, i

fou congregat al seu poblé, vell i saciat de dies. Jacob i Esaú, sos

filis, el soterraren.



GENERACIONS D'ESAÚ

(XXXVI, 1-43)

(C. XXXVI.) 1 Aqüestes són les generacions d'Esaú, co és,

Edom. 2 Esaú havia pres ses mullers entre les filies de Canaan. Ada,

filia d'Elon l'Heteu, Oolibamá, filia d'Aná, filia de Sebeon l'Heveu,

:!

i Basemat, filia d'Ismael, germana de Nabaiot. 4 Ada infanta Elifaz

a Esaú. Basemat infanta Rauel. 5
I Oolibamá infanta Jeús, Jelon i

Core. Aquests són els filis d'Esaú que li nasqueren en térra de

Canaan.
G
I prengué Esaú ses mullers i sos filis i ses filies, tota ánima vivent

de sa casa, i amb tots el ramats i tot el bestiar i tota la riquesa que

havia aplegat en térra de Canaan, partí térra enllá, de la fac de son

germá Jacob,
7 car llurs béns eren massa grans perqué poguessin ro-

mandre plegats; la térra on sojornaven no els podia contenir, de tan

grans que llurs ramats eren. 8
I Esaú, co és, Edom, habita a la

muntanya de Seir.

9
1 aqüestes són les generacions d'Esaú, pare deis edomites, en la

montanya de Seir.
10 Aquests són els noms deis filis d'Esaú: Elifaz,

fill d'Adá, muller d'Esaú, i Rauel fill de Basemat muller d'Esaú.

11 Els filis d'Elifaz són: Teman, Ornar, Sefó, Gatam i Cenez.
12Tamna era concubina d'Elifaz, fill d'Esaú, i infanta Amalee a Eli-

iaz. Aquests són els filis d'Adá, muller d'Esaú. 13
1 els filis de

Rauel són: Naat, Zara, Sammá i Mezá. Aquests ¡són els filis de

Basemat, muller d'Esaú.

4, I Par. r, 35. — 8, los. xxiv, 4.— 10, I Par. r, 35.
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14
Fills d'Oolibamá, filia d'Aná, filia de Sebeon, muller d'Esaú

:

Aquesta infanta Jeús, Jelon i Core, a Esaú.

15 Els filis d'Esaú són, dones, per ducs: filis d'Elifaz, primogénit

d'Esaú: duc Teman, duc Ornar, duc Sefó, duc Cenez, 16 duc Core,

duc Gatam, duc Amalee. Aquests són els ducs d'Elifaz, en tena

d'Edom, els quals són filis d'Adá.

17
1 aquests són els filis de Rauel, fill d'Esaú : Duc Naat, duc Zara,

duc Sammá, duc Meza. Aquests són els ducs de Rauel, en térra

d'Edom, els quals són filis de Basemat, muller d'Esaú.

18 Aquests són els filis d'Oolibamá, muller d'Esaú: Duc Jeús,

duc Jelon, duc Core. Aquests són els ducs de part d'Oolibamá, filia

d'Aná, muller d'Esaú.

19 Aquest són els filis d'Esaú i aquests en són els ducs: aixó és

Edom.
20Aquests són els filis de Seír, l'Horreu, habitants d'aquella térra:

Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, ¿1 Dison, Eser i Disan. Aquests són els

ducs de l'Horreu, filis de Seír, en térra d'Edom.
22

I foren els filis de Lotan: Horí i Hernán. I la germana de Lo-

tan, Tamna.
23

I aquests són els filis de Sobal: Alvan, Mánaat, Ebal, Sefó i

Onam.
24

I aquests són els filis de Sebeon: Aiá i Aná. Ana és aquell

que, tot pasturant els ases de son pare Sebeon, trobá les aigües cal-

des al desert.

25
I aquests són els filis d'Aná: Dison i Oolibamá filia d'Aná.

26
I aquests són els filis de Dison: Hamdan, Eseban, Jetram i

Caran.

27
I aquests són els filis d'Eser : Balaan, Zavan i Acan.

28
I aquests són els filis de Disan: Hus i Aran.

20, I Par. 1, 38.

15.— Recolzant-nos en les versions

medieval i Clascar, designem els caps de

tribu amb el nom de ducs, que en la seva

etimología i en la llengua antiga en-

clou aquesta significació.

20. — Filis de Seir l'Horreu. Horreus,

habitants de les muntanyes de Seir.

Molts fan derivar Horreu de Kfior, bal-

ma, habitants de les cavernes o troglo-

dites.
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29
I aquests són els ducs de l'Horreu: duc Lotan, duc Sobal, duc

Sebeon, duc Ana, 30 duc Dison, duc Eser, duc Disan. Aquests són

els ducs de l'Horreu, per ducats, en térra de Se'ír.

31
1 aquests són els reis que regnaren en térra d'Edom, abans de

regnar cap rei sobre els filis d'Israel.

32 Bela, fill de Beor, regná a Edom. I el 110111 de sa ciutat, Dona-

ba.
33

1 morí Bela, i regná en son lloc Jobab, fill de Zara de Bosrá.

34
I morí Jobab, i regná en son lloc Husam, de la térra deis tema-

nites.
35

I morí Husam, i regná en son lloc Adad, fill de Badad, el qui

ferí Madian al camp de Moab. I el nom de sa ciutat, Avit. 36
I morí

Adad, i regná en son lloc Semlá, de Masrecá. 37
1 morí Semlá, i

regná en son lloc Saül de Roobot vora el riu.
38

1 morí Saül, i regná

en son lloc Balanan, fill d'Acobor. 39
1 morí Balanan, fill d'Acobor, i

regná en son lloc Adar. I el nom de sa ciutat, Fau. I el nom de

sa muller, Meetabel, filia de Matred, fill de Mezaab.
40

1 aquests són els noms deis ducs d'Esaú, per famílies, per llocs i

per noms : Duc Tamná, duc Alvá, duc Jetet,
41 duc Oolibamá, duc

Elá, duc Finon, 42 duc Cenez, duc Teman, duc Mabsar, 43 duc Mag-

diel, duc Hiram.

Aquests són els ducs d'Edom, per casáis, en la térra de llur pos-

sessió. Aixó és Esaú, pare deis edomites.

31. — Abans de regnar cap rei sobre

els filis d'Israel. Segons alguns, aixó

és una interpolado. Segons altres,

8 • ANTIC TESTAMENT I

rei aquí significa simplement cabdill.

33. — Bosrti, vila d'Idumea que al-

gún temps fou la so va capital.



GENERACIONS DE JACOB

(XXXVII -L)

Venda de Josep

(C. XXXVII.) !
I habita Jacob a la térra de les peregrinacions

del seu pare, a la térra de Canaan.
2
I aqüestes són les generacions de Jacob. Josep tenia disset anys

i, minyonet com era encara, feia de pastor d'ovelles amb sos ger-

mans, amb els filis de Bala i els filis de Zelpá, mullers de son pare,

i Josep referí llur péssim comport al seu pare. 3
I Israel amava Josep

més que tots els altres filis, car fill de velleses li era. I li féu una

túnica llarga.
4
I els seus germans veieren que llur pare 1'amava

més que a tots ells, i l'odiaren, i no podien parlar-hi en pau. 5
I

tingué Josep un somni, i el contá ais seus germans, i augmentaren

llur odi contra ell.
G
I els digué : Escolteu quin somni he somniat.

7 Vet aquí que nosaltres lligávem garbes en mig del camp, i vet aquí

que la meva garba s'alcá i resta en peu, i les vostres garbes la volta-

ven i es prosternaven davant la meva garba. 8
1 lí digueren sos ger-

mans: ¿Que tal vegada regnarás tu damunt nosaltres, o ens domi-

narás? I puja més llur odi, a causa deis seus somnis i de les seves

paraules.

9
I encara tingué un altre somni i el contá a sos germans, i digué:

Vet aquí que el sol i la lluna i onze estéis es prosternaven davant

meu. 10
1 ho contá a son pare i a sos germans, i son pare el renyá, i

li digué: ¿Qué vol dir aixó que has somniat? ¿Vindrem, per cas, jo
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i ta mare i tos germans a fer-te acatament fins a térra ?
11

1 sos ger-

mans s'engelosiren, pero el seu pare servava la cosa.

12 Els seus germans anaren a pasturar les ovelles de llur pare a

Siquem.
13

1 digué Israel a Josep: ¿Els teus germans no són a pasturar a

Siquem? Vina que t'hi trametré.

I respongué : Yet-me ací.

14
1 ü digaé: Vés i mira si es troben bé els teus germans i si es

troba bé el bestiar i torna-me'n resposta. I el trameté de la valí

d'Hebron, i ana a Siquem.

15
1 mentre ell anava errívol peí camp, el trobá un home, i aquest

home l'interrogá, dient : ¿ Qué cerques ?

16
1 respongué: Els meus germans cerco, digues-me on pasturen.

17
1 digué l'home: Han partit d'ací, puix he sentit que deien:

Anem a Dotain.

Partí, dones, Josep en cerca deis seus germans, i els trobá a Do-

tain.
18

1 ells el veieren de lluny estant, i abans que s'acostés a ells,

pensaren de matar-lo. 19
1 es deien l'un a l'altre: Mireu aquest som-

niador que ve.
20Anem, occim-lo i tirem-lo en una cisterna, i direm :

Una mala fera l'ha devorat. I veurem qué són els seus somnis.

21 Pero Rubén, en sentir-ho, el deslliurá de llurs mans, i digué:

No el matem. 22
1 els digué Rubén: No escampeu sang; tireu-lo

en aquesta cisterna que és en desert, pero no dcscarregueu la má da-

munt d'ell. A fi de salvar-lo de llurs mans per tornar-lo al seu pare.

23
1 s'esdevingué que, en arribar Josep a sos germans, el despullaren

de sa túnica, de la túnica llarga que portava, 24
i l'agafaren i el tiraren

a la cisterna. La cisterna era buida; no hi havia gens d'aigua.

25
1 s'assegueren per menjar, i com alcessin els ulls, esguardaren,

i vet aquí una caravana d'ismaelites que venien de Galaad, i llurs ca-

mells portant adragant, reina i laudan, i feien ruta avall, cap a l'Egipte.

26
1 digué Judá a sos germans : ¿Qué hi guanyarem a matar el nos-

tre germá i amagar la seva sang? 27 Anem, venem-lo ais ismaelites;

17.

—

Dotain. Situada a! N. O. de és dins la plana d'Esdrelon, camí de
Siquem, ara anomenada Tell Dotan, l'Egipte.
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la nostra má no el colpeixi, puix que germá nostre i carn nostra és.

I sos germans se l'escoltaren.
28

1 passaven els homes, marxants

madianites, i pujant-lo dalt, tragueren Josep de la cisterna, i el ven-

gueren ais ismaelites per vint monedes d'argent, i se'n dugueren Jo-

sep a l'Egipte.

29
1 torna Rubén a la cisterna, i vet aquí que Josep no hi era. 30

I

csquingá els seus vestits, i torna vers els seus germans, i digué: El

noi no hi és, i jo, jo ¿on aniré?

31 Llavors ells agafaren la túnica de Josep, degollaren un cabrit, i

tenyiren la túnica amb sang. 32
1 trameteren la túnica llarga i la du-

gueren a llur pare, dient-li: Aixó hem trobat; reconeix si és la tú-

nica de ton fill, o no. 33 La reconegué, i digué: La túnica del meu

Mil! Una mala fera l'ha devorat; trossejat és, certament, Josep.
34

1

esquilma Jacob sos vestits, i es posa un sac ais lloms, i plora per son

fill molts de dies.
35

1 s'alcaren sos filis i ses filies per consolar-lo,

pero ell es negava a tot conhort, i digué: No, jo davallaré plorant

cnvers mon fill, al pregón. I son pare el plora.

3(i
I els madianites el vengueren dins l'Egipte a Putifar, eunuc de Fa-

raó, cap de les guárdies.

La familia de Jüdá

(C. XXXVIII.) 4
I s'esdevingué per aquest temps que Judá es de-

partí deis seus germans, i se n'aná envers un home OdoHamita, que

havia nom Hirá.
2
I Judá veié allí la filia d'un home cananeu, ano-

menat Sue, i la prengué en muller, i entra en ella.
3
I ella concebé, i

parí un fill, i li posa de nom Her. 4
I concebé altra vegada, i parí un

fill, i li posa de nom Onan. ñ
I parí encara un altre fill, i li posa de

nom Selá; era a Quezib quan ella l'infantava.

28, Sap. x, 13. — 2, I Par. a, 3.-4, Nm. xxvi, 19.

35 . —pn„j0n. Hebr. xeol, sojorn deis cuite del qual era molt estés a On (He-

morts, de les animes separades deis eos- liópoÜs).

sos Vg. tradueix infemum. y.— Era a Quezib. 1J text masso-

36. — Putifar, en egipci Péüfra , rétic deixa aquesta oració sense sub-

adorador de Fra o Ra, déu-sol, el jecte. Gr. diu: 'ella'.
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6
I Judá prengué per a Her, son primogénit, una muller que havia

nom Tamar. 7 Pero Her, primogénit de Judá, fou ávol ais ulls de

Jahvé, i Jahvé el féu morir. 8
I digué Judá a Onan: Entra a la mu-

ller de ton germá i emparenta amb ella, a fi de suscitar descenden-

cia al teu germá. 9 Pero veient Onan que no fóra seva la descendencia,

s'esdevenia que, en entrar a la muller de son germá, escampava en

térra, per tal de no donar descendencia al seu germá. 10
1 fou mal ais

ulls de Jahvé co que ell feia, i el féu també morir.

"Llavors digué Judá a Tamar, sa ñora: Román vídua a casa de

ton pare, fins que será gran mon fill Selá. Car ell es deia: No sia

cas que se'm mori aquest i tot, com els seus germans. Se n'aná,

dones, Tamar, i sojorná a casa de son pare.

Incest de Judá

12A1 termini de molts dies, morí la filia de Sue, muller de Judá.

I acomplí Judá el dol, i se 'n pujá a Tamnás, envers els tonedors de!

seu bestiar, junt amb Hirá, son amic 1'OdoHamita. 13
1 ho innovaren

a Tamar, i li digueren: Vet aquí que el teu sogre puja a Tamnás, a

la tosa del seu bestiar. 14 Llavors ella es lleva els vestits de viduat-

ge i, posant-se el vel, es cobrí i s'assegué a la porta d'Enaim, la qual

dona al camí de Tamnás. Car ella veia que Selá era gran, i no hi ha-

via estat maridada.

15Judá la veié i, coberta com anava del rostre, la prengué per

meretriu. 16
1 trencá envers ella, cap al camí, i li digué: Anem,

que entraré a tu. Car no sabia pas que fos la seva ñora.

Li demaná ella: ¿Qué era donarás per entrar-me?
17 Li digué: T'enviaré un cabrit del bestiar.

I digué ella : ¿No em donaries una penyora fins que m'ho trametis?
18

I digué: ¿Quina penyora et donaría?

I digué ella: El teu segell, i el teu cordó, i el bordó de les teves

mans.

7, Nm. xxvr, 19.

12. — Tamnás. En les muntanyes de Judá, a l'oest de Betlem.
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I ell li ho dona, i entrá en ella, i ella concebé. 19
1 alcantse, partí,

i es lleva el vel de damunt, i es posa els vestits de viduatge.

20
1 Judá trameté el cabrit per mitjá del seu amic Odollamita, per

tal que recollís la penyora de mans de la dona, pero ja no la hi trobá.

21 Llavors pregunta ais homes del lloc, dient : On és aquella mere-

triu d'Enaim de ran del camí? Ells li respongueren: No hi ha hagut

pas cap merctriu, ací.

22
1 se'n torna a Judá, i li digué: No l'he trobada, i encara els

homes del lloc han dit: No hi ha hagut pas cap meretriu, ací.

23
1 digué Judá: Que s'ho tingui. No siguem pas nosaltres la no-

ta. Jo ja he trames el cabrit, i tu no l'has trobada.

24 Passats tres mesos, innovaren a Judá, dient: Tamar, la teva

ñora, ha fornicat, i ha concebut de sa fornicació.

I digué Judá: Traieu-la fora i sia cremada.

25
1 quan la treien fora, ella trameté a dir al seu sogre: De l'home

de qui aixó és, estic embrassada. I deia: Reconeix de qui és aquest

segell, i aquest cordó, i aquest bordó.

I Judá ho reconegué. 26
1 digué: Ella té més raó que jo, per tal

com no l'he donada a mon fill Selá. I no la torná més a conéixer.

27
1 quan fou arribat el temps d'ella infantar, heus aquí que bessons

eren al seu ventre. 28
1 a l'acte de deslliurar, l'un tragué una má. I

la llevadora prengué un fil carmesí i li Higa la má, dient: Aquest ha

sortit primer. 2i) Peró vet aquí que tot d'una ell retirá la má i sortí

son germá. Llavors digué la llevadora: ¿Per qué t'has obert un por-

tell? I li posá de nom Fares. 30
1 després sortí son germá, el que

portava a la má el fil carmesí. I li posá de nom Zara.

Josep a l'Egipte

(C. XXXIX.) l
l Josep fou baixat a Egipte, i el compra Putifar,

eunuc de Faraó, cap de les guárdies, baró egipci, de mans deis

27, Mt 1, 3. — 30, I Par. n, 4.

29. — Fares. Nom que significa: rup- grans carrees. Putifar, probablement

tura, portell. no eunuc en el sentit que té aquesta pa-

1. — Eunuc de Faraó. En tot l'Orient raula, per extensió podien anomenar-!o

es trobaven eunucs que sovint exercien eunuc, per la seva categoria en la cort.
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Ismaelites que l'havien emmenat allí.
2
I fou Jahvé amb Josep, i fou

home benanant, i romangué en la casa de son senyor, l'egipci.
3
I

veié el seu senyor que Jahvé era amb ell i que tot el que feia, per

má d'ell Jahvé ho prosperava. 4
I trobá Josep gracia a sos ulls, i el

servia, i el posa de majordom damunt sa casa, i tot el que posseia

posa en la seva má. 5
I des que el preposá sobre sa casa i sobre el

que posseia, Jahvé beneí la casa de l'egipci per causa de Josep, i fou

la benedicció de Jahvé en tot el que era seu, en la casa i en el camp.

6
I confia tot el que era seu en mans de Josep, talment que no

s'assabentava de res, llevat del pa que es menjava.

I Josep, era bell de figura i gentil d'aspecte. 7
I s'esdevingué des-

prés d'aquestes coses que la dona del seu senyor posa els seus ulls

en Josep, i digué: Jau amb mi.

8
I es refusá, i digué a la muller del seu senyor: Mira com el meu

senyor, tenint-me a mi, no té compte del que hi ha a casa, i tot el

que té ho posa a la nieva má; 9 no hi ha superior a mi en aquesta

casa, i no m'ha privat de res, sinó de tu, car ets sa muller. ¿Com

faria aquesta gran maldat, ni pecaria contra Déu?
10

I succeí que per més que parlés ella a Josep cada dia, ell no li

doná escolta de jaure amb ella ni d'estar-se amb ella.

11
1 s'esdevingué un dia d'aquests que ell ana a la casa per fer la

seva tasca, i cap deis homes de la casa no hi era.
12

1 ella l'agafá peí

mantell, dient: Vina a jaure amb mi! i ell deixá el mantell a la seva

má, i fugí, i sortí a fora. 13
I vet aquí que ella, en veure que li havia

deixat el seu mantell a la má i havia fugit a fora, u cridá els homes

de sa casa, i els digué: Mireu, ell m'ha dut un hebreu per fer burla

de nosaltres; se m'ha acostat per tal de jaure amb mi, pero he cridat

a gran veu, 15
i vet aquí que ell, totjust ha sentit que jo alcava la veu

i cridava, ha deixat el seu mantell amb mi, i ha fugit, i ha sortit a fora.

16
1 servá el seu mantell amb ella fins que son marit fou a casa.

17
1 li parlá amb paraules semblants, dient: S'ha acostat a mi el ser-

vent hebreu, que em dugueres, per a fer burla de mi. 18
1 vet aquí

que en alear jo la veu i cridar, ha deixat el seu mantell junt a mi, i ha

fugit a fora.
19

1 succeí que, en sentir son marit les paraules de sa
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muller, que li contava dicnt : Aqüestes coses m'ha fet el teu servent,

s'encengué la seva ira.
20

I el senyor de Josep l'agafá i el posa a la

presó, al lloc on eren redosos els presos del rei. I romangué allí,

en presó.

21
1 Jahvé fou amb Josep, i decanta envers ell son favor, i li dona

sa gracia ais ulls del batlle de la presó. 22
I el batlle de la presó posa

en la má de Josep tots els presos que a la presó hi havia, i tot el que

es feia allí, era ell qui ho feia. ÍSEI batlle de la presó no prenia cura

de res del que era a la má de Josep, puix Jahvé era amb ell, i co que

ell feia, Jahvé ho prosperava.

Josep, interpretador de somnis

(C. XL.) 1
l després d'aquestes coses, succeí que el coper del rei

d'Egipte i el flequer feren mancament a llur senyor, el rei d'Egipte.

2
I Faraó s'irá contra els seus dos eunucs, el cap deis copers i el cap

deis flequers. 3
I els posa en presó a casa del cap de les guárdies, a

la presó on Josep era recios.
4
I el cap de les guárdies els encarregá

a Josep, el qual els servia, i passaren temps en la presó.

5
I tingueren un somni tots dos, un somni cadascun en la mateixa

nit, un somni cadascun segons propia significanca, el coper i el fle-

quer del rei d'Egipte, els quals eren redosos en la presó. e
I aná vers

ells Josep al matí, i els veié que estaven tots tristos.
?
I preguntá ais

eunucs de Faraó que eren amb ell en masmorra a la casa del seu

senyor, dient: ¿Per qué les vostres cares són avui afligides?

8
I li respongueren : Un somni hem tingut, sense haver-hi qui

l'interpreíi.

I els digué: ¿Per ventura no és cosa de Déu la interpretado

?

Conteu-me'ls.

0
1 el cap deis copers contá el seu somni a Josep i li digué : En el

meu somni, vet aquí que hi havia davant meu un cep, 10
i en el cep

hi havia tres sarments i, com brostés, ha tret sa flor, i han madurat

20, Ps. civ, iS.

20.

—

A la presó. Molts posen la sembla que la capital deis Hicsos era

presó de Josep a Memfis, encara que Tanis.
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els seus penjolls de rai'ms.
11

1 la copa de Faraó era a la nieva má,

i he collit els rai'ms i els he espremuts dins la copa de Faraó, i en la

má de Faraó he posat la copa.

12
I li respongué Josep: Aquesta és sa interpretació : Les tres bro-

cades són tres dies: 13 passats tres dies, Faraó et fará aixecar el cap,

et tornará al teu lloc, i posarás la copa de Faraó en la seva má, segons

usanca d'abans, quan eres el seu coper. 14
Si et recordaves de mi

quan hom et fará bé, i fossis benigne amb mi fessis membranca de

mi a Faraó, i em traguessis d'aquesta casa! 15 Car he estat arrabassat

de la térra deis hebreus, i tampoc ac no he fet res perqué em poses-

sin en presó.

16
1 veié el cap deis flequers com era benastruga la interpretació, i

digué a Josep : També jo en el meu somni, vet aquí que duia tres

canastres de blanca fleca damunt el cap; 17 en la canestra superior hi

havia tota mena de menjar de Faraó, obra de flequer, i els ocells s'ho

menjaren en la canastra damunt el meu cap.

18
1 respongué Josep i digué: Aquesta és sa interpretació: Les tres

canastres són tres dies; 19 d'aquí a tres dies aixecará Faraó el teu cap

de damunt teu, i et penjará a un arbre, i els ocells es menjaran la

teva carn.

20
I s'esdevingué al tere dia, dia natalici de Faraó, que féu un con-

vit per a tots els seus servents, i aixecá el cap del major deis co-

pers i el cap del major deis flequers entre els seus servents. 21
1 torná

a son cárrec el major deis copers qui posá la copa a la má de Faraó.

22
I penjá el major deis flequers, tal com els havia interpretat Josep.

23
1 el major deis copers no es recordá de Josep, i l'oblidá.

ExAL£AMENT DE JOSEP

(C. XLI.) 1
l s'esdevingué, al cap de dos anys, que Faraó tingué

un somni: S'estava vora el riu,
2

i vet aquí que del riu pujaven set

vaques de bell aspecte, i grasses, i pasturaven en el jonquerar. 3
I vet

aquí que, darrera d'aquelles, pujaren del riu altres set vaques de lleig

1. — Aquest Faraó sembla que fou Apopi II.
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aspecte, i magres, i s'estaven també a la vora del riu, al costat

d'aquelles. 4
I les vaques de lleig aspecte i magres es menjaren les

set vaques de bell aspecte i grasses. I Faraó es despertá.

5
I s'adormí, i novament somniá: Vet aquí set espigues granades

i boniques pujaven d'una sola tija,
6

i darrera d'elles, vet aquí que

brostaren set espigues migrades i rostides del llevant. 7
I les espi-

gues migrades s'engoliren les set espigues granades i plenes. I Faraó

es despertá, i vet aquí que era somni.

8 En ésser al matí, fou torbat son esperit, i trameté a cridar tots

els endevinadors d'Egipte i tots els seus savis. I Faraó els contá el

seu somni, i ningú no en sabé donar a Faraó la significanca.

9 Llavors el cap deis copers parla a Faraó i digué : Avui he de re-

cordar jo els meus mancaments. 10 E1 Faraó s'enutjá contra els seus

servents i em tanca, a mi i al major deis flequers, a la presó, a casa

del cap de les guárdies. 11
Jo i ell tinguérem un somni a la mateixa

nit: veiérem cadascun un somni propi, segons significanca.
12

1 allí

amb nosaltres hi havia un minyó hebreu, servent del cap de les

guárdies. A ell contárem els nostres somnis, i ell ens interpretá els

nostres somnis: a cadascun segons son somni interpretá. 13
I s'esde-

vingué que segons ell ens interpretá, així fou: Faraó em restablí al

meu Uoc i féu penjar l'altre.

14 Llavors Faraó trameté a cridar Josep, i el tragueren tot seguit

de la presó, i havent-se ragut el pél i mudat les vestidures, vingué

prop de Faraó.

15
1 digué Faraó a Josep : He tingut un somni i no hi ha qui l'in-

terpreti, i jo he sentit a dir de tu que quan hom et conta un somni,

tu l'interpretes.

1G Respongué Josep a Faraó, dient: No jo, sinó Déu, respondrá a

salut de Faraó.

17
1 diu Faraó a Josep: En el meu somni, m'estava jo a la vora

del riu, quan vet aquí que pugen del riu set vaques grasses i de bell

aspecte, i pasturaven en el jonquerar. 19 Pero vet aquí que carrera

d'elles pujaven altres set vaques magres i de lleig aspecte i desear -

nades, com no n'he vistes de tan lletges en tota la térra d'Egipte.
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20
1 les vaques magres i lletges es menjaren les set vaques pri-

meres, les grasses.
21 Aqüestes foren engolides dins el ventre, pero

hom no coneixia que hi fossin engolides, car eren tan lletges d'as-

pecte com suara. I m'he despertat. "Després he vist encara en el

meu somni set espigues brostant d'una sola tija, plenes i boniques,

23
i vet aquí que darrera d'elles brostaven set altres espigues eixor-

ques, migrades i rostides del llevant. 24
1 les espigues migrades s'en-

goliren les set espigues bones. He contat aixó ais endevinadors,

pero no hi ha qui m'ho aclareixi.

25 Llavors Josep digué a Faraó : El somni de Faraó és un. Déu

manitesta a Faraó co que vol fer.
26 Les set vaques bones són set

anys i les set espigues bones són set anys: és un sol somni. 27 Les

set vaques magres i lletges que pujaren darrera les altres són set

anys; les set espigues migrades i rostides del llevant són set anys de

fam. 28 Aixó és el que jo he dit a Faraó : Déu ha mostrat a Faraó co

que ell fará.
29 Vet aquí, set anys de gran abundor vénen per a tota

la térra d'Egipte, 30 pero vindran set anys de fam darrera d'ells, i tota

aquella abundor en térra d'Egipte será oblidada, i la fam consumirá

la térra.
31

1 hom no tindrá més esment d'aquella abundancia en el

país, a causa de la fam que vindrá, tant será ella atu'ídora.
32

1

l'haver-se repetit a Faraó el somni vol dir que la cosa és ferma de part

de Déu, i que Déu l'acomplirá de seguida. 33 Ara, dones, proveeixi's

el Faraó d'un home intelligent i savi, i constitueixi'l sobre la térra

d'Egipte. 31 Faci Faraó així: estableixi prefectes damunt el país, i Ue-

vin la cinquena part de les collites del país d'Egipte durant els set anys

d'abundáncia. 35 Que apleguin tots els queviures d'aquestes set bones

anyades que vénen, i recullin el gra sota la má de Faraó per menjar

de les ciutats, i el guardin. 3(! Aquests queviures serán de reserva a

la térra per ais set anys de fam que vindran en el país d'Egipte, per

tal que la térra no mori de fam.

37
1 bona semblá la resposta ais ulls de Faraó i ais ulls de tots els

seus servents. 38
1 digué Faraó ais seus servents: ¿Per ventura es

trobaria un home com aquest, en qui l'esperit de Déu sigui? 39
1

Faraó digué a Josep : Puix que Déu tot aixó t'ha fet saber, no hi
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haurá savi ni inteHigent com tu.
10Tu seras sobre la meva casa, i

a la teva paraula obeirá tot el meu poblé. Sois jo, en el soli, seré

més gran que tu.
41

1 digué Faraó a Josep: Mira, et poso sobre tota

la térra d'Egipte.

42
I Faraó es tragué l'anell de la má i el posa en la má de Josep.

I l'abillá amb vestidures de lli finíssim, i li posa un collaret d'or en-

torn del coll,
43

i el féu cavalcar en la carrossa segona que tenia. I

pregonaven davant d'ell : Abrec ! I Faraó el constituí sobre tota la

térra d'Egipte.

44
1 Faraó digué a Josep : Jo sóc el Faraó, pero sense tu ningú no

aleará má ni peu en tota la térra d'Egipte.

45
1 Faraó posá de nom a Josep: Safenat Paneac. I li dona en

muller Assenet filia de Putifar, sacerdot d'On.

I sortí Josep per tota la térra d'Egipte. 46 Tenia Josep trenta anys

llavors que ell es presentá davant de Faraó, rei d'Egipte. Sortí Josep

de la fac, de Faraó i resseguí tota la térra d'Egipte. 47
1 la térra lleva

a dolls durant els set anys d'abundáncia. 48
1 ell aplegá tots els fruits

deis set anys que foren 'd'abundor' en térra d'Egipte posá el gra

dins les ciutats. Dins cada ciutat posá el gra deis camps del seu

encontorn. 49 Així Josep amuntegá gra com l'arena de la mar; tal-

ment que desistí de mesurar-lo, car era immesurable.

50
1 abans d'arribar les anyades de la fam, nasqueren a Josep els dos

filis que li infantá Assenet filia de Putifar, sacerdot d'On. 51
1 al pri-

mogénit posá Josep de nom Manasses, perqué, digué, Déu m'ha fet

oblidar tots els meus treballs tota la casa del meu pare. 52
1 al se-

gon posá de nom Efra'ím: Car tecund, digué, m'ha fet Déu en la

térra de ma aflicció.

40, Ps. civ, 21 ; I Mee. n, 55; Act. vn, 10.

43. — Abra!. Mot mo!t discutit pels egiptóleg per : Proveídor de la vida. El

escripturistes. La Vg. tradueix per age- Putifar d'aquest verset és personatge di-

nollar-se
; alguns proposen que fos equi- ferent de l'anterior amo de Josep.

—

valent a Atenció !; altres a A l'esquerra!, On. Després Heliópolis, prop del Caire,

de l'egipci ab-rec, crit que avui encara en el lloc anomenat ara Matarieh.

persisteix en árab i que indica a la gent 51. — Manasses. Relacionat amb el

que ha de desviar-se per tal de fer pas. verb naixá, oblidá.

45. — Safenat Paneac. LaVulgataho 52.

—

Efra'ím. Relacionat amb el verb

tradueix per : Sahiator mundi i algún fará, fou fecund.
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53
1 passaren els set anys que foren d'abundor en la térra d'Egipte,

51
i comentaren de venir els set anys de fam, tal com Josep havia dit.

I hi hagué fam en totes les contrades, pero en tota la térra d'Egipte

hi hagué pa.
55

1 en ésser que famejá tot el país d'Egipte, el poblé

clama a Faraó per pa. I Faraó digué a tots els egipcis : Aneu a

Josep, i feu tot el que ell us dirá.
56 La fam era damunt tota la fac

de la térra, i Josep obrí
c
tots els graners', i vengué gra ais egipcis, car

s'agreujava la fam en la térra d'Egipte. 57
1 tota la térra anava a Egip-

te a comprar a Josep, car s'havia agreujat la fam a tota la térra.

Primera axada dels fills de Jacob a l'Egipte

(C. XLII.) J
I veient Jacob que a l'Egipte hi havia gra, digué

ais seus fills: ¿Perqué us guaiteu l'un a l'altre?
2
I digué: Heus

aquí que he sentit a dir que a l'Egipte hi ha gra. Davalleu-hi i com-

preu-ne per nosaltres, a fi que puguem viure i no hagem de morir.

3
I davallaren deu dels germans de Josep a comprar blat a l'Egipte,

4 puix a Benjamí, germá de Josep, no el trameté Jacob amb sos ger-

mans, car deia: No li esdevingués algún malastre.

5 Arribaren, dones, els fills d'Israel, a la compra del gra, ensems

amb altres que també hi anaven, car fam hi havia en térra de Canaan.

6
I Josep era qui comandava en la térra; ell era el venedor a tota

la gent del país. I vingueren els germans de Josep, i es prosternaren

davant d'ell, fac en térra.
7
I Josep, veient sos germans, els cone-

gué, pero els féu l'estrany, i els parla asprament, i els digué : D'on

veniu? Responen ells: De la térra de Canaan, a comprar gra. 8
I

conegué Josep sos germans, pero ells no el conegueren.

9 Llavors Josep es recordá dels somnis pertocants a ells que havia

tingut, i digué : Vosaltres sou espíes que heu vingut per veure els

punts desguarnits del país.

4- — Puix a Benjamí. Jacob tenia en- es realitzava el somni de Josep, que li

cara viu el record de la desaparició de valgué la rancúnia dels seus germans.
Josep, i es malíiava que no passés ara 9 — Vosaltres sou espíes. Josep posa a

quelcom de semblant, i allavors res- prova sos germans, per tal de saber

taria sense cap fill de Raquel. noves de Jacob i Benjamí, els quals es-

6. — I es prosternaren. Heus aquí com timava, i atraure'ls prop seu.
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10
1 responen ells : No és pas així, senyor, els teus servidors han

vingut a comprar gra.
11

Filis tots d'un mateix home som nosaltres;

gent honesta som : els teus servidors no són pas espíes.

12
1 ell els digué : No, que heu vingut a espiar els punts desguar-

nits del país.

13 Ells responguercn : Els teus servents som dotze germans, filis

d'un mateix home, en la térra de Canaan, pero vet aquí que el petit

és ara amb el pare, i l'altre ja no existeix.

14
1 Josep els diu : Es tal com us he dit, espíes sou! 15 Heus aquí

en qué sereu provats : Per vida de Faraó, que no sortireu d'ací abans

que el vostre germá petit hi vingui. 16 Trameteu un de vosaltres a

cercar el vostre germá, els altres sereu empresonats, per tal que sien

comprovades les vostres paraules i es vegi si la veritat és en vos-

altres; altrament, per vida de Faraó, que sou espíes.

17
1 els tingué junts en presó per tres dies.

18 E1 tere día, els diu Josep: Feu aixó i viureu, que jo temo Déu.
19

Si sou gent honesta, un deis germans resti detingut en la vostra pre-

só. Els altres, partiu, porteu-vos-en el gra que cal a les vostres cases,

20
i dueu-me el vostre germá petit. Així s'averaran les vostres parau-

les, i no morireu. I ho feren així.

21
1 es deien ells amb ells : Cert, nosaltres fórem culpables envers

el nostre germá, car veiérem l'angoixa de la seva ánima quan ens

suplicava, i no l'escoltárem. Per aixó ens sobrevé aquesta malauranca.

22
I Rubén els respongué, dient : ¿No us deia jo : No pequeu contra

el minyó, i vosaltres no escoltáreu? Heus aquí que la seva sang ens

és reclamada.

23
1 poc sabien ells que josep els entenia, puix entre ell i ells mit-

jancava l'intérpret.
24

I s'apartá de vora llur, i plorá. Després torná,

els parlá, i prengué d'entre els germans Simeó, i el lligá a vista d'ells.

