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NOTÍCIA PRELIMINAR

NoM. — Els dos Uibres, que, seguint la nomenclatura del text hebreu,

anomenem Llibrt d'Esdras ¡ Llibre de Nehemias, és molt corrent d'anome-

nar-los I i II d'Esdras. La Vulgata empra les dues denominacions quan

després de Llibre de Nehemias afegeix que es din també II d'Esdras.

No se sap quan n¡ per quina rao comentaren els jueus a separar els dos

Uibres tal com avui están, ni a posar al segon el titol de Nehemias; pero és

cosa certa que entre els jueus palestinencs formaven un sol volum (Flavi

Josep), com d'un sol en comptaren els versets, els massoretes; i en

alguns códexs es troben l'un a continuació de l'altre, sense la separació

de cap títol ni interval.

També entre els cristians formaven abans un sol llibre. Ho diuen els

códexs grecs, molts cánons antics i una porció de manuscrits de la

Vulgata, que divideixen en capítols els dos Uibres seguits com tractant-

se d'una obra única. Més endavant, de la mateixa manera que entre els

jueus, apareix entre els cristians la divisió en dos Uibres.

Tal vegada cal cercar la causa d'aquest desdoblament en el fet que, en

una bona part del I llibre, no tan sois hi té Esdras un paper preponderant,

sino que está formada per membries seves; i el mateix passa en el llibre II,

amb Nehemias. D'aqui la divisió de l'obra en dues parts, atribuint la pa-

ternitat de cadascuna d'elles a cadascun d'aquests dos grans barons.

Argument.— L'argument deis Llibres d'Esdras i de Nehemias és la tor-

nada de la captivitat, la renovació del sacrifici, la restauració del Temple
i la reedificació de la Ciutat Santa i de les seves muralles.

Partint de Tedíete de Cirus, es narra el segon éxode deis filis d'lsrael per

a tornar a la térra de Uurs pares, les dificultats que trobaren a Judea de

part deis pobles veins, que havien envait el país, i fins de part deis mateixos

jueus, que, havent escapat de la deportació a Babilónia i vivint tranquils
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entre els estrangers, no sentien entusiasme per la vinguda d'aquells zelosos

patriotes assedegats de restauració. Moments de prova i de defalliment

per ais qui tornaven de l'exili, i ais quals calía la veu autoritzada deis

profetes ¡ Tempenta d'homes com Nehemias i Esdras per a superar les

dificultats.

La narració és sobretot d'história externa; qui vol entrar en l'ánima

jueva en aquelles hores de Iluita, ha de llegir les profecies d'Ageu,

Zacarías i Malaquías, que feíen ressonar en aquells díes la páranla de

Déu en les orelles deis ñlls de la capiivitat.

Fi. — El fi d'aquests dos Uibres és doble: mostrar la fidelitat de Déu a

complir les prometences de tornar el poblé de l'exili, segons la paraula

deis profetes, i excitar en aquest poblé el zel peí coniplíment de la Llei.

Autor. — Res no prova que l'atribució d'aquests llíbres a Esdras

í Nehemias siguí encartada. L'afinitat, en canvi, de Uenguatge, concep-

cions i carácter que presenten, fa pensar que són d'un mateix autor;

i consideracions d'igual mena fan creure que és el mateix que escrivi els

Paralipómens.

Si les llistes deis pontifexs són tal com les deixá Fautor de la obra,

aquesta no pot ésser anterior al darrer ter? del segle iv a J. C. ; el nom
de l'últim, Jedduá, contemporani, segons Flavi Josep, d'Alexandre, ho

provaria a bastament. És possible, peró, que aquests dos o tres darrers

noms hagin estat afegits a la Uista posteriorment. L'autor, peró, si bé és

una mica posterior ais fets que relata, s'ha valgut de nombroses fonts

contemporánies. Aqüestes són: un escrít d'Esdras, un de Nehemias,

una porció de llistes d'emígrats i de genealogies documents arameus de

correspondéncia oficial.

AuTORiTAT. — A l'autoritat histórica d'un Ilibre compost en la seva

major part de documents contemporanis civils i religiosos, s'afegeix

sobretot l'autoritat divina ensenyada per l'Església, la qual l'ha mantingut

sempre dintre el canon deis llíbres inspirats.

Marc históric. — El forma l'espai de temps que va des de 538, data

de Tedíete de Cirus, fins a l'any 397, seté d'Artaxerxes II. En total, un

espai de cent quaranta-un anys.

Cal fer una observació. En dibuixar els fets bíblícs d'aquest periode

en el quadro de la hístória, ens trobem amb més d'una dificultat crono-

lógica. La més notable és la següent. El text reporta els fets d'Esdras en
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el regnat d'Artaxerxes, i aixó mateix fa amb els de Nehemias. Segons la

interpretació óbvia i tradicional, tot s'escauria sota un mateix rei: Arta-

xerxes I. Molts exegetes, pero, creuen — sembla que amb raó — que els

fets de Nehemias pertanyen al regnat d'Artaxerxes I, i els d'Esdras

al d'Artaxerxes II. El Llibre de Nehemias vindria encaixat entre el

capítol VI i el VII del Llibre d'Esdras.

També hi ha una evident transposició de la secció Esdras IV, 6-23.

Tenint en compte tot aixó, l'ordre probable deis fets será: Esdr. I-IV,

5; IV, 24-VI; IV, é-25; Llibre de Nehemias; Esdr. VII-X.

El carácter deis ilibres d'Esdras i Nehemias, que més que una historia

seguida presenten amb poc lligam uns quants episodis cabdals de la

restauració d'Israel, fins permetria de fer-se cárrec que l'hagiógraf no

s'hagués preocupat gaire de l'ordre estrictament historie. Molt més

encara ho explica el cas que, havent l'autor escrit ordenadament els fets,

amb molta facilitat, més tard, s'hagi canviat inadvertidament l'ordre deis

fulls o rotUes de l'escrit.

En la hipótesi Nehemias-Esdras, que ens abelleix més, fins i tot

després de les raons adduídes aquests darrers anys a favor de l'ordre

Esdras-Nehemias, el quadre históric resultant és el següent

:

538. — Cirus és fa amo de Babilonia. L'edicte. Primera caravana diri-

gida per Zorobabel (Sassabasar). Restauració de l'Altar deis holocaustos.

536. — Es posen els fonaments del nou Temple. S'interrompen els

treballs.

529. — Mort de Cirus.

529-522. — Cambises II.

522-521. — Gaumata.

521. — Darius I.

520. — Ageu i Zacarias, profetes.

519. — Represa deis treballs.

515. — Dedicació del Temple.

485. — Mort de Darius I. Xerxes; Ester.

?. — Lletra a Assuer (Xerxes).

465. — Mort de Xerxes. Artaxerxes I.

?. — Lletra de Beselam-Mitrídates.

458. — Esdras davani d'una caravana va a Jerusalem i obliga a complir

la Llei.

449. — Lletra de Rehum i Samsai. Ordre de parar la reconstrucció de

Jerusalem. Ministeri de Malaquias.

445. — Nehemias. Reconstrucció de les muralles. Reorganització del

poblé jueu.
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444. — Lectura de la Llei. Esdras escriba. Eliasib sacerdot.

433. — Nehemias se'n torna a Susa.

428 ?. — Nehemias torna a Judea.

424-425. — Mort d'Artaxerxes L Xerxes IL Sogdiá. Darius IL

405. — Mort de Darius IL Artaxerxes II.

398. — Esdras davant d'una caravana torna a Jerusalem i obliga a

complir la Llei. Joanan sacerdot.

La indicació en cursiva corresponent a l'any 458 és, en la hipótesi

Esdras-Nehemias, la mateixa que la de l'any 598 en la hipótesi Nehemias-

Esdras. Aleshores els fets narrats en els dos Ilibres quedarien compresos

en l'espai de cent deu anys, que va des de 538 a 428,



ESDRAS

PRIMERA PART

LA TORNADA DE L'EXILl

(I-VI)

I. L'EDICTE DE CIRUS

(I)

CONTINGÜl' DE l'eDICTE

(C. I.) ^L'any primer de Cirus, rei de Pérsia, per acomplir la

páranla de Jahvé per boca de Jeremías, excita Jahvé l'esperit de Ci-

rus, rei de Pérsia, i féu fer aquesta proclama de viva veu en tot el seu

reialme, i també per escrit. ^Així din Cirus, rei de Pérsia: Tots els

1, II Par, XXVI, 22; Jr. xxv, 12; xxix, 19.

1. — L'any primer. L'any 538 en havia vist en esperit Cirus, l'ungit de

qué Cirus (en hebreu : Koresh ; en les Jahvé, venint del nord, cridat per EU,
inscripcions : Kurus ) , rei de Pérsia, per rebre l'imperi del món, deslliurar

prengué Babilonia i comencá a regnar- els captius i reedificar Jerusalem.
hi reunint en el seu ceptre les monar- El cilindre de Cirus {British Mtiseum
quies medo-persa, assíria i babilonenca. Bahyhnian Room, núms. 90, 920), no
Feia vint anys que era rei de Pérsia. parla precisament deis jueus

;
dona,

Per boca de Jeremías. Jer. XXV, pero, molta llum sobre les disposi-

II i 55; XXIX, 10 i 55. Cf. Par. cions del vencedor i explica per tant la

XXXVI, 21. seva conducta amb els filis d'Israel.

2.—Aixi diu Cirus. El profeta Isaías El nou rei es presenta com un Iliber-
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reialmes de la térra em dona Jahve, el Déu del cel, i ell mateix m'ha

manat d'edificar-li una casa a Jerusalem, que és a Judá. ^¿Qui hi

ha d'entre vosaltres de tot el seu poblé? Sigui amb ell el seu Déu
i pugi a Jerusalem, que és a Judá, i basteixi la casa de Jahvé, Déu
d'Israel. Ell és el Déu, que és a Jerusalem! *I tots els qui resten

de Judá en totes les contrades on sojornen, la gent d'aquesta contra-

da els ajudi amb argent i amb or i amb béns i amb bestiar i amb el

donatiu voluntar! per a la casa del Déu, que és a Jerusalem.

La PARTENgA

s'al(;aren els caps de les famílies de Judá i de Benjamí, i els sa-

cerdots, i els levites, i tots aquells l'esperít deis quals deixondí Déu,

per pujar a edificar la casa de Jahvé, que és a Jerusalem. tots

el qui havia a Uur rodalia conveíns els ajudaren amb objectes d'ar-

gent, amb or, amb efectes i amb bestiar i amb coses precioses, ultra

totes les ofrenes voluntarles.

' I el rei Cirus tragué el parament de la casa de Jahvé, que s'havia

endut Nabucodonosor de Jerusalem i coHocat en la casa del seu déu.

*I el Uiurá Cirus, rei de Pérsia, a mans de Mitrídates, el tresorer,

qui n'havia fet el report a Sassabasar, el príncep de Judá. aquest

tador i fa tornar ais temples respectius

les idoles de les ciutats de Caldea, que

Nabónides havia concentrat en la capi-

tal, irritant amb aquesta mesura els

seus súbdits que es veien desemparats
pels déus.

Si l'adorador d'Aura- Mazda , déu

sense temples ni idoles, féu aixó, per

mires polítiques, amb el politeisme ba-

bilónic, més planer li seria de fer-ho amb
Jahvé, Déu del cel, en el qual veuria

una certa semblanza amb Aura-Mazda.
I més encara si, com diu Flavi Josef,

els jueus li feren Uegir les profecies

que parlaven d'ell. Jahvé no tenia

estatua per a tornar-la al seu país; te-

nia, peró, un temple enderrocat; Cirus

mana de reedificar-lo i dona Ilibertat al

seu poblé perqué hi tingui adoradors.

4.—i tots els qui resten. L'edicte de Ci-

rus no era cap expulsió; deixava tan sois

en ilibertat qui volia anar-se'n. Molts
jueus, amb llur treball, s'havien creat

una bona situació a Babilonia, i s'esti-

maven més no moure-se'n; així és que
en els contractes comerciáis de l'época

de Darius i Artaxerxes I es troben

molts noms jueus. L'amor al benestar

temporal, el tenien per damunt de llur

esperit religiós; ajudaren, peró, amb
donatius ais expedicionaris (cf. v. 6).

5. — De Judá i de Benjami. Les dues
tribus que formaven el regne de Judá.

7.—Que s'havia endut. Cf. IV Rg.
XXIV, i3;XXV,i3-i6;IIPar. XXXVI,
7'55-

8. — Sassabasar. Es el mateix que
Zorobabel (II, 2), princep de Judá i nét

de Joaquim. El primer nom seria el

nom babilónic, el segon l'hebreu.
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n'era el nombre : trenta safates d'or, mil safates d'argent, vint-i-nou

coltells, ^"trenta copes d'or, quatre-centes deu copes d'argent de

segon ordre; d'altres atuells, mil. '^Tots els objectes d'or i d'argent

eren cinc mil quatre-cents, Tot s'ho emportá Sassabasar quan féu

pujar els exiliats de Babilonia a Jerusalem.

11. LLISTA DELS QUI TORNAREN AMB ZOROBABEL

(11)

LlISTA de FAMÍLIES del POBLE

(C. II.) ^ I aquests són els filis de la provincia, que pujaren de llur

captivitat i l'exili — els que havia exiliat a Babilonia Nabucodono-

sor, rei de Babilonia— i tornaren a Jerusalem i a Judá, cadascú a la

seva ciutat— ^ els qui vingueren amb Zorobabel, Josué, Nehemias,

Saraías, Rahelaias, Mardoqueu, Belsan, Mesfar, Beguai, Rehum,

Baana.

Nombre de barons del poblé d'Israel : 'els filis de Faros, dos mil

cent setanta-dos ; *els filis de Sefatias, tres-cents setanta-dos; ^els

filis d'Areas, set-cents setanta-cinc ;
^ els filis de Fahat-Moab, deis filis

de Josué i de Joab, dos mil vuit-cents dotze; ^els filis d'Elam, mil

dos-cents cinquanta-quatre ;
^ els filis de Zetua, nou-cents quaranta-

cinc; ^els filis de Zacai, set-cents seixanta; '*^els filis de Bani, sis-

cents quaranta-dos ; ^^els filis de Bebai, sis-cents vint-i-tres ; ^^els

filis d'Azgad, mil dos-cents vint-i-dos; ^'els filis d'Adonicam, sis-

cents seixanta-sis ; ^*els filis de Beguai, dos mil cinquanta-sis ; ^^els

1, I Neh. VII, é.

1.— Filis de ¡a provincia. El docu- raula «filis» va unes vegades amb nom
ment de ÍI, 1-63 és el mateix de Ne- de persona, altres amb nom de poblé,

hernias Vil, 7-65. Els descuits deis En el primer Uoc vol dir descendents;

copistes han introduit manta variant en en el segon, ciutadans o oriünds.

noms i xifres. A vegades és difícil de dir si el nom
2. — Zorobabel. Cf. nota a I, 8. és geográfic o patrón imic.

3.
— Els filis. En les llistes la pa-
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filis d'Adin, quatre-cents cinquanta-quatre ; ^^els filis d'Ater, per-

tanyents a Ezequias, noranta-vuit ; ^^els filis de Besai, tres-cents

vint-i-tres; ^^els filis de Jora, cent dotze; ^^els filis d'rlasum, dos-

cents vint-i-tres ; ^"els filis de Gebbar, noranta-cinc; ^'els filis de

Betlehem, cent vint-i-tres ; els barons de Netofá, cinquanta-sis

;

-^els barons d'Anatot, cent vint-i-vuit; ^*els filis d'Azmavet, qua-

ranta-dos; -^els filis de Cariatiarim, de Cefira i de Berot, set-cents

quaranta-tres ; ^"els filis de Rama, i de Gábaa, sis-cents vint-i-un;

^^els barons de Macmas, cent vint-i-dos; ^*els barons de Betel i

d'Hai, dos-cents vint-i-dos; ^^els filis de Nebo, cinquanta-dos ; ^°e!s

filis de Megbis, cent cinquanta-sis; ^'els filis de l'altre Elam, mil

dos-cents cinquanta-quatre; ^^els filis d'Harim, tres-cents vint; ^^els

filis de Lod, d'Hadid i d'Ono, set-cents vint-i-cinc; ^*els filis de

Jericó, tres-cents quaranta-cinc ; els filis de Senaa, tres mil sis-

cents trenta.

Sacerdots, levites i altres servidors del Temple

^^Sacerdots: els filis de ladaías, de la casa de Josué, nou-cents

setanta-tres ; ^'els filis d'Emmer, mil cinquanta-dos; '^els filis de

Fashur, mil dos-cents quaranta-set ; ^'els filis d'Harim, mil disset.

*° Levites: els filis de Josué i de Cedmiel, pertanyents ais filis

d'Oduías, setanta-quatre.

*^ Cantors : els filis d'Asaf, cent vint-i-vuit.

Filis deis porters : els filis de Sellum, els filis d'Ater, els filis de

Telmon, els filis d'Accub, els filis d'Hatita, els filis de Sobai; entre

tots, cent trenta-nou.

^^Natineus : els filis de Siha, els filis d'Hasufa, els filis de Tabbaot,

**els filis de Queros, els filis de Siaa, els filis de Fadon, '^^els filis

de Lebana, els filis d'Hagaba, els filis d'Accub, *^els filis d'Hagab,

els filis de Selmai, els filis d'Hanan, ^'els filis de Gaddel, els de

39. — Ais LXX es llegeix mil set. 21. Estaven al servei del Temple. El

43. — Natineus. Descendents d'a- mot nethiním significa donats.

quells gabaonites de qui parla Jos. IX,
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Gaer, els filis de Raaía, *^els filis de Rasin, els filis de Necoda, els

filis de Gazam, *^els filis d'Aza, els filis de Fasea, els filis de Besee,

filis d'Azena, filis de Munim, els filis de Nefusim, ^^els filis de Bac-

buc, els filis d'Hacufa, els filis d'Harur, ^^els filis de Bestut, els filis

de Matridas, els filis d'Harsa, ^^els filis de Bercos, els filis de Sisara,

els filis de Tema, ^* els filis de Nasia, els filis d'Hatifa.

Filis deis servents de Salomó: els filis de Sotai, els filis de Sofe-

ret, els filis de Faruda, ^^els filis de Jala, els filis de Dercon, els filis

de Geddel, ^''els filis de Safatias, els filis d'Hatil, els filis de Foqueret-

Asebaím, els filis d'Ami. ^^Tots els Natineus i filis deis servents de

Salomó, tres-cents noranta-dos.

Famílies d'origen no provat

^^I aquests són els qui pujaren de Tel-Malá, Tel-Harsá, Querub,

Addon, Emmer i que no pogueren donar a conéixer Uur casa pairal i

llur ra?a, per si eren d'Israel : ^''els filis de Dalaías, els filis de Tobias,

els filis de Necoda, sis-cents cinquanta-dos. deis filis deis sacer-

dots: els filis d'Hobia, els filis d'Accos, els filis de BerzeHai, el qual

havia pres per muUer una de les filies de BerzeHai, el Galaadita, i fou

anomenat amb llur nom. Aquests cercaren llur taula genealógica

i no es trobá; i foren declaráis exclosos del sacerdoci. ^'I els digué

el governador que no mengessin de les coses molt santes fins que

s'aixequés el sacerdot pels Urim i pels Tummim.

Total de la comunitat

^*Tota la comunitat entera era de quaranta-dos mil tres-cents sei-

xanta; ^^fora de Uurs servents i llurs serventes, aquests eren set

61.

—

BerzeHai. Aquell vellard octo-

genari, amic de David (II Reis XIX,

63. — El governador. Zorobabel.

Uritn i Tummim. Tots els textos que
parlen d'aquesta manera de consultar

el Senyor, ho fan esmentant simple-

ment la cosa com a coneguda, sense

donar-ne cap explicació ni aclarir-la.

De I Sam. XIX, 41 (en la bona lli?ó,

tal com es llegeix en el grec, antiga

llatina i Vulgata) es dedueix que treien

sorts. Cf. nota a Éx. XXVIII, 30.

2 - ANTIC TBSTIHENT V
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mil tres-cents trenta-set. I amb ells hi havia dos-cents cantors i

cantores. ^^Llurs cavalls, set-cents trenta-sis; llurs muís, dos-cents

quaranta-cinc ; ^Mlurs camells, quatre-cents trenta-cinc; ases, sis mil

set-cents vint.

Ofrenes pel Temple

alguns deis caps de familia, en arribar a la casa del Senyor,

que és a Jerusalem, feren espontániament ofertes a la casa de Déu

per tal que fos alqzáz en el seu lloc. ^^Segons llur capacitat dona-

ren per al tresor de l'obra seixanta-un mil darics d'or i cinc mil mines

d'argent i cent túniques sacerdotals. '^"1 habitaren els sacerdots i

els levites i els del poblé i els cantors i els porters i els natineus en

llurs ciutats; i tot Israel en les seves ciutats.

69. — Darics. Moneda d'or persa,

de 8*4 gr. de pes. El seu nom, segons
alguns, ve de dará (rei) i kaman (are)

— perqué porta el tipus d'un rei ar-

quer, — o de dari-ka (auri) ; altres les

creuen encunyades per Darius, i d'aqui

el seu nom. Com que es feren molt
corrents entre els jueus de l'época

post-babilónica, l'hagiógraf redueix a

elles el valor deis donatius en or fets a

la casa de Jahvé.
Mines. La mina és una mesura de

pes i una moneda de compte. Com a

mesura de pes, equivalia 982'2 gr., és

a dir, a 60 sicles de i6'37 gr. cadascun.

Com a moneda de compte, sembla
que variava segons es tractés de la mi-

na d'or de la d'argent; la mina d'or era

d'un pes de 8i8'5 gr., la d'argent, d'un

pes de 725*5 gr. Aquests valors, que
són els que s'acostumen a donar, están

calculats a base d'un sicle d'or de i6'37

gr. i d'un sicle d'argent de I4'5 5 gr. i

admetent també la mina de 50 sicles,

on sembla que aná a parar, en l'escala

monetaria, la mina primitiva de pes de

60 sicles. Cal, pero, teñir en compte

que la metrología bíblica ofereix encara
des de molts punts de vista forces difi-

cultáis. (Cf. R. P. Barrois, La Mé-
trologie dans la Bibh [Revue Biblique,

I, 1952, pág. 50-76]).

Per altra part és molt possible que
els jueus, que tornaven de l'exili, comp-
tessin a la manera babilónica, on el sis-

tema monetari conserva sempre la pri-

mitiva base sexagesimal—lamina tenia

60 sicles— i on al costat d'uns pesos
vulgars amb sicle de 16'

5 7 gr. hi havia

pesos reials amb un sicle de i6'83 gr.

70.

—

En llurs ciutats. Totes les ciutats

de les llistes precedents están prop de

Jerusalem, formant el nucli de Judá i

Benjamí. Molts altres jueus s'establiren

a Jerusalem mateix. Tant Jerusalem,
pero, com les altres ciutats es trobaven

en estat de ruina, amb els camps aban-

donáis i les vinyes incultes; els pocs

recons que hi havia aprofitables, esta-

ven en mans d'estrangers. Calia que
fos Déu qui els hagués «deixondit l'es-

perit» (1, 5) per decidir-se a canviar

els jardins de Babilonia per la térra de

Judea.
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III. COMENgAMENT DE LA RESTAURACIÓ DEL TEMPLE
(III)

Restabliment de l'altar i dels holocaustos

(C. III.) ^I arriba el mes seté, i els filis d'Israel estaven en llurs

ciutats; i es congrega el poblé com un sol home a Jerusalem. ^I

s'algá Josué, fiU de Josedec, i els seus germans, els sacerdots, i Zo-

robabel, fill de Salatiel, i els seus germans i bastiren Faltar del Déu

d'Israel per oferir-hi holocaustos com está escrit en la Ilei de Moisés,

baró de Déu.

^Erigiren, dones, Faltar damunt dels seus fonaments, per tal com

estaven en temenca quant ais pobles del país, i oferiren holocaustos

a Jahvé, holocaustos del matí i del vespre. *I celebraren la festa

dels Tabernacles, com está escrit, i Fholocaust dia per dia, segons el

nombre establert dia per dia. ^Després, Fholocaust perpetu, i els de

les neoménies i de totes les festes consagrades a Jahvé, i els de

qualsevulga que presentés una ofrena voluntaria a Jahvé. ^Des del

primer dia del mes seté comentaren a oferir holocaustos a Jahvé;

els fonaments, pero, del temple de Jahvé no estaven pas encara posats.

'I donaren argent ais picapedrers i ais fusters, i queviures i beguda i

oli ais sidonis i ais tiris perqué portessin fustes de cedre del Liban

a la mar de Joppe, segons Fautorització de Cirus, rei de Pérsia, a

favor d'ells.

Reedificació del Temple

^I Fany segon de llur arribada a la casa de Déu a Jerusalem,

en el mes segon, comentaren Zorobabel, fill de Salatiel, i Josué, fill

I.

—

El mes seté. El mes de Tisri set dies. Cf. Lev. XXIII, 34-43.= setembre-octubre. '^.— Neoménies. Les llunes noves.
4. — La festa dels Tabernacles. Co- 8.

—

Any segon. Any 5 36.

—

Mes se-

mengava el 15 de Tisri i durava gon. Mes de lyar = abril-maig.



14 ESDRAS-III, 9-IV, I

de Josedec, i els altres germans Uurs, els sacerdots i els levites, i

tots els qui havien vingut de la captivitat a Jerusalem, i establiren

com a levites els de vint anys en amunt, a fi que presidissin els tre-

balls de la casa de Jahvé. Josué, els seus filis i els seus germans,

Cedmiel i els seus filis, filis de Judá, posaren-se com un sol home a

dirigir els qui feien l'obra en la casa de Déu: els filis d'Henadad,

llurs filis i llurs germans levites.

I quan els obrers posaren els fouaments del temple de Jahvé,

hom hi féu assistir els sacerdots revestits, amb les trompetes, i els

levites, filis d'Asaf, amb els címbals per a lloar Jahvé segons les

disposicions de David, rei d'Israel. ^^I lloaven Jahvé, cantant i

exalgant-lo : « Perqué és bo, perqué la seva misericordia és eterna

sobre Israel.» I tot el poblé esclafí poderosos alarits lloant Jahvé per

tal com es posaven els fonaments de la casa de Jahvé.

^^I molts deis sacerdots i deis levites i caps de familia vellards,

que havien vist la primera casa, en fundar-se aquesta casa davant

llurs uUs, ploraven amb grans clams
;
molts, pero, cridaven d'alegria,

i al(;aven Uur veu. '^I el poblé no distingia el soroU deis crits de

joia del soroU deis plors del poblé, car la gent clamorejava amb grans

crits, i la cridadissa se sentia de lluny.

IV. OPOSICIÓ DELS SAMARITANS A LA CONSTRUCCIÓ

DEL TEMPLE
(IV. 1-5)

PrETENSIONS DELS SAMARITANS

(C. IV.) s'assabentaren els enemics de Judá i Benjamí que

els filis de la captivitat edificaven un temple a Jahvé, Déu d'Israel

;

12. — Que havien vist. Havent tingut

Uoc la destrucció de Jerusalem i del

Temple el 586, feia tot just 48 anys.

Tots els qui passaven de 55 anys, po-

dien tenir-ne record.

I. — Els enemics. El poblé samaritá.

En caure Samarla al 722 en poder de

Sargon, rei de l'Assíria, els israelites fo-

ren deportats; sois els pobres restaren a

Uur térra. Els assiris hi enviaren per
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arribaren-se fins a Zorobabel i ais caps de familia, i els digueren

:

Deixeu-nos bastir amb vosaltres, car com vosaltres cerquem el vostre

Déu ; i li oferim sacrificis des del temps d'Asor Haddam, rei d'Assí-

ria, que ens féu pujar ací.

^Peró els digueren Zorobabel i Josué i els altres caps de familia

d'Israel : No pertoca a vosaltres de bastir una casa al nostre Déu,

ensems amb nosaltres, ans nosaltres sois bastirem per a Jahvé, Déu

d'Israel, tal com ens ordená el rei Cirus, rei de Pérsia.

Destorben la construcció

*I succeí que el poblé del país descoratjava el poblé de Judá i els

impedia de construir ; ^ i suborná contra ells uns consellers perqué

afoUessin llur empresa durant tots els dies de Cirus, rei de Pérsia,

i fins al regnat de Darius, rei de Pérsia.

V. S'OPOSEN ELS SAMARITANS A L'ALgAMENT

DE LES MURALLES
(IV, 6-24)

Lletra a Assuer

sota el regnat d'Assuer, en el comengament del seu regnat es-

criviren una acusació contra els habitants de Judea i Jerusalem.

poblar-ho gent de moltes altres bandes:

de Babilonia, Cuta, Ava, Emat i Sefar-

vaím ; amb ells anaren Uurs déus. El

poblé samaritá, eixit d'aquesta mésela,

honorava també Jahvé, com a déu del

país; a poc poc, deixades les altres divi-

nitats, es féu monoteísta. El refús de

Zorobabel i Josué l'enemistá irreconci-

liablement amb els jueus.

5. — Després d'aquest verset ve,

seguint l'ordre deis fets, el v. 24 i ss.

La secció ÍV, 6-23 (cf. la Moticiu pre-

liminar: El mure historie) és un tascó

introduít entre IV, 5 i IV, 24.

6.

—

Assuer. Es Xerxes (485-465).
Xerxes és la forma del grec clássic deri-

vada del nom persa Kahsayarsha ; 'As-

soueros és la forma del grec bíblic,

derivada, a través del hebrcu Ahasve-
rosh, del mateix nom persa en forma
susiana Iksñrse.
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Lletra a Artaxerxes

T en el temps d'Artaxerxes escriviren Beselam, Mitrídates, Tabeel

i els altres companys llurs a Artaxerxes, rei de Pérsia; i la lletra era

en escriptura aramea i traduida en arameu.

Altra lletra a Artaxerxes

^El governador Rehum i el secretari Samsai escriviren una lletra

sobre Jerusalem al rei Artaxerxes, d'aquesta faisó :

^ « El governador Rehum i el secretari Samsai i els altres companys

llurs, els de Diñe d'Afarsatac, de Terfal, d'Afarsa, d'Ercua, de Bábi-

lon, de Susan, de Dehá i d'Elam ^'^
i els altres pobles que el gran i

gloriós Asnafar traslladá i establí en la ciutat de Samarla i en les

altres comarques de dellá el riu, etc.»

Aquesta és la copia de la lletra que li enviaren

:

« Al rei Artaxerxes: El teus servidors, gent de dellá el riu, etc.

^^Sápiga el rei que els jueus que pujaren de tu vers nosaltres han

vingut a Jerusalem ; están reedificant la ciutat rebel i perversa, hi

aixequen les muralles i reparen els seus fonaments. ^^Sápiga ara el

rei que, si aquesta ciutat és reedificada i s'hi aixequen les muralles, no

pagaran tribut, impost, ni les rendes anyals; i será un damnatge per

ais reis mateixos. A nosaltres, dones, en escanvi de la sal que men-

7. — Artaxerxes. És el primer d'a-

quest nom (463-424).

—

Escriptura. Els

carácters eren arameus.
Traduida. La Uengua era també ara-

mea. L'arameu fou durant molt temps
la llengua internacional de l'Orient.

A partir d'aquesta época, anava envaint

el cercle de l'hebreu, fins que acabá per

suplantar-lo del tot.

8. — Comenca un fragment arameu
fins a VI, 1 8.

—

Governador. Les versions

antigües preñen beel-teem com a nom
propi. Vol dir : senyor del judici, go-
vernador.

9. — El verset comenía: «Aleshores

el governador. . . » i deixa l'oració princi-

pal sense verb i, per tant, sense cap sen-

tit. A més: entrebanca el moviment de

la frase i l'enfosqueix. Totes les explica-

cions proposades exigeixen una correc-

ció. Mal per mal preferim, amb la Vul-
gata, de suprimir r«aleshores» inicial.

10. — De dellá el riu. Es una fór-

mula de la cancellería babilónica per

a dir les regions de dellá l'Eufrates.

14. — La sal que mengetn a palau.

Rebem del rei el salari. El llatí sala-

rium, d'on ve salari, és també origi-

náriament la quantitat de sal que en
l'antigor es pagava per una feina.
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gem a palau, no ens sembla bell de veure deshonorar el rei i per aixó

enviem a assabentar-ne el rei.

^5 » Que s'investigui en el Ilibre de les histories deis teus pares, i

trobarás en el Ilibre de les histories i sabrás que aquesta ciutat és

ciutat rebel i perniciosa per ais reis i per a les províncies, i que hi

ha hagut provocadors d'insurreccions des de temps antic. Per aixó

aquesta ciutat fou destruida. ^® Fem saber al rei que, si aquesta ciutat

és reedificada i s'hi aixequen les muralles, per aquesta causa la part

de dellá el riu no será teva.»

Resposta d'Artaxerxes

El rei enviá resposta al governador Rehum i al secretari Samsai i

ais altres companys llurs, que habitaven a Samarla i a les altres co-

marques de dellá el riu :

«Pau, etc. ^*La lletra que ens enviáreu ha estat clarament llegi-

da al meu davant, ^^i he donat l'ordre i s'ha recercat i s'ha trobat que

aquesta ciutat des deis temps antics s'insurgeix contra els reis, i s'hi

promouen sedicions i revoltes. ^''I hi hagué a Jerusalem reis pode-

rosos i senyors de tota la contrada de dellá el riu, ais quals es dona-

ven tribut, impost i la renda. Ara, dones, passeu el manament de

fer parar aquests homes, perqué aquesta ciutat no es reedifiqui fins

que en doni jo l'ordre. Guardeu-vos de negligencia en fer aixó,

perqué el mal no creixi en detriment deis reis.»

Es PARALITZEN LES OBRES

^'Aleshores, quan la copia de la lletra del rei Artaxerxes fou Ue-

gida davant de Rehum i el secretari Samsai i llurs companys, anaren-

se'n cuitadament a Jerusalem prop deis jueus i els feren parar per la

violéncia i per la forga. '*Llavors es pará l'obra de la casa de Déu

a Jerusalem, i estigué interrompuda fins l'any segon del regnat de

Darius, rei deis perses.

24.—Aquest verset estáfora de Uoc. l'obra del temple i no de les muralles»

En ell es parla de la interrupció de i, per tant, és continuació, no de l'ante-
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VI. ACABAMEMT I DEDICACIO DEL TEMPLE
(V-VI)

Es REPRÉN LA CONSTRUCCIÓ DEL TeMPLE

(C. V.) 'I els profetes Ageu, el profeta, i Zacarías, fill d'Addó,

profetitzaren en nom del Déu d'Israel, ais Jueus, que eren a Judá i

a Jerusalem, que era damunt d'ells. ^Aleshores alfaren-se Zoroba-

bel, fill de Salatiel, i Josué, fill de Josedec, i comentaren a edificar

la casa de Déu, que és a Jerusalem, i els profetes de Déu estaven amb

ells, ajudant-los.

^ En aquell mateix temps vingué vers ells Tatanai, governador de

l'altra banda del riu, i Estarbuzanai i llurs companys, i els parlaren

així : ¿Quius ha permés d'edificar aquesta casa i d'aixecar aquesta

muralla?

*Llavors diguérem: ¿Quins són els noms deis homes que basteixen

aquesta casa?

*Peró l'esguard de Uur Déu era damunt deis ancians deis Jueus,

i no els feren plegar fins que l'afer hagué arribat a Darius i d'ell

hagueren rebut una Uetra sobre aixó.

rior, sino de IV, 5. Ha estat separat

d'ell peí fragment ÍV, 6-23, referent a

fets deis regnats deis reis següents;

i en el capítol que ve, es continua

contant el que s'esdevingué l'any se-

gon de Darius I, rei deis perses.

1. — Ageu. Comenta a profetitzar

al dia primer, neoménia, del mes sisé,

Elul = agost-setembre, de l'any 520,
segon de Darius. D'Ageu es conser-

ven quatre oracles.

Zacarías. El primer discurs que es

conserva de Zacarías data del vuité

mes, Marheesvan= octubre-novembre,

del mateix any.

2. — Zorobahel. Després d'aquest

verset no es diu res més de Zorobabel.

Desapareix de l'escena durant el regnat

de Darius. Hi ha qui pensa si es com-
prometé en alguna de les sublevacíons

que pertorbaren el regne després de

Darius; no hi ha, pero, cap prova. No
sembla que fos reemplagat per cap

més governador civil ; els jueus deu-

rien dependre directament deis sátra-

pes de la provincia.

Comentaren a edificar. Vint-i-quatre

dies després del primer discurs d'Ageu.
4.

—

Llavors diguérem. ElsLXX: Lla-

vors digueren, posant les paraules en
boca deis qui fan l'enquesta. El Raschi

també suposa que aquesta és la veríta-

ble lliíó, per tal com sembla que Higa

més bé amb el v. 10.
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LlETRA del GOVERNADOR al REI

^ Copia de la lletra, que enviaren Tatanai, governador de dellá el

riu, i Estarbuzanai i llurs companys, oficiáis inferiors, que eren dellá

el riu, al rei Darius. 'Li enviaren la relació i era escrita així:

« Al rei Darius, completa pau. ^Sápiga el rei que havem anat a la

provincia de Judá a la casa del gran Déu, i és edificada amb grans pedrés

i es posa fusta a les parets ; i aquesta obra es fa de pressa i prospera en

llurs mans. ^ Aleshores havem preguntat a aquells ancians i els havem

parlat així : ¿Qui us ha manat d'edificar aquesta casa i d'aixecar aques-

ta muralla? ^^I també els havem preguntat llurs noms, per fer-te'ls

saber, a fi d'escriure't els noms deis homes, que són llurs capitosts.

aquesta resposta ens feren, dient: Nosaltres som servents del

Déu del cel i de la térra i reedifiquem la casa de Déu, que fou edi-

ficada molts anys abans, i que un gran rei d'Israel edifica i aixecá.

^^Després, pero, que els nostres pares hagueren enutjat el Déu del

cel, els Iliurá a mans de Nabucodonosor, rei de Babilonia, i destruí

aquesta casa i emmená captiu el seu poblé a Babilonia. -"^Peró, l'any

primer de Cirus, rei de Babilonia, el rei Cirus dona ordre de bastir

aquesta casa de Déu.

també el parament d'or i d'argent de la casa de Déu, que

Nabucodonosor havia pres del temple, que és a Jerusalem, i havia

portat al temple de Babilonia, el tragué el rei Cirus del temple de

Babilonia, i fou Uiurat a l'anomenat Sassabasar, que Cirus havia cons-

tituít governador. ^^I li digué : Pren aquests objectes, vés a coHo-

car-los en el temple, que és a Jerusalem, i que la casa de Déu

sigui bastida en el seu lloc. '^Aleshores aquell Sassabasar vingué,

posa els fonaments de la casa de Déu, que és a Jerusalem, i des

d'aleshores fins ara s'está edificant i no está acabada.

» ^^Ara, dones, si al rei plau, investigui's en la casa del tresor del

rei, allá a Babilonia, si per cas fou donada per Cirus ordre de bastir

aquesta casa de Déu a Jerusalem; i el rei, que ens trameti la seva

voluntat sobre aixó.»
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Resposta de Darius

(C. VI.) ^Llavors, el rei Darius dona un decret, i recercaren la

casa deis arxius on hi havia dipositats els tresors, a Babilonia.

hom trobá a Ecbatana, la fortalesa que és a la provincia de la Media,

un rotUe, i hi havia escrit aquest memorial

:

«
^ En l'any primer del rei Cirus : El rei Cirus ha donat un decret

:

Que la casa de Déu, que és a Jerusalem, aquesta casa sigui bastida,

perqué sigui el lloc on hom ofereixi victimes, i que els seus fona-

ments siguin solidats. La seva aleada será de seixanta colzes, la seva

ampiada de seixanta colzes; *tres rengles de pedrés de talla, i un

rengle de fusta nova ; i les despeses serán pagades per la casa del rei.

^També el parament d'or i d'argent de la casa de Déu, que Nabuco-

donosor havia pres del temple, que és a Jerusalem, i havia portat a

Babilonia, sigui tornat i vagi al temple, que és a Jerusalem, i el

farás posar en la casa de Déu.»

«®Ara Tatanai, governador de dellá el riu, Estarbuznai i els vos-

tres companys oficiáis inferiors, ' que sou dellá el riu, allunyeu-vos

d'allí i deixeu estar les obres d'aquesta casa de Déu; que el governa-

dor deis jueus i els ancians deis jueus reedifiquin aquesta casa de

Déu en el seu lloc. *I jo he donat un decret sobre el que deveu fer

amb aquells ancians deis jueus, per a edificar aquesta casa de Déu

:

Del tresor del rei, co és, deis impostos de la comarca de dellá el riu,

serán diligentment pagades les despeses a aquells barons, perqué

no parin. tot el que calgui per a l'holocaust al Déu del cel, ve-

dells, moltons i anyells, íorment, sal, vi i oh, segons l'ordre deis

sacerdots que són a Jerusalem, els será donat cada dia sense falla,

*° perqué ofereixin una flaire plaent al Déu del cel i preguin per la

vida del rei i deis seus filis. "Dono així mateix aquesta ordre: Si

algú canvia aquest manament, un fust será tret de la seva casa, i

será clavat i será assotat damunt d'ell, i a causa d'aixó faci's de la

seva casa un munt d'immundícies. ^^I Déu, que ha fet sojornar-hi

1, Nm. III, 6; viii, 9.
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el seu nom, enfonsi tot rei i poblé que estengui la seva má per can-

viar aquest manament i per destruir aquesta casa de Déu, que és a

Jerusalem.

Jo, Darius, he donat aquesta ordre; sigui executada encontinent.»

El temple és reedificat

^'Aleshores Tatanai, governador de dellá el riu, Estarbuznai i els

seus companys, tal com havia enviat l'ordre el rei Darius, així l'acom-

pliren diligentment.