2r> Llavors Josep dona ordre que els omplissin els sacs de gra, tor-

nant, pero, el diner a cadascun dins el seu sac, i que els donessin

provisions per a! viatge. I així es féu. 26
1 carregaren el gra damunt

llurs ases, i partiren.
27

1 un d'ells, a la posada, deslligá el seu sac

per donar menjar a l'ase, i vet aquí que veié el seu diner a la boca
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del sac.
2K

I digué ais seus germans: M'han tornat el diner, heus-lo

aquí en el meu sac. I els defallí el cor, i s'estemordien ells amb

ells, dient: ¿Qué és aixó que ens ha fet Déu?
29

1 arribaren a Jacob, llur pare, en térra de Canaan, i el feren sa-

bedor de totes les coses que els eren esdevingudes, dient: 30 L'home

senyor del país ens ha parlat asprament i ens ha posat en presó com

a espíes de la térra.
31 Prou li hem dit nosaltres: som gent honesta,

i no pas espíes, 32 érem dotze germans, filis del nostre pare, sinó

que l'un ja no existeix i el més jove és ara amb el nostre pare al país

de Canaan. 33 Peró l'home, senyor del país, ens ha dit: En aixó co-

neixeré si sou gent honesta : deixeu amb mi un germá vostre, i pre-

nent el menester per a la vostra casa, partiu 31
i emmeneu-me el vos-

tre germá petit. Així veuré que no sou espíes, sinó gent honesta,

i us tornaré el vostre germá i podreu trafegar en el país.

35
1 heus aquí que en buidar ells els sacs, el farcell del diner de ca-

dascun era dins el seu sac. I com veieren ells i llur pare els farcells

de llurs diners, temeren.

36
I Jacob, llur pare, els digué : Orb de filis em deixeu, Josep ja no

és, Simeó ja no és, i ara fins Benjamí em voleu prendre. Damunt

meu s'escau tot aixó.

37
1 diu Rubén a son pare : Els dos filis meus mata, si no te'l duc.

Confia'l a la meva má : jo te'l tornaré.

38
1 Jacob respongué : No davallará el meu fill amb vosaltres, car

el seu germá és mort i sois aquest resta ; si li succeia un malasíre

durant el vostre camí, faríeu baixar al pregón adolorida ma canícia.

Segona añada dels fills de Jacob a l'Egipte

(C. XLIII.) 1
l la fam s'afeixugava sobre la térra.

2
I succeí que quan

s'hagueren acabat de menjar el gra que havien portat d'Egipte, els di-

gué el pare : Torneu a comprar per a nosaltres un poc més de vianda.

3 Li respongué Judá, dient : Aquell home ens assegurá formal-

33. — Gr. : I prenent 'e! gra' que és menester.
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ment : No veureu la meva fac, si no ve amb vosaltres el vostre ger-

má. 4
Si tramets el nostre germá amb nosaltres, davallarem i com-

praren! queviures, 5 pero si no el tramets, no hi davallarem pas, car

aquell home ens digué : Que el vostre germá no sigui amb vosal-

tres, no veureu ma fac.

6
I digué Israel: ¿Per qué em féreu aquest mal, de descobrir a

aquell home que teníeu un altre germá?

' Ells respongueren : Aquell home ens féu moltes preguntes es-

guardants nosaltres i la nostra familia, i deia : ; Que encara viu el

vostre pare? ¿Teniu cap altre germá? I nosaltres responguérem

talment a les seves preguntes. ¿Podíem nosaltres saber que ell diría:

Feu venir aquest germá vostre ?

8 Llavors Judá digué a Israel, son pare: Tramet amb mi el minyó,

i ens akarem, i partirem, per tal de viure, i no pas morir, nosaltres,

i tu, i la nostra filiada.
9
Jo en responc: de la meva má reclama'l.

Si no te'l torno, si no te'l poso a la fac, seré jo culpable davant teu,

tots els dies.
10 Car si no ens haguéssim atardat, a hores d'ara ja

hauríem tornat segona vegada.

11 Llavors Israel, llur pare, els digué: Si així ha d'ésser, feu aixó;

preneu en els vostres sacs la flor deis productes de la térra i porteu

a aqueix home un present: un poc de reina, i un poc de mel, i adra-

gant, i laudan, pistácies i ametlles. 12
1 preneu en la vostra má altre

tant de diner i porteu-vos-en l'argent entornat a la boca deis vostres

sacs, que per cas no fos estat alió una errada. 13 Preneu també el

vostre germá, i marxeu, aneu a aquell home 14
i el Déu totpoderós

us faci trobar grácia davant aquell home, talment que us deslliuri

l'altre germá i Benjamí. I jo, si orbat de filis he d'ésser, orbat seré.

15 Prengueren, dones, els homes aquella ofrena, i amb el doble de

diner que a la má se'n portaren, i amb Benjamí, s'alcaren i davalla-

ren a l'Egipte, i es presentaren davant Josep.

16
I quan Josep veié Benjamí amb ells, digué al majordom de casa

seva: Duu-te'n aquests homes a casa, i mata un cap de bestiar, i

prepara'l, que menjaran amb mi aquest migdia.

11.

—

Adragant. Perfum que portaven els ismaelitas, de goma del tragaca;;:.
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17
1 féu l'home tal com Josep havia ordenat, i els dugué a casa

de Josep.
18

1 ells tingueren por, perqué eren duts a casa de Josep,

i digueren : Ens duen aquí a causa del diner entornat l'altra vegada

dins els nostres sacs
;
per tirar-se damunt nostre, per caure'ns a

sobre i prendre'ns com esclaus, amb els nostres ases.

19
1 acostant-se al majordom de la casa de Josep, li parlaren així al

portal de la casa: 20 Mercé sia, senyor meu; nosaltres davallárem

una primera vegada a comprar vianda, 21
i arribats que fórem a la po-

sada, obrírem els nostres sacs, i heus aquí que el diner de cadascun

era a la boca del seu sac, el nostre diner, en pes exacte, i ara el

tornem a dur a la má, 22 junt amb altre argent que portem per a com-

prar més vianda. Nosaltres no sabem qui posa el nostre diner en els

nostres sacs.

23
I ell els digué: Apaivagueu-vos. No temeu. El vostre Déu, el

Déu del vostre pare, devia posar el tresor en els vostres sacs, car jo bé

vaigpercebre el vostre diner. I els lliurá Simeó, 24
i entra els homes

a la casa de Josep. I els posa aigua perqué es rentessin els peus. I

dona farratge ais ases.
25

1 ells aparellaren el present, tot esperant la

vinguda de Josep al migdia, car havien hagut esment que dinarien allí.

26
1 quan Josep vingué a la casa, ells li feren do del present que

tenien, prosternant-se davant seu en térra.

27
1 ell els pregunta de llur salut, i digué: ¿Está bo el vostre vell

pare, de qui em parláreu? ¿Viu encara?

28
1 ells respongueren : El nostre pare, ton servent, está bo i viu

encara. I feren acatament i es prosternaren.

29 Després Josep alca els ulls, veié Benjamí, germá seu, fill de la

seva mare, i digué: ¿Es aquest el vostre germá petit, de qui em par-

láreu? I li digué: Déu et sia propici, fill meu! 30
I Josep s'apres-

sá, car ses entranyes foren commoses en veure son germá, i cercant

un lloc on plorar, se n'entra a la seva cambra, i plorá allí.
31 Des-

prés es rentá la cara, i sortí, i fent el cor fort, digué : Pareu les vian-

des. S2
I pararen les viandes a part per a ell, i a part per a ells, i

32. — A part per a ell. Costum egip- poc els egipcis no companien mai la

ci: els magnats menjaven sois. Tam- taula, cosa d'intimitat, amb els semites.

9 - ANTIC TESTAMENT I
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a part per ais egipcis que menjaven amb ell, car ais egipcis no és

perinés de menjar amb els hebreus, essent per ells cosa abominable.

33
1 ells s'assegueren a sa fac: el més gran segons sa primogenitu-

ra, i el més petit segons sa edat. I es meravellaven els homes l'un

a l'altre.
34

1 Josep els serví els menjars que tenia davant seu, i la

part de Benjamí era cinc vegades major que la deis altres. I begue-

ren i s'alegraren amb ell.

La darreka prova

(C. XLIV.) 1 Josep havia donat aquesta ordre al majordom de

sa casa : Omple de gra els sacs d'aquests homes, tant com en puguin

portar, i posa dins els sacs, a la boca, l'argent de cadascun, 2
i a la

boca del sac del petit, a més del diner del seu blat, posa-hi el meu

beire, el beire d'argent. I ell féu segons la paraula dita de Josep.

3
I l'endemá, en apuntar el dia, els homes foren acomiadats, amb

llurs ases, 4
i en ésser eixits de la ciutat, que encara no eren gaire

lluny, digué Josep al majordom de sa casa: Aixeca't, encalca aquells

homes, i quan els hagis aconseguits, digues-los: ¿Com és que heu

tornat mal per bé? 5¿No és aquesta la copa amb qué beu el meu

senyor i amb la qual fa els seus presagis? Mala feta és la que heu fet!

6 El majordom els aconseguí i els digué talment aquelles paraules.

T
I ells li respongueren : ¿Per qué el meu senyor ens diu aqüestes

paraules ? Lluny de tos servents de fer una semblant cosa !

8 Vet

aquí que nosaltres t'havem tornat de la térra de Canaan el diner

que havíem trobat a la boca deis nostres sacs
; ¿ com hauríem pogut

robar argent ni or de la casa del teu senyor? 9 Aquell de tos servents

2. —El beire d'argent. Els beires egip-

cis eren ordináriament joiells de gran

preu, com pot veure's en els que es

conserven en el museu del Caire i

altres.

5.
— Amb la qual fa els seus presagis.

En l'antic Orient, i en l'íigipte sobretot,

era molt usar aquest sistema d'endevina-

ció, mitjancant una copa amb aigua en

la qual es tirava oli, o bé pedrés precio-

ses i, segons les bombolles o els di-

buixos de la superficie, creien endevi-

nar les coses o interpretar els esde-

veniments . És ciar que Josep, qui

reconeixia que el seu do li venia de

Déu, no practicava aqüestes supersti-

cions, pero els egipcis, que li reconei-

xien el poder de la magia, li devien

atribuir la utilit/.ació deis mateixos mit-

jans que ells empraven.
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en qui ho trabarás, que mori, i ádhuc nosaltres, esclaus siguem del

meu senyor !

10
I ell digué : Faca's tal com dieu. Aquell en qui es trabará, mon

esclau será, i vosaltres sereu lliures.

11
1 s'acuitaren a descarregar cadascun el seu sac en térra, i cadas-

cun deslligá el seu; 12
i el majordom els escorcollá, comencant peí

més gran i acabant peí més petit, i fou trobat el beire dins el sac de

Benjamí. 13 Llavors ells susquinearen les vestidures i carregant ca-

dascun el seu ase, se'n tornaren a la ciutat.

14
Judá i els seus germans arribaren a la casa de Josep quan encara

hi era, i es postraren fac en térra davant d'ell.

15
1 els diu Josep: ¿Quina feta és aquesta que haveu fet? ¿No

sabíeu que un home com jo certament ho endevinaria ?

16 Respongué Judá : ¿ Qué direm al meu senyor, ni qué parlarem,

ni com ens justificarem ? Déu ha així palesat la iniquitat deis teus

servents. Vet-nos aquí esclaus del meu senyor, igual nosaltres com

aquell en poder del qual s'és trobat el beire.

17 Digué Josep : Lluny de mi de fer semblant cosa. L'home en

poder del qual s'és trobat el beire, será el meu esclau; vosaltres

pugeu en pau envers el vostre pare.

18 Llavors Judá s'atansá a ell i digué: Jo et prego, senyor meu;

permet al teu servent de fer sentir al meu senyor una paraula, i no

s'encengui la teva ira contra el teu servent, puix igual a Faraó ets tu.

19 El meu senyor preguntá ais seus servidors, dient: ¿Teniu pare o

germá? 20
1 responguérem al meu senyor: Tenim pare anciá, i un

minyó, fill de velleses; el germá d'aquest és mort, i així resta ell sol

deis filis de sa mare, i el seu pare Tama. 21 Llavors digueres a tos

servents: Porteu-me'l, que amb mos ulls el vegi. 22
1 diguérem al

meu senyor: El minyó no pot deixar el seu pare, car si el deixava,

son pare cert moriría. 23
1 tu digueres ais teus servents : Si el vostre

germá petit no baixa amb vosaltres, no tornareu a veure ma fac.
24

1

succeí que pujárem al nostre pare, servent teu, i li referírem les

paraules del meu senyor, 25
i el nostre pare digué : Torneu-hi i

compreu queviures per a nosaltres. 26
1 responguérem : No podem
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davallar-hi : si el nostre germá petit se'n ve amb nosaltres, hi dava-

llarem, car no podem veure la fac d'aquell home, que el nostre

germá petit no sigui amb nosaltres. 27
1 el meu pare, ton servent,

ens digué llavors : Vosaltres sabeu que ma muller m'infantá dos filis,

28
i que l'un es departí de mi, i jo diguí: Cert, ell ha estat espeda-

cat, i de llavors enea, no l'he vist més; 29
si em preneu aquest i tot

de la meva fac i li sobrevé algún malastre, fareu baixar al pregón

adolorida ma canícia. 30 Ara, dones, si jo torno al meu pare, ton

servent, i el minyó a l'ánima del qual és lligada la seva ánima no hi

és,
31 s'esdevindrá que, en veure ell que el minyó no hi és, cert

morirá, i els teus servents faran davallar al pregón adolorida la caní-

cia del teu servent el nostre pare.
32

1 puix que jo, ton servent, he

respost del minyó davant mon pare, i li he dit : Si no te'l torno, jo

en seré culpable tots els dies davant el meu pare, 33
et prego que el

teu servent resti esclau del meu senyor en lloc del minvó, i que el

minyó se'n torni amb els seus germans. 34 Car, ¿cora pujaría jo en-

vers el meu pare, sense teñir amb mi el minvó ? Oh, no vegi jo la

dolor que en vindrá al meu pare

!

JOSEP ES FA COXÉIXER ALS SEUS GERMANS

(C. XLY.) 1 Llavors Josep no pogué contenir-se més davant tots

els allí presents, i cridá : Feu sortir tothom d'ací. I ningú no ro-

mangué amb Josep llavors que ell es féu conéixer ais seus germans.

2
I esclatá en plor, i ho sentiren els egipcis, i ho sentí la casa de Faraó.

3
I digué Josep ais seus germans: Jo sóc Josep. El meu pare,

¿ és encara viu ? Pero els seus germans no li pogueren respondre,

esglaiats de la seva presencia. 4
I digué Josep ais seus germans:

Acosteu-vos a mi. Ells s'acostaren i els digué : Jo sóc Josep, el vos-

tre germá, el que venguéreu perqué fos dut a l'Egipte.
5

I ara no us

contristeu pas, ni us sápiga greu d'haver-me venut per ésser dut ací,

car per salvar-vos la vida m'hi ha emmenat Déu abans de vosaltres.

3, Act. vii, 13.

29. — Gr.: I li sobrevé algún malas- tre 'en el camí'.
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6 Car, tanmateix, ja fa dos anys que hi ha fam a la térra, i en vindran

cinc més que no hi haurá ni llaurades ni messes. 7 Pero Déu m'ha

trames ací davant vostre, per tal de guardar-vos una reserva damunt

la térra, i conservar la vostra vida per a una gran salvació.
8No

éreu, dones, vosaltres, sinó Déu, qui m'hi trametia ; ell m'ha esta-

blert com de pare de Faraó, de senyor de tota sa casa i dominador

en tota la térra d'Egipte. nAcuiteu-vos a pujar vers el meu pare, i dí-

gueu-li : Així diu ton fill Josep : Déu m'ha fet senyor de tot l'Egipte

;

davalía a mi, no et deturis,
10 sojornar,\s en la térra de Gessén, i

vora meu estarás, tu i els teus filis i els filis deis teus filis amb els

ramats, i la hoada, i tot co que posseeixis. 11
Jo allí et mantindré,

car cinc anys de fam manquen encara, a fi que no caiguis en miseria

tu, ni la teva familia, ni cap cosa teva.
12

1 heus aquí que veieu amb

els vostres ulls, i mon germá Benjamí veu amb els seus ulls, que és

talment la meva boca la que us parla.
13 Anuncieu, dones, al meu

pare tota la meva gloria a Egipte i tot co que veieu. Acuiteu-vos a

fer davallar el meu pare.

14
1 es llanca sobre el coll de son germá Benjamí, i plora. I Benjamí

plorá sobre el seu coll.
15

1 besá també tots els seus germans, i plora

sobre ells. I en acabat d'aixó, els seus germans parlaren amb ell.

16 La nova corregué per la casa de Faraó. Hom deia: Són vinguts

els germans de Josep. I fou plaent la cosa ais ulls de Faraó i ais ulls

deis seus servents, 17
i digué Faraó a Josep : Digues ais teus germans:

Aixó feu : carregueu les vostres bésties i partiu ; aneu a la térra de

Canaan 18
i preneu el vostre pare, i les vostres famílies, i veniu-vos-en

a mi, que jo us donaré el millor de la térra d'Egipte i de la grassor

de la térra menjareu. 19 Tu els ordenarás: Aixó fareu : porteu-

vos-en carros de la térra d'Egipte per ais vostres petits, i per a les

vostres mullers, i preneu el vostre pare, i veniu. 20
1 no us faci re-

can<;a de deixar el vostre aixovar, perqué el millor de tota la térra

d'Egipte será per a vosaltres.

8. — Pare de Faraó. En egipcia: ab

en pirdo, que ve a significar el primer

cap de la casa del Faraó.

io. — Terra de Gessi'n. Abundant en
pasturatges, a l'orient del Nil, en el del-

ta egipci, prop de Tanis.
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21 Els filis d'Israel feren així, i Josep els dona carros, segons mana-

ment de Faraó, i els dona provisions per al viatge. 22
1 a tots dona

vestits de mudar, un a cadascun, pero a Benjamí dona tres centes

peces d'argent i cinc vestits de mudar. 23
1 per al seu pare trameté

en present deu ases portant la flor deis productes de l'Egipte, i deu

someres carregades de gra, i pa, i viandes per al viatge del seu pare.

24 Aixi acomiadá els seus germans i ells partiren, i ell els digué

:

No us inquieteu en el camí.

25
1 se'n pujaren de l'Egipte, i se'n vingueren en térra de Canaan,

a Jacob, llur pare. 26
I l'assabentaren de la nova, dient : Josep viu

encara, i és el governador de tota la térra d'Egipte. Pero el seu cor

resta fred, per tal com no els creia.
27

1 ells li repetiren totes les

paraules que Josep els havia dit ; i ell veié els carros que Josep

havia trames per portar-lo, i es revifá 1'esperit de Jacob, llur pare,

88
i Israel digué: Molt és per a mi! Mon fill Josep viu encara; jo hi

aniré i el veuré abans no em mori

!

Anada de Jacob a l'Egipte

(C. XLVI.) 1
1 partí Israel amb tot co que era seu. I arribat a Ber-

sabee, oferí sacrificis al Déu d'Isaac, son pare.

2
I Déu parla a Israel en visió de nit, i digué: Jacob, Jacob!

I ell respongué : Vet-me aquí.

3
I Déu digué : Jo sóc Déu, el Déu del teu pare. No temis de da-

vallar a l'Egipte, que en gran poblé allí et constituiré. 4
Jo davalla-

ré amb tu a l'Egipte, i certament te'n faré també pujar. I Josep amb

la seva má et clourá els ulls.

5
I s'aká Jacob de Bersabee. I els filis d'Israel feren pujar Jacob

llur pare, i la mainada llur, i llurs mullers, en els carros que Faraó

havia trames per portar-lo. G
I prenent les ramades i tota la riquesa

que havien aplegat en la térra de Canaan, se'n vingueren a l'Egipte

:

5, Act. vi:, i ;. — 6, los. xxiv, 4 ; Ps. civ, 25 ; Is. ui, 4.

24.— Xo us inquieteu. Aquest verb, en venidor), i també : no us mogueu racns so-

l'original, pot teñir dos sentits: no pos- bre ¡a culpa de ¡a mera venda,

seu neguit (pels fets passals, o per Vesde-



GÉNESI - XLVÍ, 7-23 1 1

1

Jacob i tota la seva familia amb ell;
7
els seus filis, i els filis deis seus

filis, les seves filies, i les filies deis seus filis, tota la seva semenca:

ho féu entrar Jacob a Egipte.

8 Aquests són els noms deis filis d'Israel que anaren a Egipte: Ja-

cob i els seus filis: Rubén, el primogénit de Jacob,
9

i els filis de

Rubén: Henoc, Fallú, Hesron i Carmí.

10
I els filis de Simeó: Jamuel, Jamín, Aod, Jaquin, Sóar i Saü!,

fill de la Cananea.

11
1 els filis de Leví : Gerson, Caat i Merarí.

12
1 els filis de Judá : Her, Onan, Selá, Fares i Zara, pero Her i

Onan moriren en térra de Canaan. I foren els filis de Fares : Hes-

ron i Hamul.
13

1 els filis d'Issacar: Tola, Fuá, Job i Semron.
14

1 els filis de Zabuló: Séred, Elon i Jaelel.

15 Aquests són els filis de Lia, els que infanta a Jacob a Padan-

Aram, sense Dina, sa filia. Totes les animes de sos filis i ses filies:

trenta tres.

16
1 els filis de Gad: Sefion, Haggí, Suní, Esebon, Herí, Aro-

di i Arelí.

17
1 els filis d'Asser: Jamné, Jesuá, Jessuí i Beriá. I la germana

llur, Sara. I els filis de Beriá: Héber i Melquiel.

18 Aquests són els filis que infanta a Jacob Zelpá, la serventa que

doná Laban a sa filia Lia: setze ánimes.

19
I els filis de Raquel, muller de Jacob: Josep i Benjamí. 20

I nas-

queren a Josep en térra d'Egipte els que li infanta Assenet, filia de

Putifar, sacerdot d'On: Manassés i Efraím.

21
1 els filis de Benjamí: Belá, Becor, Asbel, Gerá, Naaman, Equí,

Ros, Mofim, Ofim i Ared. 22 Aquests són els filis que foren nats

a Jacob de Raquel. Totes les ánimes: catorze.

23
1 els filis de Dan : Husim.

8, Ek. i, 2; vi, 14; Nm. xxvi, 5; I Par. v, 1, ; . — 10, Ex. vi, 1 l Par. iv, 24. — 11, I Par. vi, I. — 12, I Par.

11, 3 ; iv, 21.— 13, I Par. vu, 1.— 17, I Par. vil, 30.— 21, Nm. xxvi, 38-40; I Par. vrr, 6 ; vm, I.

20. — Gr. afegeix després d'Efraím,

Maquir, fill, i Galaad, néí de Manassés,

i també Sutala i Taain, filis, i Edom,

nét d'Efraím. És per aixó que el Gr.

(Ex. I, 5) compta 75 persones en la fa-

milia de Jacob.
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24
1 els filis de Neftalí: Jasiel, Guní, Jéser i SaHem.

25 Aquests són els filis que infanta a Jacob Bala, la serventa que

dona Laban a sa filia Raquel. Totes les animes: set.

26 Totes les animes eixides de sos lloms, que amb Jacob vingueren

a l'Egipte, a part les dones deis filis de Jacob, foren totes plegades

seixanta sis animes. 27
1 els filis de Josep que li nasqueren a Egip-

te, dues animes; foren totes les ánimes de la casa de Jacob que vin-

gueren a l'Egipte, setanta.

28 Jacob trameté Judá davant scu envers Josep, perqué anés al seu

encontré al país de Gessén. I vingueren en térra de Gessén. 29
1

Josep féu junyir el seu carro i se 'n puja cap a Gessén, a l'encon-

tre d'Israel, son pare. I en ésser-li present, se li llanca al coll, i da-

munt el seu coll plora llarga estona.

30
1 Israel digué a Josep: Ara puc morir, després d'haver vist la

teva fac, puix que encara vius.

31 Llavors Josep digué ais seus germans i a la casa del seu pare

:

Pujaré a innovar-ho al Faraó, i li diré: Mos germans i la casa de

mon pare, que eren al país de Canaan, són vinguts a mi. 32
1 els ho-

mes són pastors d'ovelles, ramaders, i han portat l'ovellar llur, i les

boades, i tot co que teñen. 33
1 quan Faraó us cridará i dirá: ¿Quin

és el vostre mester?, 34 respondreu : Ramaders són els teus servents,

de la nostra minyonia fins avui, així nosaltres com els nostres pares.

Així direu, per tal de poder habitar al país de Gessén, car en abomi-

nado teñen els egipcis els pastors d'ovelles.

(C. XLVII.) 1 Entra, dones, Josep, i ho anuncia a Faraó, dient:

Mon pare i mos germans, amb llurs ovelles i llur boada i tot co que

teñen, són vinguts de la térra de Canaan, i són ara a térra de Gessén.

2
I com hagués pres cinc homes d'entre els seus germans, els presen-

tá al Faraó.

3
I digué el Faraó ais seus germans: ¿Quin és el vostre mester?

27, Dt. x, 22.

1.

—

Gessén. Alguns posen aquesta re- a la part oriental del Nil, de Memfis a

gió al nord de l'Egipte, comprenent Za- Pelusa. Aquesta última opinió no está

gasig, Belbeis, Abu Hammad, i arribant mancada de rao, si Josep residía a Mem-
cap a l'est fins on hi ha actualment fis o Heliópolis. (Cf. XLV, 10).

el canal de Suez. Altres, pero, la posen
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I ells respongueren al Faraó : Pastors d'ovelles són tos servents,

igual com els nostres pares.

4 Digueren encara al Faraó: Hem vingut a sojornar al país, per-

qué a la térra de Canaan no hi ha pastures per al bestiar deis teus

servents i greu hi és la fam. Ara, dones, mercé teva sigui que tos

servents habitin a la térra de Gessén.

5
1 el Faraó digué a Josep : Puix que ton pare i tos germans et són

vinguts, 6 davant teu és la térra d'Egipte : fes habitar ton pare i tos

germans en el millor de la térra : que habitin en térra de Gessén,

i si coneixes entre ells homes de valor, posa'ls de majorals de ramada

sobre el meu bestiar.

7 Llavors Josep féu venir son pare Jacob, i el presenta a la fac de

Faraó. I Jacob beneí Faraó.

8
I digué Faraó a Jacob: ¿Quants són els anys de la teva vida?

9
I respon Jacob a Faraó: Cent trenta anys són els anys de ma

peregrinació : pocs i dolents són estats els anys de la nieva vida, i no

he aconseguit pas els anys de la vida de mos pares en el temps de

les peregrinacions llurs.
10

1 Jacob beneí Faraó i es departí de la seva

preséncia.

11
1 Josep fixá el sojorn de son pare i sos germans, i els dona

possessió en térra d'Egipte, en el millor de la térra, el país de Ra-

messés, com havia ordenat Faraó. 12
1 Josep mantingué son pare i sos

germans i tota la casa de son pare, proveint-los de pa, peí nombre

de llurs filis.

La fam a l'Egipte. Proveíments de Jcsep

13
Ja no hi havia pa en tota la térra, car la fam era molt greu.

I llanguia la térra d'Egipte i la térra de Canaan, a causa de la fam.

14
I Josep abassegá tot l'argent que es trobava en térra d'Egipte i en

térra de Canaan, peí gra que ells compraven. I Josep porta l'argent

a la casa de Faraó. 15 Pero s'acabá l'argent de la térra d'Egipte i de

11. — El país de Ramesses o Ramse<:. feta perqué els contemporanis de Moi-
Així s'anomená la térra de Gessén en sés sabessin on era Gessén.
temps de Ramsés II. Es una anticipació
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la térra de Canaan, i tot l'Egipte anava a Josep dient: Dóna'ns pa.

¿Que hem de morir a la teva presencia? puix l'argent s'és acabat.

1G
I deia Josep: Porteu els vostres ramats, i a canvi deis vostres ra-

mats us en daré, si no teniu més argent.

17
1 dugueren els ramats a Josep. I Josep els dona queviures a ba-

rata deis cavalls, i deis ramats d'ovellar, i deis ramats de bous, i deis

ases. I els forní de vitualles per aquell any a barata de tots llurs ra-

mats.

18 Passat aquell any, hi tornaren l'any vinent, i li digueren: No po-

dem amagar al meu senyor que, essent acabat l'argent, i els ramats

de bestiar essent ja en mans del meu senyor, no resta davant el meu

senyor altre que els nostres cossos i les nostres terres.
19 ¿Per qué

hem de morir sota els teus ulls, nosaltres i les terres nostres? Com-

pra'ns a nosaltres i les nostres terres, a canvi de la vianda, i serem

nosaltres amb les nostres terres servents de Faraó. Dóna'ns llavor, a

fi que puguem viure, i no pas morir, i no esdevingui un erm la nos-

tra térra.
20 Llavors Josep compra per a Faraó tota la térra de l'Egip-

te, puix tothom de l'Egipte es venia els camps, car la fam greument

els oprimia. I la térra esdevingué de Faraó. 21
1 féu passar el poblé

a esclavatge seu de l'un a l'altre cap de l'Egipte. 22 Sois les terres

deis sacerdots no compra, car els sacerdots tenien un violari de

part de Faraó, i menjaven del violari llur que Faraó els passava: per

aixó no es vengueren les terres.

23
I digué Josep al poblé: Heus aquí que avui jo us he comprat a

vosaltres i les vostres terres per a Faraó. Ací teniu llavor per a sem-

brar la térra.
24

1 al temps de la collita, en donareu la cinquena part

al Faraó, i les altres quatre parts serán per a vosaltres, per a llavor del

camp i per a nodriment vostre i de tots els que són dins la vostra

casa, i per a menjar deis vostres filis.
25

I ells digueren: Tu ens has

2 1 .
— Donem el sentit del Gr. Alguns,

com Crampón, tradueixen, segons el

text massorédc: féu passar elpoblé a les

ciutals. — Esclavatge seu. No cal enten-

dre aixó en un sentit absolut, igual com
l'acaparament del bestiar i de les terres.

Fou un sistema de fer trebal'iar el poblé

i que aquest pagués els tribuís. El donar
la quinta part tan sois ja indica que era

com una mena de censal. Altrament,

no s'han d'equiparar els costums deis

nostres temps ais de la dinastía deis

Hicsos a l'Egipte.
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salvat la vida ! Puguem trobar gracia ais ulls del meu senyor, i de

Faraó serem servents. 2,5
Josep, dones, posa aquesta llei, fins el dia

d'avui, sobre la térra d'Egipte: donar el cinqué al Faraó. Llevat de

la térra deis sacerdots, la qual no fou del Faraó.

Jacob malalt de mort

27
1 sojorná Israel en térra d'Egipte, en térra de Gessén, i hi asso-

liren possessions, i hi cresqueren, i es multiplicaren fora mida.

28
1 visqué Jacob disset anys en térra d'Egipte. I foren els dies de

Jacob, els anys de la seva vida, cent quaranta set anys. 29
1 com els

dies d'Israel s'atansessin a la mort, crida el seu fill Josep, i li digué

:

Si he trobada gracia ais teus ulls, posa ta má davall ma cuixa, i fes

amb mi misericordia i fidelitat : no em soterris, t'ho prego, a l'Egip-

te; 30 ans quan m'ajauré amb els meus pares, tu em duras fora de

l'Egipte, i en el sepulcre llur em soterrarás.

I ell respongué: Faré tal com dius.

31 Digué Jacob: Jura-m'ho. I ell li ho jura. I s'incliná Israel

sobre el capital del seu Hit.

(C. XLVIII.) *Després d'aquests fets, vingueren a dirá Josep:

Vet aquí que ton pare está malalt. I prengué amb ell els seus dos

filis, Manassés i Efrai'm, 'i ana vers Jacob'
2
I hom ho anuncia a

Jacob, dient: El teu fill ve envers tu. I Israel recollí les seves forces

i s'assegué sobre el Hit.

3
I digué Jacob a Josep: El Déu totpoderós m'aparegué a Luzá,

en térra de Canaan, i em beneí, 4
i em digué: Vet aquí que jo et

faré fecund, i et multiplicaré, i et faré esdevenir aplegament de po-

bles, i a ta semenca després de tu donaré aquesta térra en possessió

de perpetu'ítat.
5 Ara, dones, els teus dos filis que et són nats en

térra d'Egipte, abans de jo venir envers tu a l'Egipte, són meus.

Efrai'm i Manassés, igual que Rubén i Simeó, em pertanyen. 6 Pero

5, los. xiii, 7, 29.
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les teves generacions que després d'ells has engendrat teves serán

:

peí nom de llurs germans serán cridats a llur herencia. 7 Que quan

jo tornava de Padan, moría vora meu Raquel, 'la teva mare', en

térra de Canaan, peí camí, a una quibrata abans d'arribar a Efrata, i

allí mateix, al camí d'Efrata, co és, Betlem, vaig soterrar-la.

8
I com Israel veiés els filis de Josep, digué : ¿Qui són aquests?

I respongué Josep a son pare : Són mos filis, els que ací m'ha

donat Déu.

I ell digué: Acosta-me'ls, que els beneiré. 10
I els ulls d'Israel

eren afeixugats de vellesa, que gairebé no hi veia. I Josep els hi

acostá, i ell els besa i abraca.

11
1 digué Israel a Josep: Jo no em creia pas reveure la fac teva,

i vet aquí que Déu m'ha fet veure fins la teva semenca.
12
Josep els tragué llavors deis genolls del seu pare, i es prosterna

fac en térra.
13

I els prengué Josep ambdós, Efrai'm a sa dreta, a l'es-

querra d'Israel, i Manassés a sa esquerra, a la dreta d'Israel. I els

atansá a ell.
11

1 estengué Israel la má dreta i la posa damunt el cap

d'Efra'im, que era el menor, sa esquerra damunt el cap de Manas-

sés. Ell encreuá les mans a grateient, ates que Manassés era el pri-

mogénit. 15 Llavors beneí a Josep, i digué: El Déu a la fac del qual

caminaren els meus pares Abraam i Isaac, el Déu que és estat el

meu pastor, des que jo vise fins a aquest jorn, 1G l'ángel que m'ha

deslliurat de tot mal, ell beneeixi aquests minyons, i sia en ells invo-

cat el meu nom, i el nom deis meus pares Abraam i Isaac, i multipli-

quin-se molt sobre la térra.

17
1 quan s'adoná Josep que son pare tenia la má dreta damunt el

cap d'Efra'im, n'hagué desplaenca, i prengué la má de son pare per

passar-la del cap d'Efra'im al cap de Manassés.

18
1 digué Josep a son pare: No així, pare meu, que és aquest

el primogénit; posa la teva destra damunt son cap. 19 Pero son

pare s'hi refusa, i digué: Ho sé, fill meu, ho sé. També ell esde-

vindrá un poblé; també ell será gran, pero son germá menor será

major que ell, i la seva semenca esdevindrá multitud de pobles.

15, Hbr. x*, 21. — 16, Mt. xvin, 10.
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20
1 aquell dia els beneí, dient: Per tu Israel beneirá dient: Déu

et fa<;a semblant a Efraim i a Manassés. I posa davant Manassés.

21
1 digué Israel a Josep : Vet aquí que jo moro, pero Déu será

amb vosaltres i us tornará a la térra deis vostres pares. 22
I jo et dono,

sobre els teus germans, aquell vessant que prenguí de la má de

l'amorreu amb mon glavi i amb mon are.

Benediccions de Jacob

(C. XLIX.) 1
l Jacob crida els seus filis i digué: Aplegueu-vos,

i jo us anunciaré co que us esdevindrá dies a venir.

2 Aplegueu-vos i oiu, filis de Jacob,

escolteu Israel el vostre pare

:

3 Rubén, tu mon primogénit,

ma forca i primícies de ma virior,

extrem de l'urc, extrem de la bravesa,

4 borbollant com l'aigua: no excellirás.

Car pujares al tálem de ton pare,

hi pujares profanant ma estrada.

5 Simeó i Leví, udolants són ells!

Per l'engany consumaren la violencia.

6 A llur aplec no anirá la meva anima,

a la companyia llur no s'unirá el meu cor.

Que ells, en llur ira, homes occiren

22, los. xv, 7 ;
xvi, i ; xxiv, S. — 1. Dt. xxxm, 6. — 4, I Par. v, i.

20.— Gr.
: En vosaltres Israel be- nissaga no tingué cap prerrogativa,

neirá... Fou, entrada ja en térra de Canaan,
i. — La benedicció de Jacob és una una tribu més aviat nómada, poc noni-

de les peces més meravelloses del Gé- brosa, sense esclat, situada a l'est del
nesi. Es la visió profética de l'esdeve- Jordá.
nidor deis seus filis. $.— Simeó i Lev!. AHusions a la

3. — Rubén... no excellirás. En efec- venjanca cruelíssima contra els sique-
te, malgrat ésser el primogénit, la seva mites. (Cf. XXXIV, 1-3 1).
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i abrivats, els bous desnervaren.

'Male'ida furia, que vehement fou!

I la rabia llur, que fou brumerosa

!

Jo els repartiré en Jacob,

jo els dispersaré en Israel.

8
Judá, els germans et lloaran,

que ta má será al coll de tos enemics.

A tu es prosternaran els filis de ton pare.

9 Cadell de lleó és Judá:

del robar, mon fill, te'n pujares!

Corbats els genolls, ell jau com un lleó,

com una lleona. I qui el fará alear?

10 No será llevat el ceptre de Judá,

ni la vara d'entre els seus peus,

fins que vindrá el Pacific

i a ell obeiran els pobles.

II
Ell fermará a la sarment son pollí;

al cep, el fill de sa somera.

Amb el vi rentará sa roba,

amb sang de ra'ims sa vestidura.

12 Negres del vi són els seus ulls,

blanques de la llet les dents seves.

13 Zabuló sojorna a la riba de la mar:

vora les naus ell s'está,

a Sidon girada la gropa.