^* I els ancians deis Jueus edificaven i avan^aven per les profecies

d'Ageu, el profeta, i Zacarías, fiU d'Addó; i edificaren i acabaren

per ordre del Déu d'Israel i per ordre de Cirus i Darius i Artaxerxes,

reis de Pérsia.

I acabaren aquesta casa de Déu el dia tercer del mes d'Adar,

l'any sisé del regnat del rei Darius.

Dedicació del temple

^^I els filis d'Israel, els sacerdots i els levites, i els altres filis

de la captivitat, feren la dedicació d'aquesta casa de Déu amb alegría.

^'I oferiren per la dedicació d'aquesta casa de Déu cent vedells,

dos-cents bens, quatre-cents anyells, i, peí pecat de tot Israel, dotze

bocs segons el nombre de les tribus d'Israel.

^^I establiren els sacerdots segons llurs divisions, i els levites se-

gons llurs classes per al servei del Déu, que és a Jerusalem, com és

escrit en el llibre de Moisés.

14. — Artaxerxes. El nom d'Arta-

xerxes hi está de més. És degut a la

distracció d'algun copista o a la correc-

ció sávia d'algun escriba, mogut pal

fragment dislocat IV, 6-23, en el qual

es parla d'Artaxerxes. Aquest rei co-

menta de regnar el 465, i el verset

següent diu clarament la data de l'aca-

bament del temple.

15. — Adar. Darrer mes de l'any

jueu; és el febrer-mar?.

L'any sisé. L'any 516.
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Celebració de la Pasqua

^'I celebraren els filis de la captivitat la Pasqua el dia catorzé del

primer mes. ^°Car s'havien purificat els sacerdots i els levites com

un sol home ; tots ells eren purs ; i immolaren la Pasqua per a tots

els filis de la captivitat, i per a llurs germans els sacerdots, i per a

si mateixos. ^^I menjaren, els filis d'Israel tornats de la captivitat,

i tots els qui s'havien separat de la impuresa de Ies nacions del

país per cercar amb ells Jahvé, Déu d'Israel. "I celebraren la festa

deis ázims durant set dies amb alegría, car Jahvé els havia alegrats

i girat el cor del rei de l'Assíria vers ells, per sostenir llurs mans

en l'obra de la casa de Déu, del Déu d'Israel.

19.—El text toma a emprar l'hebreu.

Del primer mes. Nisan= marc-abril.

2 1 .
—Els qui s'havien separat. Aquells

jueus que, havent-se quedar a Pales-

tina, quarj la deportació a Babilonia

i havent-se barrejat amb els pagans,

tomaven ara al Déu deis seus pares.

22. — La festa deis á^ims. La Pasqua.

El dia 1 5 de Nisan era el gran dia; tota

la festa en durava set.

El rei de TAssiria. Darius I de Pér-

sia, que ho era també d'Assíria.



SEGONA PART

L'ACCIÓ D'ESDRAS
(VII-X)

I. L'ESCRIBA ESDRAS VA A JERUSALEM

(XII)

VlATGE d'EsDRAS

(C. VII.) U després d'aquests fets, en el regnat d'Artaxerxes rei

de Pérsia, Esdras, fiU de Saraías, fiU d'Azarias, fiU d'Helcias, ^fill de

SeHum, fiU de Sadoc, fill d'Aquiteb, ^fill d'Amarias, fiU d'Azarias,

fiU de Maraiot, *fill de Zara'ías, fíU d'Ozi, fill de Bocci, fill d'Abisue,

^fiU de Finees, fill d'Eleazar, fill d'Aaró, el primer sacerdot, ^aquest

Esdras puja de Babilonia i era ell un escriba entes en la Ilei de Moi-

sés, que dona Jahvé, Déu d'Israel; i puix que la má de Jahvé, el seu

Déu, era sobre d'ell, el rei accedí a tota la seva demanda.

' Deis filis d'Israel i deis sacerdots i levites i deis cantors i deis

porters i deis natineus, en pujaren també a Jerusalem l'any seté del

rei Artaxerxes.

I.

—

Artaxerxes. Té moltes proba- reforma de Nehemias, Esdras, com
bilitats d'ésser Artaxerxes II, com s'ha a escriba, havia llegit la Llei. Havent
dit en la Noticia preliminar. En aquest tornar després a Babilonia, conduí el

cas les activitats de Nehemias són ante- 398 una caravana de fidels per acabar
riors a les d'Esdras. la restauració.

Esdras. L'any 444, aleshores de la 6. —Sobre d'ell. Protegint-lo.
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^Esdras arriba a Jerusalem el mes cinqué, que és l'any seté del rei.

*Car el dia u del primer mes comenta a pujar de Babilonia, i el

dia u del cinqué mes arriba a Jerusalem, per tal com la má benfacto-

ra del seu Déu era sobre d'ell. és que Esdras havia aplicat el seu

cor a escrutar la Uei de Jahvé, per practicar-la i per ensenyar a Is-

rael la Uei i les ordinacions.

Firma d'Artaxerxes

aquesta és la copia de la lletra que dona el rei Artaxerxes a

Esdras, el sacerdot i l'escriba, escriba de les paraules deis mana-

ments i de les liéis de Jahvé a Israel.

« ^^Artaxerxes, rei de reis, a Esdras, sacerdot i escriba doctíssim

de la Ilei del Déu del cel, etc.

»'^He donat ordre que tothom que, dins el meu reialme, del poblé

d'Israel i deis seus sacerdots i deis seus levites, li abelleixi d'anar a

Jerusalem, hi vagi amb tu. ^*Car de la ízq del rei i deis set conse-

llers seus has estat enviat a inspeccionar la Judea i Jerusalem segons

la Ilei del teu Déu, la qual está en la má teva, ^^i a portar l'argent i

l'or, que el rei i els seus consellers han ofert espontániament al Déu

d'Israel, l'habitació del qual és a Jerusalem, ^^i tot l'argent i l'or que

trobarás en tota la provincia de Babilonia, amb els donatius vo-

luntaris del poblé i deis sacerdots, voluntáriament oíerts per a la

casa de llur Déu, que és a Jerusalem. "Per aixó comprarás curo-

sament amb aquest argent vedells, bens, anyells i llurs sacrificis i

llurs libacions; i ofereix-los damunt l'altar de la casa del vostre

Déu, que és a Jerusalem. '^I, el que a tu i ais teus germans us

plaurá de fer de la resta de l'argent i de l'or, feu-ho segons la volun-

tat del vostre Déu. "Els atuells que se t'han donat per al servei

de la casa del teu Déu, posa'ls a la preséncia del Déu de Jerusalem,

^°I el restant que será necessari per a la casa del teu Déu i que et

8.—Elmes cinqué. Ab= juliol-agost. 12. — Comenca un fragment arameu
Uany seté del rei. L'any 398. fins al v. 27. — Rei de reis- És el títol

9. — Del primer mes. Nisan =marg- que en les inscripcions es donen d'ordi-

abril. nari els reis de Pérsia.
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caldrá donar, ho donarás de la casa deis tresors del rei. jo, el

rei Artaxerxes, dono ordre a tots els tresorers de dellá el riu, que tot

el que us demani Esdras, sacerdot i escriba de la Ilei del Déu del

cel, siguí executat diligentment, ^^fins a cent talents d'argent, i fins

a cent cors de forment, i fins a cent bats de vi, i fins a cent bats d'oli,

i sal ultra mesura. ^^Tot el que és d'ordenació del Déu del cel, siguí

diligentment acomplert per a la casa del Déu del cel ; no fos que

s'airés tal vegada contra el regne del reí í deis seus filis. ^*Us fem

saber també que, a tots els sacerdots í ais levítes, ais cantors, ais por-

ters,als natineus i ais qui serveixen en aquesta casa de Déu, no us és

lícit d'ímposar-los tributs, impostes i drets d'entrada. ^^I tu, Esdras,

segons la saviesa del tea Déu, la qual está en la teva má, estableix

jutges i magistrats perqué administrin la justicia a tot el poblé de dellá

el riu, a tots els qui saben la Ilei del teu Déu ; i ais qui no la saben,

ensenya'ls-la. ^^I a tothom que no acompleixi la Ilei del teu Déu i la

Ilei del rei, faci-se-li rigorós judici, sia per la mort, o per la deporta-

do, o per un penyorament en els béns, o per l'empresonament.»

Esdras dona gracies a Déu

» Beneit Jahvé, Déu deis nostres pares, que ha posat en el cor

del rei de glorificar la casa de Jahvé, que és a Jerusalem, ^^i ha

girat cap a mi la misericordia del rei i deis seus consellers i de tots

els princeps potents del rei. I vaig animar-me perqué la má de Jahvé,

mon Déu, estava sobre meu, i vaig aplegar els caps d'Israel perqué

pugessin amb mi.»

22. — Cent talents d'argent. Cada ta- Cent bats. El bat son 39'29 litres.

leni son 43*650 Kg. d'argent. 27. — El text toma a ésser hebreu
Cent cors de forment. El cor són fins a la fi.

388'8i litres.
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II. LLISTES GENEALÓGIQUES I NOTÍCIA DEL VIATGE

(VIII)

Llista dels caps de família que acompanyaren Esdras

(C. VIII.) *I aquests són els caps de llurs famílies i les genealo-

gies dels qui pujaren amb mi de Babilonia, en el regnat del rei Arta-

xerxes. ^ Dels filis de Finees, Gersom; dels filis d'Itamar, Daniel; dels

filis de David, Hattus, ^que descendía de Sequenias; dels filis de Fa-

ros, Zacarías; i amb ell es comptaven cinquanta barons. *Dels filis

de Fahat-Moab, Elioenai, fill de Zarehias, i amb ell dos-cents barons;

^dels filis de Sequenias, el fill d'Ezequiel, i amb ell tres-cents barons.

^I dels filis d'Adan, Abed, fill de Jonatan, i amb ell cinquanta barons;

''i dels filis d'Alam, Isaías, fill d'Atalia, i amb ell setanta barons. *I

dels filis de Safatias, Zebedias, fill de Micael, i amb ell vuitanta barons.

^I dels filis de Joab, Obedias, fill de lahiel, i amb ell dos-cents divuit

barons; ^''i dels filis de Selomit, el fill de losfias, i amb ell cent sei-

xanta barons. ^^I dels filis de Bebai, Zacarías, fill de Bebai, i amb

ell vint-i-vuit barons; ^^i d'entre ells filis d'Azgad, Johanan, fill

d'Eccetan, i amb ell cent deu barons. ^^I dels filis d'Adonicam, els

darrers, i aquests eren llurs noms : Elifelet, lehiel i Samaias, i amb

ells seixanta barons. '*I entre els filis de Begui, Utai i Zacur, i

amb ells setanta barons.

^^I els apleguí vora el riu, que corre vers Ahava, i acampárem

allí tres dies; i em fixí en el poblé i en els sacerdots, i, dels filis

de Leví, no en trobí cap. '^I fiu cridar els caps: Eliezer i Ariel i

Semeías i Elnatan i Jarib i Elnatan i Natán i Zacarías i MossoHam

;

i els doctors : Joarib i Elnatan. ^'I els doní una missió per a Eddó,

riu i de regió; el riu seria algún dels

15. — Ahava. Sembla ésser nom de canals de Babilonia.
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que era governador al lloc de Cásfia, i posí en llur boca les paraules

a dir a Eddó i ais seus germans, els natineus, en el lloc de Cásfia,

perqué ens duguessin ministres per al Temple del nostre Déu.

^^I com la má benfactora del nostre Déu era sobre nosaltres, ens

dugueren un baró entes d'entre els filis de Moholi, fiU de Leví, fill

d'Israel, Sarabias i divuit filis seus i germans seus; i Hasabias,

i amb ell Isaías d'entre els filis de Merari, i vint filis seus i germans

seus; ""i d'entre els natineus, que David i els caps havien donat

per al servei deis Levites, dos-cents vint natineus ; tots aquests

foren designats nominalment.

^^I vaig publicar allí, vora el riu Ahava, un dejuni per tal d'afligir-

nos a la fac del nostre Déu, per implorar d'ell un bon camí per a

nosaltres, i per ais nostres filis, i per a tots els nostres béns. ^^Car

em íéu vergonya de demanar al rei una escorta i cavallers per a

assistir-nos contra l'enemic, durant el camí; puix que havíem parlat

amb el rei, dient : La má del nostre Déu está damunt de tots els

qui el cerquen per al bé, i la seva for^a i la seva cólera damunt de

tots els qui l'abandonen. ^^I dejunárem i pregárem al nostre Déu

sobre aixó, i ens escoltá.

vaig escollir dotze caps deis sacerdots, Sarabias, Hasabias,

i amb ells deu de llurs germans; ^^i pesí davant d'ells l'argent i l'or

i els atuells, ofrena per a la casa del nostre Déu, que havien ofert el

rei, els seus consellers, els seus princeps i tots els qui s'hi trobaven

d'Israel. ^®I posí en llurs mans sis-cents cinquanta talents d'argent,

cent talents en vasos d'argent, cent talents d'or, vint anaps d'or de

mil darles i dos vasos d'aram ben Uuent, tan preciosos com l'or.

^^I els diguí: Vosaltres sou consagráis a Jahvé, i els atuells són

sagrats, i l'argent i l'or són una oñrena voluntária a Jahvé, Déu deis

vostres pares. ^^Vigileu i serveu-ho fins que ho peseu a la hq

17. — Cásfia. Lloc d'Ahava, altra-

ment desconegut.

26. — Talents. El talent és també
una mesura de pes i una moneda de

compre equivalent a 60 mines. Com a

mesura ponderal, pesava 58'932 Kg.

Com a moneda, sembla que variava

segons es tractés de l'or o bé de l'ar-

gent; el talent d'or pesava 49'! i Kg.,
el d'argent, 43'65 Kg. Recordi's, pero,

el que s'ha advertit en la nota a II, 69
sobre el valor de la mina.

3 - ANTIC TESTAUENT V
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deis caps deis sacerdots, i deis levites, i deis caps de familia d'Israel,

a Jerusalem, en les estances de la casa de Jahvé. reberen els

sacerdots i els levites el pes de l'argent, i de l'or, i els atuells, per

a portar-ho a Jerusalem a la casa del nostre Déu.

Partenca, \tatge i arribada

^^I partírem del riu Ahava el dia dotzé del primer mes, per anar a

Jerusalem ; i la má del nostre Déu fou damunt nostre i ens desUiurá

de la má de l'enemic i d'emboscats, durant el camí.

^^I pervinguérem a Jerusalem, i reposárem alli tres dies. ^^I el

dia quart fou pesat l'argent, i Tor, i els atuells, a la casa del nostre

Déu, per la má de Meremat, fiU d'Urias, el sacerdot, i amb ell,

Eleazar, fill de Finees, i amb ells, els levites Jozabed, fiU de Josué,

i Nodias, fill de Bennoi; ^*tot segons el nombre i el pes; i el pes

total fou posat per escrit en aquell temps.

'^Els qui tornaven de la captivitat, filis de l'exili, oferiren holo-

caustos al Déu d'Israel : dotze vedells per a tot Israel, noranta-sis

moltons, setanta-set anyells, dotze bocs peí pecat; tot en holocaust

a Jahvé. ^^I trameteren els edictes del rei ais sátrapes del rei i

ais governadors de dellá el riu. I sostingueren el poblé i la casa de

Déu.

III. ESDRAS ORDENA DE REPUDIAR LES DONES

ESTRANGERES
(IX-X)

Esdras és assabentat del desordre

(C. IX.) ^I quan foren acomplertes aqüestes coses, se m'apro-

paren els caps dient : El poblé d'Israel i els sacerdots i els levites

51.

—

Del primer mes. 'tiisiLn = m&Tq- marcacions o provincies. — Governa-

abril. dors. Caps de distrlctes més petits.

36. — Sátrapes. Caps de grans de-
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no s'han pas separat deis pobles de la térra ni de llurs abominacions,

deis cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonites, moabites,

egipcis i amorreus; ^car prengueren de llurs filies per a si i per a

llurs filis, i s'és mesclada la ra?a santa amb les nacions de la térra; i

la má deis caps i deis magistrats ha estat la primera en aquesta pre-

varicado.

en oir jo tais páranles, esquincí el meu vestit i el meu mantell,

i m'arrenqui deis cabells del cap i de la barba, i m'asseguí esbalait.

*I reuniren-se amb mi tots els qui s'estremien de les paraules del

Déu d'Israel per la prevaricació deis de la captivitat, i jo restava as-

segut, esbalait fins al sacrifici vespertí.

Oració d'Esdras

^I, al sacrifici vespertí, vaig al^ar-me de la meva aflicció, i, es-

quin^ats que foren el meu vestit i el meu mantell, m'incliní de

genollons, i estenguí les meves mans a Jahvé, mon Déu, ^i diguí:

Déu meu, estic confós i m'avergonyeixo d'aixecar, Déu meu, la

meva fa? vers tu, car les nostres iniquitats s'han multiplicat sobre

el nostre cap, i la nostra falta ha crescut fins al cel. Des deis dies

deis nostres pares fins al dia present, hem estat en una falta gran;

i per les nostres iniquitats havem estat Uiurats nosaltres, els nostres

reis i els nostres sacerdots a la má deis reis de les nacions, al glavi, a

la captivitat, a la rapinya i al rubor en la nostra cara, com en el dia

present.

ara, en un breu espai, Jahvé, el nostre Déu, ens ha fet la gra-

cia de deixar-nos una resta i de donar-nos estatge en el seu lloc sant,

per tal que el nostre Déu ens iHumini els ulls i ens doni una mica

8.—Tres vegades es parla en aquest dras té consciéncia que ells, els qui

capítol de la «resta» (v. 8, 13,15). La han tornat de l'exili, son la resta anun-
noció de «resta» és corrent en els pro- ciada pels profetes, la resta que Déu
fetes. Petita resta, resta santa, res- ha salvat de l'ensorrament del poblé,

ta d'Israel , de Jacob , de Josep son perqué en ella es perpetuí l'alianga

expressions que brillen com raigs de santa i torni a ésser el poblé de "Ja-
la nova albada, que anuncia enmig de hvé.

l'horitzó enfosquit per les amenaces Estatge. Literalment, clau o estaca

profétiques al poblé prevaricador. Es- deis que fixaven el cordatge de la tenda.
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de vida enmig de la nostra servitud. °Car nosaltres som esclaus, i,

en la nostra servitud, no ens ha jaquit el nostre Déu, ans ha decan-

tat cap a nosaltres la benvolenca del rei de Pérsia, per donar-nos

vida, a fi que aixequem la casa del nostre Déu i reedifiquen! les

seves ruines, i per donar-nos un clos a Judá i a Jerusalem.

ara, ¿qué direm, Déu nostre, després d'aixó? Puix havem

abandonat els teus manaments, ^^que ens imposares mitjan^ant els

leus servents, els profetes, dient : La térra, en qué vosaltres entren

per posseir-la, és una térra d'impuresa, per la impuresa deis pobles

de les contrades, per les abominacions de qué l'han omplerta de l'un

cap a l'altre amb llur impuresa. ^^Ara, dones, no donen pas les

vostres filies a Uurs filis, i, Uurs filies, no les prengueu pas per ais

vostres filis, i no feu cas mai per mai de llur pan i benanan^a, per

tal que esdevingueu forts i mengeu els béns de la térra, i els tra-

meteu per sempre ais vostres filis.

^^I després de tot el que s'és esdevingut sobre nosaltres, pels

nostres forfets, i peí nostre gran delicte — per bé que tu, Déu nos-

tre, t'has contingut de deprimir-nos segons les nostres iniquitats, i

ens has deixat una resta com aquesta— ^*¿tornarem per cas a violar

els teus manaments i ens emparentarem amb aquests pobles abo-

minables? ¿Es que no t'irritaries tu amb nosaltres fins a destruir-

nos, sense deixar resta ni planyuts? Jahvé, Déu d'Israel, tu ets just,

ja que som la resta i els planyuts en aquest dia. ^^Heus-nos ací da-

vant ten amb els nostres delicies
;

car, per raó d'aquests, no podem

pas subsistir a la teva fag.

PeNEDIMENT del POBLE

(C. X.) M mentre que Esdras, tot fent la pregaría i la confessió,

plorava i estava prosternat davant la casa de Déu, s'aplegá prop d'ell

una assemblea d'Israel, molt gran d'homes i dones i nois, ja que

el poblé vessava llágrimes abundoses. ^Aleshores parla Sequenias,

fill de Jehiel, d'entre els filis d'Elam, i digné a Esdras : Nosaltres

12, Dt. vil, 3.
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havem pecat contra el nostre Déu i havem pres per mullers dones

estrangeres deis pobles del país ;
pero hi ha ara, en aixó, una espe-

ranca per a Israel. ^Fem, ara, una alianca amb el nostre Déu, de

bandejar totes les dones i els qui d'elles són nascuts, segons el con-

sell del Senyor i deis qui temen el precepte del nostre Déu ; i faci's

segons la llei. *Al^a't,que a tu et períoca l'afer,! nosaltres estarem

amb tu. Anima't i fes.

alcá's Esdras, i féu jurar ais caps deis sacerdots, ais levitas i a

tot Israel de fer segons 90 que s'havia dit; i juraren. ^I algá's

Esdras de davant de la casa de Déu, i ana a la cambra de Johanan,

fill d'Eliasib
;

i, en ésser-hi, no menjá pa ni begué aigua, car es dolia

de la prevaricació deis de la captivitat. ''I feren correr la brama per

Judá, per Jerusalem, i per tots els filis de la captivitat, que es reu-

nissin a Jerusalem, *i que, quisvulla que no vingués dintre tres dies,

segons l'acord deis princeps i deis ancians, li serien confiscáis tots

els béns, i ell fóra exclós de l'assemblea deis de la captivitat.

^I es congregaren tots els barons de Judá i de Benjamí a Jerusa-

lem, els tres dies, i aixó era el dia vint del mes nové. Tot el poblé

s'estava a la phqz de la casa de Déu, tremolant a causa de Tafer i de

la pluja. ^•'I alcá's Esdras, el sacerdot, i els digué : Vosaltres haveu

pecat prenent dones estrangeres, augmentant encara el delicie d'Is-

rael. ^'Ara, dones, feu confessió a Jahvé, Déu deis vostres pares,

i feu la seva voluntat, i separeu-vos de les nacions de la térra i de

les dones estrangeres.

^^I respongué tota l'assemblea dient en alta veu : A nosaltres ens

toca de fer segons la teva páranla. ^^Ei poblé, pero, és nombrós, i

ara és el temps de les pluges, i no ens és possible d'estar-nos fora. I

l'afer no és d'un sol dia, ni de dos, car havem pecat molt en aquest

punt. ^* Que els nostres caps romanguin, dones, ací, tota l'assem-

blea durant; i que tots els qui en les nostres ciutats han pres mu-

llers estrangeres, vinguin en els temps fixats, i, amb ells, els ancians

8.— Dintre tres dies. Podien arribar-

hi fácilment, car tots vivien en pobles

de prop de Jerusalem.

9. — Mes nové. Quisleu = novem-
bre-desembre.

—

De la pluja. Era ales-

hores l'estació de les pluges.
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de cada ciutat, amb llurs jutges, fins que s'hagi retirat de nosaltres

la ira ardent del nostre Déu per aquest motiu. ^^No gens menys Jo-

natan, fill d'Azael i Jaasías, fiU de Tema, s'oposaren a aixó, i

Mesoliam i Sebetai, el levita, els ajudaren. ^^Peró els filis de la cap-

tivitat ho feren d'aquella manera. I hom designa Esdras, el sacerdot,

i barons, caps de familia segons llurs cases pairáis, tots ells nominal-

ment, i s'assegueren el dia primer del mes desé per examinar l'afer.

^'I, el dia primer del mes primer, acabaren amb tots els barons que

havien pres muUers estrangeres.

Llista dels culpables

^^I es trobaren filis dels sacerdots, que havien pres muUers estran-

geres : dels filis de Josué, el fill de Josedec, i els seus germans

:

Masias, i Eliezer, i Jarib, i Godolias. ^^I comprometeren-se a

acomiadar llurs dones, i, com a culpables, a un be per llur pecat.

dels filis d'Emmer : Hanani i Zebedias. ^^I dels filis d'Harim :

Maasias, i Elias, i Semeías, i Jehiel, i Ozias. ^^I dels filis de Fashur:

Elioenai, Maasias i Ismael, Natanael, Jozabed, i Elasa. ^^I d'entre

els levites : Jozabed, Semeías, Celaías, — també Celita, — Fataías,

Judá i Eliezer. d'entre els cantors : Elisab. I d'entre els porters :

Sel-lura, Telem i Uri. -^I d'Israel, entre els filis de Faros: Re-

meías, Jezias, Melquias, Miamim, Eliezer, Melquias i Bancas;

^^dels filis d'Elam: Matanias, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jerimot i

EUas; ^Mels filis de Zetua: Elioenai, Eliasib, Matanias, Jerimot,

Zabad i Aziza. dels filis de Bebai : Joanan, Ananias, Zabbai,

Atalai. ^^I dels filis de Bani: MosoHam, MeHuc, Adaías, Jasub,

Saal i Ramot. ^''I dels filis de Fahat-Moab : Edna, Calal, Banaías,

Maasias, Matanias, Beseleel, Bennuii Manassés. ^4 dels filis d'Harem:

EUezer, Josué, Melquias, Semeías, Simeó, ^^Benjamí, Maloc, Sama-

rlas. ^''I dels filis d'Hasom: Matanai, Matata, Zabad, Elifelet, Jermai,

Manassés, Semeías. dels filis de Bani: Maaddi, Amran, Uel, ^^Ba-

16. — Mes dése. Tebet — desembre-gener.
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neas, Badaias, Celiau, Vanias, Marimut, Eliasib, ^'Matanias, Mata-

nai, Jasi, ^*Bani, Bennui, Semeias, ^'Salmias, Natán, Adaias, *°Mec-

nedebai, Sisai, Sarai, *^ Ezrel, Selemiau^ Semerias, *^SeHum, Amarías,

Josep. deis filis de Nebo : Jehiel, Matatías, Zabad, Zabina,

Jeddu, Joel i Banaias. **Tots ells havien pres mullers estrangeres,

i hi havia d'aquestes dones que havien tingut filis.





NEHEMIAS
o

SEGON D'ESDRAS

PRIMERA PART

RECONSTRUCCIÓ DE LES MURALLES DE JERUSALEM
(I, i-VII, 73)

Nehemias s'assabenta de la dissort dels jueus

(C. I.) ^Paraules de Nehemias, fill d'Helcias.

I s'esdevingué, al mes de Casleu de l'any vint, que essent jo a la

ciutadella de Susa, ^vingué Hanani, un dels meus germans, amb

barons de Judá; i els preguntí pels jueus alliberats, que escaparen

de la captivitat, i pertocant a Jerusalem.

^ I em respongueren : Els sobrevivents que han restat de la cap-

I.

—

Páranles. El mot hebr. deebarim, bre-desembre. Abans de l'exili els me-
que primáriamentvol dir «paraules» per sos es coneixien quasi únicament peí

metonimia significa també fets, gestes, nombre d'ordre; en tornar, pero, de la

historia Hem traduit per «paraules», captivitat s'adoptaren els noms assírio-

deixant la mateixa vaguetat del terme babilónics.

bíblic, car el Ilibre que encap^ala, conta Any vint. L'any vint d'Artaxerxes I

les gestes de Nehemias i és també al (465-424) és el de 445 a. J. C.
mateix temps, un extracte de les «me- Susa. Capital de la Susiana i residén-

móries» o «paraules» de Nehemias. cia durant molt temps dels reis de Pér-
Casleu. Mes nové de l'anv, novem- sia. Avui s'anomena Sus.
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1

tivitat allá a la provincia, es troben en gran destret i en menys-

preu, i la muralla de Jerusalem és enderrocada, i les seves portes

foren cremades al foc.

*I en oir aqüestes páranles, vaig seure i plorí i me'n condolguí

molts dies; i dejunava i pregava davant el Déu del cel.

Pregária de Nehemias

diguí : Oh Jahvé, Déu del cel, fort, gran i terrible, guardador

del pacte i de la benignitat envers els teus amadors i envers els

observadors deis teus preceptes ! ^Sigui la teva orella atenta i els

teus ulls oberts per a escoltar la pregária del teu servent, la qual

avui faig a la teva presencia, dia i nit, pels filis d'Israel, servidors

teus; i confesso els pecats deis filis d'Israel, que hem comes contra

tu, car jo i la casa de mon pare hem mancat, ^i hem apostatat de

tu; no hem acomplert els preceptes, i els estatuís, i els decrets

que comandares a Moisés, el teu servent.

^Recorda't de la paraula que ordenares a Moisés, el teu servent,

dient : Si vosaltres prevariquen, jo us escamparé entre els pobles

;

^ i si US convertiu a Mi i guarden els meus manaments, posant-los

en práctica, ni que fóssiu llan^ats a l'extrem del cel, d'allí us reco-

IHré i US tornaré al lloc que vaig escollir per establir-hi el meu nom.

ells són els teus servents i el teu poblé, el qual desUiurares

amb el teu gran poder i amb la teva má forta.

^^Oh Senyor! Sigui la teva orella atenta a la pregária del teu

servent, i a la súplica deis teus servents, que volen témer el teu nom,

i fes prosperar ara el teu servent, i fes que trobi grácia ais ulls d'a-

quest home

!

Jo era aleshores coper del rei.

5, Dn. IX, 4.

3. — Provincia. Qo és, Judea, que 8. — De la paraula. Es un resum
era aleshores provincia de Timperi del Dt. XXX, 1-5.

persa. 11. — Aquest home. El rei.
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Demana Nehemias comiat al reí

(C. II.) ^I s'esdevingué, al mes de Nisan de l'any vint del rei

Artaxerxes, que estant el vi al davant seu, prenguí el vi i el pre-

sentí al rei, i no estava mai trist a la seva presencia.

^ I em féu el rei : ¿ Per qué la teva cara está esmarrida, tu no estant

malalt? Aixó no és sinó tristesa de cor. I em vaig esporuguir fora

mida.

responguí al rei : Visca el rei eternament! ¿No ha d'estar es-

marrida la meva cara, quan la ciutat, casal deis sepulcres deis meus

pares, ha estat ermada i les seves portes devorades peí foc?

*I em féu el rei: ¿Qué és el que estás demanant?

I preguí al Déu del cel, ^i digui al rei: Si al rei sembla bé,

i si és plaent el teu servent a la teva fag, envia'm a Judá, a la ciutat

deis sepulcres deis meus pares, per bastir-la.

^I em féu el rei, la reina seient al seu costat : ¿Fins quan durará

el teu viatge, i quan tornarás?

I plagué al rei d'enviar-me, i jo li fixí un temps.

^I diguí encara al rei: Si al rei sembla bé, Uiurin-me unes lie-

tres per ais governadors de dellá el riu, perqué em deixin passar fins

a arribar a Judá, ^i una lletra per a Asaf, guarda de la forest del rei,

perqué em doni fusta per a empostar les portes de la ciutadella del

Temple, i per a la muralla de la ciutat, i per a la casa on m'estaré. I

m'ho atorgá el rei; car la má benfactora del meu Déu era sobre meu.

^I fiu cap ais governadors de dellá el riu, i els doní les lletres del

rei. I el rei trameté amb mi caps de l'exércit i genets.

1. — Nisan. Primer mes de l'any, l'hora desitjada de fer la petició, car

marc;abril; és el mateix que en temps no sap com s'ho prendrá el rei.

de l'Exode s'anomenava Abib. 3. — Visca el rei eternatnent. Fórmula
Vi al davant seu. Vol dir que era ordinaria amb qué homs'adregava al rei.

l'hora de l'ápat. 7. — De dellá el riu. Les terres de
/ no estava mai trist. S'esforgava ponent de l'Eufrates.

a aparentar tranquiHitat mentre exercia 8.

—

La ciutadella. És la primera ve-
el seu cárrec; el rei, pero, conegué que gada que se'n parla en la Biblia. Estava
una gran pena el corsecava. al nord-oest del Temple. Més tard fou

2. — I em vai^ esporiii^uir fora mida. reemplazada per la Baris deis Asmo-
Nehemias s'esporugueix quan arriba neus i VAntonia d'Herodes.
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^"I tan bon punt SanabaHat, l'horonita, i Tobías, el servent amo-

nita, n'hagueren esment, els desplagué en gran manera que hagués

vingut un home a cercar el bé deis filis d'Israel.

Reconeixement de les muralles

^'I arribí a Jerusalem, i hi aturí tres dies. '^I m'alcí de nit, i,

amb mi, uns pocs bornes ; i ningú no vaig assabentar del que el

meu Déu havia inspirat al meu cor de fer per Jerusalem. I Uevat

de l'averia en qué jo cavalcava, no n'hi havia d'altra amb mi.

'•''I vaig sortir, de nit, per la Porta de la Valí, cap a la Font del

Drac, i a la Porta del Femer ; i consideri les muralles de Jerusalem

enderrocades i les seves portes devorades peí íoc. aní a la Porta

de la Font, i a l'estany del rei, i no hi havia lloc per a passar l'a-

veria que era sota meu. ^'^I pugí de nit peí torrent, i conside-

rava la muralla ; i vaig tornar-me'n, entrí per la Porta de la Valí i

regressí.

^^Els magistrats, pero, no sabien on havia anat, ni qué feia; car

fins ací no havia dit res ni ais jueus, ni ais sacerdots,ni ais magnats,

ni ais magistrats, ni a la resta deis qui feien les obres.

^''Aleshores els digui : Vosaltres veieu la dissort en qué estem

;

Jerusalem és ermada i les seves portes han estat cremades peí foc.

Veniu, dones, i bastim la muralla de Jerusalem, i no siguem més

10. — SanabaHat. Mot babilónic
,

Sin-ubaUit, que vol dir Sin (la lluna)

dona la vida. Els papirus d'Elefantina

confirmen aquesta dada bíblica. Entre

els personatges, amb els quals sostenen

correspondencia els jueus delNil, figu-

ren els filis de SanabaHat, governador

de Samaria.

13. — La porta de la Valí. A ponent
de la ciutat, cap al sud de Tactual ciu-

tadella, prop de la porta de Jaffa.

Font del Drac. Entre la porta de la

Valí i la del Femer.
La Porta del Femer. Al sud-oest.

Consideri. Llegint sober en lloc de

sober.

14.— La Porta de la Font. A S.E. de

la vila sota la piscina de Siloé.

L'estany del rei. La piscina de Siloé,

Superior o d'Ezequias estava al S. de

la ciutat, protegida per una segona mu-
ralla.

No hi havia lloc. En aquest indret

l'espai entre la muralla i la valí era

estret i de pendent violent. El petit pas

que deixava, el feien impracticable les

ruñes de la muralla.

15. — El torrent. El Cedro.
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un oprobi. els contí com la má benfactora del meu Déu havia

estat sobre meu, i també les paraules que el rei m'havia dit.

I respongueren : Alcem-nos, i bastim.

I posaren coratjosament les mans en aquella bona obra.

^^Peró quan Sanaballat, l'horonita, Tobías, el servent amonita,

i Gosem, l'árab, n'hagueren esment, trufaren-se de nosaltres i ens

menysprearen, dient : ¿ Qué és el que feu ? ¿ Us rebelleu per cas

contra el rei ?

^"I, en resposta, els diguí : El Déu del cel, EU ens fará reeixir ; i

nosaltres, servents seus, ens al^arem i bastirem
;

quant a vosaltres,

no teniu part, ni dret, ni record a Jerusalem.

Reconstrucció de les muralles i portes de Jerusalem

(C. III.) Eliasib, el gran sacerdot, i els seus germans els sa-

cerdots, s'algaren i bastiren la Porta de l'Ovellar, la santificaren i

posaren els seus batents i la santificaren fins a la torre del Centenar,

fins a la torre d'Ananeel.

^I al costat d'ell bastiren els homes de Jericó; i al costat d'ells

bastí Zacur, fill d'Amri.

els filis d'x\snaa bastiren la Porta deis Peixos, l'empostareni

posaren els batents, els forrellats i les barres.

*I al costat d'ells repara Marimut, fill d'Urias, fill d'Accus; i al

costat d'ells, repara MosoHam, fill de Baracias, fill de Mesezebel ; i

al costat d'ells, repara Sadoc, fill de Baana.

^I al costat d'ells, repararen els tecoítes, pero llurs capitosts no

posaren el coU a la tasca del seu Senyor.

I. — S'al(aren. Manera usual de dir nificat del text massorétic és incert i hi

el principi d'una acció. ha varietat en les versions.

Porta de l' Oudllar. L'anomenemd'or- Torre ¡TAnaneel. Avangant-se més
dinari porla Prohática. Estava situada cap a l'oest.

al N. de la muralla. 5.

—

Porta deis Peixos. Més a ponent.
Torre del Centenar. Estarla en el 5. — No posaren. Rebutjaren sotme-

matei-x indret, seguint la muralla més tre's al servei de llur Senyor, el Déu
cap a ponent. Es, pero, problemática d'Israel. Prenem Adonehem com a

l'existéncia d'aquesta torre, car el sig- plural de majestat.
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^ I Jóiada, fill de Fasea, i MosoHam, fiU de Besodias, repararen la

Porta Vella, Tempostaren i n'afermaren els batents, els forrellats i

les barres.

''I al costat d'ells, repara Meltias, el gabaonita, i Jadon, el mero-

natita, barons de Gabaó i de Masfa, tocant al tribunal del governa-

dor de l'altra banda del riu.

^Al costat seu repara Eziel, fill d'Araías, orfebre; i al seu costat

repara Ananias, d'entre els perfumers. I repararen Jerusalem fins a

la muralla ampia.

^ I al costat d'ells repara Rafaía, fill d'Hur, cap de mig districte de

Jerusalem.

^"I al costat d'ells repara Jeda'ías, fill d'Aromaf, al davant de casa

seva; i al seu costat repara Hattus, fill d'Hasebonias.

"Melquias, fill d'Herem, i Hassub, fill de Fahat-Moab, repararen

l'altra part i la Torre deis Forns.

al costat d'ell repara SeHum, fill d'Aloes, cap de mig districte

de Jerusalem, ell i les seves filies.

^^I Hanun i els habitants de Zanoé restauraren la Porta de la Valí;

ells la bastiren i hi posaren els batents, els forrellats i les barres, i

mil colzades de muralla fins a la Porta del Femer.

Melquias, fill de Recab, cap del districte de Betacaram, bastí

la Porta del Femer, hi posa els batents, els forrellats i les seves

barres.

^^I SeHum, fill de Coloza, cap del districte de Masfa, repara la

Porta de la Font ; la bastí, l'empostá i afermá els seus batents, els

seus forrellats i les seves barres ; i la muralla de la piscina de Siloé,

vora el jardí del rei, i fins ais graons que baixen de la ciutat de David.

6.—La Porta Vella. En l'angle NO.
de la muralla. S'anomenava també
porta de l'Angle.

7.— Tribunal. La casa on el gover-

nador havia de residir sempre que anés

a Jerusalem. L'emplagament és des-

conegut.

10. —De casa seva. Res no se sap de

l'emplacament de la casa de Jedaías.

11. — La Torre deis Forns. Protegía

l'extrem N. de la muralla de ponent.

12. — Seves filies. Les localitats del

districte.

13.— La Porta de la Valí. A ponent.

Porta del Femer. Al sud-oest.

15. — Porta de la Font. A mitjorn.

Piscina de Siloé. Cf. II, 14.

Jardi del rei. Ja el Ilibre IV deis

Reis, XXV, 4, parla d'un jardi del rei

prop de Siloé.
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^^Després d'ell, Nehemias, fill d'Azboc, cap de mig districte de

Betsur, repara fins a enfront deis sepulcres de David, i fins a la pis-

cina que havia estat construida, i fins a la casa deis Herois.

^''Després d'ell repararen els Levites, Rehum, fill de Benni; al

costat d'ell repara peí seu districte, Hasebias, cap del mig districte de

Ceila.

^^Després d'ell repararen els seus germans Bavai, fill d'Enadad,

cap del mig districte de Ceila.

^^Al costat d'ell, Azer, fill de Josué, cap de Masfa, repara l'altra

meitat davant la pujada de la drassana de l'angle.

^"Després d'ell, Baruc, fill de Zacai, repara amb gran coratge l'altra

part, des de l'angle fins a la porta de casa d'Eliasib, el gran sacerdot.

^^Després d'ell repara Merimut, fill d'Urias, fill d'Accus, igual

extensió, des de la porta de casa d'Eliasib fins a l'extrem de la casa

d'Eliasib.

^^Després d'ell repararen els sacerdots, homes de la plana.

^^Després d'ell Benjamí i Hasub repararen davant de llur casa;

després d'ell repara Azarias, fill de Maasias, fill d'Ananias, junt a

casa seva.

Després d'ell Benui, fill d'Enadad, repara igual extensió, des de

casa d'Azarias fins a l'angle i fins a la cantonada.

^^Falel, fill d'Ozi, repara enfront de l'angle i de la torre que surt

a fora de la casa del rei, i que está tocant a l'atri de la presó ; des-

prés d'ell, Fadaías, fill de Faros.

16. — Sepulcres de David. I deis seus

successors fins a Ezequias.— Que havia

estat construida. Feta recentment o feta

per má d'home, artificial. Sembla refe-

rir-se a la construida per Ezeauias (II

Reis XX, 20) al S. O. del Temple. —
La casa deis Herois. D'emplagament
desconegut.

17. — Peí seu districte. En nom i amb
l'ajut del districte d'on era cap. O tam-
bé: per la seva part, 90 és, la part que
donava a Ceila.

19. — Pujada de la drassana. El

dipósit d'armes comengat per Salomó
i continuat pels seus successors, fins

a Ezequias. Estava en la casa anome-
nada del bosc del Liban. En les rampes
de rOfel al S.E. del Temple. En
aquesta casa hi havia, a més de l'arse-

nal, el tribunal reial i la sala del tron.