14
Issacar, ase ossut,

7, los. x:x, 1 ;
xxi, 3. — 9, I Par. v, 2. — 10, Mt. II, 6 ; lo. 1, 45.

8. —Judá, els germans et lloaran. Al- una magnífica profecía messiánica. —
lusió a l'etimologia de Judá. Jacob ho A ell obeiran els pobles. Signe caracte-

pren com un bon averanv. ristic del Messias.
10.

—

No será llevat el ceplre. Es a 13.

—

Zabuld. Aquesta tribu estava

dir, la seva autonomía. — El Pacific. situada entre la Fenicia, vora mar, la

Co és, el Messias, de la nissaga de capital de la qual era Sidon, i el llac de

Judá, el qual certament arribá just quan Genezaret.

Judá perdé la seva independencia. És 14.

—

Issacar. Aquesta tribu era una
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de cort en cort ell va ajacant-se.

15Veu com és dolí; el repós,

la térra com és delitosa :

l'espatlla corba per traginar,

i ell, a sou, será fet esclau.

1G Dan juijará el seu poblé

com una de les tribus d'Israel.

17 Serp sobre el camí és Dan,

cerasta en el viarol.

Ell tibia els peus al cavall

i tomba el cavaller d'espatlles.

18 De tu, Jahvé, jo esper la salvació!

19 Gad, una turma el fereix

i ell els corre a Péncale.

20 Asser, gras és el seu pa:

menjars de rei dará ell.

21 Neftalí; cérvola lleugera,

bells cérvols produirá.

22 Vedell fer Josep, vedell fer vora la font

!

Ell, pels herbéis, anava vora el mur
23

i l'abrivaren arquers,

sageters el feriren.

24 Mes pará fort el seu are,

Uestes foren les armes de ses mans,

22, I Par. v, 1.

de les que tenien les terres més grasses, da sempre a les incursions deis be-
com la valí d'Esdrelon, pero per me- duins.

sellisme fou sovint tributaria deis es- 20. — Asser. El seu terrirori, que del

trangers. Carmel avall tocava la Fenicia, era ric

16. — Dan jiitjará. AUusió al seu sobretot en bladars i oliveres.

ñora i al fet que, malgrat ésser ell fill 21. — Neftalí. Cérvola, símbol del

d'esclava , la seva nissaga tindrá els guerrer hábil i astut.

mateixos drets de les altres. 22. — Josep. És objecte de grans

19. — Gad. La seva tribu era a la promeses i, en efecte, la seva tribu fou
frontera a l'est del Jordá, exposa- doble i de les més importants.
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per les mans del Brau de Jacob,

peí nom del Pastor de la roca d'Israel,

25 peí Déu de ton pare, que ajut te do Ell!

peí Déu Omnipotent, que Ell et beneeixi!

Benediccions del cel endalt,

benediccions de la gorga al pregón estesa,

benediccions d'ubres i d'udres,

26 benediccions de ton pare excelses,

com les benediccions deis munts eternals,

a desig de les collades perpetúes:

sien elles sobre el cap de Josep,

sobre la corona del príncep de sos germans.

27 Benjamí, llop rapacer,

al matí engorja la presa,

al vespre reparteix les despulles.

Mort de Jacob

28 Tais són les dotze tribus d'Israel, i aixó és el que digué llur

pare en beneir-los. Els beneí un per un, segons benedicció propia.

29 Després els maná, dient: Jo vaig a ésser congregat al meu po-

blé: m'enterrareu, dones, amb mos pares, dins l'espluga que és al

camp d'Efron, l'Heteu :

30 aquella espluga del camp de Macpelá davant

Mambré, en térra de Canaan. Aquell camp que compra Abraam a

Efron, l'Heteu, per possessió de sepultura. 31 Allá foren sepultáis

Abraam i Sara, sa muller, allá foren sepultáis Isaac i sa muller Rebe-

ca, i allí també jo he sepultada Lia: 32 en el camp que, amb l'espluga

que hi ha dins, fou comprat ais filis d'Het.

33
1 finí Jacob de donar aquests comandaments a sos filis, i reple-

gá els peus en el Hit, i expira, i fou congregat al seu poblé.

27. — Benjamí, llop. Aquesta tribu treia bells botins : Aod, Saül, Jonatás,

fou de les més ardides. Des de les se- Ester, Mardoqueu i Sant Pau foren

ves serralades, davallava sovint damunt benjamites.

les planes ubérrimes deis filisteus, d'on
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(C. L.) *I caigué Josep damunt la fac de son pare, plora sobre

ell, i el besa. 2
I maná Josep ais metges, servents seus, d'embalsa-

mar son pare. I els metges embalsamaren Israel. 3
I s'acomplí en

quaranta dies, el temps que cal per a embalsamar. I els egipcis el

ploraren setanta dies.

4
I quan els dies del dol foren passats, parla Josep a la casa de Fa-

raó, i digué : Si a vostres ulls he trobada gracia, parleu, us prec, a

orella del Faraó, i digueu-li :

5 Mon pare em conjura dient: Vet

aquí que jo mor: dins ma fossa, que vaig cavar-me en térra de Ca-

naan, em soterrarás. Ara, dones, jo hi pujaré, soterraré mon pare i

tornaré.

6
I digué Faraó: Puja-hi i soterra ton pare, segons ell et conju-

rava.

7
I muntá Josep a soterrar son pare, i amb ell pujá tot el servei del

Faraó, els ancians de sa casa, i tots els ancians de la térra d'Egipte,

8
i tota la casa de Josep, amb els germans i la casa de son pare. Sois

la mainada llur, i les ovelles, i els bous, deixaren en térra de Gessén.

9 També carros i genets pujaren amb ell, talment que l'escorta era

molt nombrosa. 10
1 arribáis a l'era d'Atad, en el Transjordá, hi

feren gran complanta i solemne; i Josep féu set dies de dol a son

pare.
11

1 els habitants de la térra, els Cananeus, veient aquell dol a

l'era d'Atad, deien : Greu dol deis egipcis és aquest ! Per aixó aquell

indret deis Transjordá s'anomena Abel-Misra'im.

12
I feren-li els seus filis tal com els maná ell.

13 Portaren-lo en la

térra de Canaan i el sepultaren dins l'espluga del camp de Macpelá,

davant Mambré, el qual havia comprat Abraam a Efron, l'Heteu, per

possessió de sepultura.

14 Després que hagué donat térra a son pare, torna Josep a l'Egip-

te, ell i sos germans, i tots els que pujaren amb ell a l'enterrament

de son pare.

15 Llavors, els germans de Josep, veient que llur pare era mort,

13, Act. vii, ié.

ii. — Abel-Misra'im significa: Dol
7. — Els ancians. Qo és, els primers de l'Egipte.

personatges de la Cort. 1 3. — Macpelá, vegi's XXIII, 17.

10 - ANT1C TESTAMCNT
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es digueren : Tal volta ara Josep ens perseguirá, i ens tornará tot

el mal que li férem.

16
I trameteren a dir a Josep: El teu pare, abans de morir, aquest

comandament ens feia: Així direu a Josep: Ah ! vulgues perdonar

el crim de tos germans i el pecat llur de quan et feren mal. Ara,

dones, perdona el crim deis servents del Déu de ton pare!

I sentint aqüestes paraules, Josep plora.

18 Llavors sos germans hi anaren ells mateixos i, postrant-se a la

seva fac, li digueren: Vet-nos ací esclaus.

19
I Josep els digué : No temeu. ¿Sóc jo, dones, en lloc de Déu?

20 Vosaltres meditáreu mal contra mi, pero Déu el disposá per bé,

perqué fos aixó que s'esdevé al dia d'avui, per fer viure un gran

poblé. 21 Ara, dones, no temeu. Jo us sostindré, vosaltres i la vos-

tra filiada. I els consolá i els parlá al cor.

MORT DE JOSEP

22
1 sojorná Josep a l'Egipte, ell i la casa de son pare, i visqué Jo-

sep cent deu anys. 23
1 veié Josep, de part d'Efraim, els seus renéts.

I sobre els genolls de Josep nasqueren també els filis de Maquir, fill

de Manassés.

24
1 digué Josep a sos germans: Jo mor, pero ben certament Déu

us visitará, i us fará pujar d'aquesta térra envers la térra que ell jurá

a Abraam, a Isaac i a Jacob.

25
I féu jurar Josep els filis d'Israel, dient: Déu ben certament us

visitará i us en pujareu d'ací els meus ossos. 26
1 Josep morí de cent

deu anys, i l'embalsamaren, i el posaren dins una urna a l'Egipte.

22, Nm. xxxir, 39. — 23, Hbr. xi, 22. — 24, Ex. xm, 19 ; los. xxiv, 32.

el trames fou Benjamí, germá de mare
16.— Trameteren. Hom suposa que i predilecte de Josep.
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NOTICIA PRELIMINAR

La familia de Jacob, en entrar a PEgipte, era formada per seixanta sis

persones, sense comptar les ñores. Amb el temps esdevingué un poblé

nombrós que enquimerá els faraons, els quals veien dins el propi territori

una raca més prolifica que la llur, i comentaren d'oprimir-lo inhumana-

ment. Aquesta opressió injusta li fou precisament la salvació. Sota el

guiatge de Moisés, el poblé vexat esdevingué una nació independent que

posseiria un territori, una legislació especial, una organització moral i civil

de base teocrática, i un tabernacle, des ^d'on el poblé redimit de Pescla-

vatge rebria les ordres de Déu.

Aquest és l'argument general de YÉxode, el segon llibre del Pentateuc,

que pot dividir-se així

:

I. L'opressió d'Israel (I).

II. Vocació de Moisés (II, i-VII, 7). — Neix Moisés i és salvat de les

aigües providencialment. Fuig a Madian, on té la gran teofania de Pes-

barzer que crema sense consumir-se, i rep la missió de salvar el poblé,

traient-lo de PEgipte. Li és ajuntat el seu germá Aaró, com órgan seu.

III. Els flagells (VII, 8-XI, 10). — Déu, per mitjá de Moisés, com-
mina el Faraó que amolli el seu poblé, i per tal de doblegar la seva per-

tinácia, envia a PEgipte deu flagells.

IV. L'alliberament d'Israel (XII, i-XV,2i). — La mort deis primo-

génita egipcis i la salvació deis hebreus amb el senyal de la sang de Panyell

dona origen a la gran solemnitat de la Pasqua, que será la festa central

jueva i cristiana. Israel surt de PEgipte en mig de grans prodigis que

s'esdevenen a la Mar Roja.

V. Camí del Sinaí (XV, 22-XVIII, 27). — El poblé segueix desert

enllá, alimentat miraculosament per Déu. Jetró, sogre de Moisés, Pencalca

al desert i 1¡ dona consells d'alta prudéncia.



126 ÉXODE

VI. L'alianc;a (XIX,i-XXIV, 18). — El Sinaí és la muntanya de

l'alianca de Déu amb el seu poblé. Allí és donat el Decáleg, on és con-

tinguda la llei moral de l'home. A seguida ve la primera legislado que li

dona Moisés, inspirat per Déu, la qual és sancionada per la protecció que

Déu promet al poblé.

VIL La Casa de Déu (XXV, i-XXVIII, 42). — Déu dona a Moi-

sés instruccions concretes sobre el Santuari que ha d'ésser bastit per al

seu cuite, detallant-ne les dimensions, la forma, les matéries amb qué

ha de construir-se i els objectes que ha de contenir.

VIII. Ritual de consagració (XXIX, i-XXXI, 18). — Vénen des-

prés ordinacions litúrgiques sobre la manera de construir i consagrar els

objectes sagrats.

IX. Infidelitat d'Israel (XXXII, i-XXXIV, 35). — El poblé, cansat

d'esperar, es fa construir un vedell d'or, al qual ret adoració. Moisés rebat

les taules de la llei, pero torna a pujar a la Muntanya santa, on aplaca la

ira de Déu amb una oració bellíssima, i renova el pacte.

X. L'obra del Tabernacle ( XXXV, i-XXXIX, 43). — Es com-

pleixen exactament les ordinacions donades per Déu a Moisés en la sec-

ció VII, i la Casa de Déu és construida segons el model que Déu havia

rnostrat a Moisés.

XI. Erecció del Tabernacle (XL). — Finida l'obra, el Tabernacle és

solemnement consagrat i erigit.

En aquest llibre, ressurt el lligam estretíssim entre la religió i la cons-

titució civil, moral i social del poblé d'Israel, molt més fort que en els al-

tres pobles de l'antiguitat. Les liéis de YÉxode són les liéis orgániques de

la nova nació alliberada. Els fets ací relatats es troben constantment re-

membráis en els altres llibres de la Biblia, i serán un recordatori perpetual

de l'especial protecció de Déu envers el seu poblé i de la freqüentíssima

infidelitat d'aquest.

L'estil conserva encara els carácters de simplicitat i grandiositat primi-

tives que hem notat en el Genesi, pero hom diria que la major complica-

do deis fets que conta, l'estat més avancat del poblé, ara ja nombrós i amb

aspiracions coliectives, i l-haver-se de matisar per expresar detalls jurí-

dics de legislado, li dona ja un to incipient de maturitat i de cultura, que

veurem augmentar-se en els llibres successius. Cal, tanmateix, remarcar

la vivacitat i realitat de les descripcions, i la mcravellosa poesía del Can-

tic de triomf de Moisés (cap. XV). VÉxode, a més d'un alt document

religiós i historie, és indiscutiblement una de les grans pagines de la lite-

ratura universal.



L'OPRESSIÓ D'ISRAEL

(C. I)

Els hebreus a l'Egipte

(C. I.)
1 Aquests són els noms deis filis d'Israel que entraren a

l'Egipte

:

Partiren, amb Jacob, llur pare, cadascun amb sa casa:

2 Rubén, Simeó, Leví i Judá;
3 Issacar, Zabuló i Benjamí; 4 Dan

i Neftalí ; Gad i Asser.

5
I totes les animes eixides deis lloms de Jacob foren setanta ani-

mes. Josep ja era a l'Egipte.

6
I morí Josep, i tots els germans, i tota aquella generado. 7

I els

filis d'Israel imitaren, i s'estengueren, i es multiplicaren, i molt i

molt s'enfortiren : i se n'omplí aquella térra.

L'opressió

8 Pero sorgí sobre l'Egipte un rei nou, que res no coneixia de

Josep.

9
I digué al seu poblé: Vet aquí, el poblé deis filis d'Israel és

nombrós i fort més que nosaltres. 10 Prenguem, dones, mesures

avinents contra ell, no sia que es multipliqui i s'esdevingui que, si

1, Gn. xlvi, 8. — 7, Act. vn, 17.

5. — Setanta. Vegeu Gen. XLVI, 26, ajuntant Jacob, Josep i els seus dos filis,

on es fa el compte de 66, ais quals fan la xifra 70.
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mai s'escau a sobre de nosaltres una guerra, s'afegeixi també ell ais

nostres enemics; i, després de lluitar contra nosaltres, se'n pugi fora

de la térra.

11 Llavors posaren sobre ell majorals de treball, per vexar-lo

amb les cárregues llurs. I edifica ciutats ben munides per a Faraó:

Pitom i Ramessés. 12 Pero tant com més l'afligien, més ell es mul-

tiplicara, i més s'estenia, 13 de faisó que estaven esfere'its a la fac.

deis filis d'Israel. Per aixó els egipcis feren servir els filis d'Israel

amb aspredat, "amargaren llurs vides amb treballs feixucs : amb

el llot, amb la rajoleria, i amb tota feina del camp : amb totes les

tasques llurs que els imposaven per la violencia.

15
1 digué el rei deis egipcis a les llevadores hebrees, de les quals

l'una havia nom Séfora, i l'altra havia nom Fuá

:

16 En llevar vosaltres infants a les hebrees, mirareu qué neix: si és

nen, feu-lo morir; si és nena, que visqui.

17 Pero les llevadores eren temeroses de Déu, i no feren segons

l'ordenament del rei d'Egipte, ans deixaven viure els nadons. 18 El

rei d'Egipte, dones, crida les llevadores i els diu:

¿Per qué feu la cosa aquesta de deixar viure els nadons?
19

1 les llevadores respongueren a Faraó:

Es que les hebrees no són pas com les dones d'Egipte, ans elles

són fortes, i abans que hi arribi la comare, ja deslliuren.
20

1 Déu

prospera les llevadores; i el poblé cresqué i molt s'enfortí.

21 Ipertal com les llevadores foren talment temeroses de Déu,

Ell els augmenta la llar.
22 Faraó, aleshores, ordena a tothom del

seu poblé, dient:

Tot noi que será nat, giteu-lo al riu; tota noia, deixeu-la viva.

10. — Se'n pugifora de la térra. Ex-
pressió estereotipada en parlar de Tana-

da de la térra baixa d'Egipte cap a l'Ásia.

1 1 .— Gr. afegeix :
'

i On, que és He-
iiópolis.'

21. — L'acte humaníssim de les do-

nes egípeies fou recompensat per Déu
fent-les prolífiques.

—

Augmentar la llar,

vol dir teñir llarga filiada. Gr. diu :

« elles es feren llars ».



VOCACIÓ DE MOISÉS

(II, i-VII, 7)

Naixement de Moisés

(C. II.)
1 Hi hagué un home de la casa de Leví, el qual pren-

gué en muller una filia de Leví.
2
1 la dona concebé, i infanta un

noi. I com veié ella que era gentil, l'amagá tres mesos.

3 Pero no pogué escondir-lo més, i agafá una cistella de jone, i la

unta de betum i de pega ; i metent l'infant dins, la posa al jonque-

rar, a la ribera del riu.
4 Pero sa germana s'estava de lluny, per

veure qué li esdevindria.

5
I davalía al riu a banyar-se la filia de Faraó. I mentre les seves

donzelles anaven per la ribera del riu, veu la cistella en mig del

jonquerar. Tramet, dones, sa donzella; el pren, 6 obre, i veu l'infant.

I vet aquí que era un noi que plorava. I ella se n'apiadá i digué: Es

deis nadons deis hebreus!

7 Aleshores la germana digué a la filia de Faraó:

¿Vols que vagi a cridar una nodrissa d'entre les hebrees que et

nodreixi l'infant?

8 Vés, li digué la filia de Faraó.

I la minyona ana a cridar la mare del noi. 0
1 li diu la filia de

Faraó

:

2, Hbr. xi, 23.-5, Act. vn, 21 ; Hbr. xi, 23.

1.

—

Hi hagué un home, de nom vi, de nom Jocábed (Nombr. XXVI,
Amram (VI, 20). Una filia de Le- 59).
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Té aquest infant, alleta-me'l, i jo te'n daré el sou.

I prengué la dona el nadó, i Palletá. I el noi es féu gran, i el tor-

na a la filia de Faraó. 10
I fou per a ella com un fill; i li posa de nom

Moisés. Per tal com— deia ella— de les aigües l'he tret.

n Després de molts dies, s'esdevenia que Moisés, home fet, sortí

envers sos germans, els filis d'ísrael, i s'adoná de l'aflicció llur. I veié

un home egipci ferint un home hebreu, un deis seus germans. 12
Ell

es gira d'ací d'alla, veié que no hi havia ningú, mata l'egipci, i el

colgá dins la sorra.

13 Sortí l'endemá; i com veiés dos hebreus barallar-se, digué al que

feia tort: ¿Per qué fereixes el teu company?
H E1 qual respongué: ¿Qui t'ha posat de príncep ni de jutge sobre

nosaltres? ¿Que potser voldries occir-me, així com occires l'egipci?

Moisés s'estemordí, i digué : Verament, sabuda és la cosa

!

15
I sabé Faraó la cosa aquesta, i cercava d'occir Moisés. Moisés,

pero, fugí del davant de Faraó, i sojorná en térra de Madian. D'arri-

bada, s'assegué vora un pou.

16 Vet aquí que el sacerdot de Madian tenia set filies; i elles hi

anaren a poar i a omplir les piques per abeurar el ramat del pare.

17 Peró arribaren els pastors, i les foragitaren. I Moisés es drecá,

i, ajudant-les, els abeurá el bestiar.

18
I en ésser elles tornades a Ragüel, pare llur, els diu : ¿Com heu

cuitat tant a venir, avui?

19
1 elles respongueren : Es que un home egipci ens ha alliberat

de la má deis pastors. I encara ha pres cura de poar per nosaltres, i

ha abeurat el ramat.

Moisés fuig a Madian

11, Ilbr. xi, 24.

10.

—

Moisés. En hebreu: Moixé;
nom relacionat amb el verb maixá,

extraure.

11. — Gr. afegeix : un deis seus ger-

mans 'els filis d'ísrael'.

15. — Terra de Madian. Dins la pe-

nínsula sinaítica.
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20
I on és? diu ell a ses filies. ¿Per que, dones, deixáveu anar

l'home? Crideu-lo, que menjará alguna cosa.

21 Moisés s'avingué a habitar amb l'home. I ell dona sa filia Séfo-

ra a Moisés.

22
I infanta un fill, al qual posa ell el nom de Gersam. Car, digué,

vianant só jo en térra estranya.

L'aparició de Déü a Moisés

23
1 s'esdevingué, després de molts de dies, que morí el rei d'Egip-

te. I els filis d'ísrael gemien de l'esclavitud, i clamaven, i a Déu

puja el clam de llur esclavatge.

2i Oí Déu el gemegar llur; i, remembrant el seu pacte amb

Abraam, amb Isaac, i amb Jacob,
25 esguardá Déu els filis d'ísrael, i

en prengué cura.

(C. III.) Moisés pasturava les ovelles de Jetró, son sogre, sacer-

dot de Madian. I menant la ramada enllá del desert, arriba a la

muntanya de Déu, a Horeb. 2
I li apareix l'Ángel de Jahvé, en flama

de foc, dins l'esbarzerar. Ell mira, i vet aquí que l'esbarzer cremava

roent, i tanmateix l'esbarzer no es consumía.
3
I digué Moisés: Iré, i veuré aquesta gran visió: qué ho fa que

no es cremi l'esbarzer

!

4
1 el veié Jahvé que tombava de camí per mirar, i el crida Déu

del mig de l'esbarzer, dient : Moisés ! Moisés

!

I ell respongué : Vet-me aquí.

5
1 digué: No t'acostis pas ací! Lleva't les sandálies deis peus,

car el lloc sobre el qual tu ets, térra santa és.

21, I Par. x.\m, 15. — 2, Act. vil, 30.

22. — Gersam. Relacionat amb l'ar- Per tant, ei rei la mort del qual aquí es
reí : guer, estranger. conta, ha d'ésser aquest mateix Ram-

23. — Morí el rei d'Egipte. Els fa- sésil.
raons deis temps de l'opressió no po- rr , ^, , , . ,

den precisar-se d una manera exacta.
1

•
~ Ho

/f c
E1 ,P IC

,.
me

f, A

alt
u
de

I

a

Per conjectures molt seriases, sembla
serrala

A

da Smal, d.ns 1 Arabia pe-

que el rei que comencá l'opressió íou
trea

"
Avui Jébel Mussa -

Seti I de la dinastía XIX; la continuá 2.— L'Ángel de jahvé. Millor Jahvé,
més asprament encara Ramsés II, el com es dedueix de tot el context i com
gran constructor de temples i palaus. tradueix la Vg.
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G
I afegí: Jo só el Déu de ton pare, el Déu d'Abraam, el Déu

d'Isaac, i el Déu de Jacob.

I Moisés cobrí sa fac, car no gosava a mirar envers Déu.
7
I digué Jahvé: Jo he vist l'aflicció del meu poblé a Egipte, i la seva

clamor he oi't davant els seus opressors. 8 Cert, conec la seva dolor,

i só davallat per alliberar-lo de la má deis egipcis, i fer-lo pujar d'a-

quella térra, i introduir-lo en una térra bona i ampia, en una térra

regalant llet i mel : al lloc del cananeu, de l'heteu i de l'amorreu,

del ferezeu, de l'heveu i del jebuseu. 9
I ara, vet aquí que el clam

deis filis d'Israel a mi és vingut, i prou veig l'opressió amb qué els

egipcis els afligeixen. 10Ara, dones, vés amb comanda meva a Fa-

raó, i farás sortir el meu poblé, els filis d'Israel, de l'Egipte.

11
1 digué Moisés a Déu: ¿Qui só jo per anar al Faraó, ni per

fer sortir els filis d'Israel de l'Egipte?

12 Diu: Jo seré amb tu, i aixó et será de senyal que só jo qui

et tramet: En endur-te de l'Egipte el poblé, servireu a Déu dalt

aquesta muntanya.
13

1 digué Moisés a Déu: Pero, vet aquí que jo vaig ais filis d'Is-

rael, i els dic: El Déu deis vostres pares em tramet a vosaltres.

I en demanar-me: ¿quin és el seu nom?, ¿qué els diré jo?

14
1 respongué Déu a Moisés: Jo só el o_ui só. Així, dones,

— digué — contestarás ais filis d'Israel : El jo só em tramet a vos-

altres.

15
1 digué encara Déu a Moisés : Aixó dirás ais filis d'Israel : Qui

em tramet a vosaltres és Jahvé, el Déu deis vostres pares, el Déu

d'Abraam, el Déu d'Isaac, i el Déu de Jacob. Aquest és el meu nom

per l'eternitat, i aquesta será ma remembranza de génera en genera.

16 Vés, dones, congrega els ancians d'Israel, i digue'ls: Jahvé, Déu

deis vostres pares, el Déu d'Abraam, d'Isaac i de Jacob, m'és apa-

6, Mt. xxii, 32 ; Me. xii, 26 ; Le. xx, 57.

14. —Jo só el qui só. Revelado de la

naturalesa de Déu, l'ésser per esséncia.

Qui és, és el nom que els hebreus dona-

ren a Déu, Jahve, que esdevingué ]eho-

vá, perqué en el Text puntuaren dit

nom amb les vocals massorétiques d'A-

donai. El Jo só, vol dir, dones, el Déu
veritable que és el nostre, a diferencia

de les divinitats paganes, que eren déus

ficticis, obra de l'home.
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regut, dient : Cert, jo he pensat en vosaltres i en alió que us ha

estat fet a Egipte; 17
i he dit: Jo us faré pujar de l'aflicció deis egip-

cis a la térra del cananeu, i de l'heveu, i del jebuseu, a una térra

regalant llet i mel. 18
Ells escoltaran la teva veu; i anirás, amb els

ancians d'Israel, al rei d'Egipte, i li direu: Jahvé, Déu deis hebreus,

és vingut a nosaltres; irem, dones, camí de tres dies al desert, a im-

molar a Jahvé nostre Déu. 19
Jo sé que el rei d'Egipte no us deixará

anar sinó per má forta;
20 pero jo estendré la meva má, i feriré els

egipcis amb totes les meves meravelles que jo faré en mig d'ells;

després d'aixó, ell us deixará anar. 21
Jo donaré gracia a aquest poblé

ais ulls deis egipcis, i s'esdevindrá que quan partireu, no partireu

de buit.
22 Car tota dona manllevará a sa veina i a l'hostessa de sa

casa, joies d'argent, i joies d'or i vestidures; i vosaltres les posareu

sobre els vostres filis, i sobre les vostres filies, i despullareu els egipcis.

La vara prodigiosa

(C. IV.) 1
l respongué Moisés, dient: Pero, vet aquí que no

em creuran, ni s'escoltaran la meva veu, car dirán: No t'ha pas apa-

regut Jahvé

!

2 Li diu Jahvé: ¿Qué és aixó de la teva má?

Diu: El bastó.

3
I digué: Tira'l en térra.

I ell el tira en térra, i es torná serpent. Moisés fugia del seu da-

vant. 4 Diu Jahvé a Moisés: Estén la má, i agafa'l per la cua.

I estengué la má, l'agafá, i esdevingué bastó a la seva má.
— 5 Aixó, perqué creguin que t'és aparegut Jahvé, Déu de llurs

pares, Déu d'Abraam, Déu d'Isaac i Déu de Jacob.

19. — El rei d'Egipte. Meneftá I, que
succeí immediatament el seu pare Ram-
sés II ; era el tretzé fill, pero els anteriors

moriren abans del seu pare.

22. — Car tola dona manllevará. Hi
tenien tot el dret en compensado deis

immobles que deixarien, i encara deis

molts treballs no retribuits.

2. — El bastó. El bastó a la má el

portaven tots els magnats, com pot
veure's en els monuments.
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G
I encara li digué Jahvé: Entra, jo et prec, la má a la teva

sina.

I entra ell la má a la seva sina. I la'n treu, i vet aquí que la seva

má era blanca com la neu, de Hebrosa.

7 Després digué: Torna la má a la sina.

I toma la má a la seva sina. I la treu de la sina, i vet aquí que

era tornada així com l'altra carn.

— 8Doncs aixó s'esdevindrá, que, si no et creuen, ni escolten a la

veu del senyal primer, et creuran a la veu del senyal segon. 9 Pero,

si no creuen tampoc a aquests dos senyals, ni escolten la teva veu,

aleshores prens aigua del riu, i l'escampes en térra, i succeirá que

l'aigua que haurás pres del riu, es tornará sang en térra.

1Ü
I digué Moisés a Jahvé: Jo et prec, Scnyor! No só jo home

de beil parlar, ni d'ahir ni d'abans d'ahir, ni d'encá que tu parles al

teu servent, car enfarfegat de boca i travat de llengua só.

II Jahvé li respon: ¿Qui ha donat boca a l'home? ¿ni qui l'ha fet

mut o sord, ni vident o cec? ¿Per ventura no só jo, Jahvé? 12 Ara,

dones, vés, jo obriré la teva boca, i t'ensenyaré qué parlaras.

13
1 digué: Jo et prec, Senyor! Fes la tramesa per má de qui

has de fer-la.

14
1 s'abrandá contra Moisés la ira de Jahvé, i digué: ¿Per ven-

tura no hi ha Aaró, ton germá, el levita? Jo sé que de bell parlar és

ell, i vet aquí que ja surt a ton encontré, i et veurá, i s'alegrará dins

el seu cor.
15 Parlarás amb ell, i tu li posarás les paraules a la boca.

I jo seré amb la boca teva i amb la boca seva, i us ensenyaré co que

us caldrá fer.
16

I parlará al poblé ell per tu, i s'esdevindrá que ell

fará de boca per tu, i tu farás de Déu per ell.
17 Encara, prendrás

aquest bastó a la teva má, car amb ell obrarás els senyals.

18 Moisés partí, i se 'n torná a Jetró, son sogre, i li digué: Par-

12, Mt. x, 20.

6. — Blanca com la neu, o sia la «lepra

blanca», molt estesa entre els hebreus i

molí, difícil de guarir.

14. — / s'abrandá contra Moiscs la ira

de Jahvé. Molts autors, amb raó, hi

troben una prova de l'autenticitat de

í'Éxode : Moisés explica la seva per-

plexitat i covardia, cosa que tot es-

criptor jueu posterior hauria volgut

atenuar.
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tiré, tornaré a mos germans que són a l'Egipte, a veure si encara

són vius.

I Jetró digué a Moisés: Vés en pau.

19 Moisés era a Madian, quan li digué Jahvé: Vés, torna a l'E-

gipte, car són morts tots els homes que cercaven la teva vida.

20Moisés prengué sa muller i sos filis, els féu muntar sobre l'ase,

i torna a la térra d'Egipte. I prengué Moisés el bastó de Déu a la

má, 21 car Jahvé havia dit a Moisés: En anar-te'n i tornar a l'Egipte,

veges tots els prodigis que he posat a la teva má, per tal de fer-los

davant Faraó. Jo enduriré el seu cor, perqué no deixi anar el po-

blé.
22

I dirás a Faraó: Aixó ha dit Jahvé: Israel és mon fill primogé-

nit.
23

I jo t'he dit: Deixa anar el meu fill, per tal que em serveixi, i

si tu no vols deixar-lo anar, vet aquí que jo occiré el teufill primogénit.

24
1 succeí a mig camí, a l'alberg, que Jahvé li eixí a l'encontre,

i cercava d'occir-lo. 25 Pero Séfora prengué una pedra de tall, i,

circumcidant el prepuci de son fill, el tira ais peus d'ell, dient: Espós

de sang ets tu per a mi.

2G
I Déu es departí d'ell. I aleshores ella digué: Espós de sang,

per causa de la cireumcisió.

27
1 digué Jahvé a Aaró: Vés al desert a l'encontre de Moisés.

I ell partí, i l'encontrá a la muntanya de Déu, i el besá. 28
1 re-

contá Moisés a Aaró totes les paraules de Jahvé, amb les quals el

trametia, i tots els senyals que li havia comandat.
29 Ipartiren Moisés i Aaró, i acoblaren tots els ancians deis filis

d'Israel.
30

1 pronunciá Aaró totes les paraules que Jahvé havia

parlat a Moisés, i féu els senyals a la vista del poblé. 31
1 el poblé

cregué i reconegué que Jahvé havia visitat els filis d'Israel, i que

havia esguardada l'aflicció llur. I ells es prosternaren i adoraren.

21. —Jo enduriré el seu cor. Expres-

sió raoh usada en la Biblia. En aques-

ta relació es troba deu vegades. Es
pren enduriré per permetré que sia en-

durit. Altrament, els actes que Déu
mana a Moisés, per comptes de fer

cedir el Faraó, l'irntaran encara més.

22.

—

Israel és mon fill primogénit. Qo
és, el meu poblé escollit.

24. — Cercava d'occir-lo. Qo és, el

volia fer morir per una malaltia que
de sobte l'atacá, com diuen els comen-
taristes, per tal com havia violat la llei

de la cireumcisió en el seu fill.
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Moisés i el Faraó

(C. V.) ^esprés d'aixó, Moisés i Aaró anaren i digueren a

Faraó : Així ha dit Jahvé, Déu d'Israel : Deixa partir el meu poblé,

per tal que em celebri una festa al desert.

2 Diu Faraó: I qui és Jahvé, perqué jo escolti la seva veu, de

deixar partir Israel? Ni jo conec Jahvé, ni jo deixaré partir Israel.

3 Ells feren de resposta: El Déu deis hebreus és vingut sobre

nosaltres; farem, dones, el camí de tres dies, al desert, i sacrificaren!

a Jahvé, nostre Déu, no sia que ens sobrevingui la pesta o el glavi.

4
I els contesta el rei d'Egipte: ¿Per qué vosaltres, Moisés i Aaró,

apartaríeu el poblé de les seves tasques? Aneu a les vostres cárregues.

5 Vet aquí, continua Faraó, que el poblé és ara molt nombrós en el

país; ¿i vosaltres li faríeu interrompre la seva tasca?

6
I aquell dia mateix ordenava Faraó ais maj oráis de sobre el poblé i

ais vigilants llurs :

7 No donareu més palla al poblé per a fer els maons,

així com ahir i abans d'ahir. Que vagin i s'apleguin ells mateixos la

palla.
8
1 la mateixa tasca de maons que feien ara i suara, posareu

sobre ells: no els en minvareu mica, car peresosos són. Per aixó

criden, dient : Partim, saerifiquem a nostre Déu. 9 Sia afeixugat el

treball sobre els homes, per tal que hi maldin, i no parin ment a pa-

raules d'engany.

10 Sortiren els majorals del poblé i els vigilants, i digueren al po-

blé: Així ha dit Faraó: No us donaré més palla.
11 Aneu vosaltres i

preneu-vos la palla d'allí 011 en pugueu haver. I no será minvat ni

mica de la vostra tasca.

12
1 s'escampá el poblé per tota la térra d'Egipte a aplegar rostoll

en lloc de palla.
13

1 els majorals els acuitaven, dient: Acabeu la

vostra tasca, la tasca de cada dia, mateix que quan us donaven la palla.

14
1 els majorals deis filis d'Israel, que els vigilants de Faraó havien

posat damunt d'ells, foren flagellats, i els deien: ¿Per qué ni ahir ni

avui no heu acabat la vostra tasca de maons tal com fins ara?
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15
1 anaren els majorals deis filis d'Israel, i clamaren a Faraó, dient:

¿Per qué obres així amb tos servents? 16 No és donada palla a tos

servents, i ens diuen : Feu maons
!
; i vet aquí que tos servents són

flageHats i la culpa és per al teu poblé

!

17
1 ell digué: Peresosos sou vosaltres, peresosos! Per aixó déieu:

Anem, sacrifiquen! a Jahvé.
18 Ara, dones, aneu a treballar, i, sense

que hom us doni palla, fornireu la tasca de maons

!

19 Els majorals deis filis d'Israel es veien, dones, en la malauranca

d'haver de dir: No minvareu res de la tasca de maons que us ha

estat assignada per dia.

20
1 eixint de Faraó, es trobaren amb Moisés i Aaró, els quals

justament s'estaven a esperar-los, 21
i els digueren : Vegi-us Jahvé,

i jutgi el que heu fet, corrompent la nostra olor ais ulls de Faraó i

ais ulls de sos servents, i haveu posat un coltell a la má llur per

occir-nos.

22 Llavors Moisés es gira altra volta a Jahvé, i digué : Senyor, ¿per

qué fas mal a aquest poblé? ¿ni per qué em trameties, 23
si, d'encá

que só entrat a Faraó a parlar en el teu nom, ell afligeix aquest

poblé, i tu no fas res per alliberar el poblé teu?

Nova aparició de Déu a Moisés

(C. VI.) i
l digué Jahvé a Moisés: Ara veurás co que faré jo a

Faraó ; com d'una má forta ell els amollará : com d'una má poderosa

els foragitará de sa térra.

2
1 parla Déu a Moisés: Jo só Jahvé, li digué. 3

Jo apareguí a

Abraam, a Isaac, i a Jacob, així com Déu Omnipotent, pero el meu
nom Jahvé no els l'havia revelat.

4
I encara cloguí amb ells el meu

pacte de donar-los la térra de Canaan, la térra de llurs peregrina-

cions en la qual ells sojornaren. 5 Dones també ara jo he oit la ge-

megor deis filis d'Israel, que els egipcis teñen en esclavatge, i he

que vol dir fer odiosos, insuportables,
21.

—

Corrompent la nostra olor. Frase antipátics.

I I - ANTIC TESTAMENT I
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remembrat el meu pacte. ü Vés, dones, a dir ais filis d'Israel: Jo só

Jahvé, i us afranquiré del jou deis egipcis, i us ailiberaré de la servi-

tud llur, i us rescataré a brac estes i amb jutjaments magnes. 7
Jo

us prendré de poblé per a mi. I seré Déu per a vosaltres. I sabreu

que jo, Jahvé, vostre Déu, só qui us ha alliberat de sota l'opressió

deis egipcis. 8
I us duré a la térra, la qual, a má aleada, jurí de donar

a Abraam, a Isaac i a Jacob, i la qual us donaré a vosaltres d'here-

tatge. Jo só Jahvé.

9 Moisés recontá aixó ais filis d'Israel. Tanmateix, ells no s'escol-

taren Moisés, a causa de llur estretor d'esperit i de llur dura servitud.

10
1 parla Jahvé a Moisés, dient: 11 Vés, parla a Faraó, rei d'Egip-

te, que deixi partir de sa térra els filis d'Israel.

12
1 parla Moisés a la fac de Jahvé, dient: Vet aquí que els filis

d'Israel no m'han escoltat; ¿com, dones, m'escoltará Faraó? ¿i més

essent jo incircumeís de llavis?

13
I parla Jahvé a Moisés i a Aaró, i els dona comandaments per

ais filis d'Israel, i per a Faraó, rei d'Egipte, per fer sortir els filis

d'Israel de la térra d'Egipte.

Genealogía de Moisés i Aaró

14 Aquests són els caps de llurs cases pairáis:

Filis de Rubén, primogénit d'Israel: Henoc i Fallú; Hesron i

Carmí. Aitals són els parentats de Rubén.
15

Fills de Simeó: Jamuel i Jamín; i Aod, Jaquín, Sóar i Saül,

el fill de la Cananea. Aitals són els parentats de Simeó.
16

1 aquests són, per géneres, els noms deis filis de Leví : Gerson,

Caat i Merarí. Els anys de la vida de Leví foren cent trenta set anys.

17
Filis de Gerson, per parentats: Lobní i Semeí.

14, Gn.xi.vi, 9; Nm. xxvi, I Par. v, i . — 15, I Par. iv, 24. — 17, I Par. vi, 1; xxiii, 6.

8. — A má alfada. Amb poténcia, ta 12. — Incircumeís de llavis. Metáfora
com s'havia manifestat ais patriarques que vol dir defectuós, imperfet, difícil,

hereus de les promeses. (Cf. v. 3). premios.
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18
Fills de Caat: Amram, Isaar, Hebron i Oziel. Els anys de la

vida de Caat foren cent trenta tres anys.

19
Fills de Merarí: Moolí i Musí.

Aitals són, per generes, els parentats de Leví.

20Aniram prengué per muller Jocábed, tia seva, la qual li infanta

Aaró i Moisés. Els anys de la vida d'Amram foren cent trenta set

anys.

21 Els filis d'Isaar foren: Core, Néfeg i Zecrí. 22
Filis d'Oziel:

Misael, Elisafan i Setrí.

23Aaró prengué per muller Elisabet, filia d'Aminadab, germana

de Naasson; la qual li infanta Nadab, Abiú, Eleazar i Itamar.

24 Els filis de Core foren: Aser, Elcana i Abiasaf. Aitals són els

parentats deis Corites.

25 Eleazar, fill d'Aaró, prengué per muller una de les filies de

Futiel; la qual li infanta Fineas.

Aitals són, per parentats, els caps pairáis deis levites.

26
I foren Aaró i Moisés aquells a qui comanda Jahvé : Traieu per

llurs estols els filis d'Israel de la térra d'Egipte.

27 Ells són aquells que parlaren a Faraó, rei d'Egipte, per deixar

partir d'Egipte els filis d'Israel : Moisés i Aaró.

Missió de Moisés

28
1 s'esdevingué, el dia en qué parla Jahvé a Moisés en térra d'E-

gipte, 29 que digué Jahvé a Moisés : Jo só Jahvé. Digues a Faraó,

rei d'Egipte, tot co que jo et parlo a tu.

30
1 digué Moisés a la preséncia de Jahvé : Vet aquí, incircumcís

de llavis só jo; ¿com, dones, m'escoltará Faraó?

(C. VIL) 1
l digué Jahvé a Moisés: Veges, jo t'he constituit

Déu davant Faraó; i Aaró ton germá, será el teu profeta. 2 Tu par-

ís, Nm. ni, 19; xxvi, 57; I Par. vi, 2; xxm, 12.

20. — Aaró i Moisés. Gr. afegeix : 'I Déu, que tramet fidelment les seves
Maria, germana llur'. ordres. El teu profeta. Qui parlará

1. — Constituit Déu. Represéntamele per tu.
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larás tot co que jo t'ordenaré; i Aaró, ton germá, parlará a Faraó

que deixi anar de sa térra els filis d'Israel.
3
Jo enduriré el cor de Fa-

raó, i multiplicaré els meus senyals i les meves meravelles en térra

d'Egipte. 4 Faraó no us escoltará, pero jo posaré la meva má sobre

l'Egipte, i en jutjaments magnes faré sortir les meves hosts, el meu

poblé, els filis d'Israel, de la térra d'Egipte. 5 Aleshores coneixeran

els egipcis que jo só Jahvé : en estendre jo la meva má sobre l'Egip-

te; i en fer sortir d'en mig d'ells els filis d'Israel.

G
I així feren Moisés i Aaró; segons Jahvé els havia ordenat, tal-

ment feren.

7 Moisés era home de vuitanta anys, i Aaró era home de vuitanta

tres anys, llavors que parlaren a Faraó.

3 . — Jo enduriré. Vegi's IV, 2 1

.



ELS FLAGELLS

(VII, 8-XI, 10)

8 Parla Jahvé a Moisés i a Aaró, dient: 9 Quan Faraó us parlará i

us dirá : Obreu un prodigi a favor vostre ; tu dirás a Aaró : Pren la

teva verga i gita-la en térra davant Faraó, i ella es tornará serpent.

10 Entraren, dones, Moisés i Aaró davant Faraó, i fer-en així com

Jahvé ordenava : gitá Aaró la seva verga davant Faraó i davant sos

servidors, i es torná serpent. 11 Faraó aleshores cridá també els savis

i els encantadors; i també ells, els magues d'Egipte, feren igualment

amb llurs fetilleries:
12 gitá cadascun la seva verga i les vergues es

tornaren serpents, pero la verga d'Aaró s'engolí les llurs.
13 Mes

s'endurí el cor de Faraó, i no se'ls escoltá, talment com Jahvé havia

predit.

L'aigua feta sang

14
1 digué Jahvé a Moisés: Endurit és el cor de Faraó: ell es nega

a deixar anar el poblé. 15Demá, dones, de jorn, vés a Faraó, i vet

11, II Tan. ra, 8.

ii. — Encantadors. Eren sacerdots

que amb les seves fetilleries es feien

témer de tothom i eren tinguts en gran

venerado. La magia, molt desenrot-

Uada a l'Egipte, era famosa en tot

l'Orient. Encara avui dia són en gran

nombre els encantadors de serpents

que les deixen enravenades talment com
un bastó. La tradició, recollida per

St. Pau (II Tim. III, 8), conserva els

noms de dos d'aquests encantadors

:

Jannés i Mambrés.
14. — Els flagells d'Egipte són gaire-

bé tots en si flagells naturals que s'es-

devenen de tant en tant en les valls del

Nil. El carácter miraculós és en les

circunstancies. Són anunciáis per en-

davant, comencen quan Moisés vol per
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aquí que ell sortirá envers les aigües, i tu estigue't a esperar-lo a la

ribera del riu, tenint a la má la verga que es torna serpent. 1C
I li

dirás : Jahvé, Déu deis hebreus, a tu em trametia dient : Deixa anar el

meu poblé, per tal que em serveixi en el desert. I vet aquí que ara

és l'hora que tu no has escoltat. 17 Així, dones, diu Jahvé: En aixó

entendrás que jo só Jahvé: jo colpiré amb la verga de la meva má
les aigües del riu, i elles es tornaran sang. 18

1 morirán els peixos

que hi ha al riu; i talment el riu pudirá, que repugnará ais egipcis de

beure aigua del riu.

19
I digué Jahvé a Moisés : Dirás a Aaró : Pren la teva verga i estén

la má sobre les aigües d'Egipte : sobre els rius llurs, sobre els canals,

sobre els estanys, i sobre tots els aplecs de les aigües llurs, per tal

que es tornin sang; i sang sia arreu de la térra d'Egipte, així dins els

atuells de fusta com els de roca.

20Moisés i Aaró feren tal com Jahvé ordenava: Aaró alcá la

verga, colpí les aigües del riu ais ulls de Faraó i ais ulls de sos ser-

vidors, i es trasmudaren en sang totes les aigües del riu.
21

I els pei-

xos del riu moriren, i el riu pudia talment, que repugnava ais egipcis

de beure aigua del riu. Tot era sang dins la térra d'Egipte. 22 Fe-

ren, pero, semblantment els encantadors deis egipcis amb llurs feti-

lleries. I s'endurí el cor de Faraó, i no se'ls escoltá: talment com

Jahvé havia predit.
23

1 girant-se Faraó, entrá a sa casa, i tampoc

d'aixó no prengué esment. 24
1 tots els egipcis cavaven al voltant del

riu per trobar aigua a beure; car no podien beure de l'aigua del riu.

20, Ps. Lxxvn, 44. — 22, Sap. xvi, 7.

ordre de Déu ¡ acaben també immedia-
tament segons son voler, amb una pre-

cisió no natural ; a més, es succeixen els

uns ais altres en poc temps i la térra

de Gessén resta sempre exclosa del fla-

gell. Son, per tant, vertaders miracles.

20.— I es trasmudaren en sang totes les

aigües. Cada any les aigües verdoses

del Nil es tornen roges a causa del llot

que davalía de les muntanyes d'Abissí-

nia ; acostuma a ésser peí mes de setem-

bre i dura tres mesos
;
aqüestes aigües

enllotades són les que donen fertilitat a

la térra. Aquí, pero, la transmutado
s'esdevingué peí febrer quan les aigües

són netes. A més, la fortor insuporta-

ble, el trobar-se el mateix fenomen en
totes les aigües, fins les que estaven en
els atuells de les cases, i el cessar tan-

tost ho ordena Moisés, acusen en aquest

fet una intervenció sobrenatural.

22.— Feren semblantment. En una pe-

tita quantitat d'aigua extreta deis pous
que prop del Nil excavaren els egipcis,

per tant, infectada probablement per les

filtracions del riu.
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Les granotes

25 Set dies es compliren, després de colpir Jahvé el riu, (C. VIII.) 1

i

digué Jahvé a Moisés: Vés a Faraó i digues-li: Així diu Jahvé:

Deixa anar el meu poblé per tal que em serveixi. 2
I si et riegues tu a

deixar-lo anar, vet aquí que jo afligiré amb les granotes tota la con-

trada teva.
3 Bullirá de granotes el riu; i elles pujaran i entraran a la

teva casa, i a la celia de la teva cambra, i al teu Hit, i a casa deis

teus servents i del teu poblé, i ais teus forns, i a les teves pasteres.

4 Adhuc damunt teu, i damunt el teu poblé, i damunt tots els teus

servents, pujaran les granotes.

5
I digué Jahvé a Moisés: 6 Digues a Aaró: Estén la má amb

el teu bastó, sobre els rius, sobre els canals, i sobre els estanys, i

fes pujar les granotes damunt la térra d'Egipte.

7
I estengué Aaró la má sobre les aigües d'Egipte, i puja la gra-

nota, i cobrí la térra d'Egipte. Pero igualment obraren els encanta-

dors amb llurs fetilleries : i feren pujar les granotes sobre la térra

d'Egipte.

8 Aleshores Faraó crida Moisés i Aaró i els digué: Pregueu a

Jahvé que faci fugir les granotes de mi i del meu poblé, i deixaré

anar el poblé, per tal que sacrifiqui a Jahvé.

9
1 digué Moisés a Faraó : Disposa de mi i digues-me en quin

temps he de pregar per tu i per tos servents, i per ton poblé, per

tal que Ell tregui les granotes de tu i de les teves cases, de faisó

que no romanguin sinó dins del riu.

10
Ell digué : Demá.

I digué Moisés : Tal com has dit, perqué entenguis que no hi ha

7, Sap. xvir, 7.

7. — / puja la granota. De tant en ció és una prova d'autenticitat, car un
tant, hi ha a PEgipte plaga de gripaus

;
posterior, no testimoni ocular ni veri-

les circumstáncies, pero, no són natu- díc, ho hauria ornes. Altrament, estant

rals en aquest cas. infestada tota la térra, s'haurien hagut
Igualment obraren els encantadors. de limitar a traure-les fora d'alguna ma-

Com nota Vigouroux, aquesta constata- resma o del riu.
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qui sia parell de Jahvé, Déu nostre. 11 Les granotes fugiran de tu i

de les teves cases i deis teus vilatges, i deis teus servents i del teu

poblé. Sois dins el riu en romandran.
12 Moisés i Aaró sortiren de Faraó. I implora Moisés a Jahvé per-

tocant a les granotes que havia enviat a Faraó. 13
1 féu Jahvé se-

gons la paraula de Moisés. I moriren les granotes de les cases, deis

vilars, i deis camps. 14
1 n'apilaren a munts a munts, talment que

en fou empestada la térra.
15 Pero en veure Faraó que ja es respira-

va, altra volta s'endurí el seu cor, i no se'ls escolta, tal com Jahvé

havia predit.

Els mosqtjits

1G
1 digué Jahvé a Moisés: Digues a Aaró: Estén la teva verga

i fereix la pols de la térra i aquesta es convertirá en mosquits en tota

la térra d'Egipte.

17
1 així feren. Estengué Aaró la má, amb la seva verga, i ferí la

pols de la térra, i els mosquits foren damunt l'home i en la béstia.

Tota la pols d'en térra esdevingué mosquits, arreu de la térra d'Egip-

te.
18

1 feren altre tal els encantadors amb llurs fetilleries, per fer

sortir mosquits, i no pogueren. I foren els mosquits així en l'home

com en la béstia. 19
1 digueren els encantadors a Faraó: Aixó és el

dit de Déu.

Tanmateix, pero, s'endurí el cor de Faraó, i no se'ls escolta, tal

com Jahvé havia predit.

Els távecs

20
1 digué Jahvé a Moisés : Demá, lleva't de jorn, i surts a l'encon-

tre de Faraó. I vet aquí que ell sortirá envers les aigües, i tu li dius

:

Així diu Jahvé : Deixa anar el meu poblé, que em reti cuite.
21

1 si tu

l6. — Es convertirá en mosquits. Ei-

xirá la plaga deis mosquits, petits in-

sectes ben molestosos, sobretot a l'O-

rient. Es habitual aquesta plaga, pero

aquí el cas miraculós consisteix en el

fet d'esdevenir-se en el precis raoment

que es fereix la pols. A més, era fora

de temps, car les plagues de mosquits
acostumen a passar per la tardor. Gr.

abans de en tota la térra d'Egipte, nota

:

'en els homes i en els quadrúpedes.' ev te

tote; ávSpcÓTTOLc; koí ev Tolq TETpánoai.
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no deixes anar el meu poblé, vet aquí que jo aviaré els távecs sobre

tu, i sobre tos servents, i sobre ton poblé, i sobre tos casáis. I s'om-

pliran de távecs les cases deis egipcis i també la térra sobre la qual

ells serán. 22 Pero n'eximiré, el dia aquell, la térra de Gessén, en la

qual és sojornant el meu poblé ; i no hi haurá allí el távec, per tal

que entenguis que jo, Jahvé, só al mig de la térra.
23
Jo faré distin-

ció entre el poblé meu i el poblé teu. Demá será aquest senyal.

24
1 talment féu Jahvé. I vingueren núvols de távecs a la casa de

Faraó, i a la casa de sos servents, i arreu de la térra d'Egipte. La

térra fou tota perduda a causa del távec.

25 Faraó llavors cridá Moisés i Aaró, i digué: Aneu, sacrifiqueu a

vostre Déu, pero dins el país.

26 Respongué Moisés: No és liegut d'obrar així, car abominació per

ais egipcis és que nosaltres sacrifiquen! a Jahvé, el nostre Déu. I si

sacrificávem a la vista d'ells aixó que els és abominació, ¿per cas no

ens apedregarien? 27 Camí de tres dies irem al desert, i sacrificaren!

a Jahvé, el nostre Déu, segons ens dirá Ell.

28 Respongué Faraó: Jo us deixaré anar, i sacrificareu a Jahvé, el

vostre Déu, en el desert, tan sois no us allunyeu massa i pregueu

per mi.

29 Respongué Moisés: Vet aquí que jo, en sortir de tu, pregaré a

Jahvé, i demá mateix fugirá el távec de Faraó, deis seus servents, i

del seu poblé, sois Faraó no torni a enganyar, no deixant anar el

poblé perqué sacrifiqui a Jahvé.

30
I sortí Moisés de Faraó, i pregá a Jahvé.

31
1 féu Jahvé tal com

Moisés havia assegurat: féu fugir el távec de Faraó, deis seus ser-

vents i del seu poblé. No en restá ni un. 32 Pero també aquesta ve-

gada, endurí Faraó el seu cor i no deixá partir el poblé.

La pesta

(C. IX.) *I digué Jahvé a Moisés: Vés a Faraó i digues-li : Així

diu Jahvé, el Déu deis hebreus : Deixa anar el meu poblé per tal que

em serveixi. 2
1 si et negues a deixar-lo anar, i encara el detures, 3 vet

24, Sap. xvi, 9.
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aquí que la má de Jahvé será sobre les teves ramades que són ais

camps : sobre els cavalls, sobre els ases, sobre els camells, sobre els

bous, sobre les ovelles, hi haurá pesta molt maligna. 4 Pero Jahvé

fará separació entre les ramades d'Israel i les ramades deis egipcis ; i

no morirá res de tot alió que sigui deis filis d'Israel.

5
I Jahvé fixá termini, dient: Demá fará Jahvé aquesta cosa sobre

la térra.

6
I l'endemá mateix feia Jahvé aquesta cosa. I moria tot el bestiar

deis egipcis; pero del bestiar deis filis d'Israel, no en morí ni un.

7 Faraó trameté a veure, i heus aquí que ni un cap no s'havia mort

del bestiar d'Israel. Tanmateix, pero, s'endurí el cor de Faraó i no

deixá anar el poblé.

La. glánola

8 Llavors diu Jahvé a Moisés i a Aaró : Preneu, a mans plenes,

cendra de la fornal, i espargeixi-la Moisés en Taire, en presencia

de Faraó, 9
i ella esdevindrá un polsim damunt tota la térra d'Egipte

;

i sobre l'home, i sobre la béstia, produirá glánoles que esclataran en

pústules, en tota la térra d'Egipte.

10
1 prengueren cendra de la fornal, i es posaren davant Faraó, i

l'espargí Moisés en Taire. I vingué la glánola que produia pústules

en Thome i en la béstia.
11

1 els encantadors no pogueren estar a la

fac de Moisés a causa de la glánola, car era la glánola en els encan-

tadors, així com en tothom d'Egipte. 12 Tanmateix, pero, endurí

Jahvé el cor de Faraó, i no se'ls escoltá, talment com Jahvé havia

predit a Moisés.

La pedregada

13
1 digué Jahvé a Moisés: Demá, lleva' t de jorn, presenta't a la

fac de Faraó, i digues-li : Així diu Jahvé, Déu deis hebreus : Deixa

partir el meu poblé, per tal que em serveixi.
U

I aquesta vegada jo

enviaré toís els meus flagells dins el teu cor, i sobre el cor de tos
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servents, i de ton poblé, per tal que entenguis que no hi ha ningú

semblant a mi en tota la térra.
15 Car si jo hagués estés la nieva má,

i t'hagués ferit, a tu i al teu poblé, amb la pesta, ja hauries desa-

paregut de la térra;
1G peró sois per aixó t'he deixat existir: per tal de

fer-te sentir la meva forca, i per tal que sia celebrat el meu nom en

tota la térra.
17

¿I encara et poses contra el meu poblé, per no dei-

xar-lo anar? 18 Vet aquí, dones : jo demá, just en aquesta hora, faré

ploure pedra, tan ferestament, que d'altra no n'hi ha hagut a l'Egipte

com será aquesta, del dia que fou fundat fins ara.
1!)

/\ra, dones,

tramet a fer soplujar el teu bestiar, i tot co que és teu en el camp;

car damunt tot alió, home o bestia, que es trobará en el camp i no

será aixoplugat a casa, davallará la pedra, i morirá.

20 Qui d'entre els servents de Faraó fou temeros de la paraula de

Jahvé, emmená els seus esclaus i ses ramades a les cases; 21 pero qui

no posá son cor en la paraula de jahvé, deixá sos servents i son bes-

tiar en el camp.
22

I digué Jahvé a Moisés : Estén la teva má cap al cel, i vindrá la

pedregada sobre tota la térra d'Egipte, sobre l'home, i sobre la bés-

tia, i sobre tota herba del camp a la térra d'Egipte.

23
1 estengué Moisés la seva verga cap al cel, i trameté Jahvé trons

i pedra, i caigué foc a la térra: Jahvé féu ploure pedra damunt la

térra d'Egipte. 24
1 fou la pedregada, amb foc barrejat en mig de la

pedra, tan feresta, que d'altra no n'hi ha hagut com ella dins tota

la térra d'Egipte, d'encá que ell és poblé. 25
I ferí la pedra, en tota

la térra d'Egipte, tot alió que era en els camps, de l'home fins a la

béstia; ádhuc tota l'herba del camp ferí la pedra, i tot arbre del

camp trencá. 26 Sois en térra de Gessén, allí on eren els filis d'Israel,

no caigué pedra.

27
1 tramet Faraó a cridar Moisés i Aaró, i els diu : Aquesta vega-

da he pecat. Jahvé és el just, i jo i el meu poblé som els pecadors.

28 Pregueu a jahvé perqué cessi d'haver-hi trons i pedregada, i jo us

deixaré partir, i ja no sereu més retinguts.

29
I li digué Moisés: Quan jo hauré sortit de la ciutat, estendré

16, Rom. ix, 17. — 23, Sap. xvr, ié ; xix, 19.
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mos palmells a Jahvé, i els trons cessaran i no hi haurá més pedra,

per tal que coneguis que la térra és de Jahvé. 30Peró tu i els teus

servents, jo conec que encara no temeu de la fac de Jahvé Déu.
31

I el 11 i i l'ordi foren colpits, car l'ordi espigava, i el lli era en

flor.
32Peró el forment i l'espelta no foren colpits, puix són tardans.

3i
Sortí, dones, Moisés de Faraó, de la ciutat, estengué sos pal-

mells a Jahvé, i cessaren els trons i la pedra, i la pluja no s'escam-

pa ja sobre la térra.

34
I veient Faraó que havia parat la pluja, i la pedra, i els trons,

torna a pecar: s'afeixugá son cor i el de sos servents. 35 S'endurí

el cor de Faraó i no deixá anar els filis d'Israel, tal com Jahvé havia

predit per boca de Moisés.

La llagosta

(C. X.) 'I digué Jahvé a Moisés: Vés a Faraó, car jo he endurit

el seu cor i el cor deis seus servents, per tal que jo faci aquests senyals

meus en mig d'ells
2

i per tal que contis a orelles de tos filis, i deis

filis de tos filis, com he tractat els egipcis, i els senyals meus que he

posat en mig d'ells, i conegueu que jo só Jahvé.

3 Anaren Moisés i Aaró a Faraó, i li digueren: Així diu Jahvé,

Déu deis hebreus : ¿ Quant de temps t'has de negar a doblegar-te a

lamevafac? Deixa anar el meu poblé, per tal que em sacrifiqui! 4
Si

tu et negues a deixar anar el meu poblé, vet aquí que jo faré venir

demá la llagosta dins els confins del teu país.
5 EUes cobriran la so-

brefac de la térra, tal que no es podrá veure la térra ; elles devoraran

la resta que us va deixar intacta la pedra, i devoraran tots els arbres

que se us fan dins el camp. 6
I ompliran les teves cases, i les cases

de tots els teus servents, i les cases de tots els egipcis, tal com no

ho veieren tos pares, ni els pares de tos pares, del dia que ells foren

damunt la térra fins el dia aquest. I es gira, i sortí de Faraó.

7
Ili digueren els servents de Faraó: ¿Fins a quan aquest home

i, Sap. xvi, 9.
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ens servirá de parany? Deixa anar aquests homes, i que serveixin a

Jahvé, Déu llur! ¿Encara no veus que l'Egipte s'enruna?

8 Fan tornar, dones, Moisés i Aaró davant Faraó, i els diu ell

:

Partiu, serviu a Jahvé, vostre Déu. ¿Qui i qui són els que

partirán?

9 Respongué Moisés: Amb els nostres joves i amb els nostres

vells partirem; amb els nostres filis, i amb les nostres filies, amb el

nostre ovellar, i amb el nostre arment partirem ; car festa de Jahvé

és per a nosaltres.

10
1 els digué ell : Així sia Jahvé amb vosaltres, com jo us deixo

anar amb els vostres filis ! Mireu que porteu de cap una malesa

!

11 No així, dones. Partiu, si us plau, els homes, i saerifiqueu a

Jahvé, car aixó és el que vosaltres demanáveu. I els gitaren de la

íac de Faraó.

I digué Jahvé a Moisés: 12 Estén la teva má damunt la térra

d'Egipte per fer venir a la térra d'Egipte les llagostes que es mengin

tot el gram de la térra, i tot alió que la pedregada ha deixat.

13
1 estengué Moisés la seva verga sobre la térra d'Egipte, i Jahvé

dugué el vent de llevant sobre la térra, tot aquell dia i tota la nit.

Quan vingué el matí, el vent de llevant havia dut la llagosta. 14 Puja

la llagosta sobre tota la térra d'Egipte, i en tota la contrada d'Egipte

s'assegué una espessor tan feresta, que, abans d'ella, no hi hagué

llagosta com aquella, ni després d'ella no hi será. I5 Talment cobrí

ella la sobrefac de tota la térra, que la térra en fou ennegrida, i

es menjá tota Hierba de la térra, i tot fruit d'arbre que era romas de

la pedra: res de verdejant no romángué en els arbres ni en l'herba

del camp en tota la térra d'Egipte.

16 Aleshores s'acuitá Faraó a cridar Moisés i Aaró, i digué:

He pecat contra Jahvé, vostre Déu, i contra vosaltres.
17 Ara,

dones, vulgueu perdonar encara aquesta volta el meu pecat, i pre-

gueu a Jahvé, vostre Déu, que aparti de sobre mi almenys aquesta

perdició.

18 Sortí ell de Faraó, i ora a Jahvé.
19

1 Jahvé féu girar un vent de

12.—Gr. afegeix : el gram de la térra ' i tot el fruit deis arbres'.
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ponent molt fort, que s'emportá la llagosta, i la gitá a la Mar Roja.

No resta una llagosta en tota la contrada d'Egipte.

20 Tanmateix, pero, endurí Jahvé el cor de Faraó, i no deixá anar

els filis d'Israel.

La tenebra

21
1 digué Jahvé a Moisés : Estén la teva má al cel, i talment será

la tenebra sobre la térra d'Egipte, que es palpará la tenebra.

22
1 estengué Moisés la seva má al cel, i tres dies una espessa tene-

bra fou damunt tota la térra d'Egipte. 23 No es veien l'un a l'altre, ni

hom no gosá a moure's del seu lloc durant tres dies. Pero per a

tots els filis d'Israel, fou la llum en les estades llurs.

24
I crida Faraó a Moisés i digué: Aneu, sacrifiqueu a Jahvé, sois

el vostre ovellar i el vostre arment romanguin. També els vostres

infants poden venir amb vosaltres.

25 Moisés digué: Ans tu ens farás a má les victimes i els holocaus-

tos que hem d'oferir a Jahvé, nostre Déu. 26
Sí, també la nostra ra-

mada vindrá amb nosaltres; peülla no restará, car n'hem de prendre

per tal que sacrifiquem a Jahvé, Déu nostre, i nosaltres no sabem go

que hem de sacrificar a Jahvé, fins que serem allí.

27 Tanmateix, pero, endurí Jahvé el cor de Faraó, i no volgué

deixar-los anar.

28
1 li digué Faraó: Ix-te del meu davant, i guarda't que no tornis

a veure la meva fa<;; car tu, el dia que vegis la meva fa<;, morirás.

29
1 digué Moisés: Tu ho has dit. No tornaré més a veure la

teva fa<;.

23, Sap. xvii, 2; Sap. xvni, i.

21. — Es palpará la tenebra. Hauran pessa que enfosqueix el cel ¡ obliga la

ele caminar a les palpentes.
_

genta no moure's de casa on han d'en-

22. — Espessa tenebra,. De 1'Africa, cendre llum forcosament. Quan bufa

del desert de la Libia, arriba cap a aquest vent, la temperatura s'eleva tot-

íigipte un vent calent anomenat Khan}- seguit de 40 a 50 gr. — Miraculosa-

sin perqué acostuma durar uns cinquan- ment, el vent degué ésser més impetuós

ta dies. Aquest vent porta una quanti- que mai i per tant, multiplicada la quan-

tat extraordinaria de sorra talment es- titat de sorra, la tenebra augmenta.
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A.MENACA DEL DESE FLAGELL

(C. XI.) 'I digné Jahvé a Moisés: Encara un flagell duré sobre

Faraó i sobre l'Egipte. Després d'aixó, us deixará sortir d'aquí.

Quan ell us deixará anar del tot, fins us llangará d'aquí. 2 Digues a

orelles del poblé que demani cada home de son company, i cada

dona de sa companya, joiells d'argent i joiells d'or.

3Jahvé féu caure en gracia el poblé ais ulls deis egipcis. L'ho-

me, Moisés, era molt gran en térra d'Egipte, ádhuc ais ulls deis

servents de Faraó i ais ulls del poblé.

4
I digué Moisés: Així diu Jahvé: Devers mitja nit, sortiré jo en

mig de l'Egipte, 5
i morirá tot primogénit en la térra d'Egipte: del

primogénit de Faraó, que seu dalt al soli, fins al primogénit de Tes-

clava que s'está darrera la mola; ádhuc tot primogénit del bestiar.

6Un udol ferest será en tota la térra d'Egipte; tal, que com ell d'al-

tre no en fou, ni en tornará a ésser. 7 Pero de tots els filis d'Israel,

ni home ni béstia: ni un ca no agusará la llengua, per tal que

conegueu que Jahvé fa distinció entre els egipcis i Israel.
8
I dava-

llaran tots aquells servents teus envers mi, i m'adoraran dient : Ix tu

i tot el poblé que tu condueixes. I després d'aixó, jo partiré.

I sortí Moisés de Faraó amb la ira a la cara.

9
I digué Jahvé a Moisés: No us escoltará pas Faraó, per tal que

es multipliquin les meves meravelles en térra d'Egipte.

10 Totes aqüestes meravelles feren Moisés i Aaró a la fac de Fa-

raó. Tanmateix, pero, endurí Jahvé el cor de Faraó, i no deixá

anar de sa térra els filis d'Israel.

3, Eccli. xiv, i

2. — I cada liona de sa companya en d'or. Gr. afegeix a la ñ del verset

:

Gr. no hi és. — Joiells d'argent i joiells 'I vestits'.



L'ALLIBERACIÓ D'ISRAEL

(XII, i-XV, 21)

IXSTITUCIÓ DE LA PaSQJJA

(C. XII.) 'Jahve parla a Moisés i Aaró en térra d'Egipte, dient:

-Aquest mes sera per a vosaltres comencament de mesos: ell sera

per a vosaltres el primer deis mesos de l'any.^3 Parleu a tota la comu-

nitat d'Israel, dient: El dia deu d'aquest mes prengui un anyell cada

cap de casa: per cada casa un anyell. 4
I si és massa petita la fami-

lia per a tot un anyell, que el prenguin aplegats amb el veí que sia

més prop de la casa; segons el nombre d'ánimes i el menester de

cadascuna, així comptareu l'anyell.
5 L'anyell caldrá que sia sense

mácula, másele, nat de l'any: deis anyells o deis cabrits el triareu.

6
I el tindreu en guarda fins el dia catorzé d'aquest mes : aleshores

tot l'aplec de la congregació d'Israel, 1' mmolará entre dos foscants.

7
I prendran de la sang, i en posaran sobre els dos muntants, i sobre

la llinda de les cases en les quals el menjaran. 8
I es menjaran la

carn, a la mateixa nit, rostida al foc; amb pa alís i lletugues amar-

gues la menjaran. 9 No en menjareu de cru, ni de bullit amb aigua:

sinó rostit al foc, tot sencer, amb el cap i les carnes i les entranyes.

2.

—

Aquest mes... comenfament de me- titució de la Pasqua, comentaren a

sos. Aquest mes, anomenat abib (de les comptar els mesos de l'any a partir del

espigues novelles), comprenia els vint- primer dia de la lluna esmentada.

—

i-nou dies de la lluna de mar$. Fins Abib, més tard s'anomená Nissan. (II

aleshores els hebreus es regien peí ca- Esdras, II, i ss.).

lendari deis Cananeus que comencava 6.- Entre dosfoscants. Entre dosllums,

després de la tardor. Des de la ins- o sia, durant el crepuscle de la tarda.
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10No en deixareu de sobrer per al matí, 'ni en trencareu cap os',

ans co que al matí en sobrará, ho cremareu al foc.

11
1 així el menjareu: cenyits els vostres lloms, posades ais vostres

peus les sandálies, i amb el bastó a la vostra má. I el menjareu cui-

tosament: ell és la Pasqua de Jahvé.

12 Aquella nit, jo passaré per la térra d'Egipte i percudiré tot pri-

mogénit de la térra d'Egipte, de 1'home fins a la bestia, i en tots

els déus deis egipcis faré judicis : Jo Jahvé.
13

I aquella sang será

de senyal a favor vostre damunt les cases on vosaltres esteu;i jo

veuré la sang, i passaré enllá de vosaltres, i no será en vosaltres fla-

gell d'extermini quan percudiré la térra d'Egipte. 14
1 aquest dia será

per a vosaltres de remembranca : amb solemnitat el celebrareu, per

a Jahvé, en les vostres generacions : com a institució perpetual el

celebrareu.

15 Set dies menjareu pa alís: des del primer dia, traureu el llevat

de les vostres cases; car tothom qui, del primer fins al seté dia, men-

jará llevat, será esborrat d'Israel.
16

1 el dia primer hi haurá santa

convocació ; i també el dia seté hi haurá santa convocació per vos-

altres : cap treball no es fará en ells, sois alió que tota ánima ha de

menjar, aixó fareu vosaltres.
17

1 observareu els ázims, car tot just

-en aquest dia hauré fet sortir els vostres estols de la térra d'Egipte

:

per aixó guardareu aquest dia en les vostres géneres com a institució

perpetual. 18 Al primer mes, el dia catorzé del mes, al vespre, men-

jareu pa alís fins al dia vint-i-u del mes, al vespre. 19 Per set dies,

gens de llevat no será trobat dintre les vostres cases ; car tot home

que llevat menjará, peregrí o nadiu de la térra, será esborrat de la

congregado d'Israel.
20 Cap cosa fermentada no menjareu: en totes

les vostres cases menjareu pa alís.

21
1 cridá Moisés tots els ancians d'Israel, i els digué : Traieu i pre-

18, Lv. xxni, 5; Nm. xxviii, 16.

11. — Pasqua de Jahvé. Pasqua sig- judicis. £0 és, posará el seu cástig da-
ñinea passar, passatge i designa tant l'a- munt el Faraó, considerat pels egipcis

nyell pasqual, com el sopar, com la com un déu, i damunt els animáis ado-
festa deis set dies. rats com a déus.

12. — En tots els déus deis egipcis faré

12 - ANTIC TESTAMENT I
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neu un cap de ramat per a les vostres famílies i immoleu la Pasqua.
22

1 prendreu un manoll d'hisop, i el mullareu en la sang que hi

haurá a la ribella, i xopareu la llinda i els dos muntants de la sang

que hi haurá a la ribella, i ningú de vosaltres no eixirá fora de la

porta de sa casa, fins al matí. 23
1 passará Jahvé a percudir els egip-

cis, i veurá la sang a la llinda i ais dos muntants, i passará Jahvé por-

ta enllá, i no permetrá a l'exterminador que entri a percudir dins

les vostres cases.

21
1 observareu aquesta cosa com un estatut per a tu i per ais

teus filis a perpetuítat. 25
I s'esdevindrá que, en entrar vosaltres a la

térra que, segons sa paraula, us donará Jahvé, vosaltres servareu

aquesta observanca. 26
I vindrá que, en dir-vos els vostres filis:

¿Qué és aquesta observanca vostra? 27 Vosaltres direu: Sacrifici de

la Pasqua és aixó, en honor de Jahvé, que passá enllá de les cases

deis filis d'Israel a Egipte, percudint l'Egipte i alliberant les nostres

cases.