20. — Casa d'Eliasib. D'emplaga-
ment desconegut, com ho és també el

de les altres cases citades en els versets
següents.

24. — Fins a l'angle. L'angle N.E. de
la Ciutat de David.

25. — La casa del rei. El palau bastit

per Salomó en el pendís de l'Ofel, mo-
rada seva i deis seus successors, cons-
tava de la casa del rei, la de la reina.
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^"I els natineus habitaven l'Ofel fins al davant de la Porta de les

Aigües, a Uevant, i de la torre sortint.

^'Després d'ell repararen els tecoítes igual tros, des del davant de

la gran torre sortint fins a la muralla de l'Ofel.

^*Més amunt de la Porta deis Cavalls repararen els sacerdots, ca-

dascun al davant de casa seva.

^^Després d'ells repara Sadoc, fill d'Emmer, enfront de casa seva;

i després d'ell repara Semaías, fill de Secemias, guarda de la Porta

de Llevant.

'•'Després d'ell repara Hananias, fill de Selemias, i Hanun, fill

sisé de Selef, igual tros
;
després d'ell repara Mosoliam, fill de Ba-

racias, en dret del seu estatge.

'^Després d'ell repara Melquias, fill de l'orfebre, fins a la casa

deis natineus i deis marxants, davant la Porta del Judici, i fins a

l'estanga superior de la cantonada.

'^I entre l'estan^a superior de la cantonada i la Porta de l'Ovellar,

repararen els orfebres i els marxants.

ESCARNS DELS ENEMICS

^^I quan sentí SanabaHat que nosaltres bastíem la muralla, s'irritá

i s'encolerí en gran manera i escarní els jueus. digué al davant

deis seus germans i de l'exércit de Samarla : ¿ Qué fan els mesquins

de jueus? ¿Per ventura se'ls deixará fer? Sacrificaran? ¿Acaba-

ran en un dia? ¿Paran reviscolar les pedrés d'entre munts de pols,

cremades que foren ?

^^Igualment Tobías, l'amonita, proper a ell, digué : Que edifiquin

ells sois ! Si hi puja una guineu, enderrocará llur muralla de pedra.

ila casa del bosc del Liban, emmarcades 31. — La Porta del judici. Aquesta
en una munió de jardins. estaría prop de l'angle NE. de la mu-

26. — Porta de les Aigües. Al NE. ralla,

de l'Ofel. 32. — D'aquesta estanca Superior de

2j. — La muralla de r O/el. la Cantonada es toma a la Porta de

28. — Porta deis Cavalls. A l'angle l'Ovellar, per on havia comencat la

SE. del Temple, enfront de les esta- descripció.

bles de Salomó. 34. — Deis seus germans. Els princi-

29.— Porta de Llevant. Es tracta de la país de Samarla.

part de la muralla, que está enfront de Se'ls deixará fer? Llicó incerta. El

la porta Oriental del Temple. text diu solament: se'ls deixará?
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Pregaría de Nehemias

Escolta, Déu nostre, com som escarnits ! Fes recaure llurs in-

júries damunt llurs testes, i Iliura'ls com a presa a una térra de cap-

tivitat. ^'No condonis llurs crims, i no esborris de la teva presencia

llurs pecats, perqué irritaren els qui hastien.

bastírem la muralla, i fou tota conjunyida fins a la meitat; i

el poblé tenia en cor de treballar.

Nehemias pren precaucions contra els enemics

(C. IV.) tan bon punt SanabaHat i Tobias i els árabs i els

amonites i els azotencs s'assabentaren que havien estat restaurades

les muralles de Jerusalem, i que els portells havien comencat a ésser

tapats, s'irritaren moltíssim, ^
i es conjuraren tots ells per anar a

Iluitar plegats contra Jerusalem, i pertorhar-la.

^Peró nosaltres pregárem al nostre Déu, i, a causa d'ells, posá-

rem guardia dia i nit contra ells. *I digué Judá: S'han afeblit les

forces del bastaix, i hi ha molta runa, i no podrem pas bastir la

muralla,

^Mentrestant, deien els nostres enemics: No se n'adonaran, ni

ho veuran, fins que serem enmig d'ells, i els occirem i farem cessar

l'obra.

^Succeí, peró, que com vinguessin els jueus que residien entre

ells, i ens diguessin deu vegades tots els indrets d'on venien contra

nosaltres, ^posi aleshores en els indrets més baixos i descoberts,

darrera la muralla, la gent per famílies amb llurs glavis, llances i

ares.

I. — Restaurades. L'hebreu diu, més tual «vindreu» és poc adient al context.

vivament, que havia pujat el guariment 7. — Indrets... descoberts. El passat-

a les muralles... ge és fose. Sembla que Nehemias col-
6.

—

Deu vegades. Qo és, moltes ve- loca la seva gent prop deis Uocs on,
gades.

—

D'on venien. Amb la Vulga- havent-hi un buit en la muralla, quéda-
la i els LXX, puix que l'hebreu ac- ven al descobert.

4. - ANTIC TE5TAMBNT V
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®I esguardí, i m'alcí, i diguí ais magnats i ais magistrats i a la

resta del poblé : No tingueu por davant d'ells ; recordeu-vos del

Senyor gran i terrible, i Iluiteu pels vostres germans, els vostres

filis, les vostres filies, les vostres dones i les vostres cases.

quan els nostres enemics saberen que n'estávem assabentats,

Déu desféu llur designi, i tornárem tots a la muralla, cadascun a

la seva tasca.

^"I des d'aquell día, meitat deis meus minyons treballaven en

l'obra, i meitat d'ells aguantaven les llances, escuts i ballestes i cui-

rasses ; i els caps estaven darrera tota la casa de Judá. I els qui

s'ocupaven en la reconstrucció de la muralla, els qui portaven la

cárrega i els qui la carregaven, amb Tuna má treballaven en l'obra i

amb l'altra tenien el glavi. cadascun deis qui edificaven, treba-

llava portant cenyit ais flanes el seu glavi ; i el qui tocava la trom-

peta, estava al meu costat.

^^I diguí llavors ais magnats i ais magistrats i al restant del po-

blé : Molta és la tasca, i extensa, i nosaltres estem escampats per la

muralla, allunyats els uns deis altres. ^'*En l'indret, dones, on sen-

tireu el so de la trompeta, allí us aplegaren amb nosaltres ; i el nos-

tre Déu Iluitará a favor nostre.

així continuávem l'obra, aguantant la meitat d'entre nosaltres

les llances, des de trenc d'alba fins a l'eixida deis estéis.

1^ Vaig dir també per aquell temps al poblé : Que cadascú amb el

seu servent faci nit a Jerusalem, i siguin la nostra guardia de nit, i,

de día, treballin.

^'I ni jo, ni els meu germans, ni els meus criats, ni els homes de

guardia que em seguien, no ens despullávem deis vestits; cadascú

tenia l'arma a la seva dreta.

Abolició de la usura

(C. V.) n hi bagué un gran clamoreig del poblé i de les seves

dones contra llurs germans els jueus. n'hi havia que deien:

I.

—

Llurs germans. Els rics, com ho palesa el context.
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Nosaltres, els nostres filis, i les nostres filies som nombrosos; rebem

blat, i mengem per tal de viure.

n'hi havia que deien: Empenyorem els nostres camps, les nos-

tres vinyes i les nostres cases per rebre blat durant la fam.

*I n'hi havia que deien : Hem manllevat diners per al tribut del rei,

sobre els nostres camps i les nostres vinyes. ara, com la carn deis

nostres germans, és la nostra carn; com llurs filis, són els nostres filis.

I vet aquí que nosaltres sotmetem els nostres filis i les nostres filies a

servitud, i hi ha filies nostres en servitud, i no está al nostre abast de

rescatar-Ies, ja que els nostres camps i les nostres vinyes són d'altri.

m'enutgí fortament en oir llur clamor i aqüestes enraonies. 'I

en haver considerat aixó dintre el meu cor, reptí els magnats i els

magistrats, i els digui : Vosaltres presten amb usura cadascun al

seu germá. I vaig reunir per causa d'ells una gran assemblea.

els digui llavors : Nosaltres hem rescabalat, segons el nostre

poder, els nostres germans, els jueus, que íoren venuts ais gentils

;

¿i encara vosaltres vendreu els vostres germans, perqué ens siguin

venuts a nosaltres ?

I callaren, no trobant resposta.

^ I els afegí : No está bé el que feu
; ¿ és que no caminen en el

temor de Déu, per deíugir l'oprobi deis gentils, enemics nostres?

També jo i els meus germans i els meus servents els hem prestat

diners i blat; deixem, us prego, aquest préstec. ^^Torneu-los ara

mateix llurs camps, llurs vinyes, llurs oHverars i llurs cases, i la cen-

tésima part deis diners i del blat i del vi i de l'oli que els heu exigit.

I respongueren : Ho tornarem i no els demanarem res ; farem

tal com tu dius.

I vaig cridar els sacerdots, i els fiu jurar que obrarien segons

aquesta páranla. ^^I sacsejant la meva sina, digui: Així sacsegi Déu

tothom, que no acompleixi aquesta páranla, fora de casa seva i del

seu treball, i així siguí sacsejat i buidat.

I respongué tota l'assemblea: Amén.

I lloaren Jahvé : i obrá el poblé segons aquesta páranla.

4. — Cf. Lv. XXV, 14-17.
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Caritat de Nehemias

^*Des del dia, també, en qué m'ordená que jo fos Uur governa-

dor a la térra de Judá, de l'any vint a l'any trenta-dos del rei Arta-

xerxes, dotze anj-s, ni jo ni els meus germans no hem menjat del

pa del governador. '°Els primers governadors, anteriors a mi, ve-

xaren greument el poblé, i en prenien pa i vi, després quaranta

sicles d'argent, i ádhuc llurs servents soberguejaven el poblé; jo,

pero, no he obrat així peí temor de Déu. ^^He trebaliat, a més,

en l'obra d'aquesta muralla, i no ens hem apoderat de cap camp, i

tots els meus servents estaven reunits allí a l'obra.

^^Els jueus i els magistrats, cent cinquanta homes,i els quivenien

cap a nosaltres de les nacions deis entorns, eren a la meva taula.

preparaven cada dia, a compte meu, un bou i sis bens triats,

ultra la volatería; i cada deu dies, tot el vi necessari, a balquena.

I amb tot, no he reclamat el pa del governador, perqué els fatics

afeixugaven aquest poblé.

^^Recorda't de mi, mon Déu, en bé segons tot alió que jo he fet

a aquest poblé.

Paranvs dels enemics d'Israel

(C. M.) s'esdevingué que saberen SanabaHat, Tobías, Gosem,

l'árab, i la resta dels nostres enemics, que jo havia construit la mu-

ralla i no havia deixat cap portell, (encara que fins aquest temps no

havia posat els batents a les portes). ^ SanabaHat i Gosem enviaren

a dir-me : Yinz, i tinguem un consell plegats en els vilatges de la

valí d'Ono. Ells, pero, pensaven de fer-me mal.

14. — Ordena. El rei. de la Vulgata suposa la lectura yom
ij. — Després. És el sentir propi del ehad «cada dia».

mot ahar. Com si els governadors, 2. — Valí d'Ono. A uns 10 Km. al

«després» d'alguna experiencia, bagues- SE. de Jaffa. La ciutat d'Ono bas-

sin fixat la suma de quaranta sicles. Al- tida peí benjamita Samad, fill d'Efaal

tres tradueixen per «ultra» forcant una (I Par. VIII, 12), correspon a Tactual

mica el significat de aJmr. La tradúcelo Kefr'Ana.
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els envií uns missatgers que els diguessin : Faig una obra gran,

i no puc baixar. ¿Per qué ha de parar l'obra, per abandonar-la jo
j

baixar cap a vosaltres?

*I m'adre^aren quatre vegades aital proposició, i els fiu la mateixa

resposta.

em trameté Sanabaliat per al mateix afer una cinquena vegada

el seu criat i una lletra oberta a la má, ^on estava escrit: Per les

nacions s'és oít i Gosem diu que tu i els jueus penseu de revoltar-

vos. I per aixó tu basteixes la muralla; i, segons aixó que es diu,

tu serás el rei. 'I ádhuc has establert profetes que prediquin a

favor teu a Jerusalem, dient : Hi ha rei a Judá. I, ara, hom in-

formará el rei sobre aquest fer; vina, dones, i tinguem consell

plegats.

*I envií a dir-li: Res no hi ha del que tu dius, ans t'ho forges

dins el teu cor. és que tots ells ens espantaven, dient: Afluixa-

ran llurs mans en l'obra, i no es fará. Ara, pero, Senyor, dona

for^a a Ies meves mans !

entrí jo a casa de Semaías, íill de Dalaias, fill de Metabeel, el

qual s'havia tancat, i digué : Anem-nos-en a la casa de Déu, enmig

del Temple, i tanquem les portes del Temple, perqué vénen a matar-

te, car de nit vindran a matar-te.

^^I diguí : ¿Un home com jo fugirá? ¿I qui com jo, que entri al

Temple i resti viu? No hi entraré pas.

^^I vaig conéixer que certament no l'havia pas tramés Déu, sinó

que m'adre^á la profecía, perqué Tobias i SanabaHat l'havien llogat.

^^Car havia estat llogat perqué jo m'espantés i obrés així, i pequés,

i ells tinguessin una mala cosa amb qué afrontar-me.

^*Recorda't, mon Déu, de Tobias i de SanabaHat segons aqüestes

obres seves, així com de Noadias, la profetessa, i deis altres profetes

que m'estemordien.

II. — / resti viu? Després d'haver transgredir la llei de Nm. XVIII, 7.
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ACABAMENT DE l'oBRA

s'enllestí la muralla el vint-i-cinc d'Elul,en cinquanta-dos dies,

'^I quan se n'assabentaren tots els enemics nostres, temeren totes

les nacions de les rodalies i s'abateren en gran manera, entenent

que per Déu era feta aquesta obra.

^'Així mateix, en aquells dies,alguns magnats de Judá multiplica-

ven Uurs lletres dirigides a Tobias, i les de Tobías arribaven a ells

;

^^car molts a Judá s'havien juramentat amb ell, perqué era sogre de

Sécenlas, fiU d'Area, i el seu fill Johanan s'amuUerá amb la filia de

MosoHam, fill de Baracias.

També deien davant meu els seus benifets, i li reportaven les

meves paraules. Tobias enviá lletres per espaordir-me.

Precaucions per a la guarda de les portes

(C. VII.) ^I després que fou bastida la muralla i posi els batents

i foren designats els porters, i els cantors i els levites, ^ doní auto-

ritat sobre Jerusalem a Hanani, germá meu, i a Hananias, cap de

la ciutadella, car era un baró fidel i temia Déu més que molts, ^
i

els diguí : No s'obriran les portes de Jerusalem fins al bo del sol
;

i,

quan hi haurá encara els guardes, es tancaran i barraran les portes.

I posí per guardes habitants de Jerusalem, cadascun en el seu lloc

de guardia, i cadascun enfront de casa seva.

TrOBALLA de la LLISTA DELS Q.UI PUJAREN AMB ZOROBABEL

*I la ciutat era espaiosa i gran, pero hi havia poca gent enmig

d'ella, i les cases no estaven edificades. ^I Déu em posa al cor de

reunir els magnats, els magistrats i el poblé per a fer el cens; trobi

el Uibre del cens deis qui pujaren de primer, on trobí escrit :
^ Aquests

í, Hccli. xux, 1 ^.

15. — Elul El sisé mes de l'any, que hi havia: tot el poblé hi prenia

agost-setembre.

—

En cinquanta-dos dies. part. Per altra part, en molts indrets,

Fou possible d'enllestir-ho amb tanta no hi calien sino reparacions.

rapidesa per la munió de treballadors 5.

—

El ¡libre del cens. Es el mateix
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són els filis de la provincia que pujaren de la captivitat, els que Na-

bucodonosor, rei de Babilonia, s'endugué a l'exili, i que tornaren a

Jerusalem i a Judá, cadascú a la seva ciutat.

''Els qui vingueren amb Zorobabel : Josué, Nehemias, Azadas,

Raamias, Nahamani, Mardoqueu, Belsam, Mesfarat, Begoai, Nahum,

Baana.

Nombre deis homes del poblé d'Israel .

^ Filis de Faros, dos mil cent setanta-dos.

^ Filis de Safatias, tres-cents setanta-dos.

Filis d'Area, sis-cents cinquanta-dos.

Filis de Fahat-Moab, deis filis de Josué i Joab, dos mil vuit-

cents divuit.

Filis d'Elam, mil dos-cents cinquanta-quatre.

Filis de Zetua, vuit-cents quaranta-cinc.

^* Filis de Zacai, set-cents seixanta.

Filis de Bannui, sis-cents quaranta-vuit.

^® Filis de Bebai, sis-cents vint-i-vuit.

^' Filis d'Azgad, dos mil tres-cents vint-i-dos.

Filis d'Adonicam, sis-cents seixanta-set.

Filis de Beguai, dos mil seixanta-set.

Filis d'Adin, sis-cents cinquanta-cinc.

Filis d'Ater, fiU d'Hezequias, noranta-vuit.

Filis d'Hasem, tres-cents vint-i-vuit.

Filis de Besai, tres-cents vint-i-vuit.

2* Filis d'Hareb, cent dotze.

Filis de Gabaon, noranta-cinc.

Homes de Betlehem i Netofá, cent vuitanta-vuit.

Homes d'Anatot, cent vint-i-vuit.

Homes de Betazmot, quaranta-dos.

Homes de Cariatiarim, Cefira i Berot, set-cents quaranta-dos.

Homes de Rama i Geba, sis-cents vint-i-un.

6, Esr. n, i.

document que el del Llibre d'Esdras II, nes diferencies de noms, degudes a
1-67. Hi ha, pero, entre els dos algu- errors de copistes.
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^^Homes de Macmas, cent vint-i-dos.

^-Homes de Betel i d'Hai, cent vint-i-tres.

^^Homes de l'altre Nebó, cinquanta-dos.

^*Homes de l'altre Elam, mil dos-cents cinquanta-quatre.

Filis d'Harem, tres-cents vint.

Filis de Jericó, tres-cents quaranta-cinc.

Filis de Lod, Hadid i Ono, set-cents vint-i-un.

Filis de Senaa, tres mil nou-cents trenta.

*^Els sacerdots :

Filis d'Idaías, de la casa de Josué, nou-cents setanta-dos.

''^
Filis d'Emmer, mil cinquanta-dos.

Filis de Faixur, mil dos-cents quaranta-set.

Filis d'Arem, mil disset.

^^Els levites

:

Filis de Josué i Cedmiel, deis filis d'Oduías, setanta-quatre.

**Els cantors : Filis d'Asaf, cent quaranta-vuit.

**Els porters: Els filis de Sellum, els filis d'Ater, els filis de Tel-

mon, els filis d'Accub, els filis d'Hatita, els filis de Sobai, cent

trenta-vuit.

*^Els natineus: Els filis de Soa, els filis d'Hasufa, els filis de

Tebbaot, els filis de Ceros, els filis de Siaa, els filis de Fadon,

*^els filis de Lebana, els filis d'Hagaba, els filis de Selmai, ^^els filis

d'Hanan, els filis de Geddel, els filis de Gaher, ^°els filis de Raaías,

els filis de Rasin, els filis de Necoda, els filis de Gezem, els filis

d'Aza, ells filis de Fasea, ^^els filis de Besai, els filis de Munim, els

filis de Nefusim, ^^els filis de Bacbuc, els filis d'Hacufa, els filis

d'Harur, els filis de Beslot, els filis de Mahida, els filis d'Harsa,

^^els filis de Bercos, els filis de Sisara, els filis de Tema, ^^els filis

de Nasia, els filis d'Hatifa.

^' Filis deis servents de Salomó : Els filis de Sotai, els filis de So-

feret, els filis de Farida, els filis de Jahala, els filis de Darcon, els

filis de Jeddel, ^^els filis de Safatias, els filis d'Hatil, els filis de

Foceret-Atsebaím, els filis d'Amon. ^°Tots els natineus, i els filis

deis servents de Salomó, tres-cents noranta-dos.
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^^Aquests són els qui pujaren de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querub,

Addon i Emmer; i no pogueren indicar llur casa pairal ni llur nis-

saga, per si eren d'Israel.

^^EIs filis de Dalaias, els filis de Tobías, els filis de Necoda, sis-

cents quaranta-dos.

^^I d'entre els sacerdots: els filis d'Habia, els filis d'Accos, els filis

de Bercel'lai, que prengué per muller una de les filies de BerceHai,

galaadita, i que fou anomenat amb llur nom. "^Aquests cercaren

llur taula genealógica, i per no haver-la trobada, foren exclosos del

sacerdoci. ^^I els digué el governador que no mengessin de les

coses molt santes fins que s'aixequés el sacerdot pels Urim i els

Tummim.

^^Tota l'assemblea entera eren quaranta-dos mil tres-cents sei-

xanta; ^'llevat de llurs servents i serventes, que eren set mil tres-

cents trenta-set; i, amb ells, dos-cents quaranta-cinc cantors i can-

tores.

^^Tenien set-cents trenta-sis cavalls, dues-centes quaranta-cinc

mules, quatre-cents trenta-cinc camells i sis mil set-cents vint

ases.

Ofrenes d'alguns particülars

alguns d'entre els caps de familia feren donacions per a l'obra.

El governador dona per al tresor mil darics d'or, cinquanta fíales, i

cinc-centes túníques sacerdotals. '^I alguns deis caps de familia

donaren al tresor de l'obra vint mil darics d'or i dues mil dues-

centes mines d'argent. ''-I el que dona la resta del poblé, foren

vint mil darics d'or i dues mil mines d'argent i seíxanta-set túníques

sacerdotals.

''^I s'establiren els sacerdots i els levites i els porters i els cantors,

i els del poblé i els natineus i tot Israel en llurs ciutats, i arriba el

mes seté, i els filis d'Israel eren en llurs ciutats.

65.

—

Pels Urim i ehTumim. Cf. Es- 75.

—

El mes seté. Tisri, setembre-
dras II, 63. octubre.



SEGONA PART

REFORMES RELIGIOSES I POLÍTIQUES

(VIII, I -XIII, }i)

Lectura de la llei

(C. VIII.) ^I s'acoblá tot el poblé com un sol home a la plaija

de davant la Porta de les Aigües, i digueren a Esdras, l'escriba, que

portés el Uibre de la llei de Moisés, que havia comandat Jahvé a

Israel.

^ I el sacerdot Esdras porta la llei davant la multitud d'homes i

dones i de tots els qui havien intelligéncia per a capir-la, el primer

dia del mes seté.

^ I hi llegí a la placa de davant la Porta de les Aigües des de l'alba

fins al migdia, en presencia deis homes i de les dones i deis intelíi-

gents; i tot el poblé prestava orella devers el Ilibre de la llei.

Esdras, l'escriba, s'estigué dret damunt una estrada de fusta,

que havien íet per al cas, i posa al seu costat, a la seva dreta, Mata-

I. — Aquesta gran assemblea és una de les sinagogues, sanedri i escribes,

fita molí important en la historia d'Is- i per un notable desenvolupament del

rael, per tal com senyala el naixement dogma, que, continúan: í'obra deis

oficial del juJaisme, és a dir, del con- profetes, prepara els esperits per a les

junt d'institucions, costums i liéis de la revelacions evangéliques. Es també,
comunitat religiosa que torna de la sobretot des de la tomada de l'exili,

captivitat. Es caracteritza per Tencas- que els Beni-Israel comencen a anome-
tament a la Llei de Jahvé, la institució nar-se jueus.
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tias, Semeias, Anias, Urias, Helcias i Maasias ; i a la seva esquerra,

Fadaías, Misael, Melquias, Asum, Hasbadana, Zacarías i MossoHam.

Esdras obrí el Ilibre ais ulls de tot el poblé, puix que estava més

alt que tot aquest, i, en obrir-lo, es posa dempeus tot el poblé.

Esdras beneí Jahvé, el gran Déu, i respongué tot el poblé algant

les mans : Amén, amén.

S'inclinaren, Uavors, i es prosternaren davant Jahvé, fa^ en térra.

'I Josué, Bani, Serebias, Jamín, Accub, Seftai, Odias, Maasias,

Celita, Azarias, Jozabed, Hanan, Falaías i els levites feien capir la

Ilei al poblé, el qual romanía al seu lloc. llegiren distintament

en el Ilibre, en la Ilei de Déu, i en donaven el sentit, i hom parava

esment al que es llegia.

Nehemias, que era el governador, i Esdras, el sacerdot i Fes-

criba, i els levites que adoctrinaven el poblé, digueren a tot el poblé :

Aquest dia és sant per a Jahvé, el vostre Déu; no us planyeu i no

ploren; car tot el poblé plorava en oir les páranles de la Ilei. els

afegí : Aneu, mengeu viandes grasses, i beveu licors doleos, i en-

vieu-ne porcions a qui no té res preparat, perqué el dia és sant per

a Nostre Senyor, i no us afligiu, car el goig de Jahvé és la vostra

fortitud.

I els levites apaivagaven tot el poblé, dient : Callen, no us

planyeu, perqué és el dia sant.

^^I ana tot el poblé a menjar i beure, i a enviar porcions i a fer

gran festa, perqué entengueren les páranles que els feren conéixer.

Festa dels tabernacles

^^I al dia segon s'aplegaren els caps de familia de tot el poblé, els

sacerdots i els levites prop d'Esdras, l'escriba, per entendre les pa-

raules de la Ilei. trobaren escrit en la Ilei, la qual havia dis-

9. —Es sant per a Jahvé. S'esquela tes. Cf. Lv. XXIIl, 24; Nm. XXIX,
en aquest dia la festa de les Trompe- 1-6.
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posat Jahvé per mitjá de Moisés, que e!s filis d'Israel sojornessin en

tendes durant la solemnitat del mes seté, ^^i que fessin oir i passar

una crida per totes llurs ciutats, i a Jerusalem, dient: Eixiu a mun-

tanya i porteu rams d'olivera i rams d'uUastre i rams de murtra i

rams de palmera i rams d'arbres atofats, per tal que en feu ten-

des, com está escrit.

'^I sortí aleshores el poblé, i es porta rames, i es féu tendes,

cadascú al seu terrat, i a les seves clastes, i ais atris de la casa de

Déu i a la phqa. de la Porta de les Aigües, i a la placa de la porta

d'Efraim. ^^I tota l'assemblea deis qui havien tornat de la captivitat

es féu tendes i demora en les tendes, per tal com els filis d'Israel

no ho havien fet aixi des deis dies de Josué, fill de Nun, fins aquest

dia; i l'alegria fou molt gran.

hom llegia en el Ilibre de la Ilei de Déu, cada dia, des del

primer dia fins al darrer; i feren festa set dies, i, el dia vuité, l'as-

semblea solemne segons ritu.

Peniténcia pública d'Israel

(C. IX.) ^I el dia vint-i-quatre d'aquest mes es congregaren els

filis d'Israel en dejuni, i amb cilicis i pols damunt d'ells. ^I es se-

pararen els de la semen^a d'Israel de tots els filis d'estranger, s'es-

taren dempeus i confessaren llurs pecats i les iniquitats de llurs

pares. 'I s'aixecaren en llurs setis i Uegiren en el Ilibre de la Ilei de

Jahvé, llur Déu, una quarta part del dia, i una altra quarta part con-

fessaren llurs pecats i adoraren Jahvé, llur Déu.

14. — En tendes. És la festa deis

Tabernacles, que comencava el dia 15

del mes seté i durava vuit dies. Cf.

Lv. XXIII, 59-43; Dt. XVI, 13-15.

16. — Porta de les Aigües. Al N.E.
de rOfel. Es la mateixa que la porta

de la Valí.

17. — No ho havien fet aixi. Havien

celebrat moltes vegades la festa deis

Tabernacles; mai, pero, com en aquesta

segona presa de possessió de la térra

deis seus pares.

18. — Segons ritu. Assemblea so-

lemne, descans i holocaust, tal com
manen Nm. XXIX, 35 i ss.
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Oració dels levites

s'aixecaren a l'estrada dels levites, Josué, Bani, Cedmiel, Sa-

banias, Bonni, Sarebias, Bani i Canani i clamaren amb veu forta a

Jahvé, llur Déu. digueren els levites Josué, Cedmiel, Bonni,

Hasebnias, Serebias, Odaias, Sebnias i Fataias : Alceu-vos, beneíu

Jahvé, el vostre Déu, de l'eternitat a l'eternitat ! I beneixin el teu

nom gloriós, que está enlairat per damunt de tota benedicció i

lloanga.

^Tu ets Jahvé, tu solament; tu feres el cel, el cel dels cels i tota

la seva host; la térra i tot el que hi ha en ella, la mar i tot el que

en ella hi ha, i a tot aixó dones vida, i la host dels cels t'adora.

''Tu ets Jahvé, Déu, que escollires Abraam i el tragueres d'Ur de

la Caldea, i li posares el nom d'Abraam. *I el seu cor trobares fidel

davant teu, i amb ell conclogueres l'alianga que li donarles la térra

del cananeu, de l'heteu, de l'amorreu, del ferezeu, del gebuseu,

i del gergeseu i la daries a la seva semen^a ; i acomplires les teves

páranles, perqué Tu ets just.

veieres l'aflicció dels nostres pares a l'Egipte, i oíres llurs crits

a la Mar Roja. obrares senyals i prodigis contra el Faraó i con-

tra tots els seus servidors, i contra tota la gent del seu país, perqué

sables que es comportaven superbiosament contra ells ; i et feres un

nom, com és en el dia d'avui. ^^I partires la mar davant d'ells, i

passaren peí mig de la mar en eixut, i llurs perseguidors gitares al

pregón com una pedra en les aigües potents. ^^I amb una columna

de núvol els emmenares de dia, i amb una columna de foc de nit,

per aclarir-los la ruta que havien de fer.

^^I davallares a la muntanya del Sinaí, i amb ells parlares des del

cel, i els donares judicis rectes, una llei de veritat, estatuís i bons

preceptes. ^'^I els feres conéixer el teu sábat sant; i mitjangant

Moisés, el teu servent, els comandares preceptes i estatuts i una llei.

7, Gn. XI, ?i.

8.— Conclogueres TiiJianfa. Cf. Gn. e:c. Cf. Dt. VII, i; Ex. III, 8; Gn.
XVII, 5 i ss. La térra del cananeu, XV, 20.
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^^I els donares pa del cel per a llur fam, i els feres brollar aigua de

la roca per a llur set. I els digueres que entressin a prendre pos-

sessió de la térra sobre la qual alqzves les teves mans per donar-

los-la.

Ells, pero, i els nostres pares es comportaren superbiosament i

enduriren llurs bescolls, i no escoltaren els teus preceptes. ^'I re-

fusaren d'obeir i no recordaren les teves meravelles que havies fet a

favor d'ells, i enduriren llurs bescolls
;

i, en llur testarrudesa, nome-

naren un cap per tornar a llur servitud. Tu, pero, Déu perdona-

dor, benigne, misericordiós, tard en la ira i pródig en misericordia,

no els abandonares. ^^Més encara, quan es feren un vedell de fosa

i digueren : Heus aquí el teu Déu que et féu sortir d'Egipte, i es

Iliuraren a grans blasfémies, ^^Tu, per les teves moltes misericór-

dies, no els jaquires en el desert : la columna de núvol no s'apartá

d'ells durant el dia, per guiar-los peí camí, ni la columna de foc,

durant la nit, per iHuminar-los en la ruta que havien de seguir.

els donares el teu bon esperit per fer-los entenimentats ; no

denegares a llur boca el teu manná, i els fornires d'aigua en llur

assedegament. ^^Quaranta anys els apeixares en el desert i no

mancaren de res ; llurs vestits no es gastaren, i no s'embotornaren

llurs peus.

^^I els Iliurares reialmes i pobles, que els dividires segons límits

determinats, i posseíren el país de Seon, i el país del rei d'Hesse-

bon, i el país d'Og, rei de Basan. -^I multiplicares llurs filis com

els estéis del cel, i els emmenares a la térra en qué havies dit a llurs

pares que entrarien a prendre possessió. ^^I entraren els filis i pos-

seíren la térra, i humillares davant d'ells els habitants del país, els

cananeus, i els Iliurares a llurs mans tant llurs reís com els pobles

del país, per tractar-los segons llur voluntat. ^^I prengueren ciutats

fortificades, i una térra grassa; i posseíren cases plenes de tota

mena de béns, pous oberts, vinyes i oliverars, i arbres fruiters en

munió ; i menjaren i es sadollaren, i s'engreixaren i abundaren en

delicies per la teva gran bonesa.

^^Amb tot, t'enutjaren i es revoltaren contra Tu, i es tiraren la
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teva llei a l'esquena ; i occiren els teus profetas, perqué els intima-

ven que tornessin cap a Tu, i et feren grans greuges. ^'I els Uiura-

res a la má de llurs opressors, qui els vexaren
;

i, al temps de llur

opressió, clamaren vers Tu, i Tu els oires des del cel, i per les teves

moltes misericórdies els donares salvadors, que els salvaren de la

má de llurs enemics. ^^Peró quan tingueren repós, tornaren a fer

el mal a la teva presencia, i Tu els abandonares a la má de llurs

enemics, que els dominaren ; i tornaren a cridar devers Tu, i Tu
des del cel els o'íres i els desUiurares per la teva gran misericordia,

moltes vegades.

^^I testimoniares contra ells,per tal de convertir-los a la teva llei;

ells, pero, es comportaren superbiosament i no escoltaren els teus

preceptes ; i pecaren contra els teus ordenaments, complint els quals

l'home hi trobará la vida; i presentaren una espatlla esquiva, i en-

duriren llurs bescolls i no obeíren. els sofrires nombrosos anys,

i testimoniares contra ells amb el teu esperit, mitjan^ant els teus

profetes, i no escoltaren, i els Iliurares a la má deis pobles del país.

'^Peró, per la teva gran misericordia no els anorrreares, ni els ja-

quires, perqué Tu ets un Déu clement i misericordiós.

'^I ara, Déu nostre, Déu gran, poderos i terrible, guardador del

pacte i de la misericordia, no estimis en poc davant teu tots els tre-

balls que ens han tocat a nosaltres, ais nostres reis, ais nostres caps,

ais nostres sacerdots, ais nostres profetes, ais nostres pares i a tot

el teu poblé, d'en^á deis dies deis reis d'Assur fins al dia d'avui.

^'Tu, pero, has estat just en tot el que ens ha esdevingut, car has

obrat amb fidelitat, i nosaltres hem procedit impiament. ^*Car els

nostres reis, els nostres caps, els nostres sacerdots i els nostres pares

no compliren la teva llei i no atengueren ais teus preceptes, ni ais

testimoniatges que portares contra ells. ^^I ells, en llur reialme i en

la munió de béns que els havies atorgat, i en la térra espaiosa i

grassa que els havies posat al davant, no et serviren i no es conver-

29.

—

Presentaren una espatlla esquiva.

No volgueren sotmetre's a la cárrega

suau de la seva llei. Sembla una ma-

nera d'enraonar proverbial, per analo-

gía amb el bou quan rebutja el jou.
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tiren de Uurs males obres. ^^Vet aquí que avui som esclaus. I som

esclaus a la térra que donares ais nostres pares perqué mengessin del

seu fruit i deis seus béns. La qual dona molts de fruits per ais reis

que has constituít damunt nostre pels nostres pecats, i que dominen

sobre els nostres cossos i el nostre bestiar segons llur voluntat, i

estem en gran destret.

RenoVACIÓ de l'alianza

(C. X.) per raó de tot aixó nosaltres concloem i escrivim una

alianza, que segellen els nostres princeps, els nostres levites i els

nostres sacerdots. signaren els documents segellats : Nehemias,

el governador, fiU d'Helquias, i Sedéelas, ^Saraías, Azarias, Jere-

mías, ^Feixur, Amarlas, Melenias, ^Hattus, Sebenias, MeHuc,

^ Harem, Merimut, Abdias, ''Daniel, Genton, Baruc, ^MosoHam,

Abias, Miamim, ^Maasias, Belgai, Semeías; tais eren els sacerdots.

^•'I els levites: Josué, fill d'Azanias, Bennui, deis filis d'Henadad,

Cedmiel, ^Mlurs germans, Sebenias, Odaías, Celita, Falaías, Hanan,

^^Mica, Rohob, Hasebias, ^^Zacur, Serebias, Sabanias, ^* Odias,

Bani, Baninu.

^^Caps del poblé : Faros, Fahat-Moab, Elam, Zetu, Bani, ^^Bonni,

Azgad, Bebai, ^''Adonias, Begoai, Adin, ^^Ater, Hezequias, Azur,

^'Odaías, Hasum, Besai, ^"Haref, Anatot, Nebai, ^^Megfias, Mo-

sollam, Hazir, ^^Mesizabel, Sadoc, Jeddua, ^^Feltias, Hanan, Anaias,

-* Oseas, Hananias, Hassub, Aloes, Falea, Sobec, ^^Rehum, Ha-

sebna, Maasias, ^''Equias, Hanan, Anan, ^^MeUuc, Harán, Baana.

^^I la resta del poblé, els sacerdots, els levites, els porters, els

natineus i tots els qui s'havien separat deis pobles del país vers la

Ilei de Déu, Uurs dones, llurs filis i llurs filies, tots els capados de co-

neixement i d'inteliigéncia '"s'adheriren a llurs germans, llurs mag-

nats, i prometeren amb execració i jurament que caminarien en la

llei de Déu, que fou donada per mitjá de Moisés, servent de Déu, i

que guardarien i posarien en obra tots els preceptes de Jahvé, Nostre

Senyor, els seus decrets, i els seus estatuts. ^^I que no donaríem
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les nostres filies ais pobles del país, i que no prendríem llurs filies

per ais nostres filis. ^^I que no compraríem en sábat ni en dia

sagrat res deis pobles del país, que portessin a vendré mercaderies i

tota mena de queviures,el dia del sábat; i que deixaríem vagar l'any

seté i condonaríem el pagament de tot deute. ^^I ens imposárem

l'obligació de donar un ter? de sicle a l'any per al servei de la casa

del nostre Déu, ^*per ais pans de la proposició, per a l'oblació per-

petua i per a l'holocaust perpetual, per ais sábats, per a les neomé-

nies, per a les festes i per a les coses consagrades, per ais sacrificis

peí pecat, per a fer expiació per a Israel, i per a tota obra de la casa

del nostre Déu.

^^I els sacerdots, els levites i el poblé ens farem a sorts l'ofirena

de la llenya, per a portar-la a la casa del nostre Déu, a la casa deis

nostres pares, en temps determinats, any per any, per tal de cremar-

la sobre l'altar de Jahvé, Déu nostre, com está escrit en la Uei; ^^i

per a oferir les primícies del nostre sol, i les primícies de tots els

fruits de tots els arbres, any per any, a la casa de Jahvé; ^^i per

a dur a la casa del nostre Déu, mitjantgant els sacerdots, minis-

tres de la casa del nostre Déu, els primogénits deis nostres filis i del

nostre bestiar, com está escrit en la Ilei, i les primícies del nostre

arment i de les nostres ovelles; ^*i per a portar ais sacerdots, a les

cambres de la casa del nostre Déu, les primícies de la nostra pasta i

les nostres ofertes, i deis fruits de tots els arbres, del vi i de l'oli

;

i, per ais levites, el delme del nostre sol. I els levites rebran en

totes les ciutats el delme deis nostres conreus. ^^I el sacerdot, fill

d'Aaró, estará amb els levites, quan els levites cobraran el delme;

altrament, els levites pujaran el delme del delme a la casa del nostre

Déu, a les cambres de la casa del tresor. ^''Car els filis d'Israel i

els filis de Leví portaran a les celles l'oferta de blat, de vi i d'oli

;

allá hi ha els atuells del santuari, i els sacerdots, els ministres, i els

porters i els cantors. I no abandonarem la casa del nostre Déu.

32. — L'any seté. Cf. Ex. XXIII, 11. 55. — Per tal de cremar-la. Cf. Lv.

33. — Un terf de sicle. Piobablement VI, 5.

d'argent. El sicle d'argent pesava 14*55; 37- — primogénits. Cf. Ex. XIII,

valia, per tant, unes
3 ptes. 2.

5 - ANTIC TESTAHENT V
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Repartiment dels fills d'Israel en-

tre Jerusalem i les ciutats de Juda

(C. XI.) s'establiren els caps del poblé a Jerusalem, i la resta

del poblé es féu a sorts que vingués un de cada deu a establir-se a

Jerusalem, la ciutat sagrada, i Ies nou parts a les ciutats.

el poblé beneí tots aquells barons que s'oferiren a establir-se a

Jerusalem.

^ Aquests són els caps de la provincia, que s'establiren a Jerusa-

lem; i, en les ciutats de Judá, s'establí cadascú en la seva possessió,

a la seva ciutat : Israel, els sacerdots, els levites, els natineus i els

fills dels servents de Salomó.

*I s'establiren a Jerusalem fills de Judá i fills de Benjamí; fills de

Judá: Ataías, fiU d'Aziam, fiU de Zacarías, fill d'Amarlas, fill de Sa-

fatias, fill de Malaleel, fills de Fares. °I Maasias, fill de Baruc, fill

de Coloza, fill d'Hazias, fill d'Adaías, fill de Joiarib, fill de Zacarías,

fill de Sela. ^ Total dels fills de Fares, establerts a Jerusalem, qua-

tre-cents seixanta-vuit valents homes.

'I aquests són els fills de Benjamí: Sellum, fill de Mosoliam, fill

de Joed, fill de Fadaías, fill de Colaias, fill de Maasias, fill d'Eteel,

fill d'Isa'ías. ^I després d'ell Gebbai-Sellai, nou-cents vint-i-vuit.

^Joel, fill de Zecri, era Uur perfecte, i Judas, fill de Senua, el segon

cap de la ciutat.