I el poblé es prosterná, i adora.

28
I els filis d'Israel sortiren i feren; segons ordená Jahvé a Moisés

i a Aaró, així feren.

MORT DELS PRIMOGENOS

29
I era mitja nit, que Jahvé percudia tot primogénit de la térra

d'Egipte : del primogénit de Faraó, que seia al seu soli, fins al pri-

mogénit deis captius que eren redosos en presó, ádhuc tot primer

nat de les bésties.

30
I s'aixecá Faraó a la nit, ell i tots els seus servidors, i tothom de

l'Egipte, i fou un udol gran de l'Egipte, car no hi havia casa on no

hi hagués un mort.

31
1, nit encara, cridá Moisés i Aaró, i els digué: Alceu-vos, sortiu

d'en mig del meu poblé, vosaltres, amb els filis d'Israel; aneu-vos-

en, serviu a Jahvé tal com demanáreu. 32També el vostre ovellar,

22, Hbr. xi, 28.-29, Sap. xvni, 5.
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també el vostre arment; prcneu-ho, tal com diguéreu, i aneu i be-

neiu-me també a mi.

33
1 els egipcis empenyien el poblé, euitant a aviar-los de la térra,

car es deien: Tots nosaltres som morts.

34
1 el poblé s'emportá a coll la seva pasta, abans que no llevés,

llurs fornades embolcades amb els mantells llurs.

88
1 els filis d'Israel havien fet com Moisés havia dit: havien dema-

nat deis egipcis joiells d'argent, i joiells d'or, i vestidures. 36
I Jahvé

havia donat gracia al poblé ais ulls deis egipcis, perqué els ho pres-

tessin. I així fou com ells despullaren els egipcis.

Sortida d'Israel d'Egipte

37
I partiren els filis d'Israel de Ramessés a Socot: eren uns sis-

cents mil els homes d'a peu, sense les criatures. 38
I també molt de

mesclatge de gents puja amb ells, i ovellar, i arment : una gran mu-

rrio de bestiar.

39
1 de la pasta que s'emportaren d'Egipte cogueren coques de pa

alís, puix no era llevada, per tal com foren gitats d'Egipte, i no es

pogueren torbar a aparellar-se provisions de viatge.

40 L'estada que els filis d'Israel íeren a Egipte foren quatre-cents

trenta anys. 41
1 fou al termini deis quatre-cents trenta anys, just al

mateix dia, que sortien tots els estols de Jahvé de la térra d'Egipte.

42 Nit de vetlles fou aquesta per a Jahvé, per a fer-los sortir de la

térra d'Egipte. Per aixó aquesta nit de Jahvé és igualment de vetlles

per a tots els filis d'Israel en les géneres llurs.

43
1 digué Jahvé a Moisés i Aaró: Aquesta és l'ordinació de la

Pasqua: cap estranger no en menjará. 44
1 tot servent adquirit per

argent, el circumcidarás, i així en podrá menjar. 45 Peregrí ni lloga-

ter no en menjaran.

46 En una sola casa será menjat cada anyell; no traurás fora de la

casa gens de carn, ni en trencareu cap os.

46, Nm. ix, 12; Jo. xix, 36.
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47Tota la congregado d'Israel la celebrará; 48
i quan sojornará

amb tu un peregrí, i voldrá fer la Pasqua de Jahvé, sia abans cir-

cumcidat tot másele seu ; sois aleshores s'atansará a celebrar-la, i

així será com nadiu de la térra. Pero cap incircumeís no en men-

jará.
49 Una mateixa llei será per al nadiu i per al peregrí sojornant

en mig vostre.

50
1 així ho feren tots els filis d'Israel: talment com maná Jah-

vé a Moisés i a Aaró, així feren.

51
1 aquell mateix dia, Jahvé féu sortir els filis d'Israel de la térra

d'Egipte, per les hosts llurs.

(C. XIII.) 1
1 parla Jahvé a Moisés dient :

2 Consagra'm tot pri-

mogénit. Tota primicia de matriu d'entre els filis d'Israel, home o

béstia, meva és.

3
I digué Moisés al poblé : Remembreu aquest dia, en el qual heu

sortit d'Egipte, de la casa d'esclavatge, car amb má forta us ha tret

Jahvé d'aquí. Per aixó no es menjará pa llevat.
4 Avui, 'dins el

mes de les espigues novelles, és qu3n sortiu vosaltres. 5 Quan Jah-

vé dones, t'entrará a la térra del cananeu, i de l'heteu, i de l'a-

morreu, i de l'heveu, i del jebuseu, la qual E!l jurá ais vostres pares

de donar-te, térra regalant llct i mel, aleshores, en aquest mateix

mes, observarás aquest ritu.

6 Set dies menjarás pa alís, i el dia seté será festa de Jahvé.
7 Pa

alís set dies será menjat, i cosa fermentada no apareixerá davant teu

i no es veurá al teu davant llevat enlloc de la contrada tota. 8
I ho

ensenyarás ais teus filis, aquell dia, dient: Es a causa del que féu

Jahvé per mi, en sortir jo d'Egipte. 9
I aixó portarás de senyal a

la teva má, i de memorial entre els teus ulls, per tal que sia la llei

de Jahvé en la teva boca. Car amb má forta et feia eixir Jahvé

d'Egipte. I observarás aquest ritu en son temps: d'any en any.

11
1 quan, segons jurament seu fet a tu i a tos pares, et durá Jahvé

2, Lv. xxvii, 26 ; Nm. vin, ¡6 ; Le. 11, 23.

1. — I parla Jahvé. A Socot on hi Entre els teus ulls. Qo és, en el front, en
havia el campament deis hebreus. la memoria. Posteriorm^nt, ho pren-

9. — / aixó portarás de senyal a la gueren a la lletra, i es tatuaven, i feien

tevamá. (Jo és, per recordar-ho sempre. ús de les filactéries.
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a la tcrra del cananeu, i te la donará, 12 consagrarás a Jahvé tota

primicia de matriu i tot primer nat de bestia que teva sia : els más-

eles pertanyen a Jahvé. "Rescatarás, pero, tot primer nat d'ase,

amb una ovelia, i si no el rescates, el desnucarás. I rescatarás també

tot primogénit d'home d'entre els teus filis.
14

1 demá que ton fill

et demani, dient: ¿Qué és aixó? tu li dirás: Es que amb má forta

ens tragué Jahvé d'Egipte, de la casa d'esclavitud, 15 car obstinant-se

Faraó a no deixar-nos sortir, occí Jahvé tot primogénit d'en térra

d'Egipte, del primogénit d'home fins al primer nat de la béstia; per

aixó jo sacrifico a Jahvé tot másele primer nat de béstia, i per aixó

jo rescato tot primogénit deis meus filis.
16

1 aixó será de senyal

sobre la teva má, i com a filactéries entre els teus ulls, car amb má

forta ens féu eixir Jahvé d'Egipte.

17
1 aixó passá quan Faraó deixá anar el poblé : que no els em-

mená Déu cami de la térra deis filisteus, que era el dret, car digué

Déu : No sia que es penedeixi el poblé, en veure's una guerra, i se'n

torni a Egipte.

18
I féu voltar Déu el poblé camí del desert, dret a la Mar Roja. I

els filis d'Israel se'n pujaren, armats, de la térra d'Egipte. "I se'n

portá Moisés l'ossada de Josep, per tal com ell havia conjurat els filis

d'Israel, dient: Cert, Déu us visitará, i aleshores us en pujareu

d'aquí els meus ossos.

20 Partiren, dones, de Socot, i acamparen a Etam, a l'extrem del

desert.
21 Jahvé anava davant llur : de día, amb una columna de

núvol, per tal de guiar-los en llur camí; de nit, amb una columna

de foc, per tal d'illuminar-los, a fi que poguessin caminar de dia i de

nit.
22 Mai no fallí aixó de davant el poblé: ni la columna de núvol,

de dia; ni la columna de foc, de nit.

(C. XIV.) X
I parlá Jahvé a Moisés, dient: 2 Parla ais filis d'Israel

que reculin, i acampin davant Fi-hai'rot, entre Migdol i la mar, da-

12, Ez. xliv, 30. — 19, Gn. l, 24. — 21, Nm. xiv, 14 ; Neh. ix, 19 ; 1 Cor. x, 1

.

16.

—

Iaixó sera de senyal. Significasen- 2.— Fi-hairot. Difícil d'identificar, és,

zillament que la consagrado deis primo- segons alguns autors, la Ajrod actual,

génits a Déu será el memorial de Pallibe- Altres llocs portaren el mateix nom,
rament d'Israel de l'opressió egipcia. segons els descobriments moderns ; se-
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vant Baal-Sefon. Davant seu mateix acamparcu, vora la mar. 3 Car

dirá Faraó deis filis d'Israel: Foraviats són per la térra; tancats els té

el desert. 'I jo enduriré el cor de Faraó, i ell els perseguirá, i seré

glorificat en Faraó i en tota la seva host, i entendran els egipcis que

jo só Jahvé. I així feren.

5
I innovaren al rei deis egipcis que el poblé fugia, i es trasmuda

el cor de Faraó, i el de sos ministres, contra el poblé, i digueren

:

¿Qué és aixó que hem fet, de deixar anar Israel de servir-nos?

6
I aparellá els seus carros, i prengué amb ell el seu poblé. 7

I

s'endugué sis-cents carros triats i tots els carros d'Egipte, amb ca-

pitans damunt tots ells. "Endurí, dones, Jahvé el cor de Faraó, rei

d'Egipte, i corregué darrera els filis d'Israel, que havien sortit amb

la má alta;
9 pero els egipcis corregueren darrera ells, i els aconse-

guiren acampáis vora la mar. Tots els cavalls i els carros de Faraó,

amb sos cavalcants i sa host, els aconseguiren a Fi-hai'rot, davant

Baal-Sefon.

10
1 Faraó era a la vora, quan els filis d'Israel alcen els ulls, i vet

aquí els egipcis que encalcaven darrera ells. Els filis d'Israel en íoren

esfereits, i alearen llur clamor a Jahvé,
11

i digueren a Moisés : ¿Per

ventura no hi havia fossars a Egipte, per endur-se'ns a morir al de-

sert? ¿Qué ens has fet tu de treure'ns d'Egipte? 12 ¿No és aquesta

la paraula que et diguérem a Egipte, quan déiem : Deixa'ns estar, i

servirem els egipcis? Car millor ens era de servir els egipcis que no

pas de morir al desert.

13
1 digué Moisés al poblé: No temeu ! Ferm tothom, i mireu la

salvació que Jahvé fará per vosaltres avui : car els egipcis que veieu

avui, no els tornareu a veure mai més. 14 Jahvé lluitará per vosaltres

i vosaltres restareu en pau.

15
I digué Jahvé a Moisés : ¿Qué clames a mi? Parla ais filis d'Israel

9, Jos. xxiv, 6 ; 1 Mee. iv, 9.

gurament es tracta de les fortaleses 5.

—

...Que el poblé fugia. Per comp-
frontereres. — La mar. Lámar Roja. tes de fer via peí nord cap al de-

Baal-Sefon. Se suposa que era un san- sert, anaren cap al sud vers la penín-

tuari fenici, de la vora oriental, trobant- sula sinaitica, amb la qual cosa veieren

se els hebreus davant per davant, a la els egipcis que no tenien ganes de

vora occidental. tornar.
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que facin vía.
16

1 tu, alga la teva verga, estén la má sobre la mar,

i parteix-la; i que travessin els filis d'Israel peí mig de la mar, per

l'eixut.
17

1 vet aquí que jo enduriré el cor deis egipcis perqué vagin

darrera ells; i seré glorificat en Faraó i en tota sa host, i en tots els

seus carros, i en tots els seus cavalcants. 18
I aleshores sabrán els

egipcis que jo só Jahvé, en glorificar-me en Faraó, i en sos carros i

en sos cavalcants.

19
1 es gira l'ángel de Déu, que anava davant la host d'Israel, i ana

enrera d'ells; i es gira la columna de núvol del davant llur, i es posa

al darrera, 20
i ana entre l'exércit deis egipcis i l'exércit d'Israel. I es-

devingué núvol i tenebra
;
pero a la nit feia claror, i no s'atansá l'un

a l'altre en tota la nit.

21
1 estengué Moisés la má sobre la mar, i Jahvé féu retirar la mar

per un fort vent de llevant, que dura tota la nit, i que posa la mar en

sec, i es partiren les aigües. 22
1 entraren els filis d'Israel peí mig de

la mar, per l'eixut; i les aigües els eren una muralla a dreta i esquerra

llur.
23

1 els egipcis els perseguiren, i anaren darrera ells tots els ca-

valls de Faraó, els seus carros i els seus cavalcants, cap al mig de

la mar. 24
1 a la vetlla matinal, de dins estant de la columna de foc i

de núvol, esguardá Jahvé envers la host deis egipcis, i desféu la host

deis egipcis. 25
1 fermá les rodes deis seus carros, i els féu caminar

feixugosament.

I digueren els egipcis : Fugim de la fac; d'Israel, car Jahvé es bat

per ells contra l'Egipte.

26
1 digué Jahvé a Moisés : Estén la teva má sobre la mar, que tornin

les aigües damunt els egipcis: damunt llurs carros i llurs cavalcants.

27
1 estengué Moisés la má sobre la mar, i, vers el matí, torná la

mar al seu corrent. I els egipcis fugien del seu encontré, pero Jahvé

abissá els egipcis al mig de la mar. 28 Revingueren les aigües, i co-

22, Ps. lxxvii, 13; civ, 37; cxm, 3; Hbr. xi, 29.— 24, Sap. xvm, 15.

21. — Posa la mar en sec. Hi ha di- 24.— Vetlla matinal. La darrera de les

verses opinions per a determinar el lloc tres vetlles en qué els hebreus dividien
per on passá Israel. Potser el més pro- la nit, i que durava de les dues a les sis.

bable és que passaren perla regió de 25.

—

Ifermá. Segons el Gr.; la gra-
Serapeum on el canal del Nil s'aboca fia hebraica uaiássar « desféu », pot es-

al llac Timrá. tar per uaihsor « lligá ».
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briren els carros i els cavalcants de tota la host de Faraó, que anaven

mar endins darrera ells, i no se'n salva ni un.

29 Els filis d'Israel caminaren en l'eixut peí mig de la mar. I les

aigües els eren una muralla a dreta i esquerra llur.

30 Així salva Jahvé, aquell dia, Israel de la má deis egipcis. I Israel

contempla els egipcis morts a la riba de la mar.

31
1 veié Israel la gran gesta que féu Jahvé contra els egipcis. I temé

el poblé a Jahvé; i posa fe en Jahvé i en Moisés, son servent.

(C. XV.) 1 Aleshores canta Moisés, amb els filis d'Israel, aquest

cántic a Jahvé. I digueren :

Vull cantar a Jahvé

!

car bellament s'és Ell magníficat

:

cavall i cavalcant ha gitat dins la mar.

2 Ma fortitud i mon cántic és Jahvé:

Ell és estat ma salvado.

E!l és mon Déu, i vull l!oar-lo

:

El Déu de mon pare, i vull exalcar-lo.

3 Jahvé, home de guerra !

Jahvé és el seu nom.

4 Els carros de Faraó i sa host gitá dins la mar

:

la flor de sos elets, ofegats dins la Mar Roja!

5 Els abissos els colgaren:

davallaren al pregón així com una pedra.

1, Sap. x, 20. — 2, Is. xii, 2 ; Ps. cxvn, 14.

1.— Cántic de Moisés. Passada la mar
Roja i visr per tot el poblé el prodigi

obrat per Jahvé i la desfeta deis egip-

cis, Moisés composá aquest cántic mag-
nífic que el poblé repetí moltes vega-

des peí desert. La finalitatdel cántic es

veu que fou mantenir la moral del po-

blé davant els obstacles que podría tro-

barpelcamí, abans no arribes a la térra

de Canaan. La primera part canta a

Jahvé com el vertader conductor d'Is-

rael, qui ell sol anorreará tots els ene-

mies deis filis de Jacob, com hafet amb
l'Egipte (2-5). En la segona part, des-

cabdella el mateix tema, remarcant el fet

miraculós del passatge (6-10), i en la ter-

cera esguarda l'esdevenidor i, recolzant-

se en la victoria obtinguda, promet victó-

ries futures sobre tots els habitants de la

Palestina que intentaran barrar-los el pas.
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6 Ta dreta, o Jahvé, ínclita per la forca,

ta dreta, o Jahvé, ha esmicat l'enemic.

7 En la grandor de ta gloria, desfás tos rebels,

avies ta ira, i els devora així com una palla.

8 Al buf de tos narius s'amuntegaren les aigües:

drecaren-se com una muralla les fluents,

es rebliren els abissos al cor de la mar.

9 Deia l'enemic: Perseguiré, agafaré,

repartiré despulles, se n'omplirá la meva ánima,

brandiré mon glavi, la meva má els atuirá

!

10 Bufares amb ta aleñada, i els colgá la mar:

s'afonaren, com plom, dins les aigües rabents.

u Qui com tu entre els forts, o Jahvé?

¿Qui com tu, magnífic en la santedat,

ferest en lloances, autor de meravelles?

12 Estengueres ta destra, i els draga la térra:

13 dugueres en ta gracia el poblé aquest que rescatares,

l'emmenares en ta fortitud a la prada de ta santedat.

14 Oi'ren els pobles, i tremolaren:

l'esglai corprengué els habitants de Palestina.

15 Aleshores temeren els princeps d'Edom:

els forts de Moab agafá la tremolor:

s'esbala'fren tots els habitants de Canaan.

10 Caurá damunt ells temor i paüra,

en la grandor de ton brac, emmüdiran com un roe:

fins que passará ton poblé, o Jahvé !

fins que passará el poblé que tu redimires.

17 Tu els durás, els plantarás al munt de ton heretatge,

al lloc que, per seure, et feres tu, Jahvé:

al santuari, Jahvé, que tes mans fundaren.

18 Jahvé regnará per l'eternitat i per sempre

!
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19 Quan el cavall de Faraó, amb son carro i sos cavalcants, foren

cntrats dins la mar, féu revenir jahve damunt ells les aigües de la

mar, i els filis d'Israel caminaren per l'eixut en mig de la mar.
20 Aleshores prengué María, la profetessa, germana d'Aaró, el

címbal a les mans, i sortiren totes les dones rera ella amb címbals i

cors.

21
1 els responia María :

Canteu a Jahve ! car bellament s'és Ell magníficat

:

cavall i cavalcant ha gitat dins la mar.

19. — Quan el cavall de Farad. Ca-
vall per cavalls, 50 és, tots els carros
de guerra del Faraó, no pas el propi

Faraó, car Meneftá no prengué part per-

sonalment en l'expedició, ni morí, per
tant, en la mar Roja. (Cf. v. 4).



CAMÍ DEL SINAÍ

(XV, 22 -XVIII, 27)

De Mará a Elim

22 Moisés féu partir Israel enllá de la Mar Roja, i sortiren vers el

desert de Sur; i caminaren tres dies peí desert; i no trobaren aigua.

23
1 arribaren a Mará; pero no pogueren beure les aigües de Mará,

per tal com eren amargues. Per aixó li posaren de nom Mará. 24
1

mormolá de Moisés, el poblé dient: Qué beurem?
25 Clamá ell a Jahvé, i Jahvé li mostrá un arbre, el qual tirá a les

aigües ; i les aigües s'endolciren.

Aquí és on Jahvé li posá un estatuí i un dret, i aquí és on el pro-

vá, 26 dient: Si tu escoltes la veu de Jahvé, ton Déu, i fas co que és

recte a sos ulls, i obeeixes els seus manaments, i guardes tots els

seus estatuís, cap de les llangors que posí sobre els egipcis no posaré

sobre íu. Car jo sóc Jahvé, el que eí guareix.

27
1 arribaren a Elim, on eren doíze deus d'aigua, i seíanía palme-

res. I acamparen allá vora les aigües.

25, Idt. v, 1 5 ; Eccli. xxxvm, 5. — 27, Nm. xxxm, 9.

22. — Desert de Sur. A l'Orient deis

llacs Amargs per la costa de la Mar Roja.

23.—Mará. Molts identifiquen aquest

lloc, que certament havia de trobar-se

en el desert de Sur, amb Ain Hauara.
El P. Ubach opina, no sense sólids fo-

naments, que es tracta de Aiun Mussa,

fonts salitroses a dues hores i mitja de
Suez i a uns 70 kms de Serapeum.
Mará vol dir amargor o amargant.

27.— Elim. És elUadi Garandel, oasi

situat a 86 kms. d'Aiun Mussa — Se-

tanta palmeres. Nombre simbólic que
vol dir moltes.
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PEL DESERT DE SlN

(C. XVI.) 1 Partiren d'Elim, i ana tota la congregado deis filis

d'Israel envers el desert de Sin, que és entre Elim i el Sinaí. Aixó

era el quinzé dia del mes segon d'haver sortit de la térra d'Egipte.

2
I mormolá tota la congregació deis filis d'Israel, de Moisés i d'Aaró,

al desert.

3 Els deien els filis d'Israel: Tant-de-bo haguéssim mort colpits

de la má de Jahvé en térra d'Egipte, quan séiem al volt de les olles

de carn, i menjávem pa a desdir! ¿Per qué ens féieu sortir envers

aquest desert, a fer morir de fam tota aquesta multitud?

4
I digué Jahvé a Moisés: Vet aquí que jo us faré ploure pa del

cel, i sortirá el poblé a collir-ne la porció que els caldrá cada dia,

per tal que jo el provi si per ventura camina en la meva llei, o no.

5
1 el dia sisé ajustaran el que se n'hagin d'emportar, i será el doble

del que colliran cada dia.

G
I digueren Moisés i Aaró a tots els filis d'Israel : Al vespre co-

neixereu que Jahvé us ha fet sortir de la térra d'Egipte, 7
i al matí

veureu la gloria de Jahvé. Car Ell ha oit el vostre mormol contra

Jahvé; nosaltres, ¿qué som, qué murmureu de nosaltres?

8
1 digué Moisés : Aixó será en donar-vos Jahvé al vespre carn per a

menjar, i al matí, pa per a sadollar-vos; car ha o'it el vostre mormolar,

el qual adrecáreu contra ell. Perqué nosaltres, ¿qué som? No són,

dones, contra nosaltres els vostres mormols, sinó contra Jahvé.

9
I digué Moisés a Aaró: Digues a tot l'aplec deis filis d'Israel:

Atanseu-vos a la fac. de Jahvé, que ha o'it el vostre mormolar.

10
1 mentre Aaró parlava a tot l'aplec deis filis d'Israel, es giraren

envers el desert, i, vet aquí que la gloria de Jahvé aparegué dins el

núvol.

11
1 parlá Jahvé a Moisés, dient: 12 He o'it els mormols deis filis

d'Israel. Parla'ls dient: Entre dos foscans menjareu carn, i al matí

vos sadollareu de pa. Així sabreu que jo só Jahvé, el vostre Déu.

1 , Sap. xi, 2. — 10, Eccli. xlv, 3.



ÉXODE-XVI, 13-26

13
1 es féu vespre, i pujaren les guatlles, les quals cobriren el cam-

pament; i al matí, l'estesa del rou era al voltant del campament.

u Peró s'esvaí l'estesa del rou, i vet aquí que sobre la fac del desert

hi havia una cosa menuda, agrumollada, una cosa fina com gebre,

sobre la térra.
15 En veure-ho, els filis d'Israel, es digueren l'un a

l'altre: Man-hu? Car no coneixien qué era alió.

I els digué Moisés: Aixó és el pa que us dona Jahvé per a menjar.

16
1 aquesta és la paraula que ha ordenat Jahvé: Colliu-ne cadascú

segons el seu menester: un gómer per cap, segons el nombre de les

vostres animes; que cadascú en prengui per ais que són dins sa tenda.

17 Així feren els filis d'Israel, i qui n'aplegá molt, qui poc. 18 Pero

lio mesuraren amb el gómer, i ni el que n'aplegá molt en tingué de

sobres, ni el que n'aplegá poc en trobá a mancar: cadascú en recollia

segons el seu menester.

19
1 els digué Moisés: Ningú no en guardi fins al matí.

20 Pero ells no s'escoltaren Moisés, i alguns en reservaren per a

l'endemá, i llavors alió feia cues i pudia; i s'enfurí contra ells Moisés.

21
1 cada matí, de jorn, en collien cadascú segons la seva fretura, puix

en cremar el sol, es fonia.

22
1 s'esdevingué que el dia sisé en colliren el doble: dos gómers

per cap. I anaren tots els princeps de la congregado i en feren no-

ves a Moisés.

23
Ell els digué: Aixó és el que digué Jahvé. Dia de repós, sábat

sant es demá per a Jahvé. Alió que vulgueu coure, coeu; alió que

vulgueu bullir, bulliu; pero tot alió que sobrará, deseu-vos-ho de

reserva fins al matí.

24
1 ho desaren fins al matí, segons que havia ordenat Moisés; i no

pudia, ni verm no era en ell.

2o
I digué Moisés: Mengeu-vos-el avui, car avui és sábat de Jahvé,

avui no se'n trobará al camp. 26 Sis dies colliu-ne, pero el dia seté és

sábat, i no n'hi haurá.

14, Nm. xiii, 7 ; Ps. lxxvii, 24 ; Sap. xvi, 20 ; lo. vi, ; 1 . — 15,1 Cor. x, 3. — 18, II Cor. vin, 1 5.

15. — Man-hu significa Qué ¿s aixó? tensió, designava una mesura que con-
16. — Un gómer, és una paraula d'o- tenia aproximadament tres litres.

rigen egipci, que significa vas. Per ex-
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27
1 succeí que el dia seté sortiren alguns del poblé a collir-ne, i

no en trobaren.

28
I digué Jahvé a Moisés: ¿Fins a quan us negareu a guardar els

meus comandaments i les meves liéis?
29 Veieu que Jahvé us ha

donat el sábat; per causa d'aixó, al sisé dia, Ell us dona pa per a dos

dies. Que tothom romangui, dones, on és; no surti ningú del seu

lloc el dia seté.

30 El poblé, dones, celebra el sábat el dia seté.

31 La casa d'Israel li posa de nom manná, i era com una llavor

de ciliandre blanc, i d'una sabor com de crespells amb mel.

32
I digué Moisés: Aquesta és la cosa que ha ordenat Jahvé: Om-

pliu de manná un gómer, per servar-lo per a les vostres genera-

cions, per tal que vegin el pa que us he fet menjar al desert, en

fer-vos sortir de la térra d'Egipte.

33
1 digué Moisés a Aaró: Pren un vas, i posa-hi un gómer pie de

manná, i posa'l a la fac de Jahvé, per servar-lo per a les vostres ge-

neracions.

34
1 aital com ordená Jahvé a Moisés, l'estojá Aaró de reserva da-

vant el Testimoni.

30 Els filis d'Israel menjaren el manná quaranta anys, fins que foren

vinguts en térra habitada; menjaren manná fins que arribaren ais ter-

menals de la térra de Canaan.

36
1 el gómer és la desena part de l'efá.

A Rafidlm

(C. XVII.) 1 Partí tota la congregació deis filis d'Israel del desert

de Sin, per jornades, segons ordre de Jahvé, i acamparen a Rafidim.

Pero no hi havia aigua per a beure el poblé. 2
I contengué el poblé

amb Moisés, dient: Doneu-nos aigua per a beure.

Moisés els respongué: ¿Per qué conteneu amb mi? ¿Per qué

tempteu Jahvé?

35, Neli. ix, 21 ; IJt. v, 15.

31. — Manná. La grafía de l'hebr. 36. — E/a. La desena part d'un co-

is man. rus, uns 3olitres.
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3Tanmateix el poblé, assedegat d'aigua, anava mormolant con-

tra Moisés, dient: ¿Per qué, dones, ens has íet pujar de l'Egipte

a fer-nos morir de set, nosaltres i els nostres filis i el nostre hestiarr

4 Clama Moisés a Jahvé, dient: ¿Qué faré jo a aquest poblé? Una

mica més, i m'apedregaran.

5
I digué Jahvé a Moisés: Passa al davant del poblé, i duu-te'n

ancians d'Israel, i la teva verga, amb la qual percudires el riu, pren-

la a la má, i vés. 6 Vet aquí que jo m'estaré allá, al davant teu, dalt

a la roca d'Horeb, i tu colpirás la roca, i en sortirá aigua, per tal

que begui el poblé.

Així ho féu Moisés a la vista deis ancians d'Israel.
7
I posa de ñora, a

aquell lloc, Massá, i també Meribá, per la contesa deis filis d'Israel i

perqué temptaren Jahvé, quan deien: ¿Es o no és Jahvé entre nosaltresr

H
I vingué Amalee a lluitar contra Israel, a Rafidim.

9
I Moisés digué a Josué: Escull-nos homes, i surta lluitar contra Ama*

lee. Jo m'estaré demá alcimde la collada amb la verga de Déu a la má.
10 Féu Josué segons que li digué Moisés, i lluitá contra Amalee.

Moisés, Aaró i Hur muntaren al cimal de la collada.
11

1 s'esdevenia

que, en tant que alcava Moisés la má, guanyava Israel, i en tant

que davallava la má, guanyava Amalee. 12 Pero les mans de Moisés

eren fatigades; i agafaren una pedra, i posant-la davall seu, ell s'hi

assegué al damunt, i Aaró i Hur, un per banda, li servaven les mans.

Així ses mans restaren fermes, fins a colgar-se el sol; 13
i va batre

Josué a Amalee i la seva gent a fil de glavi.

14
1 digué Jahvé a Moisés : Escriu aixó en remembranza dins el

llibre, i posa-ho a orelles de Josué : Jo esborraré ben esborrada la

memoria d'Amalee davall el cel.

15 Aleshores edificá Moisés un altar i l'anomená: Jahvé és la meva

senyera.

1(;
I digué : Puix que una má s'és aleada contra la senyera de Jahvé,

hi haurá lluita de Jahvé contra Amalee de génera en génera.

3, Nm. xx, 4. — 5, Ps lxxvii, i 5 ; I Cor. x, 4. — 8, Dt. xxv, 17 ; Idt. iv, 13 ; Sap. xi, 3.

7. — Massá. Vol dir : temptació. — 1 5 .— Gr. tradudx: «Jahvé és el meu
Meribá. Vol dir: litigi, disputa. refugi ».
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Jetró i Moisés

(C. XVIII.) 1 Oí Jetró, sacerdot de Madian, sogre de Moisés, tot

el que havia fet Déu a Moisés, i a Israel son poblé : que Jahvé

havia tret Israel d'Egipte. 2
I prengué Jetró, sogre de Moisés, Séfo-

ra, muller de Moisés, després que aquest la hi havia remesa, 3 amb

sos dos filis, el nom d'un deis quals era Gersam, car digué ell:

Peregrí só jo en térra estranya. 4
1 el nom de l'altre era Eliézer, car

digué ell : El Déu de mon pare ha estat mon ajut, i m'ha salvat del

glavi de Faraó. r> Aná, dones, Jetró, sogre de Moisés, amb sos filis

i sa muller, a Moisés, al desert on era ell acampat al peu de la mun-

tanya de Déu.
G
I féu dir a Moisés : Jo, ton sogre Jetró, vine a tu, amb ta muller,

i sos dos filis amb ella.

7
Sortí, dones, Moisés, a l'encontre de son sogre, i l'adorá, i el

besa; i es demanaren l'un a l'altre de la salut, i se n'anaren a la

tenda.

8 Llavors recontá Moisés a son sogre tot el que havia fet Jahvé a

Faraó i ais egipcis per amor d'Israel : tots els treballs que els eren es-

devinguts en el camí, i com els n'havia alliberat Jahvé.
9
I s'alegrá

Jetró de tot el bé que havia fet Jahvé a Israel: que l'hagués alliberat

de la má deis egipcis.

10
I digué Jetró: Bene'it sia Jahvé, que us ha alliberat de la má deis

egipcis i de la má de Faraó, que ha salvat el poblé de sota la má deis

egipcis. 11 Ara conec que Jahvé és gran, més que tots els altres déus,

puix que s'insolentaren contra els israelites.

12 Aleshores oferí Jetró, sogre de Moisés, un holocaust i sacrificis

a Déu. I vingué Aaró, amb tots els ancians d'Israel, a menjar amb

el sogre de Moisés, davant Déu.

5. — Gersam. Cf. II, 22.

4.

—

Eliéxer. Nom compost que sig-

nifica : El meu Déu és la nieva ajuda.

7.

—

I l'adorá. Significa sempre pros-

ternar-se en senval de reverencia. Quan

es refereix a Déu, és l'adoració própia-

ment dita. Quan es fa d'home a home,
és la salutació que fa el súbdit, el ven-

cut, o l'inferior de qualsevol grau. En-
cara avui és usada a l'Orient.



liXODE - XVIII, 13-27 169

13 L'endemá, s'assegué Moisés a jutjar el poblé. I s'estigué el po-

blé davant Moisés del matí fins al vespre. u Veié el sogre de Moisés

tot el que feia ell al poblé, i digué: ¿Quina cosa és aquesta que tu

fas al poblé? ¿Per qué seus tu tot sol, i tot el poblé s'está dret da-

vant teu del matí al vespre?

15
1 digué Moisés a son sogre: Es que el poblé ve a mi per tal de

consultar Déu. 16 Quan teñen algún afer, se'n vénen a mi, i jo faig

juí entre l'un i l'altre, i els faig a saber els dictats de Déu, i les seves

decisions.

17 Llavors li digué el sogre de Moisés: No és bona cosa la que tu

fas;
18 retut hi caurás ben segur, tant tu com aquest poblé que és amb

tu; car massa feixuga és per a tu aquesta tasca: no podrás sostenir-la

tot sol.
19 Escolta, dones, la meva paraula. Jo et donaré un consell,

i será Déu amb tu. Estigues tu peí poblé davant Déu, i porta les co-

ses llurs a Déu. 20 Ensenya'ls els dictats i les liéis, i fes-Ios coneixe-

dora la via per on han de caminar, i les coses que han de fer.
21 Pero

tria't de tot el poblé homes de seny, temerosos de Déu, homes d'in-

tegritat, detestadors de la cobdícia, i posa'ls sobre ells de caps de

milenars, i de caps de centenars, i de caps de cinquantenes, i de caps

de desenes, "i jutgin ells el poblé tostemps: tot afer major, que el

portin a tu; pero tota cosa menor, judiquin-la ells. T'alleuges així

de sobre teu, i ells portaran amb tu la cárrega. 23 Si tu fas aquesta

cosa, i igualment Déu et ía manaments, tu podrás servar-te, i també

tot aquest poblé se n'anirá a son lloc en pau.

24 S'escoltá Moisés la veu de son sogre, i féu tot el que ell li acon-

sellava. 25 Triá Moisés barons de virtut de tot Israel i els estábil de

caps sobre el poblé : de caps de milenars, de caps de centenars, de

caps de cinquantenes i de caps de desenes. 2fi
I ells jutjaven el poblé

tostemps. Les coses greus, les portaven a Moisés; i tota cosa lleu,

la jutjaven ells.

27
1 acomiadá Moisés el seu sogre, el qual se'n torná a la seva térra.

18, Dt. 1, 12.
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L'ALIANZA

(XIX, i -XXIV, 18)

(C. XIX.) 1 Al primer dia del tercer mes de la sortida deis filis

d'Israel de la térra d'Egipte, entraren al desert de Sinaí.
2 Partircn

de Rafidim, arribaren al desert de Sinaí, i acamparen en el desert.

Aquí acampa Israel, davant la muntanya.
:!

I Moisés puja envers Déu, i Jahvé el crida des de la muntanya,

dient : Així dirás a la casa de Jacob, aixó anunciarás ais filis d'Israel

:

4 Vosaltres heu vist el que he fet ais egipcis, i com us he portat sobre

ales d'águila, i us he dut envers mi. 5 Ara, dones, si voleu escoltar

la meva veu, i observeu el meu pacte, sereu el meu poblé propi, entre

tots, car meva és tota la térra.
6 Vosaltres sereu per mi un reialme

de sacerdots i una nació santa. Aqüestes són les paraules que parla-

rás ais filis d'Israel.

7 Partí Moisés, i cridant els ancians del poblé, exposá a la fac llur

totes aqüestes paraules que li havia ordenat Jahvé.
8
I aixó féu de

resposta tot el poblé ensems: Tot el que Jahvé ha dit, farem.

Referí Moisés les paraules del poblé a Jahvé; 9
i digué Jahvé a Moi-

sés: Vet aquí que jo vindré a tu en calitja de núvol, per tal que es-

colti el poblé, en parlar jo amb tu, i també en tu creguin tostemps.

Anuncia Moisés les paraules del poblé a Jahvé.

10
1 digué Jahvé a Moisés: Vés al poblé, i santifica'ls avui i demá:

1, Nm. xxxiii, 15. — 3, Act. vn, 58. — 4, Dt xxix, 2 — 5, Ps. xxiii, 1.— 6, I Ptr. 11, 9.

6. — Reialme de sacerdots C^o és, i tots els membres serán consagráis a

teocrátic, del qual Tahvé será el rei Eil.
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que rentin llurs vestidures, 11
i estiguin aparellats per al dia tere; car

el dia tere davallará Jahvé a la vista de tot el poblé, dalt a la mun-

tanya de Sinaí.
12 Tu senyalarás fites al poblé tot voltant, dient:

Guardeu-vos de pujar a la muntanya, i de tocar a la seva vora; qui

la muntanya tocará, certament morirá. 13 Cap má no la tocará, ans

será o apedregat, o assagetat: bestia o home que sia, no viurá. En

sonar el corn, pujaran a la muntanya.
14 Davallá Moisés de la muntanya, envers el poblé, i santificá el

poblé, i ells rentaren les vestidures llurs.