^"Dels sacerdots: Idaías, fill de Joiarib, Jaquín, '^Saraías, fill

d'Helcias, fill de MosoHam, fill de Sadoc, fill de Meraiot,fill d'Aqui-

tob, príncep de la casa de Déu. ^^I llurs germans, que feien el

servei del temple, eren vuit-cents vint-i-dos; i Adaias, fill de Jeroam,

fill de Felelias, fill d'Amsi, fill de Zacarías, fill de Feixur, fill de

Melquias; ^^i llurs germans, caps de familia, dos-cents quaranta-

I. — La ciutat de Jerusalem queda sar la ciutat, cap i casal de la Judea.

poblada per tres menes de gent: els Per aixó el poblé els beneeix, v. 2.

caps, un deu per cent obligatori del 3.

—

I en ks ciutats de Judá. La Vul-

poble, i els voluntaris. Aquests darrers gata no fa punt en aquesta expressió;

s'allunyaven espontániament de llur amb tot, el v.
3
encapgala la resta del

coneixenga, per tal d'engrandir i defen- capítol.
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dos. I Amassai, fill d'Azreel, fill d'Ahazi, fiU de MosoHamot, fill

d'Emmer, llurs germans, homes valerosos, cent vint-i-vuit; i

Zabdiel, fill d'Hagdolim, era llur prefecte.

^^I d'entre els levites : Semeías, fill d'Hasub, fill d'Azaricam, fill

d'Hasabias, fill de Boni; ^"^i Sabatai i Jozabet, d'entre els caps deis

levites, curaven deis afers exteriors de la casa de Déu. ^''l Mata-

nias, fill de Mica, fill de Zebedei, fill d'Asaf, que era el cantor en

cap en la pregaría, i Becbecias, el segon deis seus germans, i Abda,

fill de Samua, fill de Galal, fill d'Iditum ; ^*tots els levites déla

ciutat santa, dos-cents vuitanta-quatre.

^^I els porters : Accub, Telmon i llurs germans, guardians de les

portes, cent setanta-dos.

la resta d'Israel, els sacerdots i els levites, estaven en totes

les ciutats de Judá, cadascun en el seu heretatge.

^^I elsnatineus habitaven a l'Ofel; i Sihai Gasfa eren els propósits

deis natineus.

el cap deis levites a Jerusalem era Azzi, fill de Bani, fill d'Ha-

sabias, fill de Matanias, fill de Mica; deis filis d'Asaf, els cantors que

curaven del servei de la casa de Déu. ^^Car hi havia una ordre del

rei respecte a ells, i un salari cada dia per ais cantors.

Fatatias, fill de Mesezebel, deis filis de Zara, fill de Judá, era

comissari del rei per a tots els afers del poblé.

^^I, quant ais vilatges en llurs contrades, alguns deis filis de Judá

s'establiren a Cariat-Arbé i en les viles veines, a Dibon i en les viles

veínes, a Cabseel i en els seus vilatges, ^^i a Jesue i a Molada, i a

Bet-Falet, ^'i a Hasersual, i a Bersabé i en les seves viles, ^^i a

Sicaleg, i a Mocona i a les viles dependents d'ella, ^^i a Rem-

mon, i a Saraa i a Jeriniüt, ^° a Zanoé, a OdoHam i els seus vilatges,

a Laquis i les seves contrades, i a Azeca i les viles dependents d'ella.

I s'establiren des de Bersabé fins a la valí d'Ennom.

'^I els filis de Benjamí, des de Ceba a Macmas, a Hai, Betel i

en les viles dependents d'ella, ^^a Anatot, a Nob, a Anania, ^^a

24. — Rei. Artaxerxes 1.

25. — Cariat-Arhé. Hebron.

—

Les vi-

les veines. Lit.: les seves filies.
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Asor, Rama, Getaím, ^*a Hadid, a Seboím i a NebaHat, a Lod, ^^i

a Ono, la valí deis obrers.

hi hagué grups de levites a Judá i Benjamí.

Llista dels sacerdots i levites

q.ue pujaren amb zorobabel i josue

(C. XII.) ^I aquests són els sacerdots i els levites que pujaren

amb Zorobabel, fiU de Salatiel, i amb Josué : Saraías, Jeremías, Es-

dras, ^Amarías, Meliuc, Hattus, ^Sequenias, Rehum, Merimut,

*Addó, Genton, Abias, ^Miamín, Maadias, Belga, ^Semeias, i

Joiarib, Idaías, 'Sellum, Amoc, Helcias, Idai'as. Aquests eren caps

dels sacerdots i de llurs germans en els dies de Josué.

*I els levites: Josué, Bennui, Cedmiel, Sarebias, Judá, Matanias,

el qual era el cantor en cap, ell i els seus germans; ^Becbecias, i

Hanni, germans llurs, feien en les funcions el cor oposat.

GrANS SACERDOTS

Josué engendra Joaquim, i Joaquim engendra Eliasib, i Eliasib

engendra Jóiada, Jóiada engendra Jonatan, i Jonatan engendra

Jeddoa.

Caps de famílies sacerdotals

^^I en temps de Joaquim eren sacerdots caps de familia: de la de

Saraías, Marai; de la de Jeremias, Hananias ; ^^de la d'Esdras, Mo-

soHam; de la d'Amarias, Johanan; ^*de la de Milico, Jonatan; de

la de Sebenias
; Josep; ^^de la d'Haram, Edna; de la de Maraiot,

Helci; ^^de la d'Addó, Zacarías; de la de Genton, MosoHam; ^Me

la d'Abias, Zecri; de la de Miamin i Moadias, Felti; ^^de la de

II. — Els noms d'aquest verset no cares tracta de personatges que li són

estaven en el documant de Nehemias, posteriors.
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Belga, Sammua; de la de Semaías, Jonatan; de la de Joiarib,

Matanai; de la de Jodaias, Azzi; ^°de la de SeHai, Celai; de la

d'Amoc, Heber; ^Me la d'Helcias, Hasebias; déla d'Idaias, Nata-

nael.

Caps dels levites

^^En els dies d'Eliasib, Jóiada i Johanan i Jeddoa foren inscrits els

levites, caps de familia, i els sacerdots, sota el regnat de Darius el

persa.

Els filis de Leví, caps de familia, foren inscrits en el Ilibre de

les Cróniques, fins ais dies de Johanan, fill d'Eliasib. els caps

dels levites eren: Hasebias, Serebias, i Josué, fill de Cedmiel, i

llurs germans al davant d'ells, per tal de lloar i exaltar, segons l'or-

dre de David, baró de Déu, l'un cor alternant amb l'altre cor.

^^Matanias i Becbecias, Abdias, MosoHam, Telmon i Accub eren

els porters que feien la guarda ais llindars de les portes.

^^Aquests eren en temps de Joaquim, fill de Josué, fill de Jose-

dec, i en temps de Nehemias, el governador, i d'Esdras, el sacerdot

i rescriba.

Dedicació de la muralla

I, a la dedicació de la muralla de Jerusalem, hom convoca els

levites de tots llurs indrets, per emmenar-los a Jerusalem a fer la

dedicació amb joia i lloances i cántics, címbals, saltiris i citares.

^^I s'aplegaren els filis dels cantors, de la plana tocant a Jerusa-

lem i dels vilatges de Netofá, ^^i de Bet-Galgal i dels paratges de

Geba i Azmavet ; car els cantors s'havien bastit vilatges ais entorns

de Jerusalem.

havent-se purificat els sacerdots i els levites, purificaren el

poblé, les portes i la muralla.

^^I fiu pujar els cabdills de Judá damunt la muralla, i vaig cons-

22. — Darius el persa. Probable- ment Darius III Codomá.
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tituir dos grans cors en processó, l'un per la dreta,da!t a la muralla,

vers la Porta del Femer. ^^I darrera d'ells anava Osaías i la meitat

deis caps de Judá, ^^Azarias, Esdras i MosoHam, Judas i Ben-

jamí i Semeías i Jeremías ; i alguns filis deis sacerdots amb tróm-

peles, Zacarías, fill de Jonatan, fiU de Semeías, fiU de Matanias, fiU

de Miqueas, fill de Zecur, fiil d'Asaf; ^^i els seus germans, Semeías,

Azareel, Malalai, Galalai, Maai, Natanael, Judas i Hanani amb els

Instruments músics de David, baró de Déu. I Esdras, l'escriba, era

davant d'ells. ^''I, a la Porta de la Font, ells pujaren cara a cara

els esglaons de la ciutat de David, per la pujada de la muralla, sobre

de la casa de David, fins a la Porta de les Aigües, devers l'orient.

el segon cor anava per la part contraria, i jo, darrera d'ell, i

la meitat del poblé damunt la muralla. I hom ana de damunt la

torre deis Forns fins a la muralla ampia; ^^i de damunt la porta

d'Efraíni i la Porta Vella, i la Porta deis Peixos, i la torre d'Hana-

neel i la torre de Mea, fins a la Porta de l'Ovellar ; i hom es deturá

a la porta de la presó.

els dos cors es detingueren a la casa de Déu, i jo, i la meitat

deis magistrats amb mi, *M els sacerdots Eliacim, Maasias, Miamin,

Miqueas, Elioenai, Zacarías, Hananias amb les trompetes; ^^i Maa-

sias, Semeías, Eleazar, Azzi, Johanan, Melquias, Elam i Ezer.

I es feren oír els cantors, i Jezraias, llur cap. oferiren en

aquest día grans sacrificis i es gojaren, car Déu els havia alegrats en

gran manera ; també les dones i els infants s'alegraren ; i la joia de

Jerusalem es sentí fins de lluny estant.

Reorganització del culte

**I en aquell temps hom designa homes a les celles deis magat-

zems, per a les ofertes, primicíes i delmes, perqué hi recoUisín, deis

31. — Dos grans cors. L'eixida d'a-

quests cors sembla que és per la Porta

de la Valí. (Cf. nota a II, 13.) El

primer va cap amigjorn; per aixó es

parla, a continuació, de la Porta del

Femer; i els següents donen la volta

en aquesta direcció.

33. — Aquest vers i el següent en
fan un en la Vulgata.

58. — Per la part contraria. Va vers

el nord; ho diu l'ordre de les portes que

es van trobant (cf. notes al cap. II).

Els dos cors es iroben entre la Porta

de l'Aigua i a la de la Presó (v. 37,39).
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camps de les ciutats, les porcions legáis per ais sacerdots i levites,

car gran era l'alegria de Judá a causa deis sacerdots i levites que hi

havia presents
;
*^puix que guardaren robservan(;a de Uur Déu i l'ob-

servan^a de les purificacions ; així mateix els cantors i els porters,

segons l'ordre de David i de Salomó, fiU seu. *^Car, al comeng,

en els dies de David i Asaf hi havia els caps deis cantors, i de la

lloanca i de l'acció de grácies a Déu.

*M tot Israel, en el temps de Zorobabel i de Nehemias, donava les

porcions deis cantors i deis porters, dia per dia; i duia les sacres

ofertes ais levites, i els levites duien-les ais filis d'Aaró.

FORAGITAMENT DELS ESTRANGERS

(C. XIII.) ^I, aquell dia, hom llegi a les orelles del poblé en el lli-

bre de Moisés, i s'hi trobá escrit que mai per mai els amonites ni els

moabites no entrarien en Tassemblea de Déu, ^perqué no eixiren

a l'encontre deis filis d'Israel amb pa ni amb aigua ; i llegaren contra

ells Balaam per tal de maleir-los, sinó que muda el nostre Déu la

maledicció en benedicció. ^I passá que, en sentir aquesta Ilei, hom

separa d'Israel tots els estrangers.

Malifeta d'Eliasib

*I abans d'aixó, el sacerdot Eliasib, que era l'intendent de les

cambres de la casa del nostre Déu, i acostat de Tobias, ^arranjá per

a aquest una gran cambra allí on posaven abans les ofrenes, l'en-

cens, els atuells i els delmes del blat, del vi i de l'oH, la taxa deis

levites, deis cantors i deis porters, i l'oferta per ais sacerdots.

1, Dt. XXIII, 3.

46.

—

Els caps deis cantors. Segons el

^írí seguir per laVulgata. El ketib, se-

guir pels LXX: Asaf, el cap deis can-

rors.

47. — Les sacres ofertes. Qo és, ofe-

rien els delmes pels levires, i aquesrs

delmaven per ais sacerdors.

I. — Aquell dia. És a dir, en els

remps que, en el verser anrerior, han
esrar anomenats els dies de Zorobabel i

Nehemias.
2. — Perqué no eixiren. Cf. Dt.

XXIII, 4-6; Nm. XXII, 2.

5. — Arranjá. L'hebreu és incert

;

tant por ésser per a Tobias com per a

si mareix.
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^I, tot aixó durant, jo no era a Jerusalem, com sigui que l'any

trenta-dos d'Artaxerxes, rei de Babilonia, me'n torní cap al rei; i al

cap d'uns quants dies preguí al rei ' per tornar a Jerusalem, i com-

prenguí el mal que féu Eliasib, en bé de Tobias, en arranjar-li una

cambra en el atris de la casa de Déu. *I em desplagué molt, i

llancí fora de la cambra tot el parament de l'estanca de Tobias. ''I

ordeni de purificar les estances, i vaig reposar-hi el parament de la

casa de Déu, les ofrenes i l'encens.

Obliga a presentar les porcions legals

^^Sabí també que no havien estat donades les porcions deis levi-

tes, i que els levites i els cantors encarregats del servei, havien fugit

cadascú al seu camp.

"I fiu retrets ais magistrats, i vaig dir: ¿Per qué ha estat aban-

donada la casa de Déu?

I vaig reunir-los i els restablí en llurs Uocs.

^^I tot Judá aporta el delme del blat, del vi i de l'oli ais magat-

zems. ^^1 doní carree deis magatzems a Selemias, el sacerdot, i a

Sadoc, rescriba, i a Fadaias, un deis levites, i tenien d'adjunt Hanan,

fiU de Zacur, fiU de Matanias, car foren considerats fidels. I a ells

tocava de fer les distribucions a llurs germans.

^^Recorda't de mi, Déu meu, a causa d'aixó, i no deleixis les

meves bones obres que he fet per la casa del meu Déu i peí seu

cuite.

CORREGEIX LES PROFANACIONS DEL SABAT

^^En aquell temps jo viu que a Judá fonyaven ais cups en sábat,

i que portaven garbes, i carregaven els ases fins i tot de vi, ra'íms,

6. — Any trenta-dos. L'any 433 Nehemias estigué a Jerusalem dotze

a. J. C. Per la comparanca d'aquesta anys seguits. — Rei de Babilonia. Els

dada amb la del II, i, es veu que reis de Pérsia ho eren per conquesta.
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figues i de tota mena de cárrega, i ho entraven a Jerusalem el dia de

sábat; i els amonestí a causa del dia en qué venien els queviures.

També els tiris, que vivien a la ciutat, hi entraven peix i tota

mena de mercaderies, i venien en sábat ais filis de Judá i a Jeru-

salem.

^'I reptí els magnats de Judá i els digui: ¿Quina mala cosa és

aquesta que feu, profanant el dia del sábat? ^^¿Per ventura no obra-

ren aixi els vostres pares, per qué el nostre Déu ha íet venir, sobre

nosaltres i sobre aquesta ciutat, tota aquesta dissort? I vosaltres

acreixeu la seva indignació damunt Israel, profanant el sábat.

I tan bon punt doná l'ombra ales portes de Jerusalem, abans

del sábat, ordení que es tanquessin els batents, i ordení que no els

obrissin sinó fins després del sábat ; i posí alguns deis meus minyons

a les portes, perqué no entrés cárrega en dia de sábat.

^"I els mercaders i venedors de tota Uei de mercaderies roman-

gueren fora de Jerusalem una i dues vegades

.

I els reprenguí, i vaig dir-los : ¿ Per qué us esteu davant la mu-

ralla? Si hi tornen, descarregaré la má damunt vostre.

D'encá d'aquell temps no vingueren més en sábat.

^^I ordení ais levites que es purifiquessin, i que vinguessin a

guardar les portes, per tal de santificar el dia del sábat.

També per aixó recorda't de mi, Déu meu, i perdona'm segons

la teva gran misericordia.

ReTREU els Q.UI ESPOSAVEN DONES ESTRANGERES

^^Jo viu encara, aquells dies, els jueus que s'havien amullerat

amb dones azotenques, amonites i moabites. ^^La meitat de llurs

filis parlaven en azotenc, i no sabien parlar en jueu, sinó en la Uen-

gua de cada poblé.

^^I contenguí amb ells, i els vaig maleir; i en vaig percudir al-

guns, i els arrenquí els cabells ; i els fiu jurar per Déu : No donareu

24. — Azotenc. Dialecte filisteu. molt injuriós i vergonyós per ais an-

25. — Els arrenquí els cabells. Cástig tics.
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les vostres filies a llurs filis, i no prendreu de llurs filies per ais vos-

tres filis i per a vosaltres. ^^¿No peca a causa d'elles Salomó, rei

d'Israel? I en moltes nacions no hi hagué un rei semblant a ell, i

era estimat peí seu Déu, i Déu el posa per rei de tot Israel; tan-

mateix les dones estrangeres el feren pecar. ^'¿Per cas condescen-

direm, dones, amb vosaltres a perpetrar tota aquesta gran maldat, i

a prevaricar contra el nostre Déu, amuUerant-vos amb estrangeres?

un deis filis de Jóiada, fill d'Eliasib, el gran sacerdot, era gen-

dre de SanabaHat, l'horonita, i l'apartí de prop meu.

^^Recorda't d'ells, Déu meu, contra els qui entaquen el sacerdoci

i els deures del sacerdoci i deis levites.

CONCLUSIÓ

'"I els purifiquí de tots els estrangers, i vaig restablir les ordina-

cions per ais sacerdots i levites, cadascun en el seu mester, l'o-

frena de la llenya en els temps assenyalats, i les primícies.

Recorda't de mi, Déu meu, peí bé meu

!

26, IRg. III, i; I Rg. XI, 4.

26.— No peca. Cf. III Rg. XI, 4.
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NOTICIA PRELIMINAR

TÍTOL I OBJECTE DEL LLIBRE DE ToBIAS

El titol d'aquest Uibre varia Ileugerament segons les versions. Les

gregues posen : BL(iXoq Xóyav To(ílt (o ToUeít) o simplement To(ÍCt.

La siriaca anomenada Peixito, diu : «Liber rerum Tobit», i les versions

Uatines «Liber Tobiae», o «Tobías», o «Tobit et Tobías», i encara

aquesta, que és preferible: «Liber utriusque Tobiae».

L'objecte del Llibre és de demostrar, mitjangant els fets esdevinguts a

un israelita fidel, portat en captivitat a l'Assíria, que Déu, encara que fací

passar el just peí gresol de la prova i de la tribulació, no l'abandona, ans

transforma els sofriraents en felicitat, ádhuc temporal, quan el just en la

tribulació s'ha conservat constant i fidcl a la Ilei divina. En algún indret

del text es fa esment de Job; i, certament, hi ha una certa semblanza en

l'actitud d'aquests dos barons justos davant l'adversitat. Amb tot, si en

els dos Ilibres queda justificada la Providéncia divina, la forma és com-

pletament diversa. En el llibre de Job, el problema del mal es discuteix

teóricament; en el de Tobias, queda resolt pels incidents de la simple

vida d'una familia exiliada, amb les seves intimes virtuts, les seves tribu-

lacions i les seves alegries.

Incidentalment i, tal vegada, sense que l'autor del llibre s'ho proposés

expressament, hi trobem un perfecte exemplar de vida doméstica: l'amor

patern i l'amor filial; la probitat, la rectitud en el tráete amb el proisme,

la generositat a afavorir els desvalguts, tota Ilei d'obres de misericordia,

ádhuc l'amor a la pátria i la cohesió amb els germans de ra?a en térra

estrangera, el respecte a la unió matrimonial, etc., aspectes que fan

d'aquest llibre un Uigonari de les més exquisides virtuts moráis que s'han

practicat abans del Cristianisme.
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Históricament té una gran valor per a conéixer la vida familiar deis

hebreus, i Uur situació social durant l'exili assiriá, ultra els detalls

histories i geográfics que forneix.

El text

La dificultat cabdal del Ilibre de Tobias está en la diversitat deis textos

que ens donen les diverses versions. Perdut el text original, cal recorrer

a les traduccions, i aqüestes són nombroses i les variants són de bastant

volum, per bé que no alteren el fons del Ilibre, el qual és idéntic en totes

elles. Hi ha versions gregues, representades pels codd. Vaticá (B), peí

sinaitic (x) i l'alexandri (A), la siriaca, l'arménia, la caldaica, l'itala

i la Vulgata de sant Jeroni. Els traductors obraren amb una certa

Uibertat, resumint mant passatge i ometent alió que creien de menys

interés per a llurs lectors. Cal descomptar les deficiéncies i les correccions

arbitrarles deis copistes, les quals han augmentat considerablement les

variants en els noms propis, en la cronología i en les xifres.

La immensa majoria deis crítics admeten que el text original fou escrit

en hebreu. Sant Jeroni féu la seva versió llatina d'un text caldaic: «Quia

uicina est, diu, Chaldaeorum lingua sermoni hebraico, utriusque linguae

peritissimum loquacem reperiens unius diei laborem arripui et quidquid

¡lie mihi hebraicis uerbis expressit, hoc ego aceito notario sermonibus

latinis exposui» (Ad Chroni. et Eliod. Praef. in Tob.). El text utilitzat

per sant Jeroni també s'ha perdut. Un text caldaic, trobat el 1877, en

un comentari hebraic al Génesi (Midrash Bereshit Rabbá), i publicat

el 1878, és incoraplet i no representa pas l'original.

Els textos que posseim actualment, poden distribuir-se en quatre grups:

I.' El representat pels codd. Vaticá (B), alexandri (A), Venetus-Mar-

cianus, la versió arménia i la primera part de la Peixito (I-VIl, 9)

;

aquesta, en general, és la recensió més curta o abreujada, i és la que

utilitza l'Església grega. 2.° El segon grup está format peí códcx

sinaitic (^í), i l'antiga ítala, i dóna una recensió més extensa i completa.

3.' Aquest grup compren els codd. minúsculs 44, 106, 107, 609 de

París, i la darrera part de la Peixito (VII, lo-XIV). 4.' La Vulgata lla-

tina de sant Jeroni, el qual utilitzá l'antiga ítala.

Del text grec abreujat, representat peí primer grup (sigla Gr. A),

depén la versió arménia i part de la Peixito, aixi com l'itala depén del

sinaitic (s. Gr, B.), text millor i molt més acurat que l'anterior; també

depén del mateix text la versió caldaica i una altra versió hebraica (He-

braeus Münsteri) publicada a Constantinoble el 15 16. Enmig d'aquestes
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dues versions gregues, l'abreujada ¡ l'extensa, h¡ ha la que representen els

codd. miüúsculs citats (s. Gr. C). D'aquestes tres versions, sembla cert

que la Gr. A. fou la primera; com siguí que no la trobaren prou acurada

i fidel, altres dos intérprets, B ¡ C, la corregiren i l'augmentaren a base

del primitiu text hebreu, el qual és l'únic fonament de totes les ver-

sions.

La Vulgata de sant Jeroni — en ús del s. vi engá en l'Església ¡latina —

,

a desgrat de semblar que en alguns indrets resumeix l'original, és, segu-

rament, la que s'hi atansa més; d'on es considera com la més exceHent i

fidel de totes les versions. Nosaltres, dones, seguim el text grec del segon

grup tenint en compte la traducció de sant Jeroni.

L'AUTOR

En el text grec i en la majoria de les altres versions, el vell Tobias

entra, com és costum de dir, directament en escena, i de I, 2 a III, 6,

parla sempre en primera persona: «Jo, Tobias, caminava tots els dies de

la meva vida per les vies de la veritat i de la justicia, i feia moltes

almoines ais meus germans, etc.» En el mateix text (XII, 20), l'ángel

Rafael ordena ais dos Tobias d'escriure (Vg. nárrate) la relació de totes

les meravelles de qué havien estat objecte: yp(Ív|jote návTa xá ouvte-

Xea8évTa EÍq (5i|iX(ov. És evident que no deixarien de complir aquest

comandament. Les edicions gregues afegeixen també en XIII, i, que

«Tobias escrivi una oració de lloan^a», és a dir, el seu cántic, que forma

com l'epíleg de tot el Ilibre; la qual cosa, donada la perfecta unitat

del conjunt, suposa que l'autor del cántic és el mateix autor de la narració

que precedeix.

Els exegetes i comentaristes católics de tots els temps, recolzant en

aqüestes dades, han considerat sempre els dos Tobias com a autors

del Ilibre del qual són els herois. No ofereix cap dificultat el fet que la

Vulgata i la versió caldaica usin la tercera persona en els passatges on

totes les altres versions posen la primera, puix que és cosa corrent fer

esmenes semblants per a unificar el text: en veure que en la major part

del Ilibre es parla del vell Tobias en tercera persona, podien sospitar que

l'ús de la primera en els tres capítols primers havia estat una Ilibertat deis

transcriptors. Els dos Tobias, pare i fiU, podien contar fets particulars

sois coneguts privadament de l'un o de l'altre. És per aixó que la

comanda de l'ángel d'escriure Uurs gestes s'adre(;a igualment a tots dos.

I d'aqui ve la diversitat en l'ús del pronom. De més a més, h¡ ha una

quantitat tan ingent de detalls, que acusen, sense deixar cap dubte,
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el testimoni ocular. Cal fer excepció deis dos darrers versets (XIV, i6-

17) els quals evidentment són d'una má posterior.

Admés aixó, tenim que el Ilibre fou compost durant els primers temps

de TexiU deis Israelites del nord a Assiria, durant el regnat de Salma-

nasar, a les darreries del segle viii abans de J. C.

HiSTORICITAT DEL LLIBRE

Tot el contingut i l'estll del Ilibre de Tobías demostren que l'autor

volgué escriure una historia i no una noveHa piadosa de finalitats moráis.

Acuradament l'autor exposa la seva nissaga, edat, pátria, etc. ; dona

abundants notes genealógiques, históriques i geográfiques (sobretot en

el text més extens, Gr. B, Ital., Cald.), incomprensibles si l'autor no

es proposava de fer una historia estricta. Un fingiment o una impostura

de part de l'autor no pot admetre's sense gravíssimes proves. I aqüestes,

fins ara, no les ha donades ningú. L'única cosa que objecten els critics

racionalistes és la narració de fets miraculosos; pero aquesta 'monomanía

filosófica de la negació sistemática i gratuita, que no té res a veure

amb la crítica histórica, és perfectament transcurable.

Les altres dificultáis suscitades contra la historicitat del Ilibre de Tobías

recolzen en preteses contradiccions d'aquest amb la história profana ; les

més importants poden reduir-se a les següents. En el Ilibre sagrat es diu

que Tobías fou dut en captívitat per Salmanasar (Vg., Ital., Cald.) o

Enemessar (Gr. A i B), mentre sabem que la tribu de Neftalí, de la qual

era fiU, fou exiliada a rAssíria en temps de Teglatfalasar (IV Rg. XV,

29); també diu que Sennaquerib era fill de Salmanasar o Enemessar,

mentre consta que fou fill de Sargon ; Nínive que fou presa per Nabuco-

donosor i Assuer (Gr. A) o Aquiacar (Gr. B; Aquicar Ital.), quan sabem

que fou destruida per Ciaxar ; finalment, que la ciutat de Rages de la

Média existís aleshores, quan segons Estrabó fou edificada per Seleuc

Nicátor.^

Ja hem notat abans que es troben varíants en els noms propís i noms

de ciutats, ádhuc el nom del vell Tobías está transcrit de diverses maneres

segons les versions. Aixó, d'altra banda freqüentissim en la história

antiga, és degut a la negligéncia o preocupacíons deis copistes, i també

a la déria molt corrent de canviar noms desconeguts per ells per noms

més coneguts. La muUer de Raguel, per exemple, en Ital. i Vg. és

anomenada Anna, en els altres textos Edna; en la Vg. (III, 7), sense cap

^ Cf. Iahn, Davidson, Wetter U. T. Libros Sacros, vol. II, i, 385.
ScHRADER cit. per CoRNELY, Introd. in
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dubte, cal llegir Ecbatana en lloc de Rages, etc. Aixi, el norn de Salma-

nasar que llegim en molts textos, cal restituir-lo, segons les recensions

gregues, per Enemessar, el qual és el mateix nom de Sargon.^ Aixi

queden desvirtuades les dificultats esmentades. Quant a l'exili de la tribu

de Neftalí comen^at per Teglatfalasar, ningú no pot dubtar que quedaren

en el país moltes families encara, fins a la total destrucció del regne

d'Israel per Sargon (Enemessar), el qual disseminá les romanalles de

Neftalí per les ciutats de TAssiria i de la Média. Tobías fou d'aquests

darrers, per la qual cosa pot dir-se certament que fou dut en captivitat

per Enemessar (Sargon), pare de Sennaqueríb.

Peques dificultats creen les altres objeccions indicades. Nínive fou

presa i destruida per Ciaxar reí deis medes — cítat en Gr, B ('Ay¡^i&y(^a.poq

6 (iotCTiXEÍjq Tfjq Mr|5íaq) ¡ ítal. {Achicar rex Medorum)— junt amb Nabo-

palasar, reí de Babilonia, pare de Nabucodonosor. Per ais transcriptors

de Gr. A, aquells noms eren, sens dubte, desconeguts, i els substituiren

pels més coneguts d'Assuer i Nabucodonosor. Finalment, Rages, ciutat

de la Média, ja és anomenada en una inscripcíó de Darius Histaspes, molt

anterior, dones, ais Seléucides; i aixi Estrabó no diu que fos edificada per

Nicátor, sino reedificada.

En resum, el Uibre de Tobías té tots els carácters d'un Ilibre rigorosa-

ment historie, és el reflex d'una realitat viscuda, en ell veiem una série

d'esdeveniments objectius, tot el contrari d'una aUegoria.

Canonicitat

La canonicitat del Ilibre de Tobías ha estat definida pels concilís

Tridentí i Vaticá (Sess. III, c. II), Encara que no consti en la Biblia

hebraica, era admés pels jueus, puix que es troba en la traducció deis

LXX i és cítat sovint pels rabins, sobretot en el Midrash i Bereshit.

Tanmateíx, l'Església el rebé de mans deis jueus, i el trobem copío-

sament cítat pels antics Pares com a Ilibre inspirat i formant part integral

de la Biblia. Cal esmentar encara les pintures muráis de les Catacumbes

que reprodueixen nombrosos episodís de la vida de Tobías. «Aqüestes

' BiCKEL, Innsb. Zeitschrift, 1878,

pp. 220 ss. Sargon en les inscrip-

cions s'anomena Sarm-Kini ; la k en
hebreu es canvia en g, per tant tenim
Sarru-Ginu. En els noms compostos
hi ha sovint mutació de lloc (cf. Adra-
Chasis, en les inscripcions, Chasis-Adra
o Xisuthros en Berosum), dones, Sarru-

Ginu = Ginu-Sarru; caient les vocals,

resulta igual a Enemessar. Cf. Cor-
NELY, /. c.

Sobre la qüestió de si Samarla fou

presa abans de la mort de Salmanasar
o després, cf. Vigouroux, La Bible et

les découvertes modernes, IV, p. 137 ss.

6 • ANTIC TBSTIHENT V
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rcpresentacions, tan sovint repetides en la primitiva Església quan no es

feia res en aquest sentit, tant en els cementiris com en les basíliques,

sense l'autorització de la jerarquía, demostren fins a l'evidéncia que

el Ilibre de Tobías forma part del cánon deis Llibres Sants des deis

primers temps».^

Argument i DIVISIÓ

El ilibre tracta de la historia d'un piados israelita de la tribu de Neftalí

que, amb els seus, fou dut en captivitat a l'Assíria. Es conten els esde-

veniments del seu fill i de la seva ñora Sara, els quals, malgrat les adver-

sitats sofertes en térra estranya i idólatra, es conservaren fidels a Déu i a

les tradícions religioses de Uur poblé. Aquesta conformitat en la prova,

Déu la recompensá amb escreix.

Pot dividir-se el Ilibre en dues parts i l'epíleg. En la primera es

descriu la píetat i la santa conformitat de Tobias i Sara en llur respectiva

prova adversa i llur confianza en el Senyor (I, i -III, 25); en la segona,

la historia del jove Tobias palesa com Déu escoltá els precs deis fidels

(IV, I -XII, 22); l'epíleg és l'acció de grácies del vell Tobias per tots els

bfineficis rebuts.

I. PlETAT, CONFORMITAT I ESPERANZA EN DÉU

DEL VELL Tobías i Sara

I . Fida del vell Tobias (I, i - III, 6)

:

a) Primers temos de Tobías i educació del seu fill, segons la Llei.

b) Amb la muller i el fill és exiliat a Nínive, on continua exercint

amb els germans captius les obres de misericórdia.

c) Mort Salmanasar, el seu fill Sennaquerib accentua l'opressió deis

israelites; a causa de la misericórdia a seboUir els morts, contravenint

el manament del rei, Tobias és perseguit i espoliat de tots seus béns.

d) En coraengar el regnat d'Assaraddon, Tobias torna a casa seva

' Cf. Martigny, Diction. des anti- ment Alex., Strom. VI, 12
; Orígenes,

quit¿s chrét. 2.' ed p. 761. de Orat. 11; sant Atanasi, Apol. c.

Entre els Pares que utilitzaren el Ui- Arian. 11; Ps.-Climent, Virg. i, 10;

bre de Tobias com a Ilibre sagrat, po- sant Cebriá, De eleem. V, 20; sant

dem citar sant Policarp el qual cita Ambrós, L. de Tobia, etc.

textualment en ad Philipp. 10, 2; Cli-
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i continua la seva obra de pietat envers els morts. En una d'aquestes

practiques de misericordia esdevé cec.

e) Enmig deis oprobis que ha de suportar, ádhuc de la própia muller,

prega al Senyor desitjant la mort.

2. Tribulacions i precs de Sara (III, 7-23) :

a) Simultániament, Sara és insultada per una esclava per la dissort

deis set successius matrimonis, a causa de la mort misteriosa deis set

marits.

h) Entristida, Sara prega al Senyor que li llevi l'oprobi.

5. El Senyor escolta els precs de Tobías i de Sara i envía en llur auxili

l'hngel Rafael (III, 24-25).

11. De com l'Xngel acut en auxili del vell Tobías

I DE Sara (IV, i-XII, 22)

1 . üÁngel s'ofereíx a ésser company de viatge del jove Tobías (IV, i -V, 28):

a) El vell Tobías, creient-se próxim a la mort, dóna consells al seu

fiU sobre la pietat envers la seva mare, l'observanga de la Llei, la utilitat

de l'almoina, etc. Li recomana que recuperi els diners deixats al seu

parent Gabel.

¿) Cercant company de viatge i guia s'ofereix a ells l'ángel Rafael.

2. L' Angel, durant el cami, guarda de tot mal el iove Tobías i lí recomana

el matrímoni amh Sara (VI, i-lX, 12):

fl) Per consell de l'Angel, Tobías pren el peix que l'envestia i con-

serva Ies visceres com a medicament.

b') Prop d'Ecbatana, l'Angel aconsella a Tobías que demani Sara

per muller, i esvaeix les inquietuds del jove.

c) Seguint el consell de l'Angel, Tobias demana i obté Sara per

muller; foragitat l'esperit maligne, ambdós es preparen piadosament

per al matrimoni.

d) Els pares de Sara, refets de la temenga que Tobias hagués patit la

dissort deis marits anteriors, celebren fastuosament el matrimoni. L'Angel

a precs de Tobias recupera els diners de Gabel.
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3. LAngel Rafael torna el jove Tobías ais seus tares i restitueix la vista

al vell Tobías (X, i - XII, 22) :

a) Els pares de Tobias es planyien de la tardanza del fiU; aquest

i l'ángel acceleren el retorn.

b) L'alegria del retorn i el guariment del cec.

c) Pare i fiU cerquen de recompensar el guia providencial. L'Angel es

manifesta i desapareix.

III. Epíleg (XIII, I -XIV, 17)

1. Cant d'acció de grácies del vell Tobias pels beneficis rebuts de

Déu i predicció de l'esplendor futura de Jerusalem.

2. Breu narració de la mort deis dos Tobias.
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LA VIRTUT PROVADA

(C. I.) ^Tobias, de la tribu i d'una ciutat de Neftalí, que está a

Taita Galilea, sobre Naasson, darrera del camí que mena a ponent,

i que té a l'esquerra la ciutat de Sefet. ^Llavors que fou fet captíu

en temps de Salmanasar, rei del assiris, tot i trobar-se en captivitat

no abandona el camí de la veritat ;
^ de manera que el que podia

haver, cada dia ho distribuía ais seu germans, companys de captivi-

tat, que eren de la seva nissaga.

*I malgrat ésser el més jove deis de la tribu de Neftalí, res de

2, II Rg. XVII, J; XVIII, 9.

1. — Tobías, en hebreu significa

«Jahvé és bo». — Una ciutat de Neftalí,

de la tribu de Neftalí, no «ex... ciuitate

Nephtali» com Vg., puix que no hi

havia cap ciutat d'aquest nom. Segons
bon nombre d'autors, Tobias seria de

Cades de Neftalí, així anomenada per a

distingir-la de Cades d'Isacar. — Naas-
son és desconeguda. — Sefet, segons

l'opinió comuna, és Tactual vila de Sa-

fet, on hi ha una important colonia

jueva a causa del seu bon clima. La
seva situació és la més alta de Gali-

lea, a 845 m. d'altitud.

2. — En temps de Salmanasar, grec:

Enemessar; cal llegir Sargon, ací i en
els vv. 13 i 18 (cf. la Noticia prelimi-

nar). Aquest regná del 727 a 723 o

722 a. J. C. La major part de la tribu

de Neftalí fou portada en captivitat

per Teglatfalasar (II Rg. XV, 29);
Salmanasar ( Sargon ) organitzá una
segona deportació en la qual entra la

familia de Tobias.

El text grec conserva més detalls de

la genealogía de Tobias. Els tres pri-

mers versets d'aquest text es poden
traduir així

:

«'Llibre de les paraules de Tobit,

fiU de Tobiel, fill d'Ananiel, fiU d'Aduel,

fiU de Gabael, fill de Rafael, fill de Ra-
guel, de la semenga d'Asiel, de la tribu

de Neftalí, ^el qual fou fet captiu en
temps d'Enemessar, rei deis Assirians,

de la ciutat de Tisbe (Tesbi, pátria

d'Elias), la qual és a la dreta (al S.) de

Cídios (Cades) de la tribu de Neftalí, a

la Galilea, sota Aser. ^Jo, Tobit,

caminava per les vies de la veritat i de

la justicia tots els dies de la nieva.»

4. — / jnalgrat ésser el mes jove. El

grec dona un sentit molt més ciar :

«duan jo estava en el meu país, a la

térra d'Israel, i encara era jove, tota

la tribu de Neftalí, el meu pare, havent
abandonat el Temple de Jerusalem...

jo sol, etc.»
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jovenívol no mostrá en el seu capteniment. ^Així, quan tothom se

n'anava cap ais vedells d'or que Jeroboam, rei d'Israel, havia fet, ell

sol fugia de la companyia de tots ®i s'encaminava cap a Jerusalem,

al temple del Senyor, i allí adorava el Senyor Déu d'Israel, bo i ofe-

rint-li fidelment totes les seves primícies i els seus delmes. 'I així,

cada tres anys distribuía ais prosélits i ais forasters tot el delme.

* Aqüestes coses i altres de semblants, segons la Ilei de Déu, ob-

servava de minyó. "Quan s'hagué fet home, prengué per muller

Anna, de la seva tribu, i hagué d'ella un fiU, al qual posa el seu nom,

'•'i a qui des de la infantesa ensenyá de témer Déu i d'abstenir-se de

tot pecat.

Dones, quan hagué arribat en captivitat amb la seva muller i el

seu fiU, a la ciutat de Nínive, on hi havia tota la seva tribu, ^^mentre

que tots menjaven deis aliments deis gentils, ell guarda la seva áni-

ma, i mai no s'entacá amb llurs menges. puix que es recordá

5, ni Rg. xn, 28.

6. — Cap a Jerusalem, al temple.

S'entén en els dies de les solemnitats

obligatóries (grec i ítala). — Primícies,

els frults primerencs ordenáis en Dt.

XVIII, 3-4. — Delmes, les dues prime-

res especies de delmes (Dt. XII, 17)
que es portaven ais levites.

7. — Cada ¡res anys distribuía... tot

el delme. Un delme especial que s'havia

de distribuir cada tres anys entre els

pobres i els forasters, com ordenava el

Dt. XIV, 28-29.

9. — Prengué per muller Anna. Es
mullera amb una dona de la seva ma-
teixa tribu; i, segons el grec, de la seva

parentela. Prendre marit de la mateixa

tribu sois era obligatori per a les pubi-

lles (Nm. XXVI, 6 ss.), pero es consi-

derava sempre com un acte de fidelitat

a les tradicions patriarcals.

Segons els cálculs d'alguns comen-
taristes, Tobias, nat el 743, es mullerá

a trenta-un anys, el 712; arriba a Nínive

l'any 13 de Sargon, 710; esdevingué

cec l'any i d'Asaraddon, 681; recobra

la vista el 677, i morí el 631. Tobias
fiU, nasqué el 711, es casá amb Sara a

trenta-quatre anys, el 677, i morí el

631. (VlGOUROLW.)

11. — Nínive. Era la capital de l'As-

siria, situada a la ribera oriental del

Tigris, i havia estat bastida per Nem-
rod. En sentit ampie, Nínive comprenia
altres tres ciutats veínes: Rekoboth-Ir,

Kale i Resen, i totes quatre formaven
la Nínive «ciutat magna» que suplantá

la capitalitat a l'antiga Assur. En les

inscripcions cuneiformes s'anomena
Ninua o Nina. D'ella queden les ruines

Kuyundjik i Nehi Yúnus; entre les dues
passa el riu Kusur {Khóser) que aflueix

al Tigris prop de Tactual Mo5m/. Cadas-
cuna d'aquelles ciutats era emmurallada;
pero deis monuments arqueológics exis-

tents no es desprén que hi hagués una
muralla comuna que les encerclés totes.

Segons Estrabó (XVI, 1-3), era molt
més gran que Babilonia; Diodor diu

que tenia uns 480 estadis. — Tota la

seva tribu. Pot entendre's que es trobá

amb els jueus de la deportació de Te-
glatfalasar, pero és més probable que
els neftalites deportats per Salmanasar
són els qui es quedaren a Nínive.

12. —• Aliments deis gentils. Menges
prohibides per la Llei ais jueus (Lv.

XI).
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del Senyor amb tot el seu cor, Déu li dona gracia a la fa^ del rei

Salmanasar, ^*el qual li dona potestat d'anar onsevulla que voldria,

tenint Ilibertat per a fer tot alió que volgués. ^^Anava, dones, a

veure tots els qui estaven en captivitat, i els donava saludables con-

sells. havent anat a Rages, ciutat deis medes, portant deu talents

d'argent, provinents deis dons amb qué havia estat honorat peí rei,

^^com sigui que, entre la nombrosa munió del seu poblé, veiés en

indigencia Gabel, que era de la seva tribu, li Iliurá mitjangant albará

la quantitat esmentada.

^^Després de molt temps el rei Salmanasar havent mort, llavors

que en lloc d'aquest regnava Sennaquerib, el seu fill, a la fa? del

qual eren avorribles els filis d'Israel, '^Tobias recorría cada dia tota

la seva parentela, i els consolava, i repartía a cadascú el que podia

deis seus béns. ^"Nodria els famolencs, proveía de vestits els des-

pullats i donava, amatent, sepultura ais qui havien mort i ais occits.

^^En fi, com hagués tornat el rei Sennaquerib, fugint de Judea,

peí desastre amb qué Déu l'havia colpit per les seves blasfémies, i,

21, II Rg. XIX. 3;; Sir. xLviii, 24; II Mee. viii, 19,

13. — Dona gracia. Hebraisme que 19. — La seva parentela. és, els

sovinteja, i que significa que Salmana- seus cotnpatriotes.

sar l'afavorí llargament. El grec diu que 20.— Donava... sepultura ais gui ha-

Tobias fou nomenat óyopaaTric; del rei vien mort. Els pobles antics, i d'una

(= majordom), d'acord amb l'itala : «I manera especial el jueu, consideraven

jo li comprava per al seu ús tot el que la privació de sepultura com una de les

ell (el rei) volia.» majors ignomínies. Per aixó tostemps
16. — Rages. (Gr.: Rhage o Rhagoi). el seboUir els cadávers fou tingut per

Una de les més grans i més antigües un acte de pietat, de misericordia i de
ciutats de la Media, avui Rei, prop de respecte a la dignitat humana,
l'emplagament actual de Teherán. En- 21.

—

Sennaquerib, fugint de la Ju-
cara hi ha restes d'antiquíssimes forti- dea. Després de la derrota tremenda
ficacions. El seu nom (en persa Raga, del seu exércit, del qual moriren cent

i en meda Rakka) es troba en les ins- vuitanta-cinc mil homes, fugí vergo-
cripcions cuneiformes de Darius, fill de nyosament de la térra d'Israel i torná a
Histaspes. Seleuc Nic. la rebastí i li Nínive decidit a venjar-se en els jueus

posá de nom Europos. Els Mongols exiliats. Cf. IV Rg. XIX, 35. — £)«aí/r«
la desrruíren el 1220. — Deu talents amb qué Déu Vhavia colpit, \2. átsxrncúó
d'argent, aproximadament unes 85,000 miraculosa de les seves hosts. — Les

pessetes. seves blasfémies, consistiren a fer mofa
17. — Gabel, Vg. : Gabelus, gr. Ga- del poder de Jahvé igualant-lo a les

bael. — Mi//a;:a«í albará, Vg. : « sub ídoles deis gentils (cf. IV Rg. XIX,
chirographo», gr.: «en dipósit». 10 ss.). El cod. Sinaític posa: «I quan

18.— Sennaquerib. Cf. II Rg. VXIIÍ, el rei Sennaquerib havia occit algún

13; II Par. XXXII; Is. XXXVI. Co- (jueu), després de fugir de Judea en
mengá a regnar el 71 1 a. J. C. o el 705 . els dies del jutjament (cástig), que el
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irat, occís molts deis filis d'Israel, Tobías enterrava llurs cadá-

vers. ^2 Tan bon punt, pero, el rei se n'assabentá, maná que fos

occit i 11 lleva tots els béns. "Tota vegada, Tobías fugí amb el seu

fill i la muller, i, desposseit, s'amagá, ja que molts l'amaven. ^^Pas-

sats quaranta-cinc dies, mataren el rei els seus mateixos filis, "i

Tobias torna a casa seva, i tots els béns li foren restituíts.

La caritat de Tobías ocasió de la seva ceguesa

(C. II.) ^Després d'aixó, en escaure's un dia festiu del Senyor i

havent-se preparat un bon ápat a casa de Tobias, ^digué al seu fill

:

Vés i porta alguns de la nostra tribu, temerosos de Déu, perqué

mengin amb nosaltres. ^I aquell havent eixit, a la tornada li anun-

cia que un deis filis d'Israel jeia degoUat a la pla^a. Encontinent

s'aixecá de taula, deixá l'ápat i en dejú s'arribá al cadáver; ^i el

prengué i el porta a casa seva d'amagat per sepultar-lo cautelosa-

24, II Par. xxxii, 21; Is. xxxvii, }8.

rei del cel havia fet contra ell en puni-

ció de les blasfémies per les quals ell

l'havia ofés, jo seboUia el mort, car en
la seva ira ell occí molts de filis d'Israel,

i portava secretamen: llurs cossos a

casa meva i els enterrava. I Sennaque-
rib els cárcava i no els trobava.»

22. — El rei se nassabenlá. Sin. diu:

«I un deis habitants de Ninive em
denuncia al rei, dient que era jo qui

els seboUia i els ocultava; i quan sabí

que el rei estava assabentat del que jo

feia, i que era cercat per occir-me,

temi i fugi. I tot el que posseía em fou

pres i no em deixaren res que no pren-

guessin per al tresor reial, llevat d'Anna
la meva muller i el meu fill Tobias.»

23.— S'amagá, ja que molts Fatnaven.

Aquest detall és propi de Vg.
24. — Passats quaranta-cinc dies.

Aquests dies no fan referencia al temps
que passá després del retorn de Senna-
querib de la desfeta de Judea, puix que
els monuments assiris asseguren que so-

brevisqué vint anys a la seva derrota,

ans al temps que passá després que To-
bias fou espoiiat deis seus béns.

Mataren el rei els seus mateixos filis.

El text deis LXX diu: «els seus dos filis

el mataren i fugiren a les muntanyes
d'Ararat: i Saquerdon (Asaraddon), el

seu fill, regná en lloc seu, i encarregá

els compttís del seu reialme i tota l'ad-

ministració a Aquiacar, fill d'.Anael, fill

del meu germá.» El retorn de Tobias
i la restitució deis seus béns fou degut,

dones, a la influencia del seu cosí

Aquiacar (Vg. Achior).

1 .
— Una dia festiu del Senyor. Segons

el grec era la festa de la Pentecosta, en la

qual la Llei (Dt. XVI, 10) recomanava
que es celebressin ajerusalem ápats de

germanor, costum que Tobias volgué

conservar a l'exili.

2. — Temerosos de Déu. Abans d'a-

questes paraules, Gr. i Ital. intercalen:

«pauperem ex fratribus nostris.»

4.

—

A casa seva. Millor, com diu

el text grec: 0LKr|(ia, «en una construc-

ció», no própiament a casa seva, puix

que aquesta, amb la presencia d'un

cadáver, hauria quedat legalment im-

pura durant set dies (Nm. XIX, 14).
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ment un cop post el sol. quan hagué amagat el cadáver, menjá

el pa amb plors i tremolor, ^recordant aquelles paraules que el Se-

nyor digué peí profeta Amos : Els vostres dies de festa es converti-

rán en laments i en plors. ''I en haver-se post el sol, eixí i el sepul-

ta. ^ Tots els seus acostats el reptaven, dient : Ja a causa d'aixó

hom maná de matar-te, i a penes escapares a la sentencia de mort

:

¿i ja tornes a enterrar els morts? ^Tobias, pero, tement més Déu

que no el rei, s'enduia els cossos deis qui havien estat occits i els

amagava a casa seva, i a mitja nit els sepultava.

^"S'esdevingué que un dia, fatigat deis enterraments, en entrar a

casa seva s'ajagué a rampeu d'una paret i s'adormí; mentre

dormia li caigué d'un niu d'orenetes femta calenta sobre els seus

ulls, i es torná orb. ^^Déu permeté que li sobrevingués aquesta

prova perqué la seva paciencia, com la del sant Job, servís d'exem-

ple a la posteritat. Car, havent sempre temut Déu des de la infan-

tesa i servat els seus manaments, no es contristá contra Déu per

haver-li sobrevingut la calamitat de la ceguesa; ^*ans es mantingué

ferm en el temor de Déu, bo i retent grácies a Déu tots els dies de

la seva vida. ^^Car, tal com els reis insultaven el benaurat Job, així

els parents i els amics de Tobías es trufaven del seu capteniment,

dient: ^^¿On és la teva esperanza, per qué feies almoines i enterra-

ments ?

6, Am. VIII, 10; I Mee. I, 41. — 9, Sup. i, 21.

5.
— Amb plors i tremolar. Després rificar romangué fora de casa seva.

d'haver ocultat el cadáver, Gr. afegeix: 11. — Un niu d'orenetes. Gr.: oTpou-

«es renta», practican! les ablucions le- Bio, designa en general ocells petits.

—

vitiques per a aquests casos (Nm. XIX, £5 torná orb. La ceguesa, segons els

12 ss.). La frase de «menjar (lit.: el seu textos grecs, no fou instantánia. L'ex-

pa) amb plors, etc.» significa que men- crement calent, en caure damunt deis

ja tot sol, per tal de no comunicar ais seus ulls «oberts» (cod. B ¡ altres), li

altres la impuresa legal contreta per ell. produi una inflamació que, mal gua-
6. — Peí profeta Atnós. Cf. Am. rida, li ocasiona la pérdua de la vista.

VIII, 10. Els LXX afegeixen: «aní ais metges i

10. — Un dia. El verset 9 manca ells no em serviren de res, i Aquiacar
en grec i ítala, i el 10, continuant el 8, em nodrí fins a la meva partenga cap a

diu: «i aquella mateixa nit, en acabar EHimaida.»
d'enterrar, com era ¡mpur (per la im- 12-18. — Aquests versets no es tro-

puresa legal contreta per aquell acte) ben en els LXX.
jaguí sota el mur, i el meu rostre era 15. — Com els reis, caps de pastors

descobert.» No havent-se pogut pu- nómades, o emirs com Job mateix.
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Tobías els reprenia, dient : No parleu així, ^^puix que som

filis deis sants i esperem aquella vida que Déu ha de donar ais qui

mai no li retiren llur fe.

Probitat de Tobías

^^I Anna, la seva muUer, anava a teixir tela cada dia, i amb el

treball de les seves mans duia, per a llur manteniment, el que podia

guanyar. ^°D'on succeí que, havent rebut un cabrit, el porta a casa

seva ; com el seu home hagués oít el cabrit que belava, digué

:

Mireu que no sigui tal vegada furtat ; torneu-lo ais seus amos, per-

qué no ens és Uegut de menjar o tocar res de furt. ^^Llavors la seva

muller, irada, respongué : La teva esperanza ha estat manifestament

vana i les teves almoines ara es veuen. ^'I amb aqüestes i altres

páranles semblants el blasmava.

Oració de Tobías

(C. III.) ^Aleshores Tobías gemí i comen(;á a pregar amb llágri-

mes, ^ dient: Just sou Senyor, i tots els vostres judícis són justos ; i

totes les vostres senderes són misericordia, veritat i justicia. ^ Ara

dones, Senyor, recordeu-vos de mi, i no prengueu venjan^a deis meus

pecats,ni rememoreu les meves ofenses ni les deis meus pares. *Per

tal com no obeírem els vostres preceptes, per aixó hem estat IHurats

a la depredació, a la captivítat, a la mort, a la burla i a l'escarn de

21, Dt. XXII, I. — 22, Job. II, 9. — 4, Dt. XXVIII, I5.

18. — Esperem aquella vida. Filis de

sants, qo és, deis patriarques com
Abraam, Isaac i Jacob, els quals su-

portaren les proves amb l'esperanga de

l'eterna recompensa (cf. Hbr. XI, ^

ss.). En els escrits anterlors a l'Antic

Testament les animes són representa-

des com anant a reposar al xeo!; en el

Ilibre de Tobias, com en el de Daniel i

la Saviesa, les aHusions a la vida futura

i a la recompensa del cel, sense arribar

a la claredat del N. T., són ben pre-

cises.

19.

—

Anava a teixir. ElsLXXdiuen:
«La meva muller Anna ana a treballar

la llana en els gineceus, i ella porta el

seu trebaU ais amos, i li donaren el seu

jornal, al qual afegiren un cabrit.» To-
bias s'aná empobrint, i, segons els tex-

tos grecs, durant dos anys, visqué de

la liberalitat del seu cosí Aquiacar.

25. — I amb altres páranles semblants.

Sois es troba en Vg.
4. — Depredació, captivitat, mort. Fa

referencia al temps de la invasió; burla..

.

escarn, ais mals de l'exili.
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totes les nacions entre Ies quals ens heu dispersat. ara, Senyor,

grans són els vostres judicis, perqué no obrárem segons els vostres

preceptes i no caminárem sincerament davant vostre. ara, Senyor,

feu amb mi segons la vostra voluntat, i ordeneu que el meu esperit

siguí rebut en pau, car més em val morir que no pas viure.

Les penes de Sara

''I aquell mateix dia s'esdevingué que Sara, filia de Raguel, la

qual vivia a Ecbatana, ciutat deis medes, es sentí també ultratjada

per una de les serventes del seu pare ;
^ perqué havia estat Iliurada a

set marits, i un dimoni, de nom Asmodeu, els havia occits, així que

s'havien acostat a ella. ^Com hagués renyat, dones, la serventa per

algún seu mancament, li respongué dient : Mai més no vegem da-

munt la térra fiU o filia de tu, homeiera deis teus marits. ^"¿Potser

em vols matar també a mi, tal com ja matares set marits? A aqües-

tes páranles, puja Sara a la cambra alta de casa seva i durant tres dies

i tres nits no menjá ni begué
;

ans, perseverant en oració, amb

llágrimes suplicava a Déu que l'alliberés d'aquell oprobi.

7. — Ecbatana. Vg. diu Rages, equi-

vocadament, potser per un error de co-

pista, puix que en un altre Iloc (IX, 3-6)

diu que estant Tobias a casa de Raguel,

enviá Rafael a Rages a trobar Gabel.

Ecbatana era la capital de la Média del

nord o Média Atropatena. Fundada per

Dejoces i voltada de set muralles d'al-

qada i de color diferent, estava situada

en el Uoc anomenat avui Takti Solei-

man, sobre un tossal cónic, ara cobert

de ruines inassisses voltades d'un mur
oval, el qual está format per ampies
blocs de pedra tallada.

8. — Ufi dimoni, de nom Asmodeu.
Sembla designar l'esperit maligne de la

concupiscéncia. El nom Asmodeu ve
del persa axrnuden= temptar, o segons
altres de l'hebreu sdmad = perdre. —
S'havien acostat a ella. Els LXX diuen:

«abans que ells haguessin estat amb
ella com amb les dones», i afegeixen:

«i elles (les serventes) li digueren: ¿No
veus que ets tu qui escanyes aquests
homes? N'has tingut set, i no portes

el nom de cap d'ells.»

9. — Hagués renyat... ¡a serventa. Els

LXX diuen: «¿Per qué ens fueteges? Si

ells són morts, vés amb ells, que no
vegem de tu ni fill ni filia.» Aixó era

una infámia per a una dona jueva.

\i. — Aquell oprobi. Passar per ha-

ver matat els marits i no haver tingut

filis. Segons el grec, Sara hauria tingut

el pensament de matar-se, «pero ella es

digué: Sóc filia única del meu pare; si

faig aixó jo seré el seu oprobi, i con-
duiré la seva vellesa al sepulcre amb
dolor»; i s'atansá a la finestra per es-

guardar el cel, i comengá la seva oració.
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Oració de Sara

al ter^ dia s'esdevingué que, en acabar l'oració, beneint el

Senyor, '^va dir : Beneít és el vostre nom, Déu deis nostres pares;

el qual en haver-vos irat feu misericordia; i en temps de tribulació

perdonen els pecats ais qui us invoquen. Vers Vos, Senyor, giro

la meva h<;, vers Vós adrego els meus ulls. ^^Us demano, Senyor,

que em desfeu del lligam d'aquest oprobi, o bé que em traguen de

damunt la térra. ^^Vós saben, Senyor, que mai no he cobejat ma-

rit i que he servat la meva ánima neta de tota cobejanga. ^'Mai no

m'he mesclat amb els qui es diverteixen ni he tingut tractes amb els

qui es comporten frívolament. ^^M'avinguí a prendre marit peí vos-

tre temor i no pas per luxúria meva. "I, o jo fui indigna d'ells, o

bé ells tal vegada no foren dignes de mi, ja que potser em reserváveu

per a un altre espós. ^°Car no está en poder de l'home el vostre

designi. ^^Tothom, pero, que us honora, té per cert que, si la seva

vida ha estat a prova, será coronat; si ha estat en tribulació, será

alliberat ; i si ha estat en correcció, podrá atényer la vostra misericor-

dia. Car no us adeliteu en la nostra perdició, puix que després de

la tempesta porteu la bonanza, i després del Uagrimeig i els plors,

infoneu la joia. ^^Que el vostre nom, Déu d'Israel, sigui beneít

pels segles.



SEGONA PART

LA VIRTUT RECOMPENSADA

La bondat del Senyor envers Tobías i Sara

(C. IV.) ^Així, creient Tobías que la seva oració havia estat

escoltada per a poder morir, crida prop d'ell el seu fiU Tobias, ^i li

digué : Escolta, fiU meu, les paraules de la meva boca, i assenta-les

com un fonament dins el teu cor. ^ Quan Déu haurá rebut la meva

ánima, enterra el meu eos ; i honrarás la teva mare tots els dies de

la seva vida, * car has de recordar quins i quants de perills ha passat

per tu, duent-te al seu si. quan ella haurá també acomplert el

temps de la seva vida, la sepultarás prop meu. ^Tots els dies de la

teva vida tingues Déu al pensament, i guarda't de consentir mai en

el pecat i de negligir els preceptes del Senyor Déu nostre. ''Fes al-

moina deis teus béns i mai no giris la cara a cap pobre, puix que

així s'esdevindrá que tampoc no s'apartará de tu la fa^ del Senyor.

^En la mesura que puguis, així siguis misericordiós. ^Si tens molt,

dóna abundantment ; si tens poc, mira de repartir de bon grat ádhuc
3, Ex. XX, 12; Sir. VII, 19. — 7, Pr. III, 9; Sir.iv,i; xiv, 13; Luc.xiv.ij. — 8, Sir. xxvx, 12.

1-3. — Els LXX diuen: «Aquell dia, de la seva vida), i fes alió que li será

Tobit es recordá deis diners que havia agradable i no li causis pena.»
dipositat a casa de Gabel (cf. I, 16-17) 6.— Els LXX afegeixen: «Practica la

a Rages de la Média, i es digué: Jo he justicia tots els dies de la teva vida, ¡

demanat la mort: ¿per qué, abans de no vagis pels camins de la iniquitat;

morir, no cridaré el meu fill Tobias car, si practiques la veritat, el succés
per tal de donar-li els meus advertí- seguirá les teves obres, com a tots els

ments? I, havent-lo cridat, li digué: qui practiquen la justicia.»

Fill meu, si jo em moro, enterra'm ¡ 8. — Aquest verset manca en el grec
no menystinguis la teva mare; honra-la deis LXX.
tots els dies de la teva vida (Sinaitic:
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aqueix poc. ^°Així et tresoreges un bon guardó per al dia de la ne-

cessitat, ^^ja que l'almoina allibera de tot pecat i de la mort, i no

comportará que l'ánima vagi a les tenebres. L'almoina esdevindrá

motiu de gran confianza davant el Déu sobirá per a tots els qui la

practiquen.

'^Guarda't, fill meu, de tota fornicació, i, fora de la teva muller,

no t'avinguis a conéixer el crim. "No permetis mai que la supérbia

domini en el teu cor o en les teves páranles, car d'ella prengué

principi tota la perdició, Qualsevol que haurá treballat gens per

tu, paga-li tot seguit la soldada, i de cap manera no romangui en po-

der teu la soldada del teu jornaler. Alió que et sabría greu que un

altre et fes a tu, veges tu de no fer-ho mai a altri. ^^Menja el teu

pa amb els famolencs i els necessitosos, i amb els teus vestits abriga

els qui están ñus. ^^Posa el teu pa i el teu vi damunt la sepultura

del just, i no en mengis ni en beguis amb els pecadors. Cerca

11, Sir. XXIX, 15. — 13, I Thes. iv, 3. — 14, Gn. iii,

12; Le. VI, ji. — 17, Le. XIV, 13.

II. — L'almoina allibera de tot pecat.

Qo és, l'almoina, feta amb recta inten-

ció, mereix un augment de gracia di-

vina, i aixi ens mena a la conversió i a

la peniténcia, la qual ens allibera de

tot pecat i ens salva de la mort eterna.

— Allibera de tot pecat manca en els

textos grecs.

13. — El crim, és a dir, l'adulteri.

Després de la primera part d'aquest

verset «guarda't de tota fornicació»,

els LXX afegeixen: «I, sobretot, pren

muller de la raca deis teus pares; no
prenguis dona estrangera que no sigui

de la tribu del teu pare, puix que nos-

altres som filis deis profetes. Noé,
Abraam, Isaac i Jacob son els nostres

pares des d'antic; recorda't, fill meu,
que ells prengueren muUers d'entre

llurs germans, i foren beneits en llurs

filis, i llur semenga heretará la térra.»

Els LXX continúen en una fórmula que

sembla resumida en la Vg. (verset 14):

«Ara, dones, fill meu, estima els teus

germans; i no t'orgullis en el teu cor

per damunt deis teus germans, i deis

filis i les filies del teu poblé, no volent

prendre muller d'entre elles; car l'or-

S.
— 15, Lv. XIX, 13 ; Dt. XXIV, 14. — 16, Mt. vii,

gull és causa de perdició i de molts
percagos, i de la inutilitat ve el rebaixa-

ment i una gran indigencia, puix que la

la inutilitat és la mare de la fam.»
15.— Els LXX afegeixen: «Si tu ser-

veixes el Senyor, et será recompensa!.
Fill meu, vetlla per tu en totes les teves

obres, i sigues disciplinat en el teu com-
portament »

16.— Els LXX afegeixen: «No beguis

vi fins a embriagar- te; que l'embriague-

sa no vagi amb tu en el teu camí.»

17. — Els LXX afegeixen: «Tot el

que tindrás de massa, dóna-ho en al-

moina, i que el teu uU no s'afligeixi de
l'almoina feta» (no et sápiga greu el

que dónes).

18. — Damunt la sepultura. Fa refe-

rencia ais ápats funeraris (Ir. XVI, 7)
i al costum de posar menjar damunt
els sepulcres, practicat pels hebreus, i

ádhuc pels cristians deis primers segles;

era un obsequi o almoina que es feia

ais vivents per tal que preguessin pels

difunts. Aquest costum s'observa en-

cara en alguns paísos d'Orient.

19. — Els LXX afegeixen: «I no
menyspreís cap advertiment saluda-
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sempre consell en l'home savi. ^''Beneeix Déu tostemps i demana-li

que dirigeixi els teus camins i que en Ell romanguin tots els teus

designis. ^^Et faig, avinent, a més, fiU meu, que quan tu eres enca-

ra iníant, Uiurí deu talents d'argent a Gabel de Rages, ciutat deis

medes, i en servo l'albará en poder meu; cerca, per tant, la ma-

nera d'arribar-t'hi i de rebre d'ell la susdita quantitat d'argent, i de

tornar-li tu el seu albará. ^^No temis, fill meu; certament, menem

una vida pobra, pero tindrem molts béns si temem Déu, si ens

allunyem de tot pecat i obrem bé.

Intervenció de l'ángel Rafael envut pel Senyor

(C. V.) ^ Aleshores respongué Tobías al seu pare, i digué : Tot

el que m'haveu manat, ho faré,pare. ^Amb tot, no sé com recobra-

ré aquests diners : ell no em coneix i jo desconec a ell; ¿quin senyal

li donaré? Pero ni tan sois no he sabut mai el camí per on es va

allá. 'Llavors li respongué el seu pare, i digué: Tinc, tanmateix,

el seu albará en poder meu : tan bon punt l'hi ensenyis, et pagará a

l'instant. ara, vés-te'n, i cerca't algún home fidel que vagi amb

tu mitjangant un salari, a fi que, mentre vise encara, cobris aquests

diners.

^Aleshores Tobias, en sortir trobá un jove airós, dempeus i ce-

23, Rom. VIII, 17.

ble.» Amb aquest afegit, els LXX con- podré retirar aquest diner? puix que jo

no conec aquest home. I el seu pare

li dona l'albará i li digué: Cerca't un
home que t'acompanyi, i jo li donaré
una remuneració si vise; i vés a retirar

aquells diners.»

5.— Tinc... el seu albará. El text grec

del códex Sinaític és més complet; diu

que, l'albará signat per Gabel, el partí

en dos trossos, i cadascun deis dos

guarda el seu tros. Presentant Tobias
el tros conservat pel seu pare i acarant-

lo amb el tros conservat per Gabel,

seria certament reconegut.

5-9. — Aleshores Tobias. Els LXX
donen un text més curt: «Tobias aná
a cercar un home i trobá Rafael, qui

era un ángel; pero ell no ho sabia. I li

serven el parallelisme hebraic.

20. — Els LXX afegeixen: «Car, no
totes les nacions teñen el do de consell,

sino que el Senyor dona tots els béns;

ell humilia qui vol i com vol. Ara,
dones, fill meu, recorda't deis meus
preceptes, i que no s'esborrin del teu

cor.

»

2 1 .— El text deis LXX diuen : «I t'ad-

verteixo també, fill meu, que, quan eres

encara infant, vaig dipositar deu talents

d'argent entre les mans de Gabael,

germá de Cabria, a Rages de la Media.»
22. — Aquest verset no está en els

LXX.
2-4. — Els LXX sois posen dos ver-

séis i encara abreujats: «Pero, ¿com
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nyit, com si estigués a punt de marxa. ignorant que fos un

ángel de Déu, el saluda i li digué : ¿D'on ets, bon jove? ''I aquell

respongué : Deis filis d'Israel. I li digué Tobias : ¿Saps el camí

que mena al país deis medes? *Li respongué: El sé; he corregut

sovint tots els seus camins, i he posat a casa de Gabel, germá nostre,

el qual viu a Rages, ciutat deis medes, la qual está situada a les

muntanyes d'Ecbatana. ^Tobias h digué : Espera'm, t'ho demano,

mentre faig sabedor de tot aixó el meu pare.

^*^Llavors Tobias, havent entrat, contá totes aqueixes coses alseu

pare. Meravellat d'elles, el pare demaná que el jove entrés. Entra,

dones, el saludá i digué : Que l'alegria sigui sempre amb tu. '^I féu

Tobias : ¿ Quina alegría puc teñir, si estic assegut en les tenebres i no

veig la llum del cel ? Li replicá el jove : Sigues fort de coratge; no

tardarás a ésser guarit per Déu. **Li digué seguidament Tobias:

¿Podries, per ventura, acompanyar el meu fiU a la casa de Gabel, a

Rages, ciutat deis medes? I a la tornada, et pagaré el salari.

l'ángel li féu : Jo el conduiré i reconduiré cap a tu. *^Li respongué

Tobias : Digues-me, et prego, de quina familia o de quina tribu ets.

^'L'ángel Rafael li digué: ¿Cerques el llinatge del mercenari, o el

mercenari mateix que vagi amb el teu fiU? ^^Peró, per a no fer-te

posar anguniós, jo sóc Azarias,fill del gran Ananias. ^^I respongué

digué: ¿Puc anar amb tu a Rages de la aquí mentides « angéliques » , resulta

Media? Coneixes el país? L'ángel li excessivament pueril. Aquest verset

respongué: Aniré amb tu; conec el camí manca en els LXX.
i he sojornat a casa de Gabel, germá 8. — A les muntanyes d' Ecbatana.

nostre. I Tobias li digué: Espera'm; La Vg. abreuja aquest verset. L'ítala

vaig a parlar amb el meu pare. L'án- precisa més exactament: «Rages, ciutat

gel li digué: Vés, no triguis.» deis medes; hi ha dos dies de camí de

El códex Sinaític diu simplement: Rages a Ecbatana. Rages está en les

«Trobá un jove atractívol, dempeus, muntanyes, i Ecbatana a la plana»,

cenyit, prest a partir.» 11. — Entra. En lloc deis vv. 11-15

7. — Deis filis d'Israel. Havent pres el grec posa únicament: «i ell entrá i

l'ángel la forma d'Azarias que ell re- es saludaren.» — Que Palegría. Molts
presentava, calia que obrés i parlés com mss. posen «que la pau», salutació ha-

ell i en el seu nom. En l'A. T. els án- bitual deis hebreus.

gels, en llurs aparicions, parlen com la 17. — ¿ Cerques el llinatge del merce-

persona que representen. Així un án- nari} Els LXX diuen : «¿Cerques la

gel digué a Jacob: «Jo sóc el Déu de familia i la tribu, o bé el mercenari que

Betel», puix que representava el Senyor viatjará amb el teu fill?»

i parlava en nom seu (Gn. XXXI, 13). 18. — Alarias. Hebr. : 'Abarían =
La crítica racionalista, en voler trobar Jahvé ajuda; Ananias= ]shvé és pro-
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Tobias : Ets d'alt Ilinatge. Et prego, pero, que no t'enutgis per

haver volgut jo saber el teu Ilinatge. ^'^I li digué l'ángel : Jo con-

duiré sa el teu fill, i sa te'l reconduiré. "^I Tobias afegí: Tingueu

bon viatge
;
que Déu sigui peí vostre camí, i que el seu ángel us

acompanyi.

-'Llavors, un cop preparades totes les coses que s'havien d'endur

per al viatge, Tobias s'acomiadá del seu pare i de la seva mare i es

posaren en camí tots dos ensems.

^^I tan bon punt hagueren partit, la seva mare comenta a plorar i

a dir : Ens has tret el bácul de la nostra vellesa, i l'has allunyat de

nosaltres. ^*Ni mai que hagués existit aquest diner, peí qual l'has

enviat ! ^^Car ens bastava la nostra pobresa, puix que podíem con-

siderar una riquesa el fet de veure el nostre fill. ^*^Li digué Tobias:

No ploris; el nostre fill arribará estalvi,i estalvi tornará prop nostre,

i els teus uUs el veuran. Jo cree, verament, que un bon ángel de

Déu l'acompanya i arranja bé tot el que li passa, de manera que tor-

ni amb joia a casa nostra. ^^A aquests mots la seva mare para de

plorar i calla.

Primera etapa del camí

(C. VI.) ^ Partí dones, Tobias, seguit peí gos, i féu la primera

aturada vora el riu Tigris. sortí a rentar-se els peus, i vet ací

23, Inf. X, 4.

21-22.—Els LXX diuen: «I digué a
Tobias: Prepara la partenga i tingueu
bon cami; i el fill aparellá el que calia

pici. Aquests noms, els podía prendre

l'ángel perqué convenien a la missió

que anava a complir prop de Tobias
en nom de Déu.

19. — Els LXX afegeixen: «Jo he co-

negut Ananias i Jonatás, filis del gran
Semei, quan anávem plegats ajerusalem
a adorar i portar els primers nadissos

del bestiar i els delmes deis fruit^; ells

no seguiren les velieitats deis nostres

germans. Germá, tu ets de familia

iHustre. Pero, digues-me, ¿quina re-

muneració et donaré? ¿Será una dracma
per dia i tot el menester peí cami per a

tu i per al meu fill? Encara hi afegiré,

si torneu bons. I aisí quedaren.»
20.—Aquest verset manca en el grec.

per a la ruta; i el seu pare li digué: Vés
amb aquest home, i que el Déu que
habita el cel, us doni bon cami, i que el

seu ángel us acompanyi- I tots dos par-

tiren, i el gos del minvó els acompa-
nyá.»

I.

—

Primera aturada. Podien aturar-

se a la vora del Tigris, própiament dit,

i aleshores significaría que Raguel vivia

a la riba dreta del gran riu que traves-

sava la ciutat de Ninive, o bé que arri-

baren al gran o petit Zab, afluents del

Tigris, a l'est, ais quals es donava el

mateix nom.

7 - ínuc testameht t
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que un peix enorme eixí per engolir-lo. ^Esfereit Tobias crida en

veu forta, dient: Senyor, se m'abraona! *! li digué l'ángel : Aga

fa'l per les ganyes, i estira'l cap a tu. Ihavent-ho fet, l'arrossegá

cap a la térra seca, i el peix comenta a bategar ais seus peus.

^ Aleshores li digué l'ángel : Esmoca aquest peix, i conserva'n el cor,

el fel i el fetge, ja que aqüestes coses són necessáries per a útils

medicaments. havent-ho ell fet, rostí carn del peix i se l'endu-

gucren peí camí; i salaren la resta, perqué els bastés fins que

arribessin a Rages, ciutat deis medes. 'Llavors pregunta Tobias a

l'ángel, i li digué : Et prego, Azarias, germá meu, que em diguis

per a remei de qué servirán aqueixes parts del peix que has manat de

guardar. responent l'ángel digué : Si poses damunt les brases un

bocí del seu cor, el fum que fa foragita tota mena de dimonis, tant de

l'home com de la dona, de manera que no se'ls acosta més. ^El fel

serveix per a untar els ulls que teñen alguna cataracta, i serán guarits.

^^Tobias li digué: ¿On vols que sojornem? ^^I responent l'án-

gel, digué : Ací hi ha un home anomenat Raguel, parent teu, de

la teva tribu, el qual té una filia, de nom Sara, i no té, fora d'ella,

cap altre fill másele o femella. *^Et pertoquen tots els seus béns, i

12, Nm. XXVII, 8; ixxvi, 8.

2. — Un peix enorme. Segurament
un esturió (silurus), peix fluvial, que

atenv la grandária d'un home; és audag

i de moka voracitat; hom ha trobat en

les seves entranyes membres humans.
Té el cap gros i la boca fins ais ulls.

Es troba en el Tigris, i, en general, en

aigües dplces de regions cálides, com
les de l'Asia Mitjana, les Indies orien-

táis, África, etc. La seva carn és molt
bona, i, salada, a causa de la seva

grandária pot servir d'aliment alguns

dies; té també oreUes, com suposa el

text. (Cf. Hagen, Lexic. Bibl. III).

—

Engolir-lo. El grec Sinaitic diu : « per

devorar el peu del jove», no «exiuit ad
deuorandum eum», com Vg.

3.— Aquest verset manca en elsLXX,
on els 4-5 són abreujats.

6. — Rostí carn del peix. S'entén una
part de la carn per a menjar-ne alesho-

res, i salaren tota la resta perqué els

durés peí cami. — Rages. Ha de dir

Ecbatana, com en Gr.

8-9 — Foragita... dimonis; ...untar

els ulls. No es tracta segurament de

qualitats naturals de les visceres del

peix, sino que Déu els dona miracu-
losament aqüestes virtuts en el cas

present, a fi que l'ángel, conservant

l'incógnit, complis tanmateix la missió

misericordiosa que li havia estat con-

fiada.

JO. — En la Vg. hi ha una llacuna.

El Sinaitic diu: «Quan foren a la Media,
prop d'Ecbatana, Rafael digué al jove:

Tobias, germá. I ell contesta: Ve't-me

ací. I (Rafael) li digué: Ens cal passar

la nit a casa de Raguel, etc.»

II. — Cap altre fill. La Vg. seguint

l'itala diu simplement: «ñeque mascu-
lum», que significa, no sois que no
tenia filis barons, sino que Raguel no
tenia parents próxims.
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cal que la prenguis per muller. ^^Demana-Ia, dones, per esposa.

^*Respongué aleshores Tobías, i digué : He sentit dir que ha estat

casada amb set marits, i que tots han mort ; i ádhuc he sentit dir

que un dimoni els mata. '^Temo, dones, que no em passi tal vega-

da a mi la mateixa cosa, i que, essent jo fiU únic deis meus pares,

faci davallar amb tristor llur vellesa a la fossa. '^Llavors l'ángel

Rafael li digué : Escolta'm, i jo t'ensenyaré qui són aquells damunt

els quals el dimoni pot prevaler. ^''En efecte, els qui abracen el

matrimoni, talment que bandegen Déu d'ells i de llur pensament i es

Iliuren a llur passió així com el cavall i el muí, els quals no teñen

enteniment, damunt deis tais té poder el dimoni. ^*Tu, pero, en

casar-te amb ella, un cop haurás entrat en la cambra, guarda conti-

nencia amb ella durant tres dies, i en res més no t'ocupis amb ella,

sinó a fer oració. Aquella mateixa nit, cremat que será el fetge

del peix, el dimoni será foragitat ; a la segona nit, serás admés en

12. — Cal que la prenguis per muller.

Tobías tenia obligació de mullerar-se

amb Sara, com a parent Uunyá, man-
cant-ne de més próxims; així com les

pubilles havien de casar-se amb un
parent, per tal que Uurs béns no pas-

sessin a una altra tribu (cf. Nm.
XXVII, 8 ss.; XXXVI, 8). Comp.
amb Dt. XXV, 6 ss. ; Rt. IV, 4, on

hi ha una Ilei semblant.

15. — Gr. del cod. B (Vaticanus)

diu: «Sóc fiU únic del meu pare, i temo
que, en entrar jo, no mori com els

altres anteriora; puix que un dimoni
l'estima (Sin.: no li fa mal a ella),

ans fa mal ais qui volen atansar-se

a ella; (Sin.: ell occeix qui vol, etc.)

temo, dones, de morir, i de reduir el

meu pare i la meva mare a passar llur

vida en la tristesa fins al sepulcre, i no
els queda cap altre fill per a seboUir-

los.»

16.— EscoUa'm. En els textos grecs,

l'ángel recorda a Tobias la recomana-
ció del seu pare. El Sinaític diu: «¿No
et récordes del comandament del teu

pare que et digué de prendre muller de

la casa del teu pare? Ara, escolta'm

i no et neguitegis per aquest dimoni,

i pren-la. Jo sé que ella et será donada
per muller.»

17-18. — Aquests versets manquen
en els LXX. El Gr. continua el v. 16

així: «Quan tu entrarás en la cambra
nupcial, prendrás el braser deis per-

fums i hi posarás, damunt, el cor i

el fetge del peix, ¡ els farás fumejar.

Aleshores, el dimoni, colpit per aquesta

flaire, fugirá i no tornará mai més.
Quan tu serás prop d'ella, renteu-vos,

i alceu la veu envers el Déu de mise-
ricordia, i US salvará i tindrá pietat de

vosaltres. No temis; car ella t'está des-

tinada des d'antic. Tu la salvarás i ella

anirá amb tu, i tu tindrás filis d'ella.

Tobias, després d'aquestes páranles,

amá Sara; la seva ánima es lligá forta-

ment amb ella, i aná a Ecbatana.»

17. — Com el cavall i el muí. Símbol
de la passió no dominada per la raó
i la voluntat. — Q.ue el dimoni, com
cita el Gr., estimés Sara i occís els

marits per gelosia, era una fantasia

feta opinió popular.
20.

—

A la segona nit... companyia deis

sants patriarques — participar de l'es-

perit i de la virtut que movia els sants

patriarques.
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la companyia deis sants patriarques. A la terca nit, aconseguirás la

bgnedicció, a fi que neixin de vosaltres filis sans i estalvis. ^^I pas-

•"sada k ter^a nit, prendrás la donzella amb temor de Déu, endut més

peí desig de teñir filis que no per la passió, per tal d'aconseguir en

t\s filis la benedicció promesa al llinatge d'Abraam.

(C. VIL) ^Entraren, dones, a casa de Raguel, i Raguel els rebé

amb joia. Raguel en fitar Tobias digué a Anna, la seva muller:

Quina retiranga té aquest minyó amb el meu cosí !
^ I havent dit

aixó, pregunta: ¿D'on sou, joves, germans nostres? I ells feren

:

Som de la tribu de Neftalí, deis captius de Nínive. * Raguel els

digué: ¿Coneixeu Tobias, germá meu? Respongueren : El conei-

xem. com Raguel hagués parlat molt bé de Tobias, l'ángel

li digué : Tobias, peí qual demanes, és el pare d'aquest. ®I Raguel

corregué vers ell, i, amb Uágrimes, el besa, i plorant damunt el seu

coU, Migué: Beneít siguis, fiU meu, car ets fiU d'un bo i excellent

baró. Anna, la seva muller, i Sara, llur filia, escamparen Uágrimes.

^Tan bon punt hagueren parlat, Raguel maná de matar un bé i de

preparar un convit. I havent-los pregat d'asseure's a taula, '"Tobias

digué : Jo no menjaré ni beuré avui ací, si abans no m'atorgues el

que demano i no promets de donar-me Sara, la teva filia. '^En oir

aquests mots, Raguel s'esverá, sabent el que havia esdevingut ais set

marits que s'havien acostat a ella; i comengá a témer que, a aquest,

no li passés també el mateix ; i com dubtava i no donava cap contes-

21. — A la terga nit, aconseguirás la

benedicció, que consisteix en una poste-

ritat nombrosa de filis de la nissaga

d'Abraam.
2. — Anna. Els textos grecs l'ano-

menen Edna (hebr. = delicies). — El

meu cosí. Sois quatre vegades empra
la Vg. el mot consobrinus; ordináriament

usa la páranla més genérica de germá.