15
1 digué al poblé: Estigueu aparellats per al dia tere: no us atan-

seu a dona.

lt;
I s'esdevingué el dia tere, en ésser matí, que comentaren trons

i llamps, i un núvol espés dalt a la muntanya, amb un fortíssim so

de trompeta, i tot el poblé que era al campament tremolava. 17 Moi-

sés féu sortir el poblé del campament a l'encontre de Déu, i s'esti-

gueren al peu de la muntanya. 18
1 la muntanya del Sinaí fumejava

tota, per tal com Jahvé era davallat amb foc damunt ella. I pujava el

seu fum així com la fumera de la fornal. I fortament tremolava tota

la muntanya. 19
1 la veu de la trompeta anava retrunyint més fort:

era que Moisés parlava, i Déu li responia amb veu de tro.

20 Davallá Jahvé a la muntanya del Sinaí, al seu cimal, i Jahvé

cridá Moisés al cim de la muntanya, i Moisés pujá.

21
1 digué Jahvé a Moisés: Davalía, i conjura el poblé, no sia que

s'arrui envers Jahvé per veure'l, i en mori un gran nombre. 22
1

ádhue els sacerdots, els quals s'atansen a Jahvé, que se santifiquin,

no sia que esclati Jahvé contra ells.

23
1 digué Moisés a Jahvé: No pot el poblé pujar a la muntanya

del Sinaí, puix que tu ens ho has vedat, dient : Afita la muntanya, i

santifica-la.

24
1 li digué Jahvé: Ves, davalía, i puja tu i Aaró amb tu, pero

els sacerdots i el poblé que no traspassin per muntar envers Jahvé,

no sia que esclati contra ells.

25
1 davallá Moisés al poblé, i parlá amb ells.

12, Hbr. xii, iS. -18, Dt. iv, 11.
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El Decáleg

(C. XX.) 1 Totes aqüestes paraules parla Déu, dient:

2
Jo só Jahvé, ton Déu, qui t'ha tret fora de la térra d'Egipte,

de la casa d'esclavitud.

a No tindrás altres déus davant ma fac.

4 No et farás escultura ni cap semblanca d'alló que és en els cels

endalt, ni d'alló que és en la térra abaix, ni d'alló que és en les aigües

davall la térra.

5 No els adorarás, ni els retrás cuite, car jo, Jahvé, ton Déu, só un

Déu gelós, qui puneix la iniquitat deis pares en els filis fins a la terca i

a la quarta generació d'aquells que m'odien, 6
i fa misericordia fins a la

milena d'aquells qui m'estimen i deis qui observen els meus preceptes.

7 No prendrás el nom de Jahvé, ton Déu, en va; car Jahvé no

deixará impunit aquell que vanament prendrá el seu nom.
8 Recorda't del dia del sábat, per tal de santificar-lo.

9
Sis dies

treballarás, i farás tots els teus quefers, 10 pero el dia seté és sábat,

consagrat a Jahvé, ton Déu. No farás cap tasca, ni tu, ni ton fill,

ni ta filia, ni ton servent, ni ta serventa, ni tot el teu bestiar, ni el

teu hoste que és dins les teves portes. 11 Car en sis dies féu Jahvé

els cels i la térra, la mar, i tot el que hi ha en ells; i el seté dia re-

posá. Per aixó beneí Jahvé el dia del sábat, i el santificá.

12Honrarás ton pare i ta mare, a fi que s'ailarguin els teus dies so-

bre la térra que Jahvé, ton Déu, et dóna.

,3 No occirás.

14 No farás adulteri.

ir'No furtarás.

1GNo llevarás contra ton pro'isme testimoni fals.

17 No cobejarás la casa de ton proisme.

2, Dt. v f 6 ; Ps. lxxx, n. — 4, Lv. xxvi, x; Dt. iv, 15; los. xxiv, 14; Ps. xcvx, 7. — 7, Lv. xix, 12;

üt.v, 11; Mt. v, 33. — 8, Dt. v, 12; Ez. xx, 12. — 11, Gn. 11, 2. — 12, Dt. v, 6; Mt.xv,4;
Eph. vi, 2. — 13, Mt. v, 21. — 17, Rom. vn, 7 ;

xm, 9.

17. — Heus ací els Deu Manaments tindrás altres déus; b) no els adorarás

que poden agrupar-se així : v. 2, intro- en lloc meu. — v. 7-1 1, un precepte.

ducció ; v. 3-6, dos preceptes: a) no I£ls altres están clarament destriats.



ÉXODE-XX, 18-XXI, 2 173

No cobejarás la muller de ton proísme, ni son servcnt, ni sa ser-

venta, ni el seu bou, ni el seu ase, ni cosa que sia del teu proismc.

18
1 tot el poblé veia els trons i els Uamps, i la veu de la trompeta,

i la muntanya fumejant. I el poblé s'esfereí, i tremolava, i s'estava

lluny.

19
I digueren a Moisés: Parla amb nosaltres tu, i oirem; pero no

parli amb nosaltres Déu, no sia que morim.
20

1 digué Moisés al poblé: No temeu! Car per tal de provar-vos,

és vingut Déu; i per tal que, amb sa temor sobre la vostra fac, no

pequeu.

21
1 s'estava el poblé lluny, i Moisés s'atansá a l'espessa calitja, on

era Déu.

L'altar

22 Digué Jahvé a Moisés: Aixó dirás ais filis d'Israel : Vosaltres

heu vist que jo us he parlat des del cel.
23No us fareu, vora meu,

déus d'argent, ni déus d'or no us fareu.
24 Altar de térra farás per

a mi, i immolarás damunt d'ell els teus holocaustos, i els teus sacri-

ficis pacífics; les teves ovelles i els teus bous. En tot lloc on faré

remembrar el meu nom, allí vindré a tu, i et beneiré. 25
I si mai

altar de pedra tu em fas, no l'edificarás de pedra tallada; car alcant

sobre ella el teu escarpre, la profanaries. 26
1 no pujarás per esgraons

al meu altar; per tal que, damunt ell, no es descobreixi ta nuesa.

Els servents

(C. XXI.) x Aquests són els judicis que promulgarás a la fac llur:

2
Si compres un servent hebreu, servirá sis anys, i el seté any,

afranquit eixirá sense rescat.

21, Dt. xviii, 16 ; Hbr. xii, 18. — 25, Dt. xxvn, 5 ; los. VIH, 31. — 2, Dt. XV, la ; Ir. xxxiv, 14.

i- — Totes les ordenacions que se- codi civil i criminal del poblé de Déu en
gueixen fins al c. XXIV, 7, formen el les sevcs línies essencials. Jtidicis,he-
Llibre del Parte o de 1'Alianza, i són el braisme que significa « ordenaments ».
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3 Si és entrat ell sol, ell sol eixirá. Si és mullerat, eixirá sa muller

amb ell.

4 Si son scnyor li ha donat muller, i aquesta li ha infantat filis o

filies, la muller i els filis d'ella serán del senyor d'ella, i ell eixirá sol.

5 Pero si diu el servent: Jo estim el meu senyor, la meva muller

i els meus filis : no vull sortir afranquit, 6 aleshores el seu senyor el

fará comparéixer davant Déu. I l'acostará a la porta o al brancal, i

allí el seu senyor li foradará l'orella amb una aleña, i ell el servirá a

perpctuítat.

Les serventes

7
Si algú ven sa filia per serventa, ella no en sortirá tal com en

surten els servente.
8
Si ella desplau al seu senyor, qui se l'havia es-

collida, faci-la rescatar, pero a gent estranya no la podrá vendré,

per tal com l'ha decebuda.

9 Pero si l'ha destinada al seu fill, segons consuetud de les filies

lará per a ella.

10 Si en pren una altra, ni el seu nodriment, ni el seu vestit, ni el

seu conjugal, no li minvará. 11
Si ell aqüestes tres coses no li do-

nava, sortirá ella de franc, sense rescat.

L'homicidi

12 Qui un home ferirá, talment que en morí, de mort morirá.

13 Si ell no duia intent d'occir-lo, ans Déu sota sa má el feia escau-

re, jo t'assenyalaré un lloc on pugui refugiar-se. 11 Pero quan un

home s'abrivará contra un seu proi'sme per occir-lo de traidor, fins

de Faltar meu l'arrencarás per tal que mori.

12, Lv. xxiv, 17. — 13, Dt. xix, 2.

6. — Elfará comparéixer davant Déu. es pot interpretar deis magistrats, igual

Gr. diu: « Al tribunal de Déu », <;o que que el text hebreu.
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Els fills desnaturats

15 Qui son pare o sa mare percudirá, de mort morirá.

1B Qui un home robará, tant si se l'ha venut, com si és trobat

en son poder, de mort morirá.

17 Qui son pare o sa mare maleirá, de mort morirá.

Les baralles

18 Quan homes es barallaran, i l'un ferirá son proisme amb una

pedra o amb el puny, i no en morirá, pero en fará Hit,
1!1

si es lleva i

camina per fora amb son bastó, absolt será qui l'ha ferit; solament

el rescabalará deis dies que ha vagat i tindrá compte de fer-lo guarir.

20
Si algú ferirá el seu servent o la seva serventa amb verga, tal-

ment que morí sota ses mans, será punit.

21 Pero si tan sois un dia o dos dies sobreviu, no será punit, car

argent seu és.

L'avortament

22 Quan homes es barallaran i percudirán una dona en cinta, tal-

ment que ella deslliuri el seu fruit, sense altre dany, hom será mul-

tat segons que el marit de la dona li imposará, i segons que els ar-

bitres estimaran.

23 Pero si sen segueix dany, aleshores posarás vida per vida, 24
ull

per ull, dent per dent, má per má, peu per peu, 25 cremada per cre-

mada, ferida per ferida, macadura per macadura.

26
Si algú fereix l'ull de son servent o l'ull de sa serventa, i l'hi fa

perdre, peí seu ull, de franc el llibertará.

27
Si la dent de son servent o la dent de sa serventa ell ía caure,

per la seva dent, de franc el llibertará.

17, Lv. xx, 9; Pr. xx, 20; Mt. xv, 4; Me. vir, 10. — 24, Lv. xxiv, 20 ; Dt. xix, 21; Mt. v, 38.
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Les maleses del bestiar

28
Si un bou corna un home o una dona, que en mor, el bou será

apedregat, i la seva carn no será menjada; pero el senyor del bou

será innocent.

29
Si el bou és cornador d'ahir i de abans d'ahir, i, advertiment

fet al seu amo, no l'ha tingut en guarda, i occeix home o dona, el

bou será apedregat, i el senyor també será occit.
30 Pero si preu de

redempció li és imposat, aleshores, en rescat de sa vida, aitant donará

com posat li será.

31 Si el bou a fill o filia corna, segons aquest mateix juí li será fet.

32
Si el bou a servent o serventa corna, son amo donará trenta

sicles d'argent al senyor del servent, i el bou será apedregat.

Els descuits perillosos

33
Si algú deixa oberta una cisterna, o havent cavat una cisterna,

no la tanca, i hi cau un bou o un ase,
34 Tamo de la cisterna refará el

dany ; rescabalará en argent els amos de la bestia, pero la bestia morta

será d'ell.

35 Si el bou d'un fereix el bou d'un altre, talment que en mor, es

vendrá el bou viu, i es partirán el preu, i també la bestia morta será

partida.

36
Si era sabut que el bou cornava d'ahir i d'abans d'ahir, i ell no

l'ha tingut en guarda, rescabalará bou per bou, i la bestia morta será

seva.

El furt

(C. XXII.) 1
Si un home furta bou o ovella, tant que l'hagi mort

com venut, cinc bous pagará per bou, i quatre ovelles per ovella.

2
Si el lladre és trobat tot esportellant, i és percudit i en mor, no

1, II Reg. xn, 6.
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será hom reu d'homei. 3 Pero si el sol era alcat damunt seu, hom

será reu d'homei.

El lladre ha de rescabalar; si no té res seu, será venut en rescaba-

lament del seu furt.

4
Si és atrapat en sa má furt de bou, o d'ase, o d'ovella, encara

vius, pagará el doble.

•

r>

Quan hom pastura al camp o a la vinya, i avia el ramat que

pasturi al camp d'altri, del bo de son camp, o del bo de sa vinya res-

cabalará.

Els lvcendiaris

G Si esclata un foc i pren en esbarzers i es cala en unes garbes, o en

el blat per segar, o en tot el camp, qui ha calat el foc pagará el cremat.

El dipósit i el préstec

7
Si algú confia a son company argent o objectes a guardar, i és

robat aixó de la casa de 1'home, si el lladre és trobat, restituirá el

doble.

8 Si el lladre no és trobat, el senyor de la casa compareixerá davant

Déu i jurará no haver posat la má sobre el bé de son company.
9A cada defraudació, sia bou, ase o ovella, sia una vestidura, o

qualsevulla cosa perduda, de la qual es dirá: Cert, és aixó, anirá

davant Déu la causa de tots dos; i aquell a qui Déu mostrará culpa-

ble, restituirá el doble a son company.
10 Si hom encomana en guarda a son pro'ísme ase, o bou, o ovella,

qualsevulla bestia, i aquesta mor, o és fracturada, o és enduta sense

que ningú ho hagi vist,
n jurament de Jahvé hi haurá entre ells dos,

com ell no ha posat la má sobre el bé de son company. L'amo se

n'acontentará i no hi haurá restitució.

12 Pero si la bestia li ha estat robada, ell en rescabalará qui n'és amo.

12, Gn. xxxi, 39.
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13 Si ha estat trossejada, la portará en testimoni, i no ha de resca-

balar peí trossejament.

14
Si algú manlleva de son company una bestia i aquesta se li es-

guerra o mor en abséncia de Tamo, ell ha de rescabalar. 15
Si l'amo

era present, no ha de rescabalar. Si n'era llogater, entra en el preu

de lloguer.

El rapte de les verges

1G
Si algú sedueix una donzella, encara no desposada, i dorm amb

ella, caldrá que en pagui el dot i la prengui per muller seva.

''Si el pare d'ella es nega a donar-la-hi, aitant d'argent pesará com

és el dot d'una donzella.

18No deixarás viure fetillera.

19 Tot aquell qui amb bestia jaurá, de mort morirá.

-°Qui oferirá sacrifici ais déus, íbra de Jahvé, exterminat será.

21No oprimirás ni afligirás el foraster, car íorasters fóreu vosaltres

en térra d'Egipte.

22 Vídua ni orfe no vexareu. 23
Si tu l'oprimeixes d'alguna manera,

i ell clama a mi, jo certament escoltaré la seva clamor, 24
i s'abrandará

la meva ira, i us occiré a glavi, i serán vídues les vostres mullers, i

orfes els vostres filis.

La usura

20
Si bestreus diners a algú del meu poblé, al pobre que és amb tu,

no serás per a ell com un usurer, no posarás guanys damunt ell.

26 Si prens en penyora el mantell de ton pro'isme, abans de pon-

dre's el sol l'hi tornarás. 27 Car aixó és sa cobertura única i la vesti-

dura de sa pell. ¿Sobre qué s'ajauria? I s'esdevindrá que en clamar

ell a mi, jo l'escoltaré, perqué só misericordiós.

28Déu no flastomarás, ni el cap de ton poblé no maleirás.

16, Dt. xxii, 2S. — 20, Lv. xix, 4. — 22, Zach. vil, 10. — 28, Act. xxm, 5.

17. — El dot d'una doncella. Segons gent, aproximadament unes i5opesse-

Dt. XXII, 29, era cinquanta sicles d'ar- tes.
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Justicia i cakitat

29No t'endarrerirás a donar-me el caramull de la teva era, ni el

sobreeixit del teu cup.

El primogénit de tos filis em donarás.

30 ígualment farás amb ton bou i amb ta ovella : set dies será el

primer nat amb sa mare i el dia vuité me '1 donarás.

31Homes sants heu d'ésser per a mi; per aixó, carn trossejada en

el camp no menjareu : ais cans la gitareu.

(C. XXIÍi.) *No escamparás rumor fals. No posarás la teva má

amb la de l'inic, per llevar fals testimoni.

2No irás darrera la turba per fer mal, ni dins un procés no res-

pondrás aíegint-te al major nombre per fer un tort.

3No afavorirás el pobre en un juí seu.

4
Si t'escaus amb el bou de ton enemic, o l'ase, esgarriat, a ell el

tornarás.

5
Si veus l'ase de ton enemic acloíat sota la seva cárrega, et guar-

darás bé d'abandonar-lo ; ans el descarregarás junt amb son amo.

°No farás tort al teu pobre, quan pledejará.

7 De causa falsa t'allunyarás : innocent ni just no occirás; car no

justificaré l'inic.

8 Suborn no prendrás, car suborn cega els que més hi veuen, i per-

verteix les paraules deis justos.

9 L'estranger no afligirás, car vosaltres coneixeu prou Pánima de

l'estranger, puix que estrangers fóreu en térra d'Egipte.

L'any sabátic

10
Sis anys sembrarás la teva térra, i en collirás els esplets; 11 pero

el seté la deixarás vagar; la deixarás en repós, per tal que hi mengin

els pobres del teu poblé; i la sobranca llur se la menjará la bestia del

camp. Així farás amb ta vinya i amb ton oliverar.

29, Ez. xliv, 30. — 31, Lv. xxn, 8. — 4, Dt. juui, i; Dn. mi, 8, Dt. xvi, 19; Ecdi, xx, 31.—
9, Gn. xlvi, 6.
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12Per sis dies farás el teu treball, i el dia seté reposarás: per tal

que reposi el teu bou i el teu ase, i perqué el fill de ta serventa i

l'hoste respirin.

13A tot aixó que us he dit parareu compte. Del nom deis déus

estranys no fareu esment: no será oít de ta boca.

LES SOLEMN1TATS AXUALS

uTres voltes l'any em celebrarás solemnitat.

15 La solemnitat deis ázims observarás. Set dies menjarás pa alís,

segons que t'he manat per al temps del mes de les espigues, perqué

dins ell sortires de l'Egipte ; i ningú no es presentará a ma fac, amb

la má buida.

16
1 la solemnitat de les messes : la de les primeries de ton con-

reu, d'alló que haurás sembrat en el camp.

I la solemnitat de les collites : en cloure l'any, llavors que collirás

els teus treballs del camp.
17 Així tres voltes l'any tot baró teu apareixerá a la fac de Jahvé

Sobirá.

18No sacrificarás amb pa fermentat la sang de ma víctima, ni se

servará a la nit el greix de ma festa fins al matí.

19 La flor de les primícies del teu camp portarás a la casa de Jahvé

ton Déu.

No courás el cabrit amb la llet de sa mare.

15, Dt. xvi, 16 ; Eccli. xxxv, 6. — 19, Dt. xiv, 21.

14. — Tres voltes. Es refereixen a la

Pasqua, la Pentecosta i la testa deis

Tabernacles, en les quals tots els ho-

mes calia que es congreguessin on hi

hagués l'Arca. (Cf. XXXIV, 18 ss.

Deut., XVI).

1 5 .
—La solemnitat deis áijms. Pasqua.

16.—La solemnitat de les messes. La

Pentecosta. La solemnitat de les collites.

La deis Tabernacles. En la primera

s'oferien a Déu els primers pans fets

amb el blat acabat de segar. També es

deia de les s(imanes, puix se celebrava

set setmanes després de la Pasqua. La
segona festa s'esqueia a la fi de l'any

económic o agrícola.
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La pkotecció de Jahvé

20 Vet aquí que jo envió un ángel a ta fac;, per tal que et guardi

en el camí, i et dugui al lloc que t'he aparellat.
21 Guarda't davant

ell, i escolta la seva veu i no li siguis rebel, car no perdonará pas les

vostres faltes, puix que el meu nom és en ell.
22 Car si escoltes bé

la seva veu, i fas tot el que parlaré, seré enemic de tos enemics, i

afligiré els qui t'afligirán.
23 Car anirá l'ángel meu a la teva fac, i et

durá envers l'amorreu, i l'heteu, i el ferezeu, i el cananeu, i l'he-

veu, i el jebuseu; els quals jo atuiré.

24 No et prosternarás davant els déus llurs, ni els servirás, ni estra-

farás cap de les obres llurs, ans totalment els destruirás i romprás a

miques llurs esteles.

25 Vosaltres honorareu Jahvé, Déu vostre, i jo beneiré el vostre pa,

i la vostra aigua, i allunyaré la malaltia de dins teu.
26 No hi haurá

dona orbada ni eixorca dins ta térra, i el nombre de tos dies emplenaré.

27 Ma paüra enviaré davant ta fac, i aterriré tots els pobles, ais

quals tu irás, i posaré d'espatlles a tu tots els teus enemics. 28
Jo en-

viaré la vespa al davant teu, i ella escampará de ta fac l'heveu, el

cananeu i l'heteu.

29 No els gitaré de ta fac en un sol any, no fos que la térra tornés

erma, i les teres del camp es multipliquessin sobre tu.
30 A poc a

poc els gitaré de ta fac, fins que tu haurás crescut i heretarás la tér-

ra.
31

1 fixaré les teves fites: de la Mar Roja fins a la mar deis filis-

teus, i del desert fins al riu. Car a la vostra má lliuraré els habitants

de la térra, per tal que els foragitis de davant teu.
32 No clourás pac-

te amb ells ni amb els déus llurs.
33 No habitaran en la teva térra,

perqué no et fessin pecar contra mi, car si servies els déus llurs,

aixó certament fóra per a tu un parany.

22, Dt. vii, ii. — 23, Dt. vii, 22.; los. xxiv, 11.— 28, Dt. vn, 20. — 32, Dt. vil, 2

24. — Esteles. Columnes que localit- 25. — Gr. afegeix : el vostre pa '
i el

zaven o representaven les divinitats vostre vi'.

en els cuites idolátrics de l'antiga Pa- 31 .—Mar deis filisteus. Co és, la Me-
l¿stina. diterránia.—Deldeserl. L'Arábia pétrea.

Al riu. L'Eufrates.
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Les taüles de pedra

(C. XXIV.) M digué Jahvé a Moisés: Puja envcrs Jahvé tu amb

Aaró, Nadab i Abiú, i amb setanta deis ancians d'Israel, i adorareu

de lluny. 2 Pero només Moisés s'atansará a Jahvé : ells no s'atansa-

ran, ni el poblé no pujará amb ell.

3
I vingué Moisés i recontá al poblé totes les paraules de Jahvé

i tots els ordenaments. I tot el poblé respongué a una veu, i digué

:

Totes les paraules que Jahvé ha dit, nosaltres les complirem.
4
I escriví Moisés totes les paraules de Jahvé. I llevant-se de bon

matí, aixecá un altar al peu de la muntanya, i dotze fites per a les

dotze tribus d'Israel.

5
I trámete els joves deis filis d'Israel, a oferir holocaustos, i im-^

molar vedells, victimes de pacificació, a Jahvé.
6
I prengué Moisés

la meitat de la sang, i la posa dins de griales, i espargí l'altra meitat

de la sang damunt Faltar.

7
I prengué el Llibre del pacte, i el llegí a orelles del poblé. I di-

gueren: Tot aixó que Jahvé ha dit, farem i escoltarem.

8 Llavors prengué Moisés la sang i l'espargí sobre el poblé, i digué:

Vet aquí la sang del pacte que, amb totes aqüestes paraules, Jahvé ha

clos amb vosaltres.

9
I puja Moisés amb Aaró, Nadab i Abiú, i els setanta d'entre els

ancians d'Israel.

10
1 veieren el Déu d'Israel. I sota els seus peus hi havia com

una obra de rajóla de safir, com el mateix cel per la seva nitidesa.

11
1 damunt els nobles d'entre els filis d'Israel no allargá Ell la seva

má. Solament ells veieren Déu, i menjaren i begueren.

12
1 digué Jahvé a Moisés : Puja envers mi a la muntanya, i esti-

gues-te allí, i et donaré les taules de pedra : la llei i els manaments

que jo mateix he escrit per a llur ensenyament.

13 S'aká Moisés, amb Josué, son ministre, i puja Moisés a la mun-

tanya de Déu.

8, Hbr. ix, 20.
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11
1 cll havia dit ais ancians: Espereu-nos aquí, fins que tornarem

a vosaltres. Vet aquí que Aaró i Hur són amb vosaltres. Qui tingui

querella, que s'adreci a ells.

15
1 puja Moisés a la muntanya, i el núvol cobrí la muntanya,

16
i la gloria de Jahvé reposa dalt a la muntanya del Sinaí, i el núvol

la cobrí per sis dies. I, el seté dia, Jahvé crida Moisés d'en mig del

núvol.

17 L'aspecte de la gloria de Jahvé era ais ulls deis filis d'Israel com

un foc abrusador sobre el cim de la muntanya.
18

1 Moisés entra en mig del núvol, i puja a la muntanya. I resta.

Moisés dalt a la muntanya quaranta dies i quaranta nits.



LA CASA DE DÉU

(XXV, i -XXVIII, 42)

(C. XXV.) 'Parla Jahvé a Moisés, dient: 2 Digues ais filis d'Is-

rael que hom reculli per a mi una lleuda : de tot home qui de bon

grat la donará, preneu-ne la meva lleuda.

3
I aquesta és l'ofrena que prendreu d'ells: or, i argent, i coure;

4 porpra violada, i grana, i verm-carmesí, i lli, i pél de cabra; 5
i pells

de moltons roges, i pells de dofins, i fusta d'acácia.
6
I oli per al llu-

mener, i bálsams per a l'oli de la unció, i per a l'encens de perfums.

7
I pedrés d'ónix, i pedrés d'encast per a l'efod i el pectoral.

"I em faran un santuari per tal que jo habiti en mig d'ells.
,J

Just

com el model que jo et mostraré, i segons la semblanca del Taber-

nacle, i la semblanca de tots sos atuells, talment així el lareu.

L'arca

10Fareu una arca de fusta d'acácia, de dues colzades i mitja de

llargária, d'una coizada i mitja d'amplária, i d'una coizada i mitja

d'akária. 1

1

1 la revestirás d'or pur: de dins i de fora la revestirás.

Damunt ella, al volt, farás una orla d'or.

12
I farás íondre, per a ella, quatre anelles d'or, i les posarás a sos

quatre peus: dues anelles a l'un costat, i dues anelles a l'altre costat.

13
I farás unes barres de fusta d'acácia, i les revestirás d'or. 14

I pas-

sarás les barres dins les anelles del costat de Tarca, per portar-hi

9, Hbr. IX, 2.
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Tarca. ir> Dins Ies anelles de Tarca restaran les barres: no es llevaran

d'ella. posarás dintre Tarca el Testimoni que jo et donaré.

17
1 farás un propieiatori d'or pur, de dues colzades i mitja la seva

llargária, i d'una coizada i mitja la seva ampiaría.

18
I farás dos querubins d'or: d'or batut els farás, i els posarás ais

dos extrems del propieiatori.
!3

I posarás Tun querubí a Tun cap

d'encá, i Taltre querubí a Taltre cap d'enllá : ais dos caps del propi-

eiatori posarás els querubins.

20
I tindran els querubins les ales esteses part damunt, cobrint el

propieiatori amb les ales llurs. lies cares llurs, girades Tuna envers

Taltra: envers el propieiatori miraran les cares deis querubins.

21
1 posarás el propieiatori damunt Tarca; i posarás dintre Tarca el

Testimoni que jo et donaré.

22
1 allí em constituiré amb tu: de damunt estant del propieiatori,

entre els dos querubins que hi haurá damunt Tarca del Testimoni, és

d'on et parlaré tot alió que t'he d'ordenar per ais filis d'Israel.

La taula de la proposició

23
1 farás una taula de fusta d'acácia, de dues colzades de llarg,

d'una coizada d'ample, i d'una coizada i mitja d'alt.
24

I la revestirás

d'or pur; i, a l'entorn seu, hi farás una orla d'or.
25 Tot al volt, farás

una franja ampia d'un pam, i farás al volt una orla d'or sobre aques-

ta franja.

26
1 hi farás quatre anelles d'or, i posarás les anelles ais quatre an-

gles de sos quatre peus. 27
Junt a la franja, hi haurá les anelles, per

a ésser-hi posades les barres de portar la taula.

28
I farás les barres de fusta d'acácia, i les revestirás d'or; amb

elles será portada la taula.

16. — El Testimoni. Les dues taules

de pedra on era escrit el Decaleg.

17. — / farás mi propieiatori. Laco-
berta di l'Arca. Es deia propieiatori en

el sentit d'expiació, perqué el dia asse-

nyalat, el gran sacerdot l'aspergia amb
la sang de les victimes per tal de re-

conciliar el poblé amb Déu.

14 - ANTIC TESTAM1 NT I



i86 ÉXODE-XXV, 29-XXVI, 1

29
1 farás les seves pláteres, i les seves navetes, les fíales i els seus

veires, amb qué s'ha de ministrar la libació; d'or pur els farás.

30
I posarás damunt la taula el pa de proposició, a ma fac tostemps.

El canelobre

31
1 farás un canelobre d'or pur: d'or batut farás el canelobre:el peu,

el tronc, els calzes, els botons i les flors, serán d'una peca amb ell.

32 Sis brocs sortiran deis seus costats: tres brocs de l'un costat del

canelobre, i tres brocs de l'altre costat del canelobre.

33 Tres calzes de forma d'ametlla amb botó i flor hi haurá a l'un

broc, i tres calzes de forma d'ametlla amb botó i flor, a l'altre broc

:

així mateix en els sis brocs que sortiran del canelobre.

3i
I en el canelobre mateix, hi haurá quatre calzes, de forma d'a-

metlla amb llurs botons i flors :

35 un botó sota dos deis seus brocs, un

altre botó sota dos altres deis seus brocs, i un altre botó sota els

altres dos brocs; per ais sis brocs que surten del canelobre.

36 Botons i brocs serán d'una peca amb ell: tot ell batut, d'una

sola peca, d'or pur.

37
1 hi farás set llánties; i hi pujarás les llánties, que iHuminin l'espai

de davant seu.

38
I les esmocadores i els braserets serán d'or pur. 39Un talent

d'or pur será esmercat en totes aqüestes eines.

40
1 prendrás compte de fer-ho segons l'exemplar llur que se t'ha

mostrat a la muntanya.

El tabernacle i la tenda

(C. XXVI.) J
I farás el Tabernacle amb deu cortines: de lli retort,

i de porpra violada, i grana, i verm-carmesí; amb querubins les farás,

obra de mestre.

40, Act. vn, 44; Hbr. vm, 5.

30. — El pa de la proposició. Els que cácia (v. 23), per a ésser presentáis al

es posaven damunt la taula de fusta d'a- Senyor.
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2 La llargária d'una cortina será de vint-i-vuit colzades; 1'amplária,

de quatre colzades. Així una cortina; i una sola será la mida de totes

les cortines.
3 Cinc cortines s'ajustaran cadascuna amb la del seu

costat. Així mateix, cadascuna amb la del seu costat, s'ajustaran les

altres cinc cortines.

4
1 farás llacades de porpra violada a la randa de Tuna cortina que

és a l'extrem de l'un rengle; i igualment farás a la randa de la cor-

tina extrema de l'altre rengle.

5 Cinquanta llacades farás a la primera cortina, i cinquanta llacades

farás a la vora de la cortina darrera del segon rengle, talment que

les llacades s'avinguin cadascuna amb la del seu davant.

tí

I farás cinquanta fermalls d'or, i junyirás les cortines l'una amb

l'altra amb els fermalls, per tal que sia un el Tabernacle.

7
I farás per a damunt la tenda del Tabernacle veles de pél de

cabra: en farás onze.

8 La llargária d'una vela será de trenta colzades, i 1'amplária será

de quatre colzades : així será una vela, i una sola será la mida de les

onze veles.

9
I ajuntarás cinc veles de l'una banda, i sis veles de l'altra banda;

doblarás, pero, la sisena vela a la cara del davant de la tenda.

10
1 farás cinquanta llacades a la randa de la vela primera, l'ex-

trema del rengle, i cinquanta llacades a la randa de la vela extrema

de l'altre rengle.

11
1 farás cinquanta fermalls de coure, i entrarás els fermalls a les

llacades i junyirás la tenda, que no en faci sinó una.

^'Quant al sobrant de les veles de la tenda, la meitat de la vela

sobrera penjará darrera del Tabernacle. 13
1 la coizada de l'una banda

i la coizada de l'altra banda que sobrará de la llargária de les veles

de la tenda será estesa ais costats del Tabernacle, a banda i banda,

per tal de cobrir-lo.

14 Encara farás a la tenda un cobertor de pells de moltó enverme-

llides, i un altre cobertor, part d'amunt, de pells de dofins.

15
1 farás les posts dretes del Tabernacle de fusta d'acácia; 16 de

deu colzades será la llargária de la post, i d'una coizada i mitja l'am-
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plária: així cada post. 17 Dos espigons tindrá cada post, ajustats l'un

amb l'altre. I així farás totes les posts del Tabernacle. 18 De les posts

del Tabernacle, vint posts serán de cara al Negueb, devers migjorn.

farás quaranta peus d'argent davall les vint posts: dos peus

davall la una post per ais dos espigons. 20
1 a l'altre costat del Ta-

bernacle, a la banda del Nord, vint posts més; 21 amb llurs quaranta

peus d'argent: dos peus sota cada post. 22
I per a l'altre costat del

Tabernacle, a ponent, farás sis posts.

23
1 farás dues posts per ais cantons del Tabernacle, part darrera.

24
1 serán aparionades part davall, i igualment serán aparionades part

damunt, devers la primera anella. Així serán les dues posts que hi

ha ais dos cantons. 28 Serán, dones, vuit, aqüestes posts, amb llurs

peus d'argent, que són setze peus : dos peus sota l'una post, i dos

peus sota l'altra post.

26
1 farás travessers de fusta d'acácia; cinc per a les posts de l'un

costat del Tabernacle, 27
i cinc altres travessers per a les posts de

l'altre costat del Tabernacle ; i cinc travessers més per a les posts del

Tabernacle de la banda de ponent. 28
1 el travesser mitger passará

peí mig de les posts de cap a cap. 29
1 revestirás d'or les posts. I

farás d'or les anelles llurs per 011 han de passar els travessers; i els

travessers també els revestirás d'or.

30
1 drecarás el Tabernacle segons el patró que se t'ha mostrat a la

muntanya.
31

1 farás un vel de porpra violada i grana, i de verm-carmesí i lli

retort; d'obra de mestre el farás amb querubins. 32
1 el posarás da-

munt quatre columnes d'acácia revestides d'or, amb els capitells d'or,

i damunt quatre peus d'argent. 33
1 posarás el vel sota els fermalls,

i allí, part de dins del vel, entrarás Tarca del Testimoni; i el vel us

fará de partió entre el Sant i el Sant-dels-sants.

34
1 posarás el propiciatori damunt Tarca del Testimoni, dins el

Sant-dels-sants.

35
1 posarás la taula part enfora del vel; i el canelobre, enfront la

taula, al costat del Tabernacle, a migjorn. Pero posarás la taula de-

vers Septentrió.
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36 A l'entrada de la tenda farás un cobricel de porpra violada i gra-

na, i de verm-carmesí i lli retort: obra de brodador.

37
1 farás per a aquest cobricel cinc columnes d'acácia, i les reves-

tirás d'or; i els capitells serán també d'or; i fondrás per a elles cinc

peus de coure.

L'ALTAR DELS HOLOCAUSTOS

(C. XXVII.) X
I farás l'altar de fusta d'acácia, de cinc colzades de

llarg, i de cinc colzades d'ample; l'altar, dones, será quadrat, i de

tres colzades d'akária.

2
I farás els corns ais seus quatre cantons, i els seus corns serán

d'una peca amb ell. I el revestirás de coure.

3
I farás les bassioles per a recollir la cendra, i les pales, i els vei-

res, i els garfis, i els braserets; i tots aquests estrés, els farás igual-

ment de coure.

4
I hi farás un engraellat, obra de malla de coure; i a la malla farás

quatre anelles de coure ais quatre caps. 5
I el posarás sota el bas-

tidor de l'altar, fent que entri la malla fins a mitjan altar.

6
i farás barres per a l'altar, barres de fusta d'acácia, i les revestirás

de coure. 7
I les barres entraran a les anelles; i serán les barres ais

dos costats de l'altar, per a quan hagin de portar-lo.

8 E1 farás buit, de posts; segons que se t'ha mostrat a la mun-

tanya, així el farás.

L'atri

9
I farás l'atri del Tabernacle: a la cara del Négueb, a migjorn;

Ies cortines de l'atri serán de lli retort, de cent colzades de llarg a

l'una banda. 10
I les vint columnes i els vint sócols serán de coure;

i els capitells de les columnes i llurs garlandes, d'argent.

1 .
— /farás l'altar. Es tracta de l'al- o pedruscall permeable, recobert de cou-

tar deis sacrificis, alt de 1 ni. i mig i re. Damunt seu es cremaven les vícti-

llarg de 2 m. i mig, sense fons per tal mes deis sacrificis i es mantenía sempre
que s'escolés la sang, tot ell pie de térra el foc sagrat.
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11
1 així mateix a la banda nord, al llarg, les cortines serán de cent

colzades de llargária, amb les vint columnes i els vint sócols de cou-

re; i els capitells de les columnes i les garlandes serán d'argent.