7. — El Gr. afegeix: «Quan s'assa-

bentá que Tobit havia perdut la vista,

s'entristí i plora.»

9.— Tan bon puní hagueren parlat. Mi-

llor: tan bon punt s'hagueren rentat.

Com rítala: «fetes llurs ablucions.»

La Vg. devia posar també loti, com l'íta-

la, que un copista transforma en locuti.

10-14. — Els LXX diuen: «Tobias,
pero, digué a Rafael: Germá Azarias,

parla del que m'has dit peí camí, i que
s'acabi aquest afer. Rafael parla a Ra-
guel, i aquest digué a Tobias: Menja,
beu i alegra't, puix que a tu et toca d'a-

gafar la meva filia. Aixó no obstant, et

diré la veritat: he donat la filia a set bo-
rnes, i quan s'atansaven a ella, morien
durant la nit. Pero, anem al present i

estigues content. I Tobias digué: No
tastaré res ací fins que em diguis la

teva decisió. I Raguel digué: Pren-la

des d'ara segons la Ilei; tu ets el seu

germá (parent) i et pertany».
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ta a la demanda de Tobias, ^^l'ángel li digué : No temis de donar-la-

hi, car a aquest, que tem Déu, períoca la teva filia per esposa; per

aixó cap no l'ha poguda teñir. ^^Aleshores digué Raguel: No dub-

to que Déu ha acoUit a la seva fac les meves pregáries i les meves

llágrimes. cree que justament us ha fet venir a casa meva perqué

aquesta es maridi amb un parent seu, segons la Ilei de Moisés; i

ara, no dubtis que te la doni. ^^I havent agafat la má dreta de la

seva filia, la posa a la má dreta de Tobias, i digué : Que el Déu

d'Abraam, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob sigui amb vosaltres

;

que Eli US uneixi i acompleixi damunt vostre la seva benedicció.

^^I havent agafat paper, redactaren l'escriptura matrimonial. ^^I

després d'aixó, feren el festí, tot beneint el Senyor.

Raguel crida Anna,la seva muUer, i li maná d'aparellar una altra

cambra. ^^I Anna hi introduí Sara la seva filia, la qual es posá a

plorar. aquella li digué : Sigues forta de coratge, filia meva; que

el Senyor del cel et doni goig en canvi del desplaer que has patit.

(C. VIII.) ^En acabant de sopar, acompanyaren el. jove a la cam-

bra d'ella. ^I recordant-se Tobias de les paraules de l'ángel, tragué

del seu farcell un bocí de fetge, i el posá sobre carbons ardents.

^Llavors l'ángel Rafael agafá el dimoni, i el fermá al desert de l'Alt

Egipte. *Tobias aleshores exhortá la donzella, i li digué: Lleva't,

Sara, i preguem a Déu avui, demá i demá passat, car aqüestes tres

nits estarem units amb Déu ; i passada la ter^a nit, viurem en el

nostre connubi, ^puix que som filis de sants, i no ens podem ajuntar

com els gentils, que desconeixen Déu. ^Havent-se, dones, algat

14, Nm. XXXVI, é.

15. — La má dreta de la seva filia. 3. — Agafa el dimoni. L'ángel, per
Aquest detall precisa la manera com voler de Déu, lleva al dimoni la potes-

es celebraven els casaments entre els tat de fer mal, i el foragitá on li fou
jueus. Més tard, els rabins afegiren impossible d'exercir la seva dolenteria.

nombroses cerimónies, i substituíren — UAlt Egipte, la Tebaida: el desert

per set benediccions del rabí Túnica be- árid i desolat, símbol de regió tene-

nedicció que donava el pare de familia. brosa. — Els LXX diuen: « Quan el

16. — Paper. El Gr. diu: un Uibre. dimoni sentí l'olor, fugí a l'Alt Egipte,

L'escriptura matrimonial era diferent i l'ángel el lligá.»

del contráete que estipulava el dot. 4. — Estarem units amb Déu. Hem
18. — Una altra cambra, diferent, d'unir-nos, de consagrar-nos a Déu per

sembla, de la que ocuparen els altres l'oració.

marits. 4-6. — Manquen en els LXX.
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albora, tots dos pregaren ensems instantment perqué els fos atorgada

la sanitat. va dir Tobías: Senyor Déu del nostres pares, be-

neeixin-vos els cels i la térra, la mar, les fonts i els rius, i totes les

creatures vostres que hi són compreses. ^Vós formáreu Adam del

llot de la térra, i li donáreu Eva per adjutori. ara, Senyor, Vós

sabeu que preñe la meva germana per esposa, no pas a causa de la

passió, sinó peí sol amor deis filis en els quals el vostre nom sigui

beneit pels segles deis segles. ^°Sara digué així mateix : Compadiu-

vos de nosaltres, Senyor
;
compadiu-vos de nosaltres; i que envellim

ambdós albora amb salut.

" I s'esdevingué que vora el cant deis galls, Raguel maná que fos-

sin cridats els seus servents, i aquests sortiren juntament amb ell per

obrir una sepultura. ^^Car deia: Tal vegada li haurá passat igual

que ais altres set marits que s'acostaren a Sara. ^^I quan hagueren

preparat la fossa, torna Raguel a casa seva, i digué a la seva dona

:

Envia una de les teves serventes a veure si ell és mort, a fi que jo

l'enterri abans no claregi el dia. '^I ella trameté una de les seves

serventes, la qual, en entrar a la cambra, els trobá sans i bons, dor-

mint tots dos igualment. ^"I havent tornat, anuncia la bona nova, i

beneíren el Senyor, tant Raguel com Anna la seva muller, ^^i digue-

ren : Us beneím, Senyor Déu d'Israel, perqué no ha passat el que

ens pensávem. ^^Car haveu exercit envers nosaltres la vostra mise-

ricordia, i heu foragitat de nosaltres l'enemic que ens perseguía.

^'Us haveu compadit de dos filis únics. Feu, Senyor, que ells us

beneeixin més i més i que us ofereixin el sacrifici de la vostra Uoanca

8, Gn. II, 7.

8. — Per adjutori. Els LXX afegei- — Després d'aquest verset, el Gr. diu:

xen: «D'ells ha nascut la raqa. deis «I s'adormiren l'un i l'altra a la ni:,

homes. Sou vós qui haveu dit: No és Pero Raguel, havent-se al^at, aná a

bo que l'home estigui sol, fem-l¡ un cavar una fossa, dient: ¿No será mort
ajut semblant a ell.» aquest també? Raguel torná a la casa,

9. — La meva germana. En el sentir etc.»

ampie emprat pels hebreus = cosina, 11. — El cant deis galls = 3. trenc

parenta. — Deis segles. Els LXX afe- d'alba. — Obrir una sepultura. El grec

geixen : Amén. — La continuació és atribueix aquesta precipitació a la por

igual en el Gr. i en la Vg., encara que que tenia Raguel d'esdevenir «oprobi

els LXX abreugen. i riota.»

10. — Sara digué: En altres textos 19. — Ofereixin el sacrifici. No un
aquesta pregaría és atribuida a Tobías. sacrifici própíament dit, puix que sois
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i de llur sanitat, a fi que totes Ies nacions reconeguin que Vós sou

Túnic Déu en tota la térra.

-°I Raguel ordena tot seguit ais seus servents que terraplenessin

la fossa abans de clarejar. ^^I digué a la seva dona que aparellés un

convit i disposés totes les coses que eren necessáries per al sosteni-

ment deis qui van de viatge. ^"Féu matar també dues vaques gras-

ses i quatre bens, i aparellar un ápat per a tots els seus veíns i per a

tots els seus amics. -^I Raguel adjura Tobias que romangués amb

ell dues setmanes. ^*De tot el que possei'a, Raguel en dona la mei-

tat a Tobias i féu escriptura que la meitat que restava passés, després

de llur traspás, al domini de Tobias.

(C. IX.) ^ Aleshores Tobias crida vera seu l'ángel, que ell prenia

certament per un home, i li digué : Azarias, germá meu, et demano

que escoltis les meves páranles. ^Encara que jo em Iliurés a tu com

a esclau,no compensaria la teva cura. ^Et suplico, no gens menys,

que t'emportis animáis i criats, i vagis a Gabel, a Rages, ciutat deis

medes : li tornarás el seu albará, en rebrás els diners, i li pregarás de

venir a les meves noces. *Car saps bé prou que el meu pare compta

els dies, i si jo tardava un dia més, s'entristirá la seva ánima. ^Veus

també de quina manera Raguel m'ha adjurat, l'adjuració del qual no

puc pas rebutjar.

^Llavors Rafael, emportant-se quatre deis criats de Raguel i dos

camells, se n'aná a Rages, ciutat deis medes ; i en trobar Gabel, li

torná el seu albará, i en rebé tots els diners. ''Li notificá tot el que

podien oferir-se a Jerusalem, sinó un
sacrifici de Uoan^a, d'acció de grácies,

com en el S., LXIX.
21-22. — No es troben en el Gr.
21.

—

Deis qui van de viatf^e. Raguel
suposava que partirien cap a Rages aviat.

25. —• Raguel adjura. Conjura, prega
insistentment en noni de Déu per fer

més pressió.

24. — Féu escriptura. El contráete

dotal. L'acta matrimonial havia estat

feta abans (VII, 16). — De llur traspás.

S'entén del traspás de Raguel i de la

seva muUer.

Aquest capítol IX és més curt en el

Gr. del v. i al 7. Els vv. 8-12 hi

manquen.
4. — Si jo tardava un dia més. Fa

suposar que Tobias féu la demanda a

l'ángel l'endemá del seu mairimoni.
Les festes de noces que, habitualment,

duraven vuit dies, devien ajornar-les

fins a la tornada de Rafael amb Gabel.

Les dues setmanes esmentades en VIII,

23, serien un període indeterminat que
permetés a l'ángel i ais seus acompa-
nyants d'anar i tornar de Rages, ciutat

fori;a distant d'Ecbatana.
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s'havia esdevingut a Tobías, fill de Tobias, i el féu anar amb ell a

les noces.

^En havent entrat en la casa de Raguel, trobá Tobias assegut a

taula, el qual s'aixecá, i es besaren l'un a l'altre ; i Gabel plora i

beneí Déu, digué : Que et beneeixi el Déu d'Israel, per tal com

ets fill d'un home molt bo, just i temeros de Déu, i faedor d'almoi-

nes. ^''Que la benedicció s'estengui damunt la teva esposa i damunt

els vostres pares, que pugueu veure els vostres filis i els filis deis

vostres filis fins a la terca i quarta generació ; i siguí la vostra semen-

fa beneída peí Déu d'Israel, quí regna pels segles deis segles. ^^I

havent tots respost : Amén, posaren-se a taula, i és amb temor de

Déu com celebraren el convít de noces.

Retorn a NíKiVE. Parten^a d'Ecbatana

(C. X.) mentre Tobias s'atardava a causa de les noces, el seu

pare Tobías estava anguniós i deia : ¿Per quina raó et sembla que tri-

ga el meu fill o per qué s'ha aturat allí.^ -¿Et sembla si Gabel ha mort

i ningú no li torna els diners? ^Comencá, dones, ell a entristir-se

fora mida i amb ell Anna la seva dona, i tots dos comentaren a plo-

rar plegats, per tal com el seu fill no havia tornat a casa seva el día

assenyalat. *Plorava la mare amb Uágrimes inestroncables, i deia:

Ai de mí, fill meu ! ¿Per qué t'enviárem a terres estranyes a tu, llum

deis nostres uUs, bácul de la nostra vellesa, sola? de la nostra vida i

esperanza de la nostra posterítat? ^Tenint-ho tot ensems en tu sol,

no devíem deixar anar-te'n de nosaltres. ^Tobías li deia: Calla, i

no et contorbis ; el nostre fill está bo ; ben fidel és l'home amb el

qual Tenviárem Pero ella de cap manera no es podía consolar

;

ans, sortint cada día, mirava arreu i voltava per tots els camins per

X. — Llevat d'algunes omissions i ximadament (amb precisió no podien

variants de poca importancia, el Gr. i fixar-ho) el temps que podria esmer<;ar

la Vg. concorden ádhuc en els de- el seu fill d'anada i tornada de Nínive

talls. a Rages. Ignorant encara el fet de les

3. — No havia tornat... el día assenya- noces d'Ecbatana, comengá d'angunie-

lat. El vell Tobias havia calculat apro- jar-se per la tardanca.
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on semblava d'haver-hi esperanca que ell tornaría, a fi que, si fos

possible, el veiés de lluny que venia.

®Amb tot, Raguel deia al seu gendre : Román ací, i jo trametré

noves sobre la teva salut al teu pare Tobías. ^Tobías li respongué:

Jo sé que el meu pare i la meva mare ara compten els dies, i que llur

esperít és en ells turmentat. ^"I després que Raguel hagué instat molt

i molt Tobías, no volent aquest atendré a cap raó, lí Iliurá Sara amb

la meitat de tots els seus béns en esclaus i en esclaves, en ramats, en

camells i en vaques, i en una porció de diners ; i el deixá marxar de

casa seva sa i joiós, ^Mient : Que el sant ángel del Senyor sigui en

el vostre camí i us meni sans i bons
;

que ho trobeu tot próspera-

ment a casa deis vostres pares, i que els meus ulls puguin veure els

vostres filis abans no morí. ^^I prengueren els pares llur filia, la

besaren i la deixaren marxar, ^^bo i recomanant-li que honores els

seus sogres, que estímés el seu marít, que conduís la seva familia,

que governés la casa, i que ella mateixa es mostrés irreprotxable.

Arribada a Nínive

(C. XI.) com se n'haguessín tornat, arribaren el día onzé a

Caran, que es troba a mig camí devers Niníve. l'ángel digué

:

Tobías, germá meu, saps en quin estat deíxares el teu pare. ^Per

tant, si et plau, avancem-nos, i que els teus servents segueíxin amb

pas lent el nostre camí ensems amb la teva muller i els animáis.

I com hagués plagut a Tobías aixó de marxar, Rafael li digué

:

Emporta't fel del peix, car el necessitarás. Prengué, dones, Tobías

d'aquell fel, i partíren.

15. — El Gr. afegeix: «I Edna digué

n Tobias: Germá estimat... vet ací que
et confio la meva filia; procura de no
causar-li cap pena.»

I. — Caran. Aquesta localitat (es-

crita de diverses maneres en les ver-

sions) no ha estat identificada. Proba-
blement estava a Test de Ninive, a la

frontera entre la Media i l'Assiria. No
s'ha de confondre amb Caran o Harán
de la Mesopotámia.

2. — En el Gr. l'ángel afegeix un
altre motiu perqué Tobias prengui la

davantera, i era de prepararla casa per

rebre Sara.



loo TOBIAS -XI, 5-18

"Anna, pero, s'asseia cada día vora el camí, al cim d'una munta-

nya, des d'on podía albirar Uuny. mentre s'estava atalaiant des

d'allí l'arribada del seu fiU, el veic de lluny i conegué a l'instant que

era ell que venia, i, corrents, ana a anunciar-ho al seu marit, dient:

Mira, ve el teu fill.

''I digué Rafael a Tobías : Quan haurás entrat a casa teva, adora

encontinent el Senyor ton Déu, i, en havent-li donat grácies, acos-

ta't al teu pare, i besa'l. *I unta-lí tot seguít els ulls amb aquest

fel de peix que portes amb tu, car has de saber que de seguida

s'obriran els seus ulls, i el teu pare veurá la llum del cel, i s'alegrará

a la teva vista.

^Aleshores corregué endavant el gos, que amb ells havia anat de

camí, i, com un missatger que es presenta, solacava's movent la cua.

'°E1 pare de Tobías, orb, s'aixecá i es posa a correr i ensopegá amb

els peus; i havent donat la má a un criat, eixí a l'encontre del seu

fill. ^'I, en rebre'l, el besaren, ell i la seva dona, i comen(;aren tots

dos a plorar de goig. ^^I un cop hagueren adorat Déu i li hagueren

retut grácies, s'assegueren. ^^Prengué llavors, Tobías, fel del peix i

unta els ulls del seu pare, ^*el qual espera cosa de mitja hora; i co-

menta a desprendre's deis seus ulls la cataracta aixi com un tel d'ou.

Tobías l'agafá i la hí tragué deis ulls, i aquell recobra tot seguít la

vista. ^^I glorificaren Déu, tant ell com la seva muller, i tots els

quí el coneíxien. ^''I deía Tobías : Us beneeíxo, Senyor Déu d'Israel,

per tal com Vós m'heu castígat i Vós m'heu guarít ; i vet ací que jo

veig ja el meu fill Tobías.

^^Al cap de set dies, arribaren també Sara, la muller del seu fill,

7. — Entrat a casa. Els LXX afegei- la Vg., és plena de sinceritat i d'emoció

xen: «Jo sé que el teu pare desclourá viscuda; enlloc no es veu ni Tombía de

els ulls.» ficció, ni la recerca d'un fácil efectisme.

<). — Aleshores corregué endavant... El mateix detall del gos palesa la veritat

Els LXX: «I Anna corregué vers i ingenuítatamb qué els fets són contats.

ell, es tira al coU del seu fill, i li digué: 14. — Espera cosa de mitja hora. No
T'he tornat a veure, fill meu; ara ja está en els LXX. En lloc del contingut

em puc morir. I ploraren tots dos.» d'aquest verset, els LXX diuen : «I els

12. — Aquest verset manca en el tels es desprengueren com escates per

Gr., com també els 15-16. — Tota la cada angle deis ulls; i, en veure el seu

narració de l'encontre de Tobías amb fill, el besá.»

els seus pares, sobretot en la versió de 18. — Manca en els LXX.
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i tots els servents, amb sanitat, i els ramats i els camells i la porció

de diners de la muller, i, a més a més, els que havia rebut de Gabel.

^^I Tobías relata ais seus pares tots els beneficis que Déu havia

obrat en ell, mitjancant l'home que l'havia guiat. I Aquior i Nabat,

cosins de Tobías, víngueren a trobar-lo joíosos, í el felicitaren per

tots els béns que Déu li havia fet. ^^I celebrant el convit durant set

dies hagueren una gran alegría.

L'ÁNGEL ES REVELA A ToBIAS

(C. XII.) ^ Aleshores Tobias crida vora seu el seu fill, i li digué:

¿Qué podem donar a aqueix sant home que t'ha acompanyat?

^Responent Tobias digué al seu pare : Pare, ¿quin salari li donarem?

¿o quina cosa podrá dignament correspondre ais seus beneficis? ^Ell

m'ha conduit i reconduit sa i bo ; ell ha cobrat els diners de Gabel

;

ell ha fet que jo tingués esposa, de la qual ha foragitat el dimoni;

ha dut la joia ais pares d'ella ; m'ha alliberat a mi del peix que anava

a devorar-me; t'ha fet veure a tu la llum del cel, i per ell hem estat

omplerts de tota Uei de béns. ¿Qué H podrem donar corresponent

a aixó? *Et prego, amb tot, pare meu, que li demanis si per ventura

es dignaría a acceptar la meitat de tot el que havem dut. ^El crida-

ren, dones, és a dir, pare í fill se l'endugueren a part, i comentaren

a demanar-li que es dignés a acceptar la meitat de tot el que ha-

vien dut.

19. — L'home que l'havia guiat. Els

LXX afegeixen : «I Tobit aná a l'en-

contre de la ñora, pie de joia i beneint

el Senyor, a la porta de Ninive. I els

qui el veien passar es meravellaren del

que veien. I Tobit caminava glorifi-

cant el Senyor, car Déu havia tingut

pietat d'ells. I quan Tobit arribá prop
de Sara, la seva ñora, la beneí dient:

Que vinguis amb salut, filia meva.
Beneít sigui Déu que t'ha portat cap

a nosaltres. Beneits siguin el teu pare

i la teva mare. I hi hagué gran joia

entre els germans que eren a Nini-

ve. »

20. — Aquior i Nabat, cosins de To-

bías. Aquior = Aquiacar (cf. I, 24
nota), era, segons els LXX, nebot de

Tobias, fill del seu germá Anael. —
Nabat (Sinaític: Nabad. L'un i l'altre,

els anomenen «nebots de Tobias»). El

cod. Vat. l'anomena «Nasbas, el seu
nebot»; l'ítala, Nabal.

1-5. — El text deis LXX és més
abreujat en aquests versets. Les deli-

cadeses de pare i fill envers l'ángel,

inconegut encara, demostren que no el

consideraven com un simple company
Uogat a jornal, ans com un home
excepcional summament benfactor.
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^Llavors els digué en secret: Beneíu el Déu del cel, i davant de

tots els vivents, reteu-li gloria
;
puix que ha exercit amb vosaltres la

seva misericordia. ' Car és bo d'amagar el secret del rei
;
pero és

cosa lloable de revelar i publicar les obres de Déu. *Bona és l'ora-

ció amb el dejuni, i l'almoina val més que no pas amagar tresors

d'or; °puix que l'almoina deslliura de la mort, i és ella la que es-

borra els pecats i fa trobar la misericordia i la vida eterna. ^^Els qui,

pero, cometen el pecat i la iniquitat, enemics són de llur propia

ánima. ^^Us manifestó, dones, la veritat, i no us ocultaré res ama-

gat. ^^Quan pregaves amb llágrimes, i enterraves els morts, i deixa-

ves el teu menjar, i escondies els morts durant el dia, a casa teva, i

de nit els sepultaves, jo presentí al Senyor la teva oració. ^^I puix

que eres grat al Senyor, calgué que la temptació et provés. ^^I ara

el Senyor m'ha enviat per guarir-te, i per alliberar del dimoni Sara,

muUer del teu fill. ^°Car jo sóc l'ángel Rafael, un deis set que estem

davant del Senyor.

^•^Havent ells oít aquests mots, es torbaren, i tremolant caigueren

fag en térra. ^^I els digué l'ángel: La pau sigui amb vosaltres; no

temeu, ^^puix que mentre amb vosaltres estava, hi estava per voler

de Déu; beneíu-lo i canten les seves lloances. ^^Semblava, certa-

7-10. — El secret del rei. Aci co-

menca una série de proverbis no man-
cats del paraHelisme i de les metáfores

propis de la poesía hebraica.

7.— Els LXX afegeixen: «Feu el bé,

i el mal no us atenyerá.»

8. — L'almoina val més que no pas

amagar tresors d'or. Els LXX diuen:

«... i Talmoina i la justicia. Val més
la mediocrita: amb la justicia que
l'abundáncia amb la iniquitat.»

9. — Fa trobar la misericordia. Els

LXX diuen: «Els qui fan almoina i jus-

ticia tindran llarga vida.»

11. — Desprésde: «No us ocultaré,

etc.», els LXX repeteixen el v. 7.

12.—Quan pregaves. Els LXX diuen:

«Quan tu pregaves, tu i Sara, la teva

ñora, jo presentava al Déu Sant la vos-

tra oració.»

13. — La temptació. El sofriment

afina l'esperit i purifica; la contrarietat

prova la paciencia i vigoritza la virtut.

Aquest sentit té aquí la paraula tempta-

ció.—Aquest verset manca en els LXX.
15. — Un deis set. Els LXX diuen:

«un deis set ángels (B=:Vat.: sants)

que presenten les oracions deis sants, i

que teñen accés davant la gloria del

Sant.» — En aquesta expressió hom ha
volgut trobar, alambinant ho molt, re-

míniscéncíes de zoroastrisme, pero ha

estat debades. El nombre 7 era sagrat

entre els hebreus, prescindint de tota

influencia forastera; era un nombre
simbólic.

—

Davant del Senyor. Expres-

sió de dependéncia i de servei.

19. — Seinblava, certament , que jo

menjava. Aixó no significa que l'án-

gel , en forma humana, no mengés
realment; vol dir simplement que l'ali-

ment material no li era necessari, puix

que tenia un aliment invisible, go és, la

visió beatífica.
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ment, que jo menjava i bevia amb vosaltres ; sinó que jo uso d'un

aliment invisible i d'una beguda que no pot ésser vista pels homes.

^•'Ja és temps, dones, que me'n torni cap a Aquell que m'ha enviat;

vosaltres, pero, beneiu Déu i conteu totes les seves meravelles.

Acabat de dir aixó, fou arrabassat a llur vista, i ja no el pogueren

veure més. ^-'Llavors, abocats en térra, durant tres hores beneiren

Déu, i, en aixecar-se, contaren totes les seves meravelles.

Els LXX diuen: «Escriviu en un Ilibre

20.— Conten totes les seves meravelles. tot el que us ha esdevingut.»



EPÍLEG

Cantic de Tobías

(C. XIII.) ^I el vell Tobias obrí la seva boca, beneí el Senyor,

i digué

:

Gran sou, Senyor, eternament

;

i el vostre regne, per tots els segles.

- Car Vós flageHeu i salveu,

meneu Thome a la fossa i l'en traieu,

no hi ha ningú que escapi de la vostra má.

^Celebren el Senyor, filis d'Israel,

i davant les nacions lloeu-lo.

* Car per aixó us dispersa entre les nacions que no el coneixen,

perqué vosaltres contéssiu les seves meravelles i els féssiu saber

que cap altre Déu totpoderós no hi ha fora d'EU.

^Ell ens ha punit a causa de les nostres iniquitats,

2, Dt. xxxu, 39; 1 Sm. II, 6; Sap. xvi, 13.

I. — Els LXX diuen: «I Tobi: escriví deis Salms, els quals eren la pregaría

una pregarla en senyal de gaudi i di- habitual deis jueus.

gué.» — En aquest cántic profétic, To- 3.— Celehreu el Senyor. Doneu gloria

bias anuncia l'alliberament deis jueus al Senyor davant de les nacions. La
i la restaurado de Jerusalem. Els Sants providencial captivitat d'Israel, a més
Pares hi veuen, amb fonament molt d'ésser el cástig de les infidelitats del

seriós, la fundació de l'Església i la poblé, fou un mitjá de propagar entre

conversió futura del poblé d'Israel. En les nacions infidels i politeistes el cuite

el text es noten moltes reminiscéncies del veritable Déu.
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i ell ens salvará a causa de la seva misericordia.

^Considereu, dones, qué ha fet amb nosaltres,

i amb temor i tremolor celebreu-lo,

i exalceu el Reí deis segles en les vostres obres.

jo, el glorificaré en la térra de la meva captivitat,

puixque hamanifestatlasevamajestatdamunt una nació pecadora.

®Convertiu-vos, dones, pecadors, i practiquen la justicia davant

[Déu,

creient que exercirá envers vosaltres la seva misericordia.

^Jo, pero, i la meva ánima en Ell ens alegrarem.

^^Beneiu el Senyor, tots els seus escollits,

celebreu dies de gauban^a i reteu-li gloria.

^^Jerusalem, ciutat de Déu, t'ha castigat el Senyor, a causa de les

[obres de les teves mans.

Glorifica el Senyor en els teus béns i beneeix el Déu deis segles,

per tal que reedifiqui en tu el seu tabernacle,

i a tu faci tornar tots els captius,

i frueixis per tots els segles deis segles.

^^Resplendirás amb llum esclatant,

i t'adoraran tots els termenals de la térra.

^*Les nacions vindran de lluny cap a tu,

i, en dur-te presents, adoraran en tu el Senyor,

i la teva térra tindran com un santuari.

'^Car el gran nom invocaran dintre teu.

^^Maleíts serán els qui et menyspreín,

i condemnats tots els qui et flastomin,

i bene'íts serán els qui et basteixin.

^'I tu, t'alegrarás en els teus filis,

ja que tots serán bene'íts, i s'aplegaran prop del Senyor.

^^Benaurats els qui t'estimen, i frueixen en la teva pau.

14, Is. LX, 5.

5. — De la seva misericordia. Els vostre cor i la vostra ánima, per tal de
LXX afegeixen : «I ens aplegará del practicar davant d'EU la veritat; alesho-
mig de totes les nacions on estávem res Ell tornará cap a vosaltres i no us
dispersats, si torneu a Ell amb tot el amagará la seva ízq.»
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Ánima meva, beneeix el Senyor,

perqué ha alliberat Jerusalem, la seva ciutat,

de totes les seves tribulacions, EU, el Senyor Déu nostre.

Benaurat seré si existien romanalles de la meva nissaga,

per a veure la resplendor de Jerusalem.

Les portes de Jerusalem serán edificadas amb safir i maragda,

i amb pedrés precioses tot el volt de les seves muralles.

Amb pedrés brillants i netes serán enllosades totes les seves places,

i per tots els seus carrers liom cantará : AHeluia

!

Beneít el Senyor, qui l'ha exaltada,

i duri el seu regne damunt d'ella per tots els segles deis segles.

[Amén.

Darrers anys del vell Tobías

(C. XIV.) fiairen les paraules de Tobias. I després de reco-

brar la vista, visqué Tobias quaranta-dos anys, i veié els filis deis

seus néts. havent complert cent dos anys, fou enterrat honorífi-

cament a Nínive. ^Car ais cinquanta-sis anys perdé la vista i la

recupera essent sexagenari. *La resta de la seva vida transcorregué

tota amb goig, i amb un bon avangament en el temor de Déu tras-

passá en pau.

^A l'hora de la seva mort, crida a la vora el seu fiU Tobias i els

set joves filis d'aquest, néts seus, i els digué :
® Aviat s'esdevindrá la

ruina de Ninive, car la paraula del Senyor no es perd; i els nostres

21, Apc. XXI, 18. — 6, Esr. III, 8.

20. — Aquest verset no es troba en destrucció de Nínive, ajornada per la

el Gr. del cod. Vatic, peró es troba penitencia que practicaren els ninivites

en el Sinaític. sota les amenaces de l'home de Déu.
2. — Cent dos anys. El Sinaític i El códex Sinaític citaNahum, i és més

rítala posen cent dotze anys. extens que B (Vat.). Diu: «1 quan era

6.

—

La ruina de Ninive. S'esde- morent, crida Tobias el seu fill, i li d¡-

vingué l'any 606. La ciutat fou presa gué: Fill meu, porta'm els teus infants

i saquejada per Nabopolasar, rei de i cerca refugi a la Media, puix que jo

Babilonia, i per Ciaxar I, rei deis me- cree que la paraula de Déu sobre Nínive,

des. — La paraula del Senyor. En al- segons oracle de Nahum, i tot el que

tres textos Tobias fa aUusió a dites deis s'ha dit sobre Ater (Assur) i Nínive,

antics profetes; el Gr. de la Sixtina s'esdevindrá. I la salvació será a la Mé-
recorda la profecía de Jonás sobre la dia, més que no pas a l'Assíria; puix
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germans que hi ha dispersáis fora de la térra d'Israel, hi tornaran.

tota la térra deserta es repoblará, i la casa de Déu que hi fou cre-

mada s'edificará altre cop, i allá tornaran tots els qui temen Déu.

®I les nacions abandonaran llurs ídols, i aniran a Jerusalem, ^ihi

habitaran, i s'hi alegraran tots els reis de la térra adorant el rei

d'Israel.

^''Escolteu, dones, filis meus, el vostre pare : Serviu el Senyor en

veritat i maldeu per fer alió que li és plaent. ^'I ais vostres filis,

recomanen-los que facin obres de justicia i almoines
;
que es recor-

din de Déu i el beneeixin tostemps en veritat i amb totes llurs

forces.

^-Ara dones, filis meus, escolteu-me, i no romangueu pas ací,

sinó que el dia que haureu sepultat la vostra mare prop meu, dins

un mateix sepulcre, llavors mateix poseu-vos en camí per eixir d'ací,

^^car veig que la iniquitat durá Nínive a la ruina.

s'esdevingué que Tobias, després de la mort de la seva mare,

sortí de Nínive amb la seva muller, els seus filis i els filis deis seus

filis, i torná a casa deis seus sogres. ^^I els trobá estalvis, en una

bona vellesa ; i prengué cura d'ells, i ell mateix els clogué els ulls.

que jo cree que tot el que Déu ha dit es mera, fins al temps en qué el temps deis

complirá i cap de les seves paraules no temps (el temps fixat) será acomplit.

es perdrá. I els germans que habiten la I després d'aixó tornaran de la capti-

terra d'Israel serán dispersáis i duts en vitat i reedificaran Jerusalem amb mag-
captivitat, lluny de la térra excellent nificéncia, i la casa de Déu será refeta,

(d'Israel), i tota la térra d'Israel será com han dit els profetes d'Israel.»

deserta, i Samaría i Jerusalem serán 13. — Car veig. En lloc d'aquest

desertes, i la casa de Déu estará de v., el Gr. diu: «Fill, considera el que
dol, i hi calaran foc.» — Aquesta pre- Aman (n i ítala: Nadab) ha fet a

dicció de la crema del Temple es troba Aquiacar, qui l'havia nodrit, com l'ha

indicada, en una altra forma, en el conduít de la Uum a la tenebra i quina
V. 7 de la Vg., pero tot el que el text recompensa li ha donat. Pero Aquia-
Uatí posa en passat, B ho posa en futur; car fou salvat i Aman (Nadab) rebé el

la recensió del Gr. és millor, puix que que mereixia, i fou precipitat a la tene-

Nabucodonosor no havia encara des- bra. Manassés (s: Aquiacar) ha fet

truít el Temple ni portat Judá en capti- almoina i escapa del parany de mort
vitat. que Aman (Nadab) li havia parat.

7. — / « repoblará. Aquest verset Ara, dones, filis meus, vegeu el fruit

és més extens en el Gr. (K = Sinaitic, de l'almoina i com la justicia allibera.

i B) ; diu: «I novament Déu tindrá Dient aixó llangá el darrer sospir sobre
pietat d'ells (els israelites) i Déu els el seu Hit. Tenia l'edat de cent cin-

tomará a la térra d'Israel, i bastirán de quanta-vuit anys i els seus filis l'enter-

nou la casa (de Déu), no com la pri- raren amb honor.»

8 - ANTIC TESTÁMBNT V
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Percebé tota l'heréncia de la casa de Raguel, i veié els filis deis seus

filis fins a la quarta generació. ^^I havent complert noranta-nou

anys en el temor del Senyor, el sepultaren amb goig. ^'I tota la

seva parentela i tota la seva descendencia es mantingueren en vida

bona i en sant capteniment, de manera que foren acceptes tant a Déu
com ais homes i a tots els habitants del país.

16. — Noranta-nou anys. Aquesta
xifra varia en altres textos; alguns el

fan viure fins a cent disset i cent vint-

i-set anys. — El sepultaren amb goig.

Posant la coma després de amb goig, i

no abans — com sembla preferible —
el sentit seria: «Després d'haver vis-

cut noranta-nou anys en el temor
del Senyor i amb goig, els seus filis

el sebolliren. » Els LXX afegeixen

:

«S'assabentá, abans de morir, de la

ruina de Ninive, que fou presa per

Nabucodonosor i Assuer; i, abans de

morir, tingué goig peí fet de Ninive.»
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Versió, Noticia preliminar i notes del P. Albert Bertomeu, sch. p.
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NOTICIA PRELIMINAR

Autor, llengua i historicitat del llibre de Judit

No és conegut Fautor del llibre de Judit. Ha estat atribuit a la

mateixa heroína que dona nom al llibre. D'altres han volgut suposar que

fou escrit peí gran Sacerdot Joaquim del qual es fa menció en el llibre

o per Aquior TAmmanites que hi juga un rol important. Tot són hipó-

tesis mancades de fonament. El que sembla indubtable és que l'autor era

un jueu que habitava a Palestina i que el llibre fou escrit no molt temps

després deis esdeveniments que en formen la trama.

El llibre fou escrit primitivament en caldeu o hebreu. Perdut el text

original, hem de recorrer a la versió deis LXX. La traducció de la

Vulgata en difereix notablement: sant Jeroni diu haver-la fet sobre

un text caldeu; la seva versió fou feta atenent més al sentit que a

l'exactitud original, «magis sensum e sensu quam ex uerbo uerbum

transferens». Cal encara afegir que entre els diferents manuscrits

deis LXX hi ha nombroses variants.

Luter fou el primer que posa en dubte la historicitat del llibre de Judit.

El reformador hi veia una narració simbólica de la continua victoria que,

a desgrat de nombroses fallides, obtingué Israel sobre els seus enemics.

Els exegetes protestants i racionalistes han seguit la mateixa via i recent-

ment no ha mancat entre els católics algún partidari de la interpretació

simbólica o al-legórica. Tenim, peró, a favor del carácter históric del

llibre :

fl) La unanimitat de la tradició cristiana. Sant Climent Roma, tercer

successor de sant Pere, el cita entre els Ilibres inspirats. El primer

Concili de Nicea el comptava entre els Ilibres de la Sagrada Escriptura.
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Els sants Pares parlen, Uoant-la sempre, de Judit com d'un personatge

historie.

b) La tradició cristiana és en aquest punt continuació de la tradició

jueva. Per bé que el Ilibre no figura en el cánon jueu, el trobem en la

versió deis LXX i dos midrashim hebreus ens donen un versió ¡nde-

pendent deis fets que narra l'hagiógraf. Per consegüent, els jueus de

Palestina i d'Egipte els creien vertaders. Les pregarles del primer i segon

dissabte de la fasta de la Dedicació contenien un resum del Ilibre de Judit

i bé cal suposar que els jueus no regraciarien Déu per un alliberament

imaginari.

c) Malgrat dificultats innegables relatives a l'época i al lloc, la

critica interna dona testimonian^a a favor de la historicitat. El marc

del Ilibre és ben oriental i ben jueu. Hi trobem el despctisme, l'émfasi

oriental, el providencialisme deis jueus conven^uts sempre que són

el poblé de Déu, el qual els parlá per Moisés i els profetes. L'assiriologia

assegura la historicitat del Ilibre; les modernes inscripcions, lluny de

desmentir, confirmen la narració deis fets fins al punt que hom ha dit que

res no manca ais annals cuneiformes del Ilibre de Judit sino el nom
d'Holofernes.

DiVISlÓ DEL LLIBRE DE JüDIT

La nostra traducció está feta sobre la versió grega de l'edició sixtina,

de la qual solament ens apartem en dos o tres passatges per exigéncies

¡ndefugibles del sentit. Seguint Vigouroux, dividim el Ilibre en set

seccions

:

1. * L'Asia occidental rebutja el jou deis assiris. Campanya de Nabu-

codonosor contra Arfaxad, rei deis Medes. Refús d'ajudar-lo per part

deis pobles d'Occident. Ira del rei. Desfeta d'Arfaxad.

2. * Campanyes d'Holofernes. Excursions bétliques efectuades contra

els pobles d'Occident.

3. * Resisténcia d'Israel. Mesures estratégiques. Peniténcia, dejuni

i pregária.

4. * Historia d'Aquior. Aquior fa a Holofernes un resum de la historia

d'Israel. Ira del cabdill. Aquior és portat a Betúlia.

5. * Déu suscita Judit. Holofernes posa setge a la ciutat de Betúlia.

Els habitants assedegats volen retre's.

6. * Judit va amb la seva esclava al campament d'Holofernes, es

guanya el favor del cabdill i després d'un convit li talla el cap. Retomen

ella i l'esclava a la ciutat de Betúlia.
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7/ Victoria d'Israel sobre els assiris. Judit mostra ais habitants de

Betúlia la testa d'Holofernes. Joia del poblé i acció de grácies. Simulen

un atac al campament deis filis d'Assur. Aquests descobreixen la niort

de llur cabdill i fugen perseguits pels hebreus. El gran sacerdot Joaquim

visita i beneeix Judit. Cántic de Judit en acció de grácies. Solemnitats

a Jerusalem. Darrers dies de Judit.





SECCIÓ PRIMERA

L'ÁSIA OCCIDENTAL REBUTJA EL JOü DELS ASSIRIS

Campanya de Nabucodonosor co>^tra Arfaxad

(C. L) ^L'any dotzé del regnat de Nabucodonosor, el qual regná

sobre els assiris a Nínive, la gran ciutat, en els dies d'Arfaxad, el

qual regná sobre els medes a Ecbatana edifica a Ecbatana i a l'en-

torn murs de carreus escairats d'amplada tres colzes, de llargária sis

colzes, i féu el mur de setanta colzes d'alcada i de cinquanta d'am-

plada dre^á les seves torres sobre les portes en cent colzes i fona-

mentá la seva ampiada fins a seixanta colzes *i féu les seves portes,

portes enlairades fins a Tallada de cinquanta colzes i l'amplada de qua-

ranta, per les sortides deis seus forts exércits i els exercicis deis seus

infants. el rei Nabucodonosor féu guerra en aquells dies contra

el rei Arfaxad a la gran plana, aixó és, ais confins de Ragau. ""I

eixiren a trobar-Io tots els que poblaven la muntanya i tots els que

poblaven l'Eufrates i el Tigris i l'Hidaspes i a la plana d'Erioc, el rei

deis Elimeus, i es reuniren pobles molt nombrosos per tal de comba-

tre els filis de Queleul.

'Nabucodonosor, rei deis assiris, trameté missatge a tots els que

I. — í-'i^ny dotxe del reinal de Nabu- En els dies d'Arfaxad, el qual regná
codonosor. Es gairebé cert que el Na- sobre els medes a Ecbatana. Arfaxad
bucodonosor de la Biblia és l'Assurba- sembla ésser Fraortes que succeí el

nipal de les inscripcions cuneiformes seu pare Dejoces en el reialme de la

que ens conten les seves gestes en Media l'any 65 5 a. J. C. Heródot parla

termes ben semblants ais del Uibre de de nou murs concéntrics que aquest
Judit. princep féu bastir o reforgar.
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habitaven la Pérsia i, tots els que habitaven vers ponent, els que

habitaven Cilícia i Damasc, el Liban i l'Antilíban i tots els que sojor-

naven de cara al mar *i els pobles del Carmel i de Galaad i els de

més enllá de Galilea i de la gran plana d'Esdrelon, tots els de

Samaría i de les seves ciutats i tots els de l'altra banda del Jordá fins

a Jerusalem i Betane i Quelos i Cades i del riu d'Egipte i Tafnes

i Ramses i tota la térra de Gessé fins a arribar més enllá de Tañáis

i de Memfis i tots els que habitaven l'Egipte fins a pervenir ais con-

fins de l'Etiopia. ^"A tots aquests pobles, Nabucodonosor, rei

d'Assíria, enviá missatgers.

"I menystingueren tots els que habitaven tota la térra la páranla

de Nabucodonosor, rei deis assiris, i no se li ajuntaren per a la

guerra, perqué no el temien, ans era per a ells com un home qualse-

vol. I acomiadaren els seus missatgers buits i amb deshonor de llur

preséncia.

^^I s'enfelloní Nabucodonosor contra tota aquella térra en gran

manera i jura peí seu soli i el seu reialme de venjar-se de totes les

contrades de Cilicia, Damasc i Siria, de perdre amb el seu glavi

aquests i tots els que sojornaven a Moab i els filis d'Ammon i tota

la Idumea i tots els d'Egipte, fins a arribar al limit de les dues mars.

^^I prepara la batalla amb el seu exércit, contra Arfaxad rei, l'any

disseté i es féu fort en la seva guerra i féu recular tot l'exércit d'Ar-

faxad i tota la seva cavalleria i tots els seus carros, i domina totes

les ciutats d'ell i pervingué fins a Ecbatana i s'apoderá de les torres

i Iliurá al saqueig les seves places i convertí la seva bellesa en el seu

oprobi. ^^I captura. Arfaxad a les muntanyes de Ragau i el travessá

amb els seus dards i el perdé del tot fins a aquest día.

^^I torna amb tots els seus aliats, una munió d'homes molt guer-

rers, i estava allí descansant i fent convits ell i el seu exércit durant

cent vint dies.

1 1 .—/ acomiadaren eh seus missatgers

buits i amb deshonor. Es a dir, sense els

presents que era costum oferir en pe-

nyora i senyal de submissió.

12. — ... Fins a arribar al limit de ¡es

dues mars. La Mediterránia i la Mar
Roja.
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SECCIÓ SEGONA

PRIMERES CAMPANYES D'HOLOFERNES

HOLOFERNES ENVIAT PEL REI

(C. II.) 'L'any divuité, el vint-i-dos del primer mes, es féu

declarado al palau de Nabucodonosor, rei deis assiris, de fer la

revenja de tota la térra tal com havia dit.

^I convoca tots els seus servidors i tots els seus prohoms i exposá

davant d'ells el secret del seu consell i resumí amb la seva boca tota

la dolenteria de la térra. ^I ells judicaren d'exterminar tota carn,

els que no havien seguit el manament de la seva boca. *I s'esde-

vingué que en acabar el seu consell Nabucodonosor, rei deis assi-

ris, crida Holofernes, general en cap del seu exércit, que era el segon

després d'ell, i li digué:

^ Aixó diu el gran rei, el senyor de tota la térra : Ve't aci que tu

eixirás de la meva presencia i prendrás homes confiats en llur forca;

d'infants cent vint milers,i una multitud de cavalls amb dotze miría-

des de cavallers ^i sortirás a l'encontre de tota la térra de ponent,

perqué desobeiren el manament de la meva boca. 'I que preparin

térra i aigua, car aniré en contra d'ells amb el meu furor i cobriré

tota la hq de la térra amb les petjades del meu exércit i els lliu-

raré com a presa. ^ I llurs ferits ompliran els barrancs i les torrente-

res i el riu sobreeixint anirá pie de llurs cadávers. ^I emmenaré llurs

captius fins ais termenals de tota la térra. ^*^Tu, pero, eixint, ocupa

per a mi totes llurs contrades i es Iliuraran a tu i me les reservarás

fins al dia de llur puniment. '^Contra els desobe'ídors no perdoni res

gua... Fórmula per a intimar la rendi-

7. — ... / que preparin térra i ai- ció usada pels pobles antics.



ii8 JUDIT-IL 12-26

el teu ull; Iliura'ls a la mort i al saqueig en tota la teva térra. ^^Per

la meva vida i el poder del meu reialme he dit aixó i ho faré amb la

meva má. ^^Tu, pero, no ultrapassis en res les páranles del teu

senyor, ans cumpleix-les fidelment com t'he manat i no tardis pas a

fer-ho.

^*Eixí Holofernes de la presencia del seu senyor i crida tots els

magnats, els generáis i els cabdills de I'exércit d'Assur, *^i comptá

fins a dotze miríades d'homes escollits per al combat, i dos mil mi-

ríades d'arquers a cavall, tal com li havia manat el seu senyor.

^^Els arranjá a faisó de guerra, ordena la multitud. ^'Iprengué una

gran multitud de camells, ases i mules per a llur bagatge, i ovelles,

bous i cabres per a prove'íment llur, tants que no tenien nombre.

menges per a tothom en abundor i molt d'or i d'argent del palau

del rei.

Primer.\ campanya

^^Eixí ell i tot el seu exércit de camí, per tal de precedir el rei

Nabucodonosor i cobrir tota la fac de la térra de ponent amb carros

i cavalls i llurs infants escollits. els seguia una multitud barre-

jada, com llagosta i com l'arena de la térra que no tenia nombre

per llur munió. "^I eixiren de Nínive en tres jornades de camí fins

al davant de la plana de Baictilait i acamparen des de Baictilait prop

de la muntanya que está a l'esquerra de Taita Cilícia. ^'I prengué

tot el seu exércit, els infants, i els cavallers, i els seus carros, i es

dirigí des d'allí a la térra muntanyosa. ^^I colpí Fud i Lud, i saquejá

tots els filis de Rassis i els filis d'Ismael, els de davant del desert

vers al migdia de Quelon. arriba a l'Eufrates i travessá la Meso-

potámia i esboldregá totes les ciutats altes que estaven des del riu

Abrona fins arribar a la mar.

-^I s'apoderá de les regions de la Cilícia i abaté tots els que s'opo-

saven a ell. I pervingué fins ais confins de Jafet vers el migjorn,

en fag de l'Arábia. ^^I posa cercle a tots els filis de Madian i cala

foc a les tendes llurs i saquejá llurs estables.
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^^I baixá fins a la plana de Damasc en els dies de la collita deis

blats i incendia tots llurs camps, i Uiurá a la destrucció els ramats, i

les vacades, i espolia llurs ciutats, i roda per llurs planes, i colpí

tots els joves a fil d'espasa. ^^I caigué el temor i, espaordiment d'ell

sobre els que sojornaven a la costa, els que eren a Sidó i a Tir, i tots

els que habitaven a Assur i Oquina, i tots els de Jemnaan. I els

que sojornaven a Azot i Ascalon el temeren molt.

SUBMISSIÓ DE VILES I POBLES

(C. III.) ^I li trameteren missatgers amb mots de pau per a dir-li

:

^Ve't ací que nosaltres, els servents de Nabucodonosor el gran

rei, ens presentera al davant teu per tal que facis amb nosaltres cora

sigui plaent a la teva presencia. -'Ve't aci que els nostres estatges i

tota la planj deis blats i els ramats i vacades i tots els estables de

les nostres tendes están a la teva presencia per a usar-ne com et

plagui. *Ve't ací també que les nostres ciutats i els que hi habiten

són esclaus teus. Vina i surt al seu encontré si és grat ais teus ulls.

es presentaren els barons a Holofernes i li acompliren el missatge

segons aqüestes paraules.

^I baixá vers la costa ell i el seu exércit i posa guardia a les ciu-

tats altes. I d'elles prengué per la batalla barons escollits ''i l'acolli-

ren ells i tota la rodalia amb corones i danses i címbals. ^I destruí

totes les seves contrades i talla tots els seus boscos sagrats. Car li

havia estat ordenat de destruir tots els déus de la térra per tal que

totes les nacions solament adoressin Nabucodonosor i totes les llen-

gües i totes les tribus l'invoquessin com a déu.

^ I vingué a la hq d'Esdrelon prop de Dotaim que está al davant

de la gran serralada de Judea i establí l'exércit enmig de Gaba i Es-

citópolis i romangué allí una mesada de dies per a acoblar tot el

bagatge del seu exércit.
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SECCIO TERCERA

RESISTENCIA D'ISRAEL

La TEMENgA

(C. IV.) ^ S'assabentaren els filis d'Israel, els que habitaven en la

Judea, de tot el que feia entre els gentils Holofernes, el general en

cap de Nabucodonosor rei deis assiris, i de la faisó com havia espo-

liat tots llurs temples i els havia Iliurat a la destrucció. ^I s'espaor-

diren moltíssim de la seva presencia i es contorbaren per mor de

Jerusalem i del temple del Senyor Déu llur. ^ Car havien tornat de

la captivitat i de bell nou tot el poblé s'era aplegat en la Judea i els

vasos i l'altar i el temple havien estat purificats de la profanació.

Mesures de defensa

*I enviaren a totes les regions de Samaría, a Cona, i Betoron, i

Belmen, i Jericó, i a Coba, i Esora, i a la valí de Salem, ^i ocuparen

tots els cimals de les muntanyes més altes, i emmurallaren les viles

que hi havia, i hi posaren queviures per a preparar la guerra, car feia

poc que llurs camps havien estat segats.

^I escriví Joaquim el gran sacerdot, que estava aquelis dies a

3 . — Car havien tornat de la capti-

vitat... Aquests mots semblen afavo-

rir l'opinió d'alguns intérprets segons la

qual la campanya d'Holofernes i el set-

ge de Betúlia, s'esdevingueren després

de l'exili de setanta anys a Babilonia.

Es més natural, pero, que faci referen-

cia a la deportació de Manassés i una
pan del poblé d'Israel per Assurbanípal.

6. — I escrivi Joaquim el gran sacer-

dot. La Vulgata l'anomena Eliacim.

La seva intervenció resulta molt na-

tural si hom admet que el setge de

Betúlia ocorregué després de la depor-

tació de Manassés. En abséncia del rei

era el gran Pontífex que assumia el rol

principal.
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Jerusalem, ais habitants de Betúlia i Betomestem, que está al davant

d'Esdrelon, en h<; de la plana, prop de Dotaim, dient: ''Retingueu

els colls de les muntanyes, car a través d'ells hi ha l'entrada a la

Judea. I ben fácilment els iinpedireu d'entrar, car és el pas estret

fins per a dos homes. *I feren els filis d'Israel com els maná Joa-

quim el gran sacerdot i els anclan s de tot el poblé d'Israel que

tenien la seu a Jerusalem.

Penitencia i oració

^ I clamá a Déu tot baró d'Israel amb gran insistencia i amb gran

insistencia humiliaren llurs ánimes, ^"ells i llurs mullers i llurs in-

fants i llurs ramats i tot foraster i mercenari i esclau, i es posaren

sacs ais seus lloms. ^^I tot baró d'Israel i dona i infants, els que

habitaven a Jerusalem, es postraren de cara al temple i posaren cen-

dra a llurs testes i estengueren llurs sacs a la hq del Senyor i volta-

ren l'altar amb un sac.

^^I clamaren al Déu d'Israel tots ensems contínuament per tal

que no donés en rapinya llurs infantons i les mullers en pastura i

les ciutats de llur heretatge a destrucció i les coses santes a la pro-

fanació i oprobi i riota deis gentils. ^^I oí el Senyor llur veu i

esguardá llur aflicció. I romangué el poblé dejunant molts dies a

tota la Judea i Jerusalem en presencia del santuari del Senyor Tot-

poderós.

^^Joaquim el gran sacerdot i tots els sacerdots que estaven

davant del Senyor i els que exercien el ministeri del Senyor, cenyits

els lloms amb sacs, feien l'ofrena de l'holocaust de perseveranca i

deis vots i deis dons espontanis del poblé ^^i hi havia cendra damunt

llurs mitres i clamaven al Senyor amb tota la forga per tal que pro-

tegís en bé tota la casa d'Israel.

13, Ex. xvti, 12.

9. — 1 clama a Déu tot baró d'Israel dra i dejuni. El que és ben propi d'ells

amb gran insistencia... Els jueus acudei- és l'oració i el retret que fan al Senyor
xen a Déu amb les manifestacions de deis benifets rebuts i de Talianfa sege-
peniténcia própies de tots els orientáis: liada amb els Patriarques.

cenyir-se amb cilici, cobrir-se de cen-
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SECCIÓ QUARTA

HISTÓRIA D'AQUIOR

Historia d'Israel recontada per un fill d'Ammon

(C. V.) fou anunciat a Holofernes, general en cap de l'exér-

cit d'Assur, que els filis d'Israel es preparaven per la guerra i que

havien obstruit els colls de la muntanya i que havien emmurallat tot

cim de muntanya elevada i que havien posat paranys a les planes.

s'enfelloní molt i crida tots els princeps de Moab, els cabdills

d'Ammon i tots els sátrapes de la costa, ^i els digué : Expliqueu-me,

filis de Canaan, quin poblé és aquest assentat a la muntanya i quines

són les ciutats en qué sojornen, i la multitud de Uur exércit, i en qué

consisteix llur poder i vigoria, i qui sorgeix d'entre ells com a reí

per a conduir l'exércit llur, ^
i perqué han fet menyspreu i no han

vingut al meu encontré entre tots els que sojornen a ponent.

H digué Aquior, el capitost de tots els filis d'Ammon: Escolta,

senyor meu, la páranla de boca del teu esclau i t'ennovaré la veritat

pertocant al poblé que sojorna a aquesta muntanya prop d'on tu

habites, i no eixirá mentida de boca del teu esclau.

^Aquest poblé és descendent deis caldeus 'i feien estada abans a

Mesopotámia, per tal com no volgueren seguir els déus de llurs pares

que eren de térra de caldeus. ^Ans eixiren del camí de llurs proge-

nitors i adoraren el Déu del cel, el Déu que havien conegut ; i els

foragitaren de la fa? de llurs déus i fugiren vers Mesopotámia i so-

jornaren alli molts dies. els digué llur Déu que eixissin de llur

7, Gn. XI, 51. — 9, Gn. xii, i; xivi, 6.

5. — 7 // digué Aquior, el capitost el seny i la prudencia menystinguts peí

de tots els filis d'Ammon. La narració servilisme i la sobergueria orientáis.

d'Aquior és un deis passatges més 8.

—

Ans eixiren del cami de llurs pto-

remarcablesdelUibrede Judit. L'antigor genitors... La religió deis antics cal-

parla per la seva boca; hi parlen també deus era l'adoració deis astres.
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estatge i anessin cap a la térra de Canaan ; i feren allí estada i abun-

daren d'or, argent i molts ramats en gran manera.

baixaren a l'Egipte, car la fam havia cobert la fa? de la térra

de Canaan, i feren estada allí mentre s'alimentaven ; i esdevingueren

allá una gran multitud i era innombrable llur nissaga. '^I es drecá

contra ells el rei d'Egipte i els enganyá ; i els humiliá amb treball i

amb rajol i els posa per esclaus. ^^I clamaren al Déu llur, qui colpí

tota la térra d'Egipte amb plagues per a les quals no hi havia guari-

ment. I els foragitaren els egipcis de llur presencia ^^i Déu eixugá

la Mar Roja al davant d'ells.

els emmená vers la via de Sinai i Cades-Barne i expulsa tots

els que sojornaven en el desert.

^^I feren estada en térra d'amorreus i amb llur fortitud anorrearen

tots els esebonites, i travessant el Jordá prengueren en heretatge

tota la regió muntanyenca. '^I foragitaren de llur presencia el ca-

naneu i el fereseu i el jebuseu i el siquemita i tots els guergueseus,

i habitaren allá molts dies. mentre no pecaven davant de llur

Déu hi havia entre ells prosperitat, car amb ells hi ha el Déu que

odia la injusticia. '^Quan, pero, s'apartaren del camí que els as-

senyalá foren capolats en gran manera per moltes guerres i esdevin-

gueren captius en térra no propia i el temple de llur Déu caigué

a térra i les ciutats llurs foren dominades pels adversaris.

^^I ara, havent-se convertit a llur Déu, han pujat de la dispersió

en qué estaven disseminats i s'han apoderat de Jerusalem on hi ha

llur santuari, i han establert llur sojorn a la muntanya que era

deserta.

ara, poderos senyor, investiguem si hi ha foUia en aquest

poblé i si pequen contra llur Déu i si entre ells hi ha aquest escán-

dol, i aleshores pugem i combatem-los. ^^Peró si no hi ha iniquitat

en llur nissaga, passa de llarg, senyor, per tal que llur Senyor no els

protegeixi amb el seu escut i llur Déu no sigui amb ells i esdevin-

guem la riota davant de tota la térra.

^^I s'esdevingué que tantost cessá Aquior de dir aqüestes páranles,

11, El. XIV, 5. — 12, Ex. XIV, jj.

9 ANTIC TESTAHEKT V
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mormolá tot el poblé que, dempeus, voltava la tenda i proposaren

els magnats d'Holofernes i tots els que habitaven la maresma i Moab

d'occir-lo, ^^car «no tindrem por deis filis d'Israel. Ve't ací un po-

blé que no té exércit ni valor per a un combat ardit. ^^Pertant

pujarem i serán pastura de tot el teu exércit, oh poderos Holofernes.»

Ira del cabdill assiri

(C. VI.) ^Peró quan cessá l'aldarull deis homes que eren entorn

del consell, digué Holofernes, general en cap de l'exércit d'Assur, a

Aquior davant de tot el poblé d'estrangers i de tots els filis de Moab:

^¿ Qui ets tu, Aquior, i tots els mercenaris d'Efraim que profetitzes

entre nosaltres com has fet avui i assegures que la nissaga d'Israel

no será batuda, car llur Déu els fa d'escut? ^¿I qui és el déu sinó

Nabucodonosor? Aquest tramet el seu poder i els fará perdre de la

ízq de la térra i no els defensará llur Déu; ans nosaltres els seus ser-

vents els colpirem com a un sol home i no resistirán la íorqz deis

nostres cavalls. *Els incendiaren! ells amb ells i Uurs muntanyes

serán embriagues de la sang llur i les planes s'ompliran de llurs

cadávers i no resistirá la petja de llurs peus en contra de nosaltres,

ans s'encaminen a la perdició, diu el rei Nabucodonosor, senyor de

tota la térra. Car ha pariat i no serán vans els mots del seu parla-

ment.

^Peró tu, Aquior, mercenari d'Ammon, que has dit aqüestes páran-

les en el dia de la teva injusticia, no veurás més la meva fag des

d'aquest dia fins que castigaré la nissaga deis d'Egipte. ^Illavors

el ferro del meu exércit i el poblé deis meus servents traspassará el

teu pit i quan retornin morirás a causa de llurs ferides. 'Els meus

esclaus et portaran a la muntanya i et collocaran a una de les ciutats

de Ies coUades ^i no morirás fins que serás destruít junt amb ells.

®I si per cas confies en el teu cor que no serán presos, no decaigui

la teva fag. He parlat i no fallará cap de les meves páranles.
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SECCIÓ CINQUENA

MISSIÓ DE JUDIT

HOLOFERNES POSA SETGE A BeTÚLIA

^"I maná Holofernes ais seus esclaus que estaven dempeus a la

seva tenda d'agafar Aquior i portar-lo a Betúlia i Iliurar-lo a mans

deis filis d'Israel, l'agafaren els seus servents i Temnienaren fora

del campament a la plana, i des del mig de la plana feren cap a la

muntanya i pervingueren a Ies deus que hi ha part davall de Betúlia.

^^Peró tantost els atalaiaren els homes de la ciutat des del cimal de

la muntanya, prengueren Uurs armes i eixiren fora de la ciutat, vers

el cim de la muntanya, i tots els foners impedien Uur pujada i Uen-

gaven pedrés contra ells. ^^I arrecerant-se al redós de la muntanya,

lligaren Aquior i el deixaren abandonat a la falda de la muntanya, i

tornaren a llur senyor.

baixant els filis d'Israel de la ciutat llur, anaren a ell, i deslli-

gant-lo el conduiren a Betúlia i el presentaren ais princeps de la

ciutat, ^^els quals eren aquells dies, Ozias, fill de Mica, de la tribu

de Simeó, i Abris, fill de Gotoniel, i Carmis, fill de Melquiel.

convocaren tots els ancians de la ciutat i corregueren tots els jovin-

cells llurs i les dones a l'aplec, i coHocaren Aquior enmig de tot el

poblé llur i li pregunta Ozias qué havia esdevingut. ^''I responent

els innova les páranles del consell d'Holofernes i tots els mots que

digué enmig deis princeps deis filis d'Assur i alió que superbiosa-

ment pronuncia Holofernes contra la casa d'Israel.

^^I prostrant-se el poblé adora Déu,i clama, dient: ^^Senyor Déu
13, Sup. V, jj.

10. — / maná Holofernes... d'agafar estratégic. «Elle était done la cié de la

Aquior i portar-lo a Betúlia. Hom Samarle et de Juda, le boulevard de
disputa sobre remplagament d'aquesta l'indépendance du peuple de Dieu. »

ciutat. Del text sagrar pot deduir-se (Vigouroux.)
que estava prop de Dotain, en lloc

9
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del cel, esguarda Uur supérbia i compadeix-te de la humiliació del

nostre poblé, i gira l'esguard en aquest dia a la fa^ deis consagrats

a Tu.

conhortaren Aquior i el lloaren moltíssim. ^'I des de l'aplec

Ozias l'acollí a casa seva i dona un convit ais ancians.

I invocaren l'auxili del Déu d'Israel tota aquella nit.

L'angoixa a Betúlia

(C. VII.) ^L'endemá manava Holofernes a tot el seu exércit i a

tota la gent que havia arribat en ajut d'ell que aixequessin el campa-

ment contra Betúlia i ocupessin per endavant els colls de la munta-

nya i fessin guerra contra els filis d'Israel; mobilitzaren aquell

dia tots els seus homes ardits i l'exércit deis seus guerrers era de

cent setanta mil d'a peu i dotze mil cavallers, sense el bagatge deis

homes que anaven amb ells a peu, una multitud molt gran. ^I

acamparen a una afrau prop de Betúlia sobre la deu i s'estengueren

en ampiada davant de Dotaim fins a Belbem i en llargária des de

Betúlia fins a Coamon la qual és damunt d'Esdrelon.

*Els filis d'Israel, tantost veieren llur multitud, s'espaordiren

molt, i digué cadascú al seu veí : Ara aquests rodaran per la hq de

tota la térra i ni els cims més alterosos ni les valls ni les coUades

suportaran llur feixuguesa. ^I prenent cadascú Uurs eines de guerra

i encenent fogueres damunt Uurs torres, romangueren atalaiant tota

aquella nit.

^El segon dia emmená Holofernes tots els seus cavalls contra els

filis d'Israel que eren a Betúlia, i examina les entrades de llur ciutat,

i féu cap a les déus de les aigües i se n'apoderá i hi posa guarnicions

d'homes guerrers, i ell torna vers la seva gent. *I acudiren a ell

tots els princeps deis filis d'Esaú i tots els cabdills del poblé de Moab,

i els cabdills de la maresma, dient: ^Escolta, senyor nostre, aquest

mot per tal que no sigui fet estrall en el teu exércit. '° Aquest poblé

deis filis d'Israel no confia en les llances llurs, ans en l'altura de

Uurs muntanyes, on també nosaltres sojornem entre ells. Car no és
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fácil travessar els cimals de llurs muntanyes. ^^Ara, dones, senyor,

no Iluitis contra ells talment es fa en una Iluita d'exércit, i no caurá

del teu poblé ni un sol home. Román al teu campament, guarda

tots els homes del teu exércit i que els teus servents s'apoderin de

la deu d'aigua que brolla a la falda de la muntanya, ^'car d'ella beuen

tots els habitants de Betúlia i els matará la set i et Iliuraran llur

ciutatj i nosaltres i el nostre poblé pujarem ais cims de les munta-

nyes properes i acamparem al damunt d'elles per a vigilar que no

surti de la ciutat un sol home. es consumirán per la fam ells i

llurs muUers i llurs filis, i abans de caure sobre ells el glavi serán

prostrats a les places de la seva població, '^i els guardonarás amb

mala retribució en lloc de la que esperaven, i no sortiran a l'encon-

tre de la teva fa? amb pau.

^^I plagueren les paraules d'ells a Holofernes i a tots els seus ser-

vents i maná que es fes com digueren. marxá l'exércit deis filis

d'Ammon i amb ells cinc mil deis filis d'Assur, i acamparen a una

afrau, i s'apoderaren de les aigües, i de les deus de les aigües deis

filis d'Israel. ^*Els filis d'Esaú i els filis d'Ammon pujaren i acampa-

ren a la muntanya que está en fa? de Dotaim, i n'enviaren d'ells vers

el migjorn i l'orient en fa? d'Ecrebel que está prop de Cus, que está

prop del torrent Macmur, i la resta de l'exércit deis assiris acampa

a la plana, i cobrí tota la fa? de la térra, i les tendes i els bagatges

d'ells eren al camp en gran confusió, i multitud molt gran.

^^I els filis d'Israel clamaren vers el Senyor Déu llur, perqué s'afre-

volí llur esperit ; car els voltaven tots els seus enemics i no podien

fugir peí mig d'ells. romangué a l'entorn llur tot el campament

d'Assur, els infants, i carros, i llurs cavallers, trenta-quatre dies. I

s'acabaren per tots els habitans de Betúlia tots llurs dipósits d'aigües;

les cisternes es buidaren, i no podien beure aígua amb sacietat

un sol dia, perqué se'ls donava a beure amb mesura. ^^I s'esUan-

guien llurs infants i les dones, i els jovencells defallien a causa de la

set i queien a les places de la ciutat i a les llindes de les portes, i no

hi havia entre ells virior.

13, Ex. V, Ji. — 19, Ps. cv, 6.
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^^I s'arremorá tot el poblé contra Ozias i contra els princeps de la

ciutat, els joves i Ies dones i els nois; i clamaren amb gran cridó-

ria, i digueren al davant deis ancians : Que Déu judiqui entre

vosaltres i nosaltres, car ens haveu fet un gran tort de no parlamen-

tar pacíficament amb els filis d'Assur. ^^Ara no hi ha auxili per a

nosaltres, ans el nostre Déu ens ha venut a llurs mans per tal d'és-

ser prostrats al davant d'ells amb set i perdició gran.

^•'Ara, dones, crideu-los, i Iliureu per al saqueig tota la ciutat al

poblé d'Holofernes i a tot el seu exércit. ^'Car és millor per nosal-

tres esdevenir Uur rapinya ; serem com esclaus, i viurá la nostra

ánima i no veurem amb els nostres ulls la mort deis nostres infants,

ni les nostres muUers i els nostres filis deixar llurs vides. ^^Posem

de testimoni contra vosaltres, el cel i la térra i el Déu nostre i Senyor

deis nostres pares, que ens castiga segons els nostres pecats i els

mancaments deis nostres pares, si no obreu el dia d'avui de confor-

mitat amb aqüestes paraules. ^^I unánimement s'esdevingué un

gran plany enmig de la reunió i amb gran crit clamaren al Senyor

Déu.

els digué Ozias : Refeu el vostre coratge, germans, resistirem

encara cinc dies, dins els quals girará envers nosaltres la seva mise-

ricórdia el nostre Déu i Senyor, car no ens abandonará pas fins a la

fi. ^^Peró si passen aquests dies i no ve sobre nosaltres ajut, obraré

de conformitat amb les vostres paraules.

^^I dispersá el poblé vers el seu propi campament, i pujaren da-

munt els murs i les torres de la ciutat llur, i enviaren les dones i els

filis a llurs cases. I estaven a la ciutat amb gran abatiment.

JUDIT PROMET l'aLLIBERAMENT

(C. VIII.) ^I aquells dies en tingué esment Judit, filia de Merarí,

fill d'Hox, fiU de Josep, fiU d'Oziel, fiU d'Helcia, fill d'Heliú, fill de

I. — / aquells dies en tingué esment mática de la narració. Judit és el fe-

Judit. Fins al vuité capítol no entra en mení de Judá: el Génesi anomena així

escena la protagonista del Ilibre. Co- una deles muUers d'Esaú.

menga ara la segona part i la més dra-
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Quelciu, fiU d'Eliab, fill de Natanael, fill de Samaliel, fiU de Sarasa-

daí, fill d'Israel.

^El seu marit Manassés era de la mateixa tribu i familia d'ella

;

havia mort en els dies de la sega deis ordis. ^Car vigilava els que

lligaven garbes a la plana, i una insolació caigué en el seu cap, i

s'enllitá i morí a Betúlia, la seva ciutat, i l'enterraren amb els seus

pares al camp d'entremig de Dotaim i Balamon. *I resta Judit vídua

a casa seva feiatres anys i quatre mesos.

es féu un cobert al terrat de casa seva i posa ais seus lloms un

sac i portava al damunt la vesta de la seva viduítat. dejunava tots

els dies de la seva viduítat llevat de les vigilies del dissabte i els dis-

sabtes, les vigilies del primer dia del mes i el primer dia del mes, i

les festes i jornades d'alegria del poblé d'Israel.

''Era bella d'aspecte i molt vistent a l'esguard. I li havia deixat

Manassés, el seu marit, or i argent i servents i serventes i ramats

i camps, i ella en tenia cura. ^No hi havia qui H retragués cap cosa

dolenta, car temia molt Déu.

tingué esment de les páranles del poblé, dures peí príncep, i

que defallien per l'escassetat de les aigües. I s'assabentá Judit deis

mots que els digué Ozias quan els jura de Iliurar la ciutat ais assiris

després de cinc dies. ^"I trameté la seva serventa que era l'encarre-

gada de tots els seus béns, i crida Ozias, Cabrin i Carmis, els

ancians de la ciutat, anaren a ella, i els digué :

Oíu-me, princeps deis habitants de Betúlia : no és recta la páranla

que heu dit davant del poblé en el dia d'avui, i heu establert el jura-

ment que heu dit entre Déu i vosaltres, i heu dat páranla de Iliurar

la ciutat ais nostres enemics si el Senyor no es gira a ajudar-vos

durant aquests dies. ara, ¿qui son vosaltres els que tempteu

Déu en el dia d'avui i us dreceu sobre Déu enmig deis filis deis

homes? ^^Ara examinen Déu totpoderós i res no sabreu fins a

l'eternitat. ^*Car no trobareu la pregonesa del cor de l'home ni

podren capir els pensaments de llur intelligéncia, ¿ com, dones, pe-

netraren Déu que ha fet tot aixó, i coneixereu la seva intelligéncia i

entendreu el seu pensament? De cap manera, germans, no irriteu
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el Senyor Déu nostre. ^^Car si no vol ajudar-nos en els cines dies,

ell té poder per a protegir-nos en els dies que vulgui i també per a

perdre'ns a la fa? deis nostres enemics.

^® Vosaltres, pero, no exigiu garantía pels designis del Senyor Déu
nostre, car Déu no s'esporugueix com un home, ni és conduít com

els filis deis homes. ^'Per tant, esperant d'ell la salvació, invoquem-

lo per al nostre auxili, i escoltará el nostre clam si li és plaent.

^*Car no s'ha dregat en les nostres generacions, ni hi ha en el dia

d'avui entre nosaltres ni tribu, ni familia, ni poblé, ni ciutat que

adori déus fets de ma com s'esdevenia en els dies d'abans. *^Per mor

d'aixó foren Iliurats al glavi i al saqueig els nostres pares, i els caigué

gran malauran^a davantdels nostres enemics. ^"Nosaltres, pero, no

reconeixem altre Déu que Ell. Esperem, dones, que no ens malmi-

rará a nosaltres ni la nostra nissaga.

*^Car en condemnar-nos, seria trossejada tota la Judea, saque-

jat el nostre santuari i cercada la seva profanació per mitjá de la

nostra sang; ^^i l'occisió deis nostres germans i l'esclavatge de la

térra i la privació del nostre heretatge caurá damunt la nostra testa

entre els gentils, si n'esdevenim esclaus, i serem escándol i vergonya

davant deis que ens occeixen. ^'Car no s'adreca el nostre esclavatge

vers la gracia, ans el Senyor Déu nostre el posa vers deshonor.

ara, germans, demostrem ais nostres germans que de nosaltres

depén la vida llur i que el santuari, el temple i l'altar serán sostin-

guts per nosaltres. ^*Per tot aixó regraciem el Senyor Déu nostre

que ens prova com féu també amb els nostres pares. ^^Recordeu el

que íéu amb Abraam i com prová Isaac i alió que s'esdevingué a

Jacob quan a Mesopotámia de Siria pasturava els ramats de Laban

el germá de la seva mare; ^'car així com no els prová per a turment

de llur cor, tampoc no ens punirá, ans per advertiment flageHa el

Senyor els que s'acosten a Ell.

I li respongué Ozias : Tot el que has dit, de bon cor ho has dit,

i no hi ha qui pugui oposar-se a les teves paraules. ^^Car no és pas

des d'avui palesa la teva saviesa, ans des del comengament deis teus

22, Gn. XXII, I. — 25, I Cor. x, 9.
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dies coneix tot el poblé el teu seny i com és de bo el carácter del

teu cor. ^°Peró el poblé está molt assedegat i ens obligará a fer

com li diguérem, o fará recaure sobre nosaltres el jurament si el

transgredim. ^^Ara, dones, prega per nosaltres, perqué ets dona

piadosa, i trametrá el Senyor la pluja per a omplir les nostres cis-

ternes i ja no defallirem.

^^Els digué Judit: Escolteu-me, i faré una gesta que arribará de

generació en generació entre els filis de la nostra nissaga. ^^Vosal-

tres esteu dempeus a la porta aquesta nit i eixiré jo amb la meva

criada, i en els dies que heu dit de Iliurar la ciutat ais nostres ene-

mies, el Senyor protegirá Israel per la meva má. ^^Vosaltres, pero,

no investiguen el que faci, car no us ho diré fins haver acomplert el

que jo faig.

^^I li digueren Ozias i els princeps : Vés-te'n en pau, i el Senyor

Déu vagi al teu davant per a puniment deis nostres enemics.

retornant de la tenda, feren via a llurs tasques.

Pregaría de Judit

(C. IX.) ^ Judit caigué iaq en térra i posá cendra damunt la seva

testa i es despulla del sac que s'havia cenyit. Poc abans havia estat

ofert a Jerusalem al temple de Déu l'encens d'aquell vespre, i clama

Judit amb veu forta al Senyor, i digué :

^Senyor, Déu del meu pare Simeó, al qual donares a la má una

espasa per a puniment deis estrangers que desfloraren amb oprobi

una verge, despullaren el seu flanc amb vergonya i la profanaren

amb deshonor. Car digueres: No será així, ^i ho feren. Per aixó

Iliurares llurs princeps a la mort i el ja? on els lligava llur engany

a la sang i colpires els esclaus després deis senyors i els senyors

2, Gn. xxxiv, 25.

2. — Senyor, Déu del meu pare Simeó repta els seus filis per la crueltat que
al qual donares. AUusió a la revenja empraren i l'engany de qué es valgue-

que Simeó i els seus germans prengue- ren. Judit no mira més que el zel per

ren deis filis de Siquem a causa de la l'honra del seu poblé i de seva fa-

deshonra de Dina llur germana. Jacob mília.



132 JUDIT-IX, 4-14

després de llurs solis, *i donares Uurs mullers al pillatge i llurs filies

en captiveri, i totes llurs despulles per repartir entre els filis amats

per Tu que zelaven el teu zel i abominaren de l'oprobi de llur sang

i a Tu clamaven auxili. Oh Déu, oh Déu meu, escolta'm a mi, la

vidua. ^ Car Tu feres les coses anteriors a aqüestes i coneixes aqües-

tes i les de després i les d'ara i les venidores : esdevindran les que

coneixes ''i foren les que volgueres, i digueren : Heus ací que estem

a punt. Car tots els teus camins són preparats i el teu judici és co-

negut abans.

^Ve't ací que els assiris están plens de llur for^a, s'han altivat peí

cavall i el cavaller, i enorgullit peí bra(; deis infants ; es refien de l'es-

cut, dard, are i bassetja, i no saben que Tu, Senyor, ets el que es-

micola les guerres; Senyor és el teu nom.

* Trenca llur poder amb la teva forga Tromp llur vigoria amb la

teva ira, car determinaren de profanar el teu santuari, de sollar el

tabernacle del descans del nom de la teva gloria i d'abatre amb ferro

el corn del teu altar. ^ Esguarda vers llur supérbia i tramet la teva

ira a llurs testes ; dona a la meva má de vídua, forca peí que he pro-

jectat; ^*^colpeix, mitjancant la seducció deis meus llavis, el servent

després del príncep, i el príncep després del seu servent; estavella

llur altivesa per la má d'una dona. ^'Car la teva íorga no és peí

nombre, ni el teu poder a causa deis valents, ans ets Déu deis humi-

liats, auxili deis minvats, defensor deis febles, protector deis menys

coneguts, salvador deis desemparats. ^^Sí, sí, Déu del meu pare i

Déu de l'heréncia d'Israel, dominador deis cels i de la térra, creador

de les aigües, rei de tota la teva creació. Tu has oit la meva prega-

ría. ^^Dóna'm páranla i seducció per a ferida i verdanc d'aquells

que han determinat de íer malvestats contra la teva alianca i el teu

sant temple i la muntanya de Sion i la casa d'habitació deis teus filis.

"Fes una manifestació envers el teu poblé i tota la tribu, perqué

vegin que Tu ets Déu de tota forca i poder i que no hi ha altre que

protegeixi amb l'escut la nissaga d'Israel sinó Tu.

6, Ex. XIV, 9. — 15, Idc. IV, 21; V, 26.
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SECCIÓ SISENA

JUDIT CORATJOSA

Agencament vistos

(C. X.) *I s'esdevingué que en cessar de clamar al Déu d'Israel i

•d'acomplir totes aqüestes paraules, ^ s'aixecá de la prosternació i cri-

da la seva esclava i baixá a la casa en la qual passava els dies deis

dissabtes i les seves festes, es tragué el sac amb qué s'havia vestit,

i es despulla deis vestits de la seva viduitat, i banyá el eos amb

aigua, i l'ungí amb una rica pomada, i pentiná els cabells del seu cap,

i hi posa una diadema, i es posa els vestits de la seva alegría amb

els quals s'abillava els dies en qué vivia el seu marit Manassés, ^i

prengué sandálies pels seus peus, i es voltá amb collars i bragalets i

anells i arracades i tot el seu agengament, i s'embellí molt ais ulls

deis homes que tal volta la veurien. dona ala seva serventa un

bot de vi i una sellona d'oli, i omplí una alforja amb pans d'ordi i

pans de figues i menges purés, i embolicá tots els seus atuells, i ho

carregá damunt d'ella.

^Arribaren a la porta de la ciutat de Betúlia, i hi trobaren apostats

allí Ozias i els ancians de la vila, Cabrin i Carmis. ''Tant punt la

veieren— era trasmudada la seva fag i canviat el vestit,—s'admiraren

per la seva bellesa en gran manera, i li digueren : *E1 Déu deis nos-

tres pares et doni gracia, i acompleix els teus propósits per a orgull

deis filis d'Israel i enlairament de Jerusalem. I adora Déu ^i els

digué : Disposeu que em sigui oberta la porta de la ciutat i eixiré

per acompliment de les paraules que parláreu amb mi. I manaren

ais jovencells d'obrir-li conforme havien parlat. ho feren així.

I eixi Judit, ella i la seva serventa, i l'esguardaven de lluny els
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barons de la ciutat fins que baixá la muntanya, fins que travessá la

valí. I ja no la veieren més.

I passá per la valí fins a la plana i eixí a trobar-la la guardia deis

assiris, ^^i la detingueren, i li preguntaren : ¿De quins ets, d'on

véns i on vas ? I digué : Sóc filia deis hebreus i m'escapoleixo de llur

presencia, perqué están a punt d'ésser-vos donats en pastura. ^^Jo

vine a la presencia d'Holofernes, general en cap del vostre exércit,

per tal d'anunciar-li paraules de veritat. Mostraré al seu davant un

camí per on anirá i dominará tota la serralada, i no será occit un sol

deis seus homes, ni cap deis vivents.

^*Tant punt oíren els homes les seves paraules i consideraven

la seva fac que era davant d'ells admirable per la gran bellesa, li di-

gueren : ^*Has salvat la teva vida, afanyant-te a baixar a preséncia del

senyor nostre. Ara acosta't a la seva tenda i alguns de nosaltres

t'acompanyarem fins a Iliurar-te a les seves mans. ^^Quan estiguis

al davant d'ell no temis en ton cor, ans anuncia-li segons les teves

paraules, i et fará bé.

^'I d'entre ells escolliren cent homes i feren escorta a ella i la seva

serventa, i les conduíren fins a la tenda d'Holofernes. ^'I es féu

concurréncia en tot el campament, car s'esbombá per les tendes

l'arribada d'ella, i acudint l'envoltaven mentre estava fora de la tenda

d'Holofernes fins que li donaren la nova d'ella.

^^I s'admiraren de la seva bellesa i a causa d'ella admiraven els

filis d'Israel. I digué cadascú al seu próxim: ¿Qui menyspreará

aquest poblé que té en ell tais dones ? Car no estaría bé negligir

d'entre ells un sol home, els quals si els deixéssim de banda podrien

seduir tota la térra. ^"Sortiren tots els comensals d'Holofernes i

tots els seus servents i la introdui'ren a la tenda.

Estava Holofernes descansant damunt el seu Hit en el conopeu,

que era entreteixit de porpra, or i maragdes i de pedrés precioses.