12
1 a l'amplada de l'atri, a la banda de ponent, les cortines serán

de cinquanta colzades, amb les deu columnes i els deu sócols llurs.

13
1 a l'amplada de l'atri, a la banda de llevant, a sol ixent, serán

de cinquanta colzades: u quinze colzades de cortina hi haurá a l'una

banda, amb tres columnes i amb tres sócols. 15
1 quinze colzades de

cortina a l'altra banda, amb tres columnes i tres sócols.

1G
I a la porta de l'atri, hi haurá un cobricel de vint colzades, de

porpra violada, i grana, i verm-carmesí, i lli retort, obra de broda-

dor, amb quatre columnes i quatre sócols.

17 Totes les columnes de l'atri, entorn, serán unides amb garlan-

des d'argent, i els capitells llurs també d'argent; i els sócols, de

coure.

18 La llargária de l'atri será de cent colzades; l'amplária, de cin-

quanta colzades per banda; i l'alcária, de cinc colzades; de lli retort;

i els sócols serán de coure.

19 Tots els utensilis del Tabernacle, de tot el seu servei, i tots

els seus perns, i tots els penis de l'atri, serán de coure.

L'OI.I DEL CANELOBRE

20
1 comandarás ais filis d'Israel que et portin oli pur, vergc, per al

canelobre, que nodreixi les Uánties per iHuminar sempre.

21A la tenda del Testimoni, part enfora del vel que hi haurá da-

vant del Testimoni, en tindrá cura Aaró amb sos filis, del vespre fins

al matí, a la fac de Jahvé : estatut perpetual és aixó en les generes

llurs, per ais filis d'Israel.

Vassemblea, car allí Jahvé es comuni-

2i. — Tenda Je! Testimoni i també de cava amb el seu poblé.
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Les vestidukes sacerdotals

(C. XXVIII.) l
l tu, fes-te atansar Aaró, germá teu, i sos filis

amb ell, d'en mig deis filis d'Israel, per tal que ell, Aaró, amb Na-

dab i Abiú, Eleazar i Itamar, filis d'Aaró, exerceixin davant meu el

sacerdoci.

2
I farás vestidures de santedat per a Aaró, ton germá, per a gloria

i ornament. 3
I parlarás a tots els sapients de cor, els quals jo he

omplert d'esperit de saviesa, que tacin les vestidures d'Aaró, per

consagrar-lo, per tal que exerceixi el sacerdoci davant meu.
4
I aqüestes són les vestidures que faran: un pectoral, un efod,

un paMi, una túnica de malla, una tiara i un cenyidor.

I així faran les vestidures santes per a Aaró, ton germá, i per a

sos filis, per tal que exerceixin el sacerdoci davant meu. 5 Prendran

or, i porpra violada, i grana, i verm-carmesí, i lli.

G
I faran l'efod d'or, de porpra violada, i grana, verm-carmesí i lli

retort, obra de mestre.

7 Als dos extrems tindrá dos humerals, junyidors, que l'ajustin.
8
I

el lligam que damunt seu el cenyirá será d'una peca amb ell, i del

mateix treballat : d'or, i porpra violada, i grana, i verm-carmesí, i lli

retort.

9
I prendrás dues pedrés d'ónix i gravarás al damunt els ñoras deis

filis d'Israel.
10

Sis deis noms, damunt l'una pedra; els altres sis

noms, damunt l'altra pedra: per l'ordre de les generacions llurs.

11 Amb treball de cisellador de pedra, com a gravat de segells, cise-

llarás les dues pedrés amb els noms deis filis d'Israel. I les encastarás

amb encastos d'or.
12

1 posarás les dues pedrés ais humerals de l'efod,

com pedrés de remembranca per ais filis d'Israel. Així Aaró portará

els noms llurs, a la fac de Jahvé, ais dos humerals per remembranca.
13

1 farás encastaments d'or.
14

1 dues cadenes d'or fi; trenades

les farás, a manera de cordons; i posarás les cadenes trenades ais en-

taments.
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El pectoral

ir
'I farás el pectoral del juí, obra de mestre. Així com l'obra de

l'efod el farás: d'or, de porpra violada, i grana, i verm carmesí, i Ui

retort el farás.

1G Quadrat será, i doblat: d'un pam de llargária i d'un pam d'am-

plária.
17

1 l'omplirás d'encastaments de pedrería, en quatre rengs de

pedrés.

L'un reng, un sárdic, un topazi, i una maragda : aquest és el pri-

mer reng.

18
El segon reng, un robí, un sanr i un diamant.

19 El tercer reng, un jacint, una ágata, i una ametista.

20 El quart reng, un crisólit, un ónix i un jaspi.

I serán encastades en or, en llurs encaixos. 21 Les pedrés serán

segons els ñoras deis filis d'Israel: dotze; segons els noms llurs, en

gravadura de segell, cada una amb el seu nom, elles serán segons les

dotze tribus.

22
1 farás per al pectoral cadenetes d'or fi, trenades a faisó de

cordons.

23 Encara, farás sobre el pectoral dues anelles d'or ; i posarás les

dues anelles ais dos extrems del pectoral. 24
1 posarás les dues ca-

denetes d'or a les dues anelles ais extrems del pectoral. 25
1 els dos

extrems de les dues cadenetes, els fixarás ais dos encastos; i els

cordarás igualment ais numeráis de l'efod, a la banda de davant.

26
1 farás dues anelles d'or, i les posarás ais altres dos extrems

del pectoral, girat envers l'efod, part de dins.

27
í farás dues anelles d'or, i les posarás al capdavall deis dos hu-

merals de l'efod, a la banda del davant, al lloc de sa juntura, part da-

munt del lligam de l'efod.

15. — Jfaros elpectoral. Vg. tradueix:

«Rationale quoque iudicii facies ». Te-
nia una certa semblanza amb els pec-

torals egipcis, pero niolt diversa signi-

ficado. Era magnífica obra d'orfebre-

ria que queia damunt el pit.
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28
1 el pectoral, per ses anelles, es lligará a les anelles de l'efod

amb una cinta de porpra violada, de manera que ell se servi damunt

el lligam de l'efod, i el pectoral no es retiri de l'efod.
29 Així Aaró

portará els noms deis filis d'Israel en el pectoral del juí, sobre son

cor, en entrar al Santuari, en remembranza eterna a la fac, de Jahvé.

30
1 posarás dins el pectoral del juí els Urim i els Tummim, i serán

sobre el cor d'Aaró en entrar ell a la fac de Jahvé. I portará Aaró

el juí deis filis d'Israel, sobre el seu cor, a la fac de Jahvé, perpe-

tualment.

31
1 farás el palli de l'efod, tot ell de porpra violada. 32

1 al mig,

hi haurá l'obertura per a entrar el cap : al volt de sa obertura hi hau-

rá una franja, obra de teixidor : així com l'escolladura d'un osberg,

que no s'esquinci. 33
1 farás a la seva fimbria magranes de porpra

violada, i grana, i verm-carmesí, amb campanetes d'or entremig, tot

voltant: 34 una campaneta d'or i una magrana, una campaneta d'or i

una magrana, tot voltant de la fimbria del paHi. 35
1 se'l revestirá

Aaró per ministrar, perqué se senti sa remor en entrar ell al San-

tuari a la fac de Jahvé, i en sortir-ne. I així no morirá.

36
1 farás una llanda d'or fi, i sobre ella, entalladura de segell,

aixó gravarás: Consagrat a Jahvé. 37
1 la fermarás amb cordó de

porpra violada al damunt de la tiara, i será a la banda davantera de

la tiara.
38

1 será sobre el front d'Aaró, i així portará Aaró les trans-

gressions deis filis d'Israel en les coses santes, en tots els sants do-

natius que ells hauran consagrat. Ella, dones, será sobre el seu

iront perpetualment, per tal de fer-los acceptes a la fac de Jahvé.
39

1 teixirás, de malla, la túnica de lli; i farás una tiara de lli; i

un cenyidor farás: obra de brodador.

35, Eccl. x'-v, 1 1

.

30.— Els Urim i els Tummim. Literal-

ment signifiquen: llum i perfecció. (Vg.:

Doctrina»! el Veritatem.) Probableme nt

eren dues pedrés tallades que portaven

els noms de les dotze tribus i es duien

dintre el pectoral, deles quals se servia

Aaró per a consultar Déu : l'una dona-
va la resposta afirmativa i l'altre la ne-

gativa. Així es que una pedra devia

representar Déu com a Llum i Veritat;

l'altra com a Justicia i Perfecció moral.

La forma de plural que teñen dits dos
noms indicava el grau suprem de la

qualitat que representaven. (Vigou-
roux).
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40 També per ais filis d'Aaró farás túniques, i els farás cenyidors;

i mitres els farás per a gloria i ornament.
41

1 els farás revestir, Aaró, ton germá, i sos filis amb ell, i els

ungirás, i els omplirás les mans, i els consagrarás, per tal que m'ofi-

cii'n de sacerdots.

42
1 els farás bragues de lli, per tal de cobrir la carn de llur nuesa:

deis lloms fins a les cuixes aniran. 43
1 els duran Aaró i sos filis, en

entrar a la tenda del Testimoni, i en atansar-se a l'altar a oficiar dins

el Santuari, per tal que no portin cap culpa i morin: estatut és aixó

perpetual, per a ell i per a la seva sement després d'ell.

41. — Els omplirás les mans. Fórmula que havien d'oferir o els instruments

deconsagració, que aHudeix els presents amb qué ministraven (cf. XXIX, 24).



RITUAL DE CONSAGRACIÓ

(XXIX, i-XXXI, 18)

(C. XXIX.) Aquesta és la cosa que farás per consagrar-los, per

tal que m'oficiin de sacerdots : prendrás un vedell i dos moltons sense

mácula. L
'I pans alisos, i coques alises amassades amb oli, i crespells

alisos amanits amb oli; de flor de íarina de blat farás tot aixó. 3
I ho

posarás dins un sol canastro, i ho presentarás dins el canastro, junt

amb el vedell i els dos moltons.

4
I farás atansar Aaró i sos filis a la porta de la tenda del Testi-

moni, i els rentarás amb aigua. 5
1 prendrás les vestidures, i reves-

tirás a Aaró la túnica, el palli de l'efod, i l'efod, i el pectoral, i el

cenyirás amb el cinyell de l'efod.
6
I posarás la tiara damunt son

cap, i posarás la diadema de santedat damunt la tiara.

7
1 prendrás l'oli de la unció, i n'escamparás sobre son cap ; i

l'ungirás.

8
I farás atansar sos filis, i els revestirás les túniques. 9

I cenyirás

el cíngol a Aaró i ais seus filis, i els posarás les mitres. I será per

a ells un sacerdoci segons estatuí perpetual, i omplirás les mans

d'Aaró i les mans deis seus filis.

10 Aleshores emmenarás el vedell davant la tenda del Testimoni, i

Aaró i sos filis imposaran les mans sobre el cap del vedell.

11
1 degollarás el vedell a la fac de Jahvé, a l'entrada de la tenda

del Testimoni.

12
I prendrás sang del vedell, i en posarás amb el dit ais corns de

1, Lv, ix, 2.— 10, Lv. i, 5.
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Faltar, i la resta de la sang, l'escamparás al peu de Faltar. l8
I pren-

drás tot el greix que cobreix les entranyes, i el lóbul del fetge, i els

dos ronyons, i el greix de llur damunt, i ho farás pujar en fum a

Faltar. 14 Pero la carn del vedell, amb la pell i la femta, la cremarás

al foc, fora del campament. Aixó és un sacrifici expiatori.

15
I prendrás Fun moltó, i Aaró i sos filis imposaran les mans sobre

el cap del moltó. 16
1 degollarás el moltó, i prendrás de sa sang, i

n'arrosarás Faltar tot entorn. 17
1 tallarás el moltó a bocins, i renta-

rás les seves entranyes i les carnes, i ho posarás sobre els bocins i

sobre son cap. 18
I farás pujar en fum tot el moltó damunt Faltar.

Aixó será un holocaust per a Jahvé, olor de suavitat : una ignició a

Jahvé.

19
1 prendrás Faltre moltó, i Aaró i sos filis posaran les mans sobre

el cap del moltó. 20
1 degollarás el moltó, i prendrás de la seva sang,

i en posarás al tendrum de Forella dreta d'Aaró, i al tendrum de Fo-

rella dreta de sos filis, al polze de la má dreta llur, i al polze llur del

peu dret, i arrosarás Faltar tot entorn amb la resta de la sang. 21
1

prendrás de la sang que hi ha damunt Faltar, i de Foli de la unció, i

aspergirás sobre Aaró i sobre sos vestits, i sobre sos filis i sobre els

vestits de sos filis amb ell: així serán consagráis ell i Ies seves

vestidures, i sos filis i les vestidures de sos filis amb ell.
22

I prendrás

el greix del moltó, i la cua, i el greix que cobreix les entranyes i

el lóbul del fetge, i els dos ronvons, amb el greix del damunt, i la

cuixa dreta, car és moltó de consagracions, 23
i una coca de pa, i

una fogassa feta amb oli, i un crespell, de la cistella deis alisos

que hi ha a la fac de Jahvé.
24

í posarás tot aixó sobre els palmells

d'Aaró i sobre els palmells de sos fiils, i ho brandejarás com ofrena

brandejada davant de jahvé. 25
í ho prendrás de la má llur, i ho fa-

rás pujar en fum damunt Faltar sobre Fholocaust, en olor de suavi-

tat a la fac de jahvé: aixó és una ignició a jahvé. 2G
I prendrás

el pit del moltó de consagracions per a Aaró, i el brandejarás com

ofrena brandejada a la fac de Jahvé, i aixó será la porció teva.
27

1

13, Lv. 111, 3.

18.

—

I fiírás pujar en fum. £0 és, consumir p¿r combustió.
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del moltó de consagracions, que pertoca a Aaró i ais seus filis, farás

cosa sagrada el pit del brandejament i la cuixa de la lleuda, co és,

tot alió que fou brandejat i lleudat.
2S

Í será aixó per a Aaró i per a

sos filis, estatut perpetual de part deis filis d'Israel. Car lleuda és

aixó, i lleuda será, de part deis filis d'Israel, llevada de llurs sacrincis

de pacificado, talment com una lleuda d'ells per a Jahve.

29
1 les vestidures santes d'Aaró serán deis seus filis després d'ell,

quan ells serán ungits, i quan sersn omplertes les mans llurs.
:í0 Set

dies les vestirá aquell qui, d'entre els seus filis, será el sacerdot en

lloc seu : aquell qui vindrá a la tenda del Testimoni a oficiar dins el

Santuari.

31
1 prendrás el moltó de consagracions, i en courás la carn en un

lloc sant.
32

1 Aaró i sos filis menjaran la carn del moltó, amb el pa de

dins la cistella, a la porta de la tenda del Testimoni, 33
i menjaran

aquelles coses amb qué haurá estat feta l'expir.ció en ésser omplerta

la má llur: en consagrar-los.

Home estranger no en menjará, car cosa santa són.

34
1 si al matí encara sobrava res de la carn de consagracions, o del

pa, cremarás les sobres al foc: no será menjat, car cosa santa és.

35
1 per a Aaró i per a sos filis farás aixó mateix, segons tot alió

que t'he comandat: per set dies omplirás la má llur.
36

1 un vedell

peí pecat immolarás cada dia en expiació, i purificarás Faltar amb

l'expiació que farás damunt seu; i Fungirás per tal de consagrar-lo.

37 Set dies farás l'expiació per Faltar, per consagrar-lo; així Faltar

será santíssim: tot aquell que tocará Faltar, esdevindrá sagrat.

38
1 aixó és el que sacrificarás damunt Faltar: dos anyells d'un

any, cada dia, perpétuament.

39 Sacrificarás Fun anyell al matí, i sacrificarás Faltre anyell entre

dos Ilustres.

40 Amb Fun anyell oferirás la desena part d'un efá de flor de

fariña amassada amb un quart d'hin d'oli verge; i una libació d'un

quart d'hin de vi.
41

L'altre anyell, Fimmolarás entre dos Ilustres

32, Lv. viii, 5 1 ; xxiv, 9 ; Mt. xn, 4. — 38, Nm. xxvm, 3.

40.—Hin. Mesura de liquids de prop de sis litres.
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amb igual oblació i libació, com al matí. I aixó será en olor de

suavitat, una ignició a Jahvé, 42 un holocaust perpetual de les vos-

tres generes, a l'entrada de la tenda del Testimoni, a la fac de Jah-

vé, allí on jo em constituiré per a vosaltres, parlant amb tu.
43

Allí

és on jo em trobaré amb els filis d'Israel : aqueix és el lloc que será

santificat amb la nieva gloria.

41 Així santificaré la tenda del Testimoni i l'altar, i santificaré

Aaró i sos filis per tal que m'oficiín de sacerdots. 45
1 habitaré en

mig deis filis d'Israel, i seré llur Déu. 40
1 entendran que jo, Jahvé,

só Déu llur, qui els traguí de la térra d'Egipte, per tal d'habitar en

mig d'ells: Jo, Jahvé, Déu llur.

L'altar de l'encens

(C. XXX.) *I farás un altar per cremar-hi encens: de fusta d'a-

cácia el farás; 2 una coizada de llargária tindrá, i una coizada d'am-

plária : será quadrat i alt de dues colzades; els seus corns serán d'una

peca amb ell.

3
1 el revestirás d'or fi : el seu damunt, i les seves parets del vol-

tant, i els seus corns. I hi farás entorn una orla d'or.

4
I dues anelles d'or hi farás, sota la orla, ais dos flanes: ais dos

costats seus les posarás, per fer-hi passar les barres amb les quals

será portat.

5 Farás les barres de fusta d'acácia i les revestirás d'or.

6
1 el posarás eníront del vel que hi ha davant de Tarca del Testi-

moni, davant el propiciatori que hi ha sobre el Testimoni, allí on jo

em comunicaré amb tu.
7
I Aaró hi cremará al damunt encens d'aro-

mes : cada matí, en aparellar les llánties, el cremará. 8
I també en cre-

mará, quan encendrá Aaró les llánties entre dos foscans : encensa-

ment perpetual hi haurá a la fac de Jahvé per les vostres géneres.

9No oferireu damunt d'ell encens estrany, ni holocaust, ni obla-

ció; tampoc cap libació no escampareu damunt d'ell.

10
1 Aaró, una volta a l'anv, expiará sobre els seus corns; amb
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la sang del sacrifici de la víctima expiatoria del pecat, una volta a

l'any expiará damunt seu per les vostres generes. Cosa molt santa

és per a Jahvé.

Comanda de la lleuda

n
I parla Jahvé a Moisés, dient: 12 Quan farás el recompte deis

filis d'ísrael peí nombre llur, en recomptar-los, donará cadascú a

jahvé el rescat de la seva ánima, per tal que, en fer el recompte, fla-

gell no vingui en mig d'ells.

13
1 aixó haurá de donar de lleuda a Jahvé tothom que passará peí

recompte : la meitat d'un sicle, segons el sicle del Santuari, que és

de vint óbols per sicle: la meitat, dones, d'un sicle és la lleuda

de Jahvé.

14Tothom que passará peí recompte, del nat de vint anys en amunt,

donará la lleuda de Jahvé.
15 El ric no haurá d'augmentar, ni el po-

bre no haurá de rebaixar de la meitat d'un sicle, en donar la lleuda de

Jahvé per rescat de les vostres ánimes.

16
1 prendrás deis filis d'ísrael l'argent del rescat, i el donarás per al

servei de la tenda del Testimoni. I será per ais filis d'ísrael de re-

membran ca a la fac de Jahvé, per al rescat de les ánimes llurs.

La griala

17
I parlá Jahvé a Moisés, dient: 18 Farás una griala de coure, amb

el peu de coure, per a les ablucions. I la posarás entre la tenda del

Testimoni i l'altar, i hi tirarás aigua. 19
I Aaró i sos filis s'hi renta-

ran les mans i els peus: 20 en entrar a la tenda del Testimoni es ren-

taran amb aigua, i així no morirán ; i igualment faran en atansar-se a

Faltar per oficiar i cremar un sacrifici d'ignició a Jahvé.
21 Es ren-

taran les mans i els peus, i així no morirán.

I aixó será estatut perpetual per a ells, per a Aaró i per a sa se-

menca, en les géneres llurs.

12, Vm. 1, 2. — 13, Lv. xxvii, 25 ; Km. in, 47 ; Ez. xlv, 12.

13.

—

La meitat d'un sicle (d'argent). ja. — Siete del Santuari, especial, sa-

Aproximadament valia una pesseta i mit- grat.
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L'OLI DE LA UNCIÓ

22
I parla Jahivé a Moisés, dient: 23 Pren entre les millors aromes

cinc-cents sicles de mirra verge; i de cinamom d'olor, la meitat, co

és, dos-cents cinquanta sicles ; i de canya aromática, dos-cents cin-

quanta sicles;
21

i de quássia, cinc-cents sicles, segons el sicle del

Santuari, i un hin d'oli d'oliva. 28
1 en farás un oli per a la unció

santa, el qual será un ungüent compost segons art d'especier. Aital

será l'oli sant de la unció.

26
1 ungirás amb ell la tenda del Testimoni, i Tarca del Testimoni

;

27
i la taula amb tota sa vaixella, i el canelobre amb tots els seus es-

tris; i Faltar de l'encens, 28
i l'altar de l'holocaust i tots sos utensilis,

i la griala amb son peu. 23
1 els santificarás, i serán cosa molt santa:

tot aquell que els tocará, esdevindrá sagrat.

30
1 ungirás Aaró i sos filis, i els consagrarás, per tal que em facin

de sacerdots.

31
1 parlarás ais filis d'ísrael, dient: Oli d'unció santa em será

aquest en les vostres géneres. 32 Sobre eos d'home no será escampat,

ni en composició no en fareu de semblant : sant és ell, i sant ha

d'ésser per a vosaltres.
3:! Tot aquell que n'amanirá d'igual, o que en

posará damunt un estranger, será arrabassat del mig del seu poblé.

La composició de l'encens

34
í digué Jahvé a Moisés : Pren aromes: resina, clavell d'olor, i

gálban, i encens pur; igual pes de l'una cosa que de l'altra.
35

1 farás

amb aixó un perfum, un encens compost segons art d'especier, mes-

clat amb sal, i pur, i sant.

36
I en moldrás en pols, i en posarás al davant del Testimoni, dins

la tenda del Testimoni, allí on jo em comunicaré amb tu: cosa molt

santa será aixó per a vosaltres.
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37
I de l'aroma que farás, en sa composició, no en fareu per a vos-

altres: cosa santa de Jahvé será per a tu.

38Tot aquell que en fará d'igual, per heure'n la flaire, será arra-

bassat del mig del seu poblé.

Els obrers del Tabernacle

(C. XXXI.) 4 parla Jahvé a Moisés, dient :

2 Vet aquí que he

cridat peí nom Beseleel, ful d'Urí, fill d'Hur, de la tribu de Judá,
2

i

l'he omplert de l'esperit de Déu, en saviesa, i en enteniment, i en

ciéncia, i en tota art,
3 per imaginar treballs d'orfebreria, i d'argente-

ria, i de coure, 5
i en entallar pedrés d'encast, i en entallar fusta: per

executar tota mena de treballs.

6
I vet aquí, que li he donat Ooliab, fill d'Aquisamec, de la tribu

de Dan; i he posat saviesa en l'esperit de tot home destre, per tal

que executin tot el que t'he comandat :

7
la tenda del Testimoni, i

Tarca del Testimoni amb el propiciatori que hi haurá damunt, i tots

els utensilis de la tenda, 8
i la taula amb els seus estris, i el canelobre

d'or fi amb totes ses eines, i Faltar de l'encens. 9
I Faltar de l'holo-

caust amb tota sa vaixella, i la griala amb el seu peu. 10
1 les vesti-

dures de cerimónia : les vestidures santes per a Aaró el sacerdot, i les

vestidures de sos filis per a oficiar en el sacerdoci. 11
1 l'oli de la

unció, i l'encens de les aromes per al Santuari. Segons tot alió que

t'he comandat, ells ho faran.

12
1 parlá Jahvé a Moisés, dient: 13 Parla ais filis d'Israel, i digue'ls:

Pareu esment a guardar els meus sábats, car són senyals entre jo i

vosaltres, per a les vostres generes, per tal que conegueu que jo só

Jahvé, el vostre santificador.

14 Guardareu el sábat, per tal com és per a vosaltres cosa santa

:

qui el profanará, ben cert morirá. Tot el qui en ell fará treball,

será arrabassat d'en mig del seu poblé.

13, Ez. xx, 12.

tes, els dies especialment consagráis al

13.

—

Els meiis sábats. Les nieves fes- cuite.

I 5 - ANTIC TESTAMENT I
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15 Sis dies hom treballará, i el dia seté és sábat de repós consagrat

a Jahvé: tot aquell qui el dia del sábat treballará, ben cert morirá.

16 Guardaran els filis d'Israel el sábat, celebrant-lo en les generes

llurs: com un pacte perpetual.

17 Entre jo i els filis d'Israel, ell será perpetualment un senyal

:

car en sis dies féu Jahvé el cel i la térra, i el dia seté cessá en la

seva obra, i reposá.

18
1 en acabar Jahvé de parlar en la muntanya del Sinaí, doná

a Moisés les dues taules del Testimoni : taules de pedra, escrites peí

dit de Déu.

17, Gn. 11, 2. — 18, Dt. ix, 10.



INFIDELITAT D'ISRAEL

(XXXII, i -XXXIV, 35)

El vedell d'or

(C. XXXII.) 1 Veient el poblé que Moisés trigava massa a dava-

llar de la muntanya, s'acoblá entorn d'Aaró i li digué : Aka't, fes-nos

un déu que vagi al davant nostre, car a aquest Moisés, l'home que

ens ha fet pujar de la térra d'Egipte, no sabem qué li haurá esde-

vingut.

2
1 els digué Aaró : Traieu les arracades d'or de les orelles de les

vostres mullers, deis vostres filis i de les vostres filies, i porteu-me-les.

3
I tothom del poblé tragué les arracades d'or de les orelles llurs,

i les portaren a Aaró. 4
I ho prengué de la má llur, i ho afaiconá

amb el cisell, i en va fer un vedell de fosa.

I digueren : Israel, aquest és el teu déu, el qui et feia pujar de la

térra d'Egipte.

5 Aaró, en veient aixó, li edifica un altar al davant; i crida: Demá

és dia de festa de Jahvé.

G L'endemá, es llevaren de jorn, i oferiren holocaustos i presenta-

ren hósties de pacificado. I el poblé s'assegué a menjar i a beure, i

s'alcaren a solacar-se.

7
I parla Jahvé a Moisés: Vés, davalía, car s'és malmés aquest

poblé teu que tu feres pujar de la térra d'Egipte. 8 Corrents s'han

apartat de la via que els vaig assenyalar : ells s'han fet un vedell de

1, Act. vii, 40. — 4, Ps. cv, 19. — 6, I Cor: x, 7. — 7, Dt. ix, 12. — 8, I Reg. mi, 28.
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fosa, i l'han adorat i li han sacrificat i diuen : Israel, vet aquí el teu

déu, el qui et féu pujar de la térra d'Egipte.

9
I digué Jahvé a Moisés: He vist aquest poblé, i vet aquí que és

poblé dur de bescoll.
10Ara, dones, deixa'm que s'abrandi la meva

ira contra ells, i que els consumeixi; pero de tu, jo en faré una gran

nació.

11
1 Moisés implora a la fac de Jahvé, son Déu, dient: ¿Per qué,

jahvé, s'abrandaria la teva ira contra aquest poblé teu, el qual tu fe-

res sortir de la térra d'Egipte per virtut gran i per má poderosa?
12 ¿Per qué han de dir mai els egipcis: Maliciosament els ha fet sor-

tir, per fer-los morir a les muntanyes, i esvair-los de la sobrefac de

la térra? Torna de l'abrandament de ta ira; desdiu-te del puniment

que vols donar al teu poblé, 13 recorda't d'Abraam, d'Isaac i d'Israel,

servents teus, ais quals jurant per tu mateix, digueres: Jo multipli-

caré la vostra semenca com els estéis del cel, i tota aquesta térra de

la qual he dit : a la vostra semenca la donaré, cert la posseirá eter-

nalment.

14
1 es desdigué Jahvé del mal que ell havia parlat de fer ai seu

poblé.

15 Moisés es gira, i davalía la muntanya, portant a la má les dues

taules del Testimoni, taules escrites de les dues cares: de la una

banda i de l'altra eren escrites.
16 Obra de Déu eren les taules : l'es-

criptura, escriptura de Déu, entallada sobre les taules.

17 Tot d'una que Josué oí el bruit i la clamor del poblé, digué a

Moisés

:

Crits de guerra dins el campament!

18
1 ell digué

:

No és pas remor de crits de vencedors,

no és pas remor de xiscles de vencuts

:

remor de cants és co que sentó.

9, Dt. ix, 15.— 11, Noi. xiv, 15; Ps. cv, 2 j.— 13, Gn. xn, 7 ;
xv, 7; xlvih, if

.

9. — Dur de bescoll. Indómit, rebel; riar perqué la duresa da llur bescoll hi

imatge presa deis bous difícils de me- fa inadaptabie el jou.
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19
1 quan s'hagué atansat al campament, veié el vedell i les dan-

ses, i s'abrandá la ira de Moisés, i rebate de ses mans les taules, i

les trossejá al peu de la muntanya.
20

1 prengué el vedell que s'havien fet ells, i el crema al foc, i el

molgué en polsina, i l'escampá damunt de l'aigua, i n'abeurá els filis

d'Israe!.

-'I digué Moisés a Aaró: ¿Que t'ha fet aquest poblé, que hagis

dut sobre ell gran pecat?

22
1 digué Aaró : No s'abrandi la ira del meu senyor ! Tu coneixes

el poblé com és decantat al mal; 2;i
ells em digueren: Fes-nos un

Déu que caminí al davant nostre, car a aquest, Moisés, l'home que

ens féu pujar de la térra d'Egipte, no sabem qué li ha esdevingut.

21
I jo els diguí : Els que tinguin or que se'n desfacin! I ells me'l

donaren, i jo vaig posar-lo al foc, i en sortí aquest vedell.

25 Veié Moisés que el poblé s'era desfrenat, car l'havia desbridat

Aaró per a oprobi seu entre sos enemics. 2Ü
1 es planta Moisés a la

porta del campament, i digué : Qui sigui de Jahvé, dret a mi

!

1 tots els filis de Leví s'acoblaren entorn d'ell.

27
1 els diu: Així ha dit Jahvé, Déu d'ísrael: Poseu-vos tothom el

glavi al costat, i passeu: feu el tomb de porta en porta peí campa-

ment, i occeixi cadascú son germá, i cadascú son company, i ca-

dascú son parent.

28 Els filis de Leví feren segons Moisés havia parlat. En aquell

dia caigueren del poblé vora tres mil homes.
29

1 digué Moisés: Consagreu-vos avui a Jahvé, car cadascú és

estat contra son fill i contra son germá, per tal de rebre sobre vosal-

tres una benedicció.

30 L'endemá digué Moisés al poblé: Vosaltres heu comés un pecat

gran: ara, dones, jo pujaré a Jahvé. Tal vegada faré perdonar el vos-

tre pecat.

31
1 torna Moisés a Jahvé i digué: Ah! Aquest poblé ha comés un

pecat gran: s'ha fet un déu d'or! 32 Ara, dones, si tu volies perdo-

28. — Vg. posa vint-i-tres mil homes. ció. Cal llegir tres mil. Així ho posava
El vint és probablement una interpola- també l'antiga ítala.
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nar el seu pecat ! Altrament, esborra'm, jo et prego, del llibre que

tens escrit.

33Diu Jahvé a Moisés: El qui ha pecat contra mi, aquest és el que

rauré del meu llibre!

34 Ara, dones, vés, i duu el poblé envers on jo t'he parlat. Vet

aquí que l'ángel meu irá al teu davant, i el dia de la meva visitado,

jo els puniré del pecat llur.

35
1 Jahvé percudí el poblé, per tal com havia fet el vedell que Aaró

havia forjat.

(C. XXXIII.) 4 parla Jahvé a Moisés: Vés, puja d'aquí, tu i el

poblé que has fet muntar de la térra d'Egipte, envers la térra que

vaig jurar a Abraam, i a Isaac, i a Jacob, dient : A la teva semenca jo

la donaré. 2
1 jo enviaré l'ángel a ta fac, i gitaré el cananeu i l'amor-

reu, i l'heteu i el ferezeu, i l'heveu i el jebuseu, 3 envers la térra que

regala llet i mel. Pero jo no pujaré en mig de tu, car ets poblé dur

de bescoll, no fos que t'esvaís peí camí.

4 Oí el poblé aquesta paraula malastruga, i anaven cordolguts, i

ningú no es posá al damunt les seves gales.

5
I digué Jahvé a Moisés: Digues ais filis d'Israel : Poblé dur de

bescoll sou vosaltres : només que jo pugés un instant en mig teu,

t'anorrearia ! Ara, dones, lleva les gales del damunt teu, i sabré el

que he de fer amb tu.

G
I els filis d'Israel es despullaren llurs gales, a partir de la mun-

tanya d'Horeb.

7
I Moisés prengué la tenda i la planta fora del campament, lluny

•d'aquest, i l'anomená Tenda del Testimoni. I s'esdevenia que tot-

hom que cercava Jahvé, sortia envers la tenda del Testimoni, la qual

-era fora del campament. 8
I s'esdevenia que, en sortint Moisés cap a

la tenda, s'alcava tot el poblé, i tothom es posava a la porta de sa ten-

da, i amb l'esguard seguien Moisés fins que era entrat a la tenda. 9
I

succeia que, quan Moisés entrava a la tenda, davallava la columna de

núvol, i s'estava a 1'entrada de la tenda, i Jahvé parlava amb Moisés.

10
1 tot el poblé veia la columna de núvol fixa a l'entrada de la

1, Cn. xir, 7. — 2, Dt. vii, 22 ; los. xxiv, u. — 3, Dt. ix, 13.
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tenda ; i s'akava tot el poblé, i tothom es postrava a la porta de la

tenda llur.

11
1 parlava Jahivé a Moisés cara a cara, talment com parla un home

amb son company. Després Moisés se'n tornava al campament.

Pero el jove servent seu, Josué, fill de Nun, romanía dins la tenda.

12
I digué Moisés a Jahvé: Vet aquí que em digueres: Fes pujar

aquest poblé, i tu no em fas saber qui enviarás amb mi ; i tanmateix

tu has dit: Jo t'he conegut peí nom. I encara: Tu has trobat gra-

cia a mos ulls.
13 Ara, dones, si he trobat gracia a tos ulls, mos-

tra'm, jo et prego, les teves vies : fes que jo et conegui, per tal

d'ésser a tos ulls accepte ! Mira que poblé teu és aquesta gent

!

14 Respon Jahvé: Ma fac t'anirá al davant, i jo et donaré repós.

lñ Diu Moisés : Si la teva preséncia no hi ve, no ens facis pas partir

d'ací.
10 Car ¿en qué es coneixerá que jo, amb ton poblé, he trobat

gracia a tos ulls? ¿No será perqué vindrás tu amb nosaltres, que

nosaltres, jo i ton poblé, serem distingits de tots els pobles de la so-

brefac de la térra?

17 Diu Jahvé a Moisés: També aquesta cosa que has dit jo faré,

car has trobat gracia a mos ulls, i t'he conegut peí nom.
18

I digué ell: Fes-me veure, jo et prego, la teva gloria.

19 Diu Jahvé : Jo faré passar tot el meu bé davant ta fac, i pro-

clamaré davant teu el nom de Jahvé, i faré mercé a qui voldré fer

mercé, i tindré misericordia de qui em plaurá de teñir misericordia.

20
1 encara digué : Pero la meva fac no la podrás veure tu, car l'home

no pot veure la meva fac, i viure.

21
1 digué Jahvé: Pero vet aquí un paratge vora meu; tu t'esta-

rás dalt a la roca ;
22

i, en passar la meva gloria, s'esdevindrá que

jo et faré posar dins una fesa de la roca, i et cobriré amb la meva

má, fins jo haver passat.
23

1 apartaré la meva má, i tu em veurás

d'espatlles
;
pero la meva fac. no será pas vista.

19, Rom. ix, 15.

14. — Ma faf fanirá al davant. Qo 23. — Tu eriíveuras d'espatlles. Llen-
es, l'ángel que havia promés, será el guatge antropomórfic que vol dir : tu

teu guiador. Mes tard, Isaías 1'anome- veurás sois un reflexe de la nieva gló-
ná «l'ángel de la faq ». ria.
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Renovació del pacte

(C. XXXIV.) *I digué Jahvé a Moisés : Talla't dues taules de

pedra iguals a les primeres, i escriuré damunt aqüestes taules els

mots que hi havia a les primeres taules que trencares.

2
I estigues aparellat per a demá al matí, i pujarás de jorn a la

muntanya del Sinaí; i allá t'estarás davant meu al cim de la mun-

tanya.

3 Que no pugi ningú amb tu, ni aparegui ningú en tot el munt

:

ni ovellar, ni arment, no pasturin a les vores d'aquesta muntanya.
4
1 talla Moisés dues taules de pedra iguals a les primeres ; i lle-

vant-se Moisés de jorn, se'n puja a la muntanya del Sinaí, tal com

Jahvé li havia comandat, i prengué a la má les dues taules de pedra.

5
I davalía Jahvé dins un núvol, i s'estigué allí amb ell, i proclamá

el nom de Jahvé.

G
I passá Jahvé a la fac d'ell, cridant: Jahvé, Jahvé, el Déu mise-

ricordiós i piados; tardá en la ira, i pródig en benignitat i fidelitat:

7 estojador de pietat per a mil generacions, perdonador d'iniquitat, i

de traspassaments, i de pecat; pero qui no els deixará pas impunits,

ans ell és visitador de la iniquitat deis pares sobre els filis, i sobre

els filis deis filis, fins a la terca generado i a la quarta.

8
I s'acuitá Moisés a prosternar-se en térra, i adorá, 9 dient: Si jo

he trobat grácia a tos ulls, Senyor, vingui el meu Senyor, jo et pre-

go, en mig de nosaltres, perqué aquest poblé és dur de bescoll; pero

perdona les nostres iniquitats i els nostres pecats, i pren-nos com

heréncia teva.

10
1 digué: Vet aquí que jo cloc pacte, davant tot el teu poblé faré

meravelles que no han estat fetes enlloc de la térra ni en cap de les

nacions. I tot el poblé, en mig del qual tu ets, veurá l'obra de Jah-

vé, car és cosa tremenda alió que jo faré amb tu.

1, Dt. x, i. — 7, Ps. cxui, 2 ; Dt. v, 9 ; Ier. xxxii, 18. — 10, Dt. V, 2 ; Ier. XXXII, 40.

5. — Proclama el nom de Jwuhé. Com les següents en boca de Moisés ; el Gr.

ho havia anunciat la vetlla anterior. i la tradició jueva les posen en boca de

6. — Cridant. La Vg. posa les parau- Déu.
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"Tingues en observanca tot el que jo t'ordeno avui. Vet aquí

que jo gitaré de ta fac. l'amorreu, i el cananeu, i l'heteu, i el fere-

zeu, i l'heveu, i el jebuseu.

12 Guarda't de cloure pacte amb els habitants de la térra a la qual

vas, no sia que fossin un parany en mig de tu.
13 Ans els altars llurs

derrocareu, i les columnes llurs esmieareu, i les ásseres llurs tallareu.

''

1 Car tu no adorarás pas déu estranger, puix Jahvé s'anomena Déu

gelós : Déu gelós es ell:
15 No facis, dones, pacte amb els habitants de

la térra, per tal que quan ells fornicaran darrera llurs déus, i sacrifi-

caran a llurs déus, no et cridin i mengis de llur sacrifici.
10

1 prenguis

de les filies d'ells per ais teus filis, i llurs filies, fornicant darrera els

déus d'elles, no meuin els teus filis a fornicar darrera els déus llurs.

17 Déus de fosa no farás per a tu.

18 Observarás la solemnitat deis ázims : set dies menjarás pa alís,

tal com jo t'he comandat per al temps del mes de les espigues; car

és al mes de les espigues que tu sortires de l'Egipte.

19 Tota primicia de matriu és per a mi : igualment del bestiar, de

l'arment, o de l'ovellar, tot másele primicia de matriu. 20 Pero el

primer nat d'ase, el rescatarás amb una ovella; i si no el rescates, el

desnucarás. Rescatarás tot primogénit deis teus filis: ningú no es

presentará a ma fac a mans buides.

21
Sis dies treballarás, pero el dia seté reposarás : reposarás igual

al temps de la llaurada com al de la collita.

22 Celebrarás la festa de les setmanes: la deis fruits primers, en

segar els blats, i la festa de les collites, en cloure l'any.

23 Tres vegades l'any apareixerá tot baró teu a la fac del Senyor

Jahvé, Déu d'Israel.
24 Car jo gitaré de ta fac les nacions, i eixam-

plaré les teves fites: i ningú no cobejará la teva térra en pujar tu a

veure la fac de Jahvé ton Déu, tres vegades l'any.

15, Dt. vil, 2. — 16, I Rg. xi, 2. — 23, Dt. xvi, 16; Eccli. xxxv, 6.

13. -Les ásseres llurs tallaren. Vg. lu-

cosque succide: els boscos sagrats, millor

els arbres sagrats, representado deis

falsos déus, sobretot d'Astarté, deessa

de la lluna.

22. — La festa de les setmanes. Ano-
menada així perqué es celebrava set

setmanes després de la Pasqua. Era,

dones, la Pentecosta.
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25 No immolarás junt amb pa fermentat la sang del meu sacrifici, i

no será guardat a la nit fins al matí el sacrifici de la festa de Pasqua.

26 Portarás la flor de les primícies del teu camp a la casa de Jahvé

ton Déu.

No courás el cabrit amb la llet de sa mare.

27
I digué Jahvé a Moisés : Escriu-te aqüestes paraules ; car segons

aqüestes paraules he clos pacte amb tu i amb Israel.

28
1 s'estigué allí amb Jahvé quaranta dies i quaranta nits; pa no

menjá, ni aigua no begué; i escriví damunt les taules les paraules del

pacte, les deu paraules.

29
1 s'esdevingué, en davallar Moisés de la muntanya del Sinaí, amb

les dues taules del Testimoni a la má de Moisés, en davallar de la

muntanya, Moisés no s'era adonat que, d'haver parlat amb Déu,

resplendia la pell de sa fac.
:!0

I Aaró i tots els filis d'Israel veieren

Moisés; i vet aquí que la pell de sa tac resplendia i temien d'atan-

sar-se a ell.

31 Pero Moisés els cridá, i Aaró i tots els prohoms de la congrega-

do tornaien a ell; i Moisés els parlá.
32

1 després d'aixó, s'atansaren

tots els filis d'Israel, i els ordená tot alió que amb ell havia parlat

Jahvé a la muntanya del Sinaí.

33
1 quan Moisés hagué acabat de parlar amb ells, es posá un vel a

la cara.
34

1 en entrar Moisés a la fac de Jahvé a parlar amb Ell,

apartava el vel fins que en sortia. I sortia, i parlava ais filis d'Israel

alió que a ell era comandat. 3d
I els filis d'Israel veien la cara de Moi-

sés, i que resplendia la pell de la fac de Moisés. I tornava Moisés

el vel a sa fac, fins que entrava a parlar amb Ell.

26, Dt. xiv, 21. - 23, Dt. ix, 9, 18; Dt. iv, 13. — 33, 11 Cor. in, 1-,.

29. — Resplendia la pell de sa fag. Vg. facies, com si el seu rostra resplendís

usa metafóricament l'expressió: cormita amb raigs de Ilum.



L'OBRA DEL TABERNACLE

(XXXV, i -XXXIX, 45)

(C. XXXV.) Moisés acoblá tota la congregació deis filis d'Israel,

i els digué : Aqüestes són les paraules que Jahvé ha ordenat de com-

plir:
2 Sis dies farás de treball, pero el día seté será dia sant per a

vosaltres: sábat de repós consagrat a Jahvé. Tothom que en ell obra

fará, occit será. 3No encendreu foc en dia de sábat en cap de les

vostres estades.

COLLECTA DE LA LLEUDA

4
I encara parlá Moisés a tota la congregació deis filis d'Israel,

dient : Aquesta és la paraula que Jahvé ha comandat, dient: Tren-

dreu entre vosaltres una lleuda per a Jahvé; tot home de cor géne-

ros portará a Jahvé la lleuda: or, i argent, i coure, fi

i porpra violada,

i grana, i verm-carmesí, i lli, i pél de cabra, 7
i pells de moltó enver-

mellides, i pells de dofins, i fustes d'acácia; 8
i oli per a iHuminar, i

bálsam per a l'oli de la unció i per al perfum de les aromes, 0
i pe-

drés d'ónix, i pedrés d'encast per a l'efod i el pectoral.

10
I tot home destre que entre vosaltres sia, vindrá i fará tot alió que

Jahvé ha comandat: 11
el Tabernacle, i la seva tenda amb son cober-

tor, i els fermalls, i les seves posts, i els seus travessers, i les colum-

nes amb els peus llurs;
12

i Tarca amb les seves barres, i el propiciatori

amb el vel que cobricela; 13
i la taula amb les seves barres i amb tots

els atuells, i el pa de la proposició ;
14

i el canelobre per a iHuminar,
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amb els seus atuells i les seves llánties, i l'oli per a iHuminar; 16
i Fal-

tar de l'encens amb les seves barres, i l'oli de la unció, i el perfum de

les aromes, i el cobricel de l'entrant de la porta del Tabernacle; 10
i

1'altar deis holocaustos, amb l'engraellat que hi haurá de coure, amb

les seves barres i tots els seus atuells; i la griala amb son peu, 17
i

les cortines de l'atri amb les columnes i els peus llurs, i el cobricel

de la porta de l'atri;
18

les estaques del Tabernacle i les estaques de

l'atri, amb les cordes llurs;
19

les vestidures de cerimónia per a oficiar

dins el Santuari: les vestidures sagrades per a Aaró el sacerdot, i les

vestidures deis seus filis per a oficiar de sacerdots.

20 La congregado deis filis d'Israel sortí enfora de la fac. de Moisés.

21
I vingueren tots els homes que de cor hi eren abellits, tots aquells

que llur esperit feia generosos, presentaren la lleuda de Jahvé per a

l'obra de la tenda del Testimoni, i per a tot el seu servei, i per a les

vestidures sagrades.

22
1 vingueren els homes ensems amb les dones : tothom que era

géneros de cor porta anelles, i arracades, i tumbagues, i collarets

:

tota llei de joiells d'or; així tothom que havia fet brandejar una ofrena

d'or a Jahvé.
23 Igualment, el qui es trobava teñir porpra violada i

grana, i verm-carmesí, i lli, i pél de cabra, i pells de moltons enver-

mellides, i pells de dofins, tothom li'n portava: 24
tots els qui volien

oferir una lleuda d'argent o de coure portaren la lleuda de Jahvé ; i

tot aquell qui es trobava amb fusta d'acácia per a tota l'obra del ser-

vei, en portava. 25
1 tota dona enginyosa fiiava amb ses mans, i por-

tava el que havia filat : porpra violada o grana, i verm-carmesí, i lli.

£G
I totes les dones que hi eren de cor sáviament abellides, filaven pél

de cabra. 27
1 els princeps portaren pedrés d'ónix i pedrés d'encast

per a l'efod i el pectoral. 28
I bá'sam i oli per a la Iluminaría i per

a l'oli de la unció, i per al perfum de les aromes.

29Homes i dones, tot fill d'Israel a qui el cor feia géneros de donar

per a tota l'obra que Jahvé havia comandat de fer per vía de Moisés,

porta a Jahvé ofrenes voluntarles

.

30
1 digué Moisés ais filis d'Israel: Heus aquí que Jahvé ha cridat

peí nom Beseleel, fill d'Urí, fill d'Hur, de la tribu de Judá.
3T l'ha
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omplert de l'esperit de Déu, en saviesa, en enteniment i en pericia i

en tota art, ''-per imaginar treballs d'orfebreria i d'argentería i en

coure; 33
i d'entalladura de pcdra d'encast, i d'entalladura de fusta;

per executar tota obra d'enginy. 34
1 també ha dotat son cor, que

sápiga ensenyar, ell i Ooliab, fill d'Aquisamec, de la tribu de Dan.
35

E11 els ha omplerts de saviesa de cor per a fer tota obra d'escultura

i d'art ; i de brodador en porpra violada i grana, en verm-carmesí i

en lli; i de teixidor, executors de tota art i mestres de tot projecte.

(C. XXXVI.) 1
í Beseleel i Ooliab, amb tots els homes destres,

en els quals Jahvé ha posat saviesa i enteniment, per tal que sápiguen

fer tota l'obra del servei del Santuari, les faran segons alió que Jahvé

ha comandat.

CoN'STRUCCIO DEL TABERNACLE

2
I Moisés crida Beseleel i Ooliab i tot home destre, en l'esperit

deis quals Jahvé havia posat saviesa : tot aquell qui era abellit de

cor a acostar-se a l'obra per treballar-hi. 3
I prengueren de la fac de

Moisés totes les lleudes que havien portat els filis d'Israel per a l'exe-

cució de l'obra del servei del Santuari.

I encara ells li portaven cada matí ofertes espontánies. 4 Llavors

els mestres que feien tota l'obra del Santuari, vingueren, cadascun

segons el treball que feia,
5

i digueren a Moisés : El poblé porta més

del que cal per al servei de l'obra que Jahvé ha comandat de fer.

6
I comanda Moisés que fessin passar una crida peí campament,

dient: Cap home ni dona no íaci cap més obra per fer-ne oferta del

Santuari.

I així fou deturat el poblé d'oferir.

7 Car el material era suficient i sobrer per a fer tota l'obra.

8
I tots els homes destres, d'entre els que feien l'obra, feren el Ta-

bernacle amb deu cortines de lli retort, i de porpra violada, i gra-

na, i verm-carmesí, amb querubins ; obra de mestre ho feren. 9 La

2, ¡ Par. xxr, 29.
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llargária d'una cortina fou de vint-i-vuit colzades ; i l'amplária, de

quatre colzades; i una era la mida de totes les cortines.
10

1 foren

ajustades cinc de les cortines, l'una amb l'altra ; i les altres cinc cor-

tines, l'una amb l'altra, foren també ajustades.

11
1 es feren llacades de porpra violada a la vora de la primera cor-

tina, a l'extrem d'un rengle
;
igualment se'n feren a la vora de la

cortina darrera del segon rengle.

12 Cinquanta llacades es feren a l'una cortina, i cinquanta ¡lápa-

des a l'extrem de la cortina de l'altre rengle, i foren encarades les lia-

cades l'una a l'altra.

13
1 es feren cinquanta fermalls d'or, i ajuntá les cortines l'una

amb l'altra amb els fermalls, que la tenda no fos sinó una.

14
1 hom féu veles de pél de cabra per a la tenda, al damunt del

Tabernacle. Onze veles es feren. 15 Trenta colzades la llargária

d'una vela, i quatre colzades 1'amplária; i una sola era la mida per a

les onze veles.
16

1 hom ajuntá d'una banda, cinc veles, i sis veles

d'una altra banda.

17
1 hom féu cinquanta llacades a la vora de la vela darrera del pri-

mer rengle, i cinquanta llacades més, a la vora de la darrera vela del

segon rengle.

18
1 hom féu cinquanta fermalls de coure, per tal d'ajuntar ensems

la tenda, que no en fes sinó una.

in
I hom féu per a la tenda un teginat de pells de moltó enverme-

llides, i un altre teginat de pells de dofins per a damunt.

20 Es feren també les posts del Tabernacle, de fusta d'acácia, i les

plantaren dretes :

81 de deu colzades era la llargária de cada post, i

d'una coizada i mitja l'amplária. 22 Dos espigons hi havia a cada post

ajustáis l'un amb l'altre. I aixó mateix es féu per a totes les posts del

Tabernacle.

23
1 es feren les posts del Tabernacle : vint posts de cara al Négueb,

envers migjorn. 24
1 es posaren quaranta peus d'argent sota les vint

posts: dos peus sota l'una post per ais dos espigons, i dos peus sota

l'altra post per ais altres dos espigons. 20
1 per a l'altre costat del

Tabernacle, a la banda del Nord, es feren altres vint posts, 26 amb
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els quaranta peus d'argent ; dos peus sota l'una post, i dos peus

sota l'altra post. 27
1 per al flanc de ponent del Tabernacle, es feren

sis posts. 28
1 dues altres posts foren fetes per ais dos cantons del

Tabernacle, part darrera, 29
les quals eren dobles part d'avall, i eren

també dobles part damunt al dret de la primera anella : així foren

íetes aqüestes dues posts, les deis dos cantons. 30 Eren, dones, vuit

les posts, amb llurs peus d'argent, setze peus, dos sota cada post.

31
1 es feren travessers de fusta d'acácia : cinc per a les posts de

l'un costat del Tabernacle; 32 cinc més per a les posts de l'altre

costat del Tabernacle; i cinc més per a les posts del Tabernacle, part

darrera, a la banda de ponent. 33
1 féu el travesser mitger, perqué

passés peí mig de les posts, d'un extrem a l'altre.

34 Hom recobrí d'or les posts, i recobrí d'or les anelles on entraven

els travessers, i recobrí els travessers d'or.

35
1 fou fet el vel de porpra violada, i grana, i verm-carmesí, i lli re-

tort, amb querubins ; obra de mestre ho feren. 36
1 li feren quatre

columnes d'acácia, recobertes d'or, i els capitells d'or. I es fongue-

ren per a elles quatre peus d'argent.

37
1 es féu el cobricel de la porta de la tenda, de porpra violada, i

grana, i verm-carmesí, i lli retort, obra de brodador ;
38

i es feren

les seves cinc columnes i els capitells llurs ; i recobrí d'or els caps i

les garlandes; i els cinc peus eren de coure.

L'arca

(C. XXXVII.) 1
1 Beseleel fabrica l'arca de fusta d'acácia : de dues

colzades i mitja la llargária; d'una coizada i mitja l'amplária, i d'una

coizada i mitja l'alcária.
2
1 la recobrí d'or fi, de dins i de fora; i hi

féu al voltant una orla d'or. 3
I fongué quatre anelles d'or per ais

quatre peus : dues anelles per a l'un costat, i dues anelles per a l'altre

costat. 4
I féu les barres de fusta d'acácia, i les recobrí d'or. 5

1 entra

les barres a les anelles del costat de Tarca, per portar l'arca.

6
I féu el propiciatori d'or fi, de dues colzades i mitja de llarg,

i d'una coizada i mitja d'ample. 7
I féu d'or els dos querubins : d'or
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batut va fer-los, ais dos extrems del propieiatori ;
R
l'un querubí a la

banda d'encá, l'altre querubí a la banda d'enllá : féu, dones, els que-

rubins ais dos extrems del propieiatori. 9
I eren els querubins estesos

d'ales part damunt cobrint el propieiatori amb les ales ; i les cares

d'ells eren la una envers l'altra: girades al propieiatori eren les

cares deis querubins.

La taüla de la proposició

10
1 féu la taula de fusta d'acácia, de dues colzades de üargária, una

co'.zada d'amplária, i una co'zada i mitja d'aleária.
11

1 la recobrí d'or

pur, i féu una orla d'or al voltant. 12
1 hi féu tot entorn una franja

d'un pam. I féu una ora d'or a la franja, tot voltant. 13
I li fongué

quatre anelies d'or, i posa les anelles ais quatre angles deis quatre

peus. 14 Les anelles eren junt a la franja, i per elles entraven les bar-

res de portar la taula.
15

1 les barres de portar la taula, les féu de

fusta d'acácia, i les recobrí d'or.
16

1 féu d'or pur els atuells de da-

munt la taula : les pláteres, les navetes i els veires seus, i les fíales

per a les libacions.

El cakelobre

17
1 féu el canelobre d'or pur, d'or batut féu el canelobre, el peu i

el tronc; sos calzes, botons i flors, eren d'una peca amb el!.
ls

Sis

brocs sortien deis seus costats: tres brocs de l'un costat del cane-

lobre, i tres brocs de l'altre costat del canelobre. 19 Tres calzes en

forma d'ametlla, botó i flor, a l'un broc. I tres calzes en forma d'a-

metlla, botó i flor al segon broc. Així era de tots e!s sis brocs que

sortien del canelobre. 20
í en el mateix canelobre hi havia quatre

calzes en forma d'ametiia, amb llurs botons i flors.
21 Un botó sota

els dos primers brocs : un altre botó sota dos altres brocs, i un a'tre

botó sota els dos darrers brocs: per ais sis brocs que en sortien.
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22 Els botons i llurs brocs eren d'una pega amb ell: tot ell batut,

d'or fi, d'una sola peca. 23
1 féu les seves set llánties, i les seves es-

mocadores, i els braserets, tot d'or fi.
21 Un talent d'or hi fou emprat

per a fer el canelobre amb tots sos atuells.

L'altar de l'ekcens

25
1 féu l'altar de l'encens de fusta d'acácia : d'una coizada de

llarg i d'una coizada d'ample : quadrat i de dues colzades d'alt ; sos

corns eren d'una peca amb ell.
26

1 el recobrí d'or pur : el damunt i

els murs del voltant, i els seus corns. I hi féu una orla d'or al vol-

tant.
27

1 hi féu dues anelles d'or, part davall de l'orla, ais seus dos

cantons, i les posa ais dos costats perqué hi passessin les barres amb

les quals havien de portar-lo. 28
1 féu les barres de fusta d'acácia, i les

revestí d'or pur.

29
I féu l'oli sant de la unció, i el perfum pur de les aromes, obra

d'especier.

L'altar de l'holocaust

(C. XXXVIII.) X
I féu l'altar de l'holocaust de fusta d'acácia; de

cinc colzades de llarg i cinc colzades d'ample; era quadrat i de tres

colzades d'alt.
2
I féu els seus corns ais seus quatre cantells : d'una

pe^a amb ell eren els seus corns, i el recobrí de coure. 3
I féu tots

els atuells de l'altar : les bassioles, les pales, els veires, els garfis i els

braserets: de coure féu tots sos atuells.
4
I féu per a l'altar un en-

graellat, obra de malla de coure, sota el bastidor, part davall, fins a

mig aire de l'altar.

5
I fongué quatre anelles per ais quatre extrems de l'engraellat de

coure, per passar-hi les barres. 6
I féu les barres de fusta d'acácia, i

les recobrí de coure. 7
I entrá les barres a les anelles, ais costats, per

tal que amb elles portessin l'altar. I el féu fer de posts, buit.

I, K Par. i, 5.

|6 - ANTIC TTSTAMENT I
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La griala

8
I féu la griala de coure i el seu peu de coure, amb els espills de

les dones que servien a la porta de la tenda del Testimoni.

L'atri

9
I féu l'atri; a la banda del Négueb, al sud, les cortines de l'atri,

de lli retort, eren de cent colzades, 10 amb les vint columnes llurs i

els vint sócols de coure ; i els capitells de les columnes i les gar-

landes, d'argent. 11
1 a la banda nord, cent colzades, amb les vint

columnes llurs i els vint sócols de coure ; i els capitells de les colum-

nes i les garlandes, d'argent. 12
1 a la banda de ponent, feren les

cortines de cinquanta colzades, amb llurs deu columnes i els deu

sócols; i els capitells de les columnes i les garlandes llurs, d'argent.

ri
l a la banda de llevant, a sol ixent, eren de cinquanta colzades:

14 cortines de quinze colzades a l'un costat, amb les tres columnes i

els tres sócols: 15
1 de l'altre costat, enea i enllá de la porta de l'atri,

cortines de quinze colzades amb les tres columnes i els tres sócols

llurs.

16 Totes les cortines de l'atri, al voltant, eren de lli retort.
17

1

els sócols de les columnes eren de coure; i els capitells de les co-

lumnes i llurs garlandes, d'argent ; i els revestiments de llurs caps,

d'argent ; totes les columnes de l'atri eren enllacades amb garlandes

d'argent. 18
1 el cobricel de la porta de l'atri era obra de brodador

:

porpra violada, i grana, i verm-carmesí, i lli retort ; i era de vint col-

zades de llarg, per cinc colzades d'alt en tota sa ampiaría, a faisó de

les cortines de l'atri.
19

1 les quatre columnes llurs, i els quatre só-

cols eren de coure ; i els capitells d'argent ; també eren d'argent els

revestiments deis caps llurs i les garlandes. 20 Totes les estaques del

Tabernacle i de l'atri, al voltant, eren de coure.
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El recompte

21 Aquest és el recompte de la despesa del Tabernacle, del Taber-

nacle del Testimoni : recompte que fou fet pels levites per ordre de

Moisés, per má d'ltamar, fill d'Aaró, el sacerdot. 22 Beseleel, fill

d'Urí, fill d'Hur, de la tribu de Judá, féu tot el que Jahvé havia co-

mandat a Moisés. 23
í amb ell hi havia Ooliab, fill d'Aquisamec, de

la tribu de Dan, entallador i artista i brodador en porpra violada, i

en grana, i en verm-carmesí, i en lli.

24 Tot l'or emprat en l'obra, en tot el treball del Santuari, or de les

ofertes, foren vint-i-nou talents i set-cents trenta sicles, segons pes

del Santuari. 25
1 l'argent deis recomptats de la congregació foren

cent talents, i mil set-cents setanta cinc sicles, segons pes del San-

tuari.
26 Un beca per cap, és a dir, la meitat d'un sicle, segons pes

del Santuari, de tothom que passá, entre els recomptats, de l'edat de

vint anys en amunt, que foren sis-cents tres mil cinc-cents cinquanta.

27 Cent talents d'argent foren per a fondre els sócols del Santuari, i

els sócols del vel : cent sócols amb cent talents, un talent per sócol.

28 Amb els mil set-cents setanta cinc sicles es feren els capitells de

les columnes, es recobriren llurs caps i en foren engarlandades. 29
1

el coure ofert muntava setanta talents i dos mil quatre-cents sicles.

30
1 amb ells es feren els sócols de la porta de la tenda del Testimoni,

i Faltar de coure amb el seu engraellat de coure, i tots els atuells de

Faltar ;
31

i els sócols de Fatri, del voltant, i els sócols de la porta de.

Fatri, i totes les estaques del Tabernacle, i totes les estaques de Fa-

tri, al voltant.

24. — Vint-i-nou talents feien un pes

aproximat de 1,400 quil. — Set-cents

trenta sicles, uns 12 quil.— Tot plegar

representava un valor de 4.141,000

pessetes or, corresponent a la suma
deis mitjos sicles que havia de pagnr
cada home deis 603,550 del cens deis

hebreus.
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Les vestidures sacerdotals

(C. XXXIX.) X
I amb la porpra violada, la grana i el verm-car-

mesí, feren les vestidures de cerimónia per a oficiar dins el Santuari,

i en feren les vestidures sagrades, les d'Aaró, segons Jahvé havia or-

denat a Moisés.

2
I es féu l'efod d'or, de porpra violada, i de grana, i de verm-car-

mesí, i de lli retort. 3
I bateren l'or en lamines i el tallaren en fils

per posar-los en mig de la porpra violada, i en mig de la porpra

grana, i en mig del verm-carmesí, i en mig del lli : obra de mestre.

4
I hi feren per a ajustar-lo, els numeráis, per tal que ajustés ais seus

dos extrems. 5
I el lligam de cinyell del damunt seu era de la ma-

teixa peca i del mateix treballat : d'or, i de porpra violada, i de gra-

na, i de verm-carmesí, i de lli retort, segons que Jahvé havia ordenat

a Moisés.

6
1 muntaren les pedrés d'ónix envoltades d'encastos d'or, havent-

hi gravat, amb entalladura de segell, els noms deis filis d'Israel.
7
I

foren posades ais numeráis de l'efod, com a pedrés de remembranca

deis filis d'Israel, segons que Jahvé havia ordenat a Moisés.

8 Després es féu el pectoral, obra de mestre, així com el treball de

l'efod : or, i porpra violada, i grana, i verm-carmesí, i lli retort :

9 era

quadrat, hom el féu doble, d'un pam era la seva llargária, i d'un pam

era la seva ampiaría; era doble. 10
1 el rubliren de quatre rengs de

pedrería

:

L'un reng era un sárdic, un topazi i una maragda : així el pri-

nler reng.

11 El segon reng, un robí, un safir i un diamant.

12 El tercer reng, un jacint, una ágata i una ametista.

13 El quart reng, un crisólit, un ónix i un jaspi.

I eren envoltades d'encastos d'or en llurs muntures. 14 Les pedrés

es corresponien amb els noms deis filis d'Israel; dotze n'hi havia

segons els noms llurs : eren entallades com a segells, cadascuna

amb el nom d'una de les dotze tribus.
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15
1 feren per al pectoral cadenetes d'or fi trenades a faisó de cor-

dons. 16
1 hi feren dos encastaments d'or, i dues anelles d'or, i posa-

ren les dues anelles ais dos extrems del pectoral. 17
1 posaren els dos

cordons d'or a les dues anelles, ais extrems del pectoral. 18
1 ajusta-

ren els extrems deis dos cordons ais dos encastaments, i els posaren

ais numeráis de l'efod, a la banda de davant. reren dues anelles

d'or, i les posaren ais dos caps del pectoral, a la seva vora, junt a

l'efod, part de dins.
20

1 feren dues anelles d'or, i les posaren ais dos

numeráis de l'efod, a sota, a la banda del davant, a l'indret de la seva

juntura, damunt el cenyidor de l'efod.
21

1 fixaren el pectoral, per mit-

já de les seves anelles a les anelles de l'efod, amb un cordó de porpra

violada, per tal que estigués ferm sobre el cinyell de l'efod, i no es

mogués de damunt l'efod : segons que Jahvé havia ordenat a Moisés,

22
1 es féu el paHi de l'efod, obra de teixidor, tot ell de porpra vio-

lada. 23
1 al mig hi havia l'obertura del paHi, així com l'escolladura

d'un osberg; i tot al volt de l'obertura, hi havia una franja, perqué

no s'esquincés. 24
1 a la fimbria del paHi feren magranes de porpra

violada, i de grana, i de verm-carmesí, i de lli retort. 25
1 feren cam-

panetes d'or fi, i posaren les campanetes en mig de les magranes a la

fimbria del paHi, a l'entom, en mig de les magranes. 26 Una campa-

neta i una magrana, una campaneta i una magrana, a la fimbria del

paHi a l'entom, per oficiar : tal com Jahvé havia ordenat a Moisés.
27

1 feren les túniques de lli, obra de teixidor, per a Aaró i sos

filis.
28

1 la tiara de lli, i les mitres de lli, i les bragues de lli retort.

29
1 el cíngol de lli retort, i porpra violada, i grana, i verm-carmesí,

obra de brodador, segons que Jahvé havia ordenat a Moisés.
30

1 feren la llanda de la diadema sagrada, d'or fi, i escriviren sobre

ella amb escrit d'entalladura de segell : Consagrat a Jahvé. 31
1

posaren sobre ella un cordó de porpra violada per posar-la sobre la

tiara, part damunt, segons que Jahvé havia ordenat a Moisés.

17-21.— La Vg. abreuja alguns de-
talls del text original posats abans en
Ex. XXVIII, fent omissió de dos ver-

séis. La concordanga es restableix en
el v. 43 de la fi del capítol. — En el

v. 26, que correspon al v. 24 de la

Vg., aquesta afegeix a per oficiar: « qui-

bus ornatus incedebat pontifex quando
ministerio fungebatur ». Es una paráfra-

si explicatória.
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ACABAMENT DE L'OBRA

32 Així fou acabat tot el servei del Tabernacle de la tenda del Tes-

timoni. Així feren els filis d'Israel : segons tot alió que Jahvé havia

ordenat a Moisés, així feren.

33
1 portaren a Moisés el Tabernacle, la tenda amb tots sos atuells :

els seus fermalls, les seves posts, els seus travessers, i les seves co-

lumnes amb els sócols llurs.
34

1 la coberta de pells de moltó enver-

mellides, i la coberta de pells de dofins, i la cortina del vel.
35

1 Tarca

del Testimoni amb les seves barres, i el propiciatori. 36
1 la taula amb

tots sos atuells, i el pa de la proposició. 37
1 el canelobre d'or fi amb

ses llánties, les llánties de l'ordinació, amb tots sos atuells, i l'oli

per a la Iluminaría. 38
1 l'altar d'or, i l'oli de la unció, i l'encens de

les aromes, i el cobricel de la porta de la tenda. 39
L'altar de coure i

el seu engraellat de coure, amb les seves barres i els seus atuells

;

la griala amb el seu peu ;
40

les cortines de l'atri, amb les seves colum-

nes i els sócols; i el cobricel de la porta de l'atri, amb les seves cor-

des i les seves estaques, i tots els atuells del servei del Tabernacle de

la tenda del Testimoni ;
41

els vestits de cerimónia per a oficiar dins el

Santuari: les vestidures santes per a Aaró el sacerdot, i les vestidu-

res deis seus filis per al servei del sacerdoci.

42 Segons tot el que havia ordenat jahvé a Moisés, així feren els

filis d'Israel tot el servei.

43
1 esguardá Moisés tota l'obra, i vet aquí que l'havien acomp'i-

da; segons que Jahvé havia ordenat, talment l'havien fcta.

I Moisés els beneí.



ERECCIÓ DEL TABERNACLE

(XL)

(C. XL.) *I parla Jahvé a Moisés, dient :

2 El primer dia del

primer mes, drecarás el Tabernacle, la tenda del Testimoni. 3
I posa-

rás a dins Tarca del Testimoni, i cobrirás Tarca amb el vel.
4
I por-

tarás la taula a dintre, i hi posarás en ordre les coses que ha d'haver-

hi. Hi entrarás el canelobre, i encendrás ses llánties. 5
I posarás Tal-

tar d'or per a Tencensament davant Tarca del Testimoni, i posarás el

cobricel a la porta del Tabernacle. tí

I posarás Taltar de Tholocaust

davant la porta del Tabernacle de la tenda del Testimoni. 7
I posa-

rás la griala entre la tenda del Testimoni i Taltar, i hi posarás aigua.

8
I posarás Patri al voltant, i posarás el cobricel de la porta de

Tatri.

9
I prendrás l'oli de la unció, i ungirás el Tabernacle i tota sa perti-

nen<;a. I el santificarás amb tots sos atuells, i será sant.
10

1 ungirás

Taltar de Tholocaust amb tots sos atuells; consagrarás Taltar, i Taltar

será cosa molt santa.
11

1 ungirás la griala amb el seu peu, i la con-

sagrarás.

12
1 farás atansar Aaró i sos filis a la porta de la tenda del Testi-

moni, i els rentarás amb Taigua. 13
1 revestirás Aaró de les vestidu-

res santes, i Tungirás, i el consagrarás, per tal que sia sacerdot meu.
14

1 farás atansar els seus filis, i els revestirás de ¡es túniques. 15
1 els

13. — L'ungirás, i el consagrarás. de la familia d'Aaró. — Aquí la Vg.
Aquesta unció que feia l'home sacerdot abreuja també el text original i per

per tota la vida no era reiterada per ca- tant la numerado deis versets es retras-

dascú, car el sacerdoci era hereditari sa de dos números en aquest capítol.
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ungirás tal com haurás ungit llur pare, i serán sacerdots meus. I la

unció llur els conferirá un sacerdoci perpetual de generació en gene-

rado.

Moisés així féu : segons tot alió que Jahvé li havia ordenat,

així féu.

17
1 el mes primer de l'any segon, el dia primer del mes, fou drecat

el Tabernacle.

18 Moisés drecá el Tabernacle, i posá els seus sócols, i posá les

seves posts, i posá els seus travessers. I aixecá les seves columnes.
19

1 estengué la tenda damunt el Tabernacle, i coliocá la coberta de

la tenda sobre ell, part damunt, segons que Jahvé havia ordenat a

Moisés. 20
1 prengué el Testimoni, i el posá dins Tarca. I posá les

barres a Tarca, i posá el propiciatori damunt Tarca. 21
1 entrá Tarca

dins el Tabernacle, i posá la cortina del vel, i cobrí Tarca del Testi-

moni : segons que Jahvé havia ordenat a Moisés. 22
1 posá la taula

dins la tenda del Testimoni a la banda nord del Tabernacle, part

enlora del vel.
23

1 disposá el pa en ordre damunt ella, a la fac de

Jahvé: segons que Jahvé havia ordenat a Moisés. 21
1 posá el cane-

lobre dins la tenda del Testimoni, enfront de la taula, a la banda

migjorn del Tabernacle. 25
1 encengué les llánties a la fac de Jahvé

:

segons que Jahvé havia ordenat a Moisés.

26
1 coHocá Taltar d'or dins la tenda del Testimoni, davant el vel.

27
1 cremá sobre ell encens d'aromes : segons que Jahvé havia ordenat

a Moisés.

28
1 coHocá el cobricel de la porta del Tabernacle, 29

i coliocá Taltar

de Tholocaust a la porta del Tabernacle de la tenda del Testimoni.

í oferí sobre ell Tholocaust i Toblació, segons que Jahvé havia orde-

nat a Moisés.

30
1 posá la griala entre la tenda del Testimoni i Taltar, i hi posá

aigua per a les ablucions. 31
1 Moisés i Aaró i els seus seus filis s'hi

rentaren les mans i els peus. 32 En entrar ells a la tenda del Testi-

moni i en atansar-se a Taltar, es rentaven : segons que Jahvé havia

ordenat a Moisés.

16, Nm. vil, 11. — 32, Nm. ix, 15;! Reg. vm, 10.
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33
1 aixecá l'atri al volt del Tabernacle i de 1'altar, i posa el cobri-

cel a la porta de l'atri. Així complí Moisés l'obra.

34 Llavors el núvol cobrí la tenda del Testimoni, i la gloria de

Jahvé omplí el Tabernacle. 35
1 no pogué Moisés entrar a la tenda

del Testimoni, car planava sobre ella el núvol, i la gloria de Jahvé

omplia el Tabernacle.

3Ü
I en totes llurs marxes, els filis d'ísrael partien quan el núvol

s'alcava de damunt el Tabernacle. 37
1 si el núvol no s'alcava, ells

no partien, fins al dia que s'algava.
38 Car el núvol de Jahvé era da-

munt el Tabernacle durant el dia; i durant la nit, hi havia un foc, a

la vista de tota la casa d'ísrael, en totes llurs marxes.

de la presencia de Déu entre el seu
54.

—

El núvol era el signe sensible poblé.
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