Li anunciaren l'arribada d'ella, i eixí a l'avantenda, i el precedien

lampadaris d'argent. ^^Quan Judit arriba a preséncia d'ell i deis

seus servents, s'admiraven tots per la bellesa de la fag
;

ella, pero,

caient fa^ en terrá l'adorá. I l'aixecaren els seus servents.
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JUDIT ES GUANYA HOLOFERNES

(C. XI.) li digué Holofernes: Anima't, dona, no temis en el

teu cor, car jo no he fet mal a cap home que vulgui servir Nabuco-

donosor, rei de tota la térra. ^Ara si el teu poblé que té estatge a

la muntanya no em menystingués, jo no prendria contra ells la meva

llanga, pero per ells mateixos s'han fet aixó. ^Ara, digues-me, per

quina causa has fugit d'ells i has vingut a nosaltres. Tu véns per a

salvar-te. Anima't : viurás per aquesta nit i per la resta, *car no hi

ha qui et faci tort, ans et faran bé, com s'esdevé ais servents del meu

senyor Nabucodonosor, rei.

li digué Judit : Accepta les paraules de la teva esclava i parlará

la teva donzella al davant teu i no anunciaré mentida al meu senyor

aquesta nit. ^Si segueixes els mots de la teva donzella, Déu acom-

plirá amb tu una gesta perfecta, i no fracassará el meu senyor en les

seves empreses. ''Car viu Nabucodonosor, rei de tota la térra, i viu

el seu poder, el qual t'envia per a destrucció de tot vivent, car per

tu no solament els homes el serveixen, sinó també les bésties del

•camp i els ramats i els ocells del cel per la teva forga viuen davant

Nabucodonosor i tota la seva casa. ^Car hem oit la teva saviesa i les

astúcies del teu esperit, i ha estat anunciat a tota la térra que només

tu ets bo en tot el reialme, i potent en ciencia i admirable en expe-

dicions bélliques.

ara el mot que digué Aquior en el teu consell : oírem les seves

paraules, perqué li han donat sopluig els homes de Betúlia i els ha

assabentat de tot el que prop teu digué. ^°Per tant, poderos senyor,

no deixis de banda la seva páranla, ans conserva-la en el teu cor,

car és veritable ; no seria castigada contra la nostra nissaga, no pre-

valdría l'espasa contra ells si no pequéssin contra Uur Déu. ^^I ara,

7, Sup. V, 5.

5. — / /( digué Judit : Accepta les pa- terpretar com a favorable. Altrament,

raules de ¡a teva esclava. Judit afa- com fa constar sant Tomás, la Sagrada
laga la vanitat d'Holofernes emprant Escriptura Iloa l'heroisme de Judit, no
sempre un llenguatge amfibológic que pas la seva mentida,

el cabdill deis filis d'Assur havia d'in-
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per tal que el meu senyor no sigui foragitat i fracassi, i caigui la

mort damunt llur hq i s'apoderi d'ells el pecat amb el qual han irri-

tat llur Déu quan han comes mancament.

^^Car des que els mancaren queviures i escassejá tota l'aigua,

volgueren acudir a llurs ramats i han determina! consumir totes

aquelles coses que els maná Déu en les seves liéis de no menjar.

**Les primícies del blat i els delmes del vi i de l'oli, que servaven,

santificant-les per ais sacerdots que són a Jerusalem davant la fac del

nostre Déu, han pensat consumir-Ies, les quals coses ni tan sois era

lícit de tocar-Ies amb les mans a ningú del poblé. han tramés a

Jerusalem, car també els que allí sojornen han fet aixó, alguns que

els portin el perdó deis ancians. ^''I s'esdevindrá que quan els sigui

anunciat i ho facin et serán Iliurats a perdició en aquell dia.

Quan jo, la teva serventa, he sabut totes aqüestes coses, m'he

escapolit de llur presencia. I Déu m'envia per a fer amb tu gestes

de les quals s'esbalairá tota la térra, aquells que ho sentin. ^'^Car la

teva serventa és piadosa i serveix nit i dia el Déu del cel
;
ara, pero,

romane amb tu, senyor meu, i sortirá la teva serventa cada nit al

torrent i pregaré Déu, i em dirá quan cometran llurs delictes, ^^i

venint t'ho manifestaré. Sortirás amb tot el teu exércit i no hi haurá

entre ells qui et resisteixi.

Et conduiré peí mig de la Judea fins a arribar davant de Jerusa-

lem, i posaré el teu carro al mig d'ella, i els emmenarás com ovelles,

per les quals no hi ha pastor. I ni un gos no lladrará amb la seva

llengua al davant teu, car aixó em fou dit amb presciencia i em fou

anunciat i he estat tramesa a innovar-t'ho.

plagueren els mots d'ella davant d'Holofernes i davant de tots

els seus servents, i s'admiraren per la seva saviesa, i digueren: ^^No

hi ha dona semblant, de cap a cap de la térra, per la fac bella i savie-

sa de mots. ^^I li digué Holofernes : Bé ha fet Déu que t'ha enviat

davant del poblé per tal que esdevingui la forca en les nostres mans

per a perdició deis que menyspreen el meu senyor. ^^I ets agrada-

ble peí teu aspecte i bona per les teves paraules. Si es fa segons

has parlat, el teu Déu será el meu Déu, i tu tindrás seient reial al
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palau de Nabucodonosor rei, i serás anomenada per tota la térra.

(C. XII.) ^I maná d'introduir-la on eren posats els seus tresors i

li maná que es nodrís de les seves menges delicades i que begués del

seu vi. ^Digué, pero, Judit: No en menjaré per tal de no ésser

escándol, sinó que em serviré deis que han estat portats per mi.

^I li digué Holofernes : Pero quan manquin els que tens, ¿d'on en

traurem de semblants per a donarte'n ? Car no hi ha entre nosaltres

ningú de la teva nissaga. *I li digué Judit: Viu la teva ánima,

senyor meu, car no consumirá la teva serventa els que porto amb

mi fins que el Senyor faci per la meva má el que ha determinat.

^La conduíren els servents d'Holofernes a la tenda, i dormí fins a

mitja nit, i es llevá a trenc d'alba, ''i enviá a dir a Holofernes : Dis-

posi el meu senyor que permetin a la teva serventa d'eixir per la

pregária. 'I maná Holofernes ais guárdies de eos que no ho impe-

dissin. I romangué al campament tres dies, i sortia cada nit al con-

gost de Betúlia, i féu l'ablució prop del campament a la font d'aigua.

^I tantost pujava pregava al Senyor Déu d'Israel d'adre^ar la seva

via per a alliberament deis filis del seu poblé. ^I en tornar romanía

pura a la tenda, fins que prenia el seu aliment al vespre.

^"S'esdevingué que el quart dia féu Holofernes un convit pels seus

servents sois, i no cridá a la festa cap deis que acostumava. ^^I di-

gué a Bágoa, l'eunuc que era constituít per damunt de tots els seus

criats : Vés, i conven^ a aquella dona hebrea que está prop de tu,

de venir i menjar i beure amb nosaltres. ^^Car mira que és vergo-

nyós a la nostra fa^ deixar passar una dona semblant sense conéixer-

la, i si aquesta no l'atraiem, es trufaran de nosaltres. ^'Sortí Bágoa

de la presencia d'Holofernes, i entra a ella, i digué : No atardi la

formosa donzella de venir vers el meu senyor per a ésser honorada

en presencia d'ell i beure amb nosaltres el vi del plaer, i esdevindrá

en aquest dia com una filia deis filis d'Assur de les que sojornen al

palau de Nabucodonosor. ^*I li respongué Judit: ¿Qui sóc jo per a

^. — I en lomar romanía pura a la

tenda, fins que prenia el seu aliment al

vespre. És a dir, no es soUava amb im-

puresa legal amb el tráete o participació

en els costuras deis gentils.
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oposar-me al meu senyor? Tot el que és plaent ais seus ulls, apres-

sant-me ho faré, i será aixó la meva alegría fins al dia de la meva

mort.

^^I aixecant-se s'orná amb el mantell i amb tot Tagengament fe-

mení, i la precedí la seva serventa que estengué a térra, davant

d'Holofernes, les pells que rebé de Bágoa peí seu diñar de cada dia,

per a menjar reclinada damunt d'elles. '^I entrant, es prosterna

Judit, i s'abrusá el cor d'Holofernes per ella, i s'agitá la seva ánima.

Car estava molt cobejós d'unir-se a ella i cercava avinentesa per a

enganyar-la, des del dia que la veié. li digué Holofernes : Beu i

sigues amb nosaltres peí plaer. '"Respongué Judit : Bec, senyor, i

és engrandit avui el meu viure més que tots els dies de la meva nai-

xenga. prenent,menjá i begué davant d'ell el que havia preparat

la seva serventa.

s'alegrá Holofernes a causa d'ella i begué molt de vi, tant com

mai no n'havia begut ni un sol dia des que va néixer.

Judit mata Holofernes

(C. XIII.) ^Quan es féu tard s'acuitaren d'anar-se'n els servents

d'ell i Bágoa tancá la tenda per fora, i tragué els que estaven a pre-

sencia del seu senyor, i se n'anaren a llur ja?, car estaven tots lassos

per tal com la beguda havia estat més del compte.

^Fou deixada Judit sola a la tenda, i Holofernes caigut damunt

del seu Hit, car estava tot amarat de vi.

^ Digué Judit a la seva serventa d'estar-se fora del seu dormitori

i esperar la seva sortida com cada dia, puix que digué que sortiria per

la seva pregária; i havia parlat a Bágoa segons aquests mots. s'ha-

vien allunyat tots del davant i ningú no remangué al dormitori, des

del petit fins al gran.

I dempeus Judit prop del Hit d'ell, digué en el seu cor : Senyor

Déu de tot poder, posa l'esguard aquest moment en les obres de les

meves mans per a l'enlairament de Jerusalem, ^car ara és l'avinen-
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tesa de recobrar la teva herencia i d'acomplir el meu propósit per a

destrucció deis enemics que es redre^aren contra nosaltres.

®I acostant-se a la columna del Hit que estava prop del cap d'Ho-

lofernes en despenjá l'alfange, 'i atansada al Hit agafá la cabellera

del seu cap, i digué: Valga'm Déu d'Israel en aquest dia! *I colpi

amb la seva íor^a dues vegades el seu coll, i separa el seu cap, *i

aparta el eos del Hit, i arrencá el conopeu de les columnes. I des-

prés de poc sortí i dona a la seva esclava la testa d'Holoíernes ^°i la

tiraren a l'alforja deis seus menjars, i eixiren les dues enseras segons

llur costura.

I travessaren el caraparaent, donaren la volta a la valí, i pujaren

la rauntanya de BetúHa i arribaren a les seves portes.

SECCIÓ SETENA

DESFETA DELS ASSIRIS

Lloances de Jüdit

digué Judit des de lluny ais que feien guardia sobre les portes:

Obriu, obriu la porta,

arab nosaltres está Déu, el nostre Déu

;

per tal de fer encara for^a a favor d'Israel

i poder contra els seus enemics,

tal com ho ha fet avui.

s'esdevingué que tan punt els homes de la seva ciutat oiren la

seva veu, s'afanyaren a baixar a la porta de llur ciutat i convocaren

els ancians. ^^I corregueren tots ells, del petit al gran,puix que era

cosa extraordinaria per ells que ella vingués, i obriren la porta i les

10 - ANTIC TBSTtUBNT V
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reberen, encengueren foc a les torxes i les voltaren. '*Ella, pero,

els digué amb veu forta

:

Lloeu Déu, lloeu-lo;

lloeu Déu,

el qual no ha decantat la seva misericordia

de la casa d'Israel,

ans castiga els nostres enemics,

amb la meva má, aquesta nit.

prenent la testa de l'alforja, la mostrá, i els digué: Heus aci

la testa d'Holofernes, general en cap de l'exércit d'Assur, i heus aci

el conopeu on jeia en la seva embriaguesa : el colpí el Senyor per la

má d'una dona. Viu el Senyor que m'ha conservat en el camí que

he seguit, car per la seva perdició el seduí la meva fa? i no féu amb

mi pecat de sollament i vergonya.

^''I s'engrescá molt tot el poblé, i amb el cap cot adoraren Déu, i

digueren tots a una : Lloat sigues, oh Déu nostre, que has anorreat

en el dia d'avui els enemics del teu poblé.

^^I li digué Ozias : Beneída sigues, filia, peí Déu Altíssim, entre

totes les dones de damunt la térra. I beneit el Senyor Déu que crea

els cels i la térra que et porta de dret a colpir la testa del princep

deis nostres enemics, car no s'apartará la teva esperanca del cor

deis homes que recorden la íovqa. de Déu per sempre. ^"Ha fet amb

tu aixó Déu per a enlairament etern, per a protegir-te entre els bons

pels quals no planyeres la teva vida, a causa de la humiliació de la

nostra nissaga, ans t'avancares a la nostra ruina anant per camí

dret al davant del nostre Déu.

I digué tot el poblé : Així, així.

21, Ps. cv, i; Ps. cvi, 1.

16. — I no féu amh mi pecat de solía- honor i vol que consti que no l'ha per-

ment i vergonya. Judit bé cura del seu dut en el campament assiri.
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Terror dels assiris

(C. XIV.) *I els digué Judit: Escolteu-me, germans, agafeu

aquest cap i pengeu-lo ais merlets del vostre mur, ben aviat quan

brilli l'aurora i surtí el sol damunt la térra, prendreu cadascú les

vostres eines de guerra i tots els homes ardits sortireu fora la ciutat,

i US donareu un cabdill, i fareu com qui baixa al planell contra la

guardia dels filis d'Assur, pero no hi baixareu. ^Ells prendran llurs

armes i correrán al campament llur i despertaran els generáis de

l'exércit d'Assur, i ensems correrán vers la tenda d'Holofernes i no

el trobaran, i caurá damunt d'ells el temor, i fugiran de la vostra

presencia. *! encalgant-los vosaltres i tots els que sojornen per tota

la muntanya d'Israel, destroceu-los en llurs camins. ^Abans, peró^

de fer aixó, crideu-me Aquior l'ammanita per tal que conegui

aquell que menystenia la casa d'Israel, aquell que era trames contra

nosaltres per a la mort.

^I cridaren Aquior a la casa d'Ozias. Tantost arriba i veié la testa

d'Holofernes en mans d'un home enmig de l'aplec del poblé, caigué

{a.q en térra i defallí el seu esperit. ''Quan torna en si caigué ais

peus de Judit i es prosterna a la fag d'ella, i digué : Beneida tu en

totes les tendes de Judá i en tots els pobles
;
aquells qui s'assabentin

del teu nom s'esbalairan. ^I ara anuncia'm el que has fet aquests

dies. I li innova Judit enmig del poblé tot el que havia fet des que

marxá fins al dia en qué parlaven. ^ Quan cessá de parlar, l'aclamá

el poblé a gran veu, i ressoná el crit de jubilació en la ciutat llur.

^''Veient Aquior tot el que féu el Déu d'Israel, cregué molt en

EU i circumcidá la carn del seu prepuci, i fou admés al poblé d'Israel

fins aquest dia.

Aviat, pero, quan apunta el dia, penjaren al mur la testa d'Holo-

I. — Agafeu aquest cap i pengeu-lo

ais merlets del vostre mur. Costum dels

antics. Judas Macabeu maná també
penjar la testa de Nicanor ais murs de

Sion.

2.

—

Pero nohibaixeu. Judit continua

mostrant-se astuta i els aconsella un
atac simulat amb l'objecte que els

assiris s'assabentin de la fi de llur

cabdill.
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fernes, i tot baró d'Israel prengué les seves armes, i eixiren a esca-

mots pels pendissos de la muntanya.

Els filis d'Assur quan els veieren ho assabentaren a llurs cabdills,

els quals acudiren ais generáis i capitosts i a tots llurs princeps.

anaren a la tenda d'Holofernes i digueren a l'encarregat de tots

els seus : Desperta't, senyor nostre, car els esclaus han tingut la

gosadia de baixar en guerra contra nosaltres, per tal que els perdem

del tot.

Entra Bágoa i tustá a la porta de la tenda, car sospitava que ell

jeia amb Judit. ^^Com sia que ningú no respongué, atansant-se,

entra al dormitori i el trobá al dintell ajagat, mort, i que li havia

estat llevada la testa. '^I a gran veu crida amb plor i gemec i fort

crit, i esquingá els seus vestits.

Entra a la tenda on havia estat Judit estatjada i no la trobá, i

ana corrent vers el poblé cridant: ^^S'han revoltat els esclaus; una

sola dona deis hebreus ha fet ultratge a la casa del rei Nabucodono-

sor; heus aci Holofernes per térra, i sense cap. '^Tan punt oiren

aqüestes paraules, els princeps de l'exércit d'Assur esquiníjaren llurs

túniques, i es torbá molt llur ánima. I es féu aldarull i gran cridó-

ria enmig del campament.

Desfeta dels assiris

(C. XV.) ^Tan punt hagueren esment els que estaven a les ten-

des, s'esbalai'ren peí que s'era esdevingut, ^i caigué al seu damunt

l'esglai i el temor, i no hi havia home que romangués davant del seu

veí, ans escampant-se, fugiren tots ensems per tots els viaranys de

la plana i la muntanya.

els que havien romas a la muntanya a l'entorn de Betúlia també

recularen fugint, i llavors els filis d'Israel, — tot home guerrer d'en-

tre ells,— eixiren en contra.

*I trameté Ozias a Betomestem i a Cobé i a Cola i a tots els llocs

d'Israel missatgers de les coses acomplertes per tal que tots ataques-

sin els enemics fins a llur extermini. ^Quan ho saberen els filis
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d'Israel tots ensems caigueren damunt d'ells, i els colpiren fins a

Cobar. Semblantment també els de Jerusalem acudiren de tota la

regió muntanyenca, car els havien innovat el que havia esdevingut

al campament de llurs adversaris. També els de Galaad i els de

Galilea els atacaren peí flanc amb gran destrona fins que arribaren a

Damasc i a la seva rodalia.

®Els altres que sojornaven a Betúlia atacaren el campament d'As-

sur, el saquejaren i s'enriquiren mo!t. els filis d'Israel, retornant

de la mortaldat, es feren amos de la resta; i els pobles i les masies,

a la muntanya i al pía, foren enfortits amb moltes despulles, la

quantitat de Ies quals era gran.

*Joaquim el gran sacerdot i els ancians deis filis d'Israel que so-

jornaven a Jerusalem vingueren per tal de contemplar els beneficis

que féu el Senyor a Israel i per tal de veure Judit i donar-Ii la pau.

^ Quan arribaren prop d'ella la benei'ren tots ensems i li digueren

:

Tu ets l'enaltiment de Jerusalem, tu la gran alegria d'Israel, tu la

gran gloria del nostre poblé. ^°Has fet tot aixó amb la teva má, has

fet beneficis a Israel i Déu en ells s'ha complagut. Beneída sies peí

Senyor totpoderós fins al temps etern. I digué tot el poblé: Sigui

així.

^^I tot el poblé espolia el campament durant trenta dies, i donaren

a Judit la tenda d'Holofernes i tots els objectes de plata i els Hits i

els vasos i tots els seus atuells, i ella prenent-ho, ho posa damunt la

seva muía i enganxá els seus carros i ho amuntegá damunt. ^^I cor-

rien totes les dones d'Israel per a veure-la i la beneíen, i H feien una

dansa ; i prengué rams a les seves mans i els dona a les dones que

estaven amb ella, ^^i es coronaren amb l'olivera ella i les altres. I

anava al davant de tot el poblé conduint en la dansa totes Ies dones,

i seguien tots els barons d'Israel ornats amb corones i amb himnes

en llurs boques.

9. — Quan arribaren prop d'ella la

beneiren tots ensems i li digueren. Són
les paraules bcn sabudes que l'Església

ha incorporal en la seva liturgia com
una Uoan^a a la Verge Santíssima.
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CÁNTIC DE JUDIT

(C. XVI.) *I comenta Judit aquesta confessió amb tot Israel i

corejava tot el poblé aquesta lloan^a. ^I digué Judit:

Invoquem el meu Déu amb tímpans,

canteu al Senyor amb címbals,

moduleu-li un salm i cántic,

enaltiu i invoqueu el seu nom,

'car el Senyor és el Déu que esmicola les guerres,

*car deis seus campaments, enmig del poblé,

em tragué de la má deis que m'encal^aven.

^ Vingué Assur de les muntanyes del bóreas,

vingué amb les miríades del seus exércits

;

Uur multitud embussava els torrents,

llur cavalleria cobria els cims

;

® digué que abrusaria les meves regions,

que occiria amb el glavi els meus adolescents;

que rebotria els meus nadons per térra,

que donarla com a presa els meus infants,

i espoliarla les meves verges.

El Senyor omnipotent els castiga per má d'una dona

!

*E1 que entre ells era fort no caigué per causa de joves

ni el colpiren els filis deis titans,

ni altíssims gegants el combateren,

ans Judit, filia de Merari, l'enrampá amb la seva bellesa.

^Es despulla de la seva vesta vidual

a enlairament deis que sofríen a Israel,

I . — I comenta Judit. El cant de

Judit és un deis més bells fragments
lírics deis Llibres Sants. Amarada de

gratitud, emportada per l'entusiasme,

Judit canta no la seva gesta sino la

bondat del Senyor que ha colpit el

poderos per la má d'una dona. Es
rabeja en posar de relleu aquest con-

trast que fa palés el poder diví.
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^"ungí la seva he; amb pomada.

Higa les seves trenes amb diadema

i prengué un vestit de lli per a seduir-lo,

la seva sandalia s'endugué el seu esguard,

la bellesa d'ella captiva el seu esperit,

l'alfange travessá el seu coU.

Els perses s'eri(;aren de la gosadia d'ella

i els medes s'horroritzaren peí seu coratge

;

^^¡lavors xisclaren els que m'humiliaven

i temeren els que m'afeblien i s'esglaiaren

:

aixecaren Uur veu i recularen.

^* Els filis de dona els han ferit

i com nois que fugen els feriren

:

es perderen en el combat del meu Senyor.

Cantaré al meu Déu un cántic nou.

Senyor, ets gran i gloriós,

admirat per la puixanga, insuperable.

^'A Tu serveix tota la teva creació,

car digueres i foren fetes les coses,

enviares el teu esperit i fou poblada.

I no hi ha qui resisteixi la teva veu,

'8 car les muntanyes des deis fonaments

amb les aigües serán commogudes

;

les roques davant la teva ía.q

talment cera es fondran

;

pels que et temen, peró. Tu et mostres propici,

^^car és petit tot sacrifici en olor de suavitat,

i més petit tot greix per ais teus holocaustos,

peró qui tem el Senyor és gran per a sempre.

^°Ai deis pobles que s'aixequen contra la meva nissaga!

El Senyor omnipotent els castigará en el dia del judici

donará foc i cues a llurs carns

i ploraran amb sentiment fins a l'eternitat.

17, Gn. i; Ps. XXXII, 9.
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Quan anaren a Jerusalem adoraren Déu. I quan fou purificat el

poblé, oferiren Uurs holocaustos i sacrificis espontanis i ofrenes.

^^I oferí Judit tots els atuells d'Holofernes que el poblé li havia

donat i el conopeu que ella prengué del dormitori d'ell, i els dona a

Déu en presentalla. ^"'I estava el poblé gaudint a Jerusalem a la {a.q

del santuari durant tres mesos, i Judit resta amb ells.

^^Després d'aquests dies retorna cadascú al sen heretatge. I Judit

marxá a Betúlia i remangué tenint cura deis seus béns, i esdevingué

des de llavors famosa en tota la térra. ^*^Molts la desitjaren, pero

cap baró no la conegué en tots els dies de la seva vida, des que

mori Manassés, el seu marit, i fou posat amb el seu poblé. I ana

esdevenint molt gran.

^^Envellí a casa del seu marit fins a cent cinc anys i dona Ilibertat

a la seva esclava, i mori a Betúlia, i l'enterraren a l'espluga del seu

marit Manassés. ^^I la plora el poblé d'Israel set dies.

I repartí els seus béns abans de morir entre els parents de Manas-

sés, el seu marit, i els parents de la seva nissaga.

^"No hi havia qui causés temenqi a Israel els dies de Judit i des-

prés de morir ella durant molts de dies.

De la impuresa legal provinent de la

22. — / quan fou purificat el poblé. mort i enterrament deis gentils.
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NOTICIA PRELIMINAR

Autor i data del llibre d'Ester

Aquest llibre porta el nom de rheroína, de l'alliberadora de l'extermini

decretat per Xerxes I de Pérsia contra el poblé jueu. Els hebreus l'ano-

menen Mehillath-Esther (el rotUe d'Ester) o senzillament Esther.

Els fets narrats s'esdevingueren en temps d'Assuer (Vg.), que segons

les inscripcions persanes s'identifica amb Xerxes I, anomenat pels LXX
Aríaxerxes ('Apxa^ép^T^c;), fiU de Darius I, fill d'Histaspes, el qual regná

de l'any 485 a 465 a. de J. C. La forma hebraica del nom Ahashverosh

correspon a la persa Kahsayarsha, fent-Ia precedir de l'alef prostétic, que

Vg. tradueix per Assuer.

Tant el nom d'Assuer com els detalls que dona d'aquest personatge

el llibre d'Ester, convenen perfectament amb el carácter i el taranná

excéntric de Xerxes I, segons descriu Heródot i altres autors profans : és

el raateix home libidinós, sensual, cruel, inconstant i dement que féu

occir tots els qui treballaven en la construcció d'un pont sobre THelles-

pont, perqué una tempesta el destruí ; i féu flagellar i encadenar les

mateixes aigües de l'Hellespont en un rampell d'ira (Heródot, Vil, 31);

Piti de Lidia, que l'ajudá generosament en la guerra contra Grécia, 11

demaná que servés un deis seus filis enrolat en l'exércit persá, i Xerxes

tot seguit el féu trossejar i féu passar els seus soldats per damunt de les

despulles mutilades del jove (Heródot, VII, 37-39; Séneca, De ira, VII,

17). A la batalla de les Termópiles, segons diu Diodor de Sicilia, posá

els soldats medes a les primeres files de xoc per tal de fer-los matar.

Després del seu fracás a Grécia, Xerxes volgué oblidar els desastres de la

guerra Uiurant-se esbojarradament a tota mena de disbauxes (Heródot,

IX, 108 ss.). Aquest bárbar era l'Assuer o Xerxes I del llibre d'Ester.

És difícil de fixar d'una manera definitiva l'autor del llibre. Els Talmu-
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distes l'atribueixen ais barons de la «gran Sinagoga»; sant Agusti i sant

Isidor de Sevilla, a Esdras; pero tant Tuna com l'altra sentencia presenten

serioses dificultats. Climent Alexandrí, i després d'ell Nicolau de Lira,

Dionis el Cartoixá, Generabrardus, Serarius i molts d'altres, l'atribuei-

xen al mateix Mardoqueu. La majoria deis exegetes católics moderns

(Scholz, Herbst-Welte, Reusch, \'igouroux, Zschokke, Gillet, etc.)

creuen que fou compost, poc temps després deis esdeveniments narrats,

per un jueu habitant en l'imperi persá, utilitzant les memóries de Mardo-

queu. Altres (Cornely, Fillion, etc.) creuen que tota la part primera fins

a IX, 20, és escrita per Mardoqueu, i l'altra fins a X, i, almenys, fou

completada per un altre jueu contemporani. Aquesta opinió és la que a

nosaltres ens sembla més probable.

És cert que les descripcions que fa l'autor de l'atri i de les depen-

déncies del palau, deis costums de la cort, de les intervencions d'Ester,

de l'exalcament de Mardoqueu, etc. exigeixen un testimoni ocular deis

fets. Moltes coses sois podien ésser trameses per Ester i Mardoqueu

(XI, 3 ss.; X, 4 ss.; XIII, 9 ss.; XIV, i ss.); i l'autor havia d'ésser un

personatge influent, puix que podia disposar de l'arxiu reial. No hi ha

res, dones, que dificulti l'acceptació de Mardoqueu com a autor del Uibre,

almenys fins a IX, 20, on es llegeix que «Mardoqueu escriví totes aqües-

tes coses, i, adjuntant-hi una lletra, enviá l'escrit ais jueus.» L'altra part

podia molt ben ésser escrita per Esdras després de la institució de la festa

deis Puriin, erigida per a commemorar els fets d'Ester.

La data de la composició és fácil aixi de deduir. Xerxes (Assuer) regná

des de l'índia a l'Etiopia, damunt cent vint-i-set províncies, que no s'han

de confondre amb les vint satrapies que Darius, fiU d'Histaspes, havia es-

tablert en els seus Estats. Les províncies, eren divisions geográfiques i

étniqucs; les satrapies, eren les divisions administratives. Quan comenta

la narració, Assuer era a Susa, capital de la provincia Susiana, on el rei

deis perses passava llargues temporades. El ter? any del seu regnat era

el 482 a. de J. C. El Uibre, dones, fou escrit a Susa en aquesta época;

l'autor dona copiosos detalls deis noms deis eunucs i ministres del rei;

cita literalment alguns edictes reials, i és tan precisa la narració, que

acusa un contemporani i familiar d'Ester. Altrament, l'estil és el de

l'época de les Cróniques (Paralipómens), d'Esdras i de Nehemias.

Objecte, carácter i divisió del llibre

El drama d'Ester, en el qual es decidí la sort deis jueus exiliáis, es

descabdella a la cort de Xerxes (Assuer). La regina Vasti (en antic
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persa Vahista, excelient; grec Asti, 'AotIv) refusá de presentar-se a exhibir

la seva bellesa davant la gent embriagada, com li havia ordenat el rei,

per la qual cosa fou repudiada per aquest. Providencialment fou elegida

reina, en Uoc de Vasti, una piadosa jueva anomenada Ester, que havia

estat educada i nodrida peí seu parent Mardoqueu. Aquest es congriá

l'odi implacable d'Aman, primer ministre del rei, el qual, per venjan^a,

obtingué d'Assuer un decret d'extermini contra els jueus. Ester, pero,

aconseguí fer-lo revocar; Aman i la seva parentela foren occits, i Mar-

doqueu ocupa el lloc de primer ministre. El poblé, salvat per mira-

ele, esclatá en accions de grácies que constituíren la festa jueva deis

Purim.

L'objecte del Uibre no és sois de justificar la festa deis Purim en

memoria de l'alliberament d'Israel, ans és per a mostrar amb fets histories

com Jahvé tenia cura del seu poblé i el preservava de tota destrucció

en vista del Messias promés. (Cf. X, 12-13; XI, 9 ss.; Xlll, 15 ss.;

XIV, 5 ss.)

Aquest Ilibre, junt amb el Pentateuc, és l'únic que es llegia integra-

ment en el temple i en les sinagogues, i que ha conservat, entre els

jueus, l'antiga forma de rotlle. El Talmud diu: «Els profetes i els

hagiógrafs podran ésser destruits; pero el Pentateuc i el Ilibre d'Ester

són indestructibles.» (Tractat MehUloth, I, 7.)

Aquest Ilibre pot dividir-se en tres parts:

Primera part. — Els jueus amena^ats de niort.

1. Repudi de la reina Vasti (I, 1-22).

2. Elecció d'Ester (II, 1-18).

3. Mardoqueu descobreix una conjuració contra el rei (II, 19-23).

4. Aman demana la destrucció deis jueus (III, 1-15).

5. Mardoqueu i Ester preparen la defensa de Uur poblé (IV, i-iy)-

Segona part. — Salvado del poblé jueu.

1. Ester és rebuda favorablement per Xerxes (V, 1-8).

2. Aman prepara el patibul per a Mardoqueu (V, 9-14).

3. Honors tributats a Mardoqueu peí rei (VI, 1-13).

4. Cástig d'Aman i promoció de Mardoqueu (VI, 14-VIII, 2).

5. Ester aconsegueix la salvació del seu poblé (VIII, 3-IX, 19).

Tercera part. — Supuments deuterocanmncs.

I. Acabament del Ilibre (X, 4-XI, i).
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2. Próleg del Ilibre. El somni de Mardoqueu (XI, 2-XII, 6).

3. Suplement núm. i (XII, 6-XIII, 7) al cap. III, 14.

4. Suplement núm. 2 (XIII, 8-XIV, 19) al cap. IV, 17.

5. Suplement núm. 3 (XV, 1-3) al cap. IV, 8.

6. Suplement núm. 4 (XV, 4-19) al cap. V, i s.

7. Suplement núm. 5 (XVI, 1-24) al cap. VIII, 13.

Text i versions

Del Ilibre d'Ester s'han conservat dos textos: l'hebreu, més abreu-

jat, i el grec, més extens. «Librum Esther — diu sant Jeroni — , uarüs

translatoribus constat esse uitiatum
,
quem ego de archiuis Hebrae-

orum releuans, uerbum e uerbo pressius transtuli. Quem librum editio

uulgata (és a dir, el text grec divulgat a l'Orient i la versió llatina ítala

estesa a l'Occident abans de sant Jeroni) laciniosis hinc inde uerbo-

rum sinibus trahit: addens ea, quae ex tempore dici poterant et audiri,

sicut solitum est scholaribus disciplinis sumpto themate, excogitare

quibus uerbis uti potuit, qui iniuriam passus est, uel ille, qui iniuriam

intulit. Vos autem, o Paula et Eustochium... per singula uerba nostram

translationem aspicite, ut possitis cognoscere me nihil etiam argumen-

tasse addendo, sed fideli testimonio simpliciter, sicut in hebraeo habetur,

historiam hebraicam latinae linguae tradidisse.» (Praef. in l. Esther.^

Sant Jeroni, dones, tradui fidelment i literalment el text hebreu, consi-

derat per ell com l'únic genui. Les amplificacions que es troben en

el grec — considerades com a fragments deuterocanónics— , les posá

com a apéndixs; és el criteri que han seguit la majoria deis editors

i traductors, sense que aixó Uevi res a la historicitat d'aquells frag-

ments.

Aquests complements grecs són antiquíssims, i certament provinents

d'un text hebreu. Gorionides, escriptor jueu del segle viii, en cita

diversos fragments al peu de la Uetra; es troben també en la paráfrasi

caldaica; en la versió grega de Teodoció, en la qual, com afirma Oríge-

nes, tots els fragments anomenats deuterocanónics, figuraven integra-

ment. Hi ha sobretot un testimoni contundent de l'autenticital d'aquells

fragments en la subscripció del text grec, feta l'any 4 del regnat de

Ptolomeu i Cleopatra, bastants anys abans de J. C. (Cf. Cornely,

Intr., vol. II, I [1897], pp. 418 ss.). És per aixó que els Pares del Con-

cili Tridentí, recolzant en els testimonis de tota l'antiguitat, els decla-

raren canónics.
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La nostra versió respon al text hebreu i pels suplements deuterocanó-

nics o canónics, al text grec.

El carácter historie del Ilibre queda suficientment avalat (a més del que

hem dit més amunt), per l'indole interna del seu contingut, per la precisió

amb qué s'esmenten els noms propis, perla coordinació amb el que sabem

de la história deis perses, i sobretot per la continua celebració de la festa

deis Puritn, la causa i l'origen de la qual exposa el Ilibre.





PRIMERA PART

EL POBLE JUEU AMENAgAT DE MORT
(I, i-IV, 17)

Repudi de la reina Vasti

(C. L) s'esdevingué que, després d'aquestes coses, en els dies

d'Assuer (l'Assuer que regná de l'India fins a l'Etiopia sobre cent

vint-i-set províncies) ^en aquells dies en qué seia el rei Assuer en el

tron, a Susa, la capital, ^ en el ter^ any del seu imperi, féu un convit

a tots els seus princeps i servents, a l'exércit deis perses i deis me-

des i ais prefectes de les províncies, *per a mostrar les riqueses del

seu reialme i l'esclat de la magnificencia del seu poder durant molts

dies, cent vuitanta dies. ^ Transcorreguts aquests, el rei féu un altre

convit de set dies, en el pati del jardí del palau reial, a tot el poblé,

1.— Després (Taqüestes coses. ElsLXX desgraciada contra l'Egipte. — Féu un
comencen relatant un somni de Mardo- convit. Els reis persans, segons els

queu que comprén 1 7 versets, els quals historiadors grecs, solien donar grans

la Vg. posa en apéndix (XI, 2-XII). La ápats quan preparaven alguna campa-
Vg., seguint l'hebreu, comenga : «In nya o quan en tornaven. En aquesta

diebus Assueri qui regnauit ab India ocasió el convit era per a ocultar el

usque Aetiopiam.» En el Gr. manca desastre sofert.

«a l'Etiopia.» — Arlaxerxes, stgons t\s 4. — Cent vuitanta dies . Els comen-
LXX, Assuerus, la Vg. — Xerxes I. sais no eren, evidentment, els matei-

(Cf. Noticia preliminar.) xos, sino que se succeíen els uns ais

2. — Susa, capital de la Susiana, so- altres, segons anaven arribant de les

bre l'Euleu, una de les residéncies deis diverses provincias i satrapies.

reis de Pérsia. 5
.

—

En el pati del ¡ardí. L'apadana o

3. — En el terf any del seu imperi. El sala del tron, completament separada

482, de retom de la seva campanya del palau reial, era una immensa sala

1 1 - IMTIC TESTÁUENT V
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del més petit al més gran, que es trobava a Susa, la capital. "^Ta-

pissos de cotó blancs, verds i blaus, per mitjá de cordons de lli i

porpra, penjaven de barres d'argent i de columnes de marbre. Els

divans eren daurats i argentats damunt d'un paviment de pórfir, de

marbre blanc, de nacre i de marbre negre. 'Hom servia la beguda

en veires d'or de diferents formes, i vi reial, a balquena, com esqueia

a la liberalitat del rei.

l'ordre era de no constrényer ningú a beure, perqué el rei havia

manat a tots els majordoms de la seva casa de conformar-se al daler

de cadascú.

^ També Vasti la reina dona un convit a les dones al paiau del

rei Assuer.

^''El seté dia, en sentir el cor del rei els alegrois del vi, ordena a

Maunan, Bazata, Harbona, Bagata, Abgata, Zetar i Carcas, els set

eunucs que servien davant el rei Assuer, 'M'introduir a la seva pre-

sencia la reina Vasti amb la diadema reial, per a mostrar ais pobles

i ais princeps la seva beutat; perqué era d'aspecte gentil. ^^Peró la

reina Vasti refusá de presentar-se segons el manament del rei donat

per mitjá deis eunucs ; i s'enfurismá el rei molt i molt, i s'arborá

d'ira.

^^Llavors el rei pregunta ais savis que eren sabedors deis temps:

(perqué els afers del rei eren sempre proposats davant d'aquells que

sabien la Ilei i el dret ;
^*

i els més a la vora d'ell eren Carsena,

Setar, Admata, Tarsin, Mares, Marsana i Mamucan, els set princeps

de Pérsia i de Média, que veien la fa^ del rei i que ocupaven el pri-

mer rang en el reialme :) ^^¿Qué s'havia de fer a la reina Vasti, per

de prop d'una hectárea de superficie,

situada al nord de l'acrópolis de Susa.

Segons les reconstruccions arqueológi-

ques, eslava voltada de jardins; dues

grans estatúes separaven els jardins de

la terrassa, i d'aquesta es davallava a

la pla^a d'armes per una escala amplis-

sima. Aquests detalls de la magnifi-

cencia deis reis de Pérsia, están confir-

máis per les excavacions fetes a Susa

el 1884-1886 per Dieulafoy.

7. — La Vg. diu: «Bibebantqui inui-

laii erant, aureis poculis, el aliis aique

aliis uasis cibis inferebantur, etc.»

11. — La diadema. Gr. kidaris, una
mena de turbant acabat en punta en la

pan superior.

12. — La reina Vasti refusá. Cf. la

Noticia preliminar.

14. — Els LXX donen solament tres

noms.
La Vg. en posa set.
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no haver executat l'ordre del rei Assuer, donada per mitjá deis eu-

nucs? digué Mamucan davant el rei i els princeps : No sois con-

tra el rei ha mancat la reina Vasti, sinó contra tots els princeps

i contra tots els pobles de totes les provincies del rei Assuer.

^''Puix que, en saber totes les dones aquesta feta de la reina

Vasti, vindran a menysprear llurs marits, dient : El rei Assuer havia

ordenat d'introduir a la seva presencia la reina Vasti, i ella no hi

ana. ^^Des d'ara, les dames de Pérsia i de Media que hagin sabut

la feta de la reina, ho retrauran a tots els princeps del rei, i haurá

molt menyspreu i enuig. Si plau al rei, mani un edicte reial, i

sigui inscrit entre les liéis de Pérsia i de Media, talment que sigui

irrevocable, segons el qual Vasti no pugui comparéixer més a la pre-

sencia del rei Assuer; i doni el rei el seu regne a una altra, millor

que ella. en ésser conegut l'edicte del rei en tot el seu vast

imperi, totes les dones tributaran honor a llurs marits, des del més

gran al més petit.

^^I el consell plagué ais ulls del rei i deis princeps, i el rei féu com

havia dit Mamucan. I enviá lletres a totes les provincies del reial-

me, a cada provincia segons la seva faisó d'escriure i a cada poblé

segons la seva llengua
;
que tot marit fos amo a casa seva, i que

parlés la llengua del seu poblé.

Elecció d'Ester

(C. II.) ^Després d'aquestes coses, quan la indignació del rei

Assuer fou mitigada, es recordá de Vasti, del que ella havia fet i del

que havia decretat contra ella. ^I els qui estaven de servei vora el

rei li digueren : Cal cercar per al rei donzelles d'aspecte gentil
; ^que

estableixi el rei en totes les provincies del seu reialme delegáis, que

congreguin totes les donzelles d'aspecte gentil, a Susa, la capital, al

gineceu, a la cura d'Egeu, l'eunuc reial, custodi de les dones, que

3. — ^ la cura d'Egeu. Vg.: «Sub El gineceu o palau on habitava la

manu Egei eunuchi.» Egeu no és cap reina i les altres esposes i concubines
nom propi, significava el guarda o el reials, estava separat de la casa del rei,

superintendent del gineceu o harem pero els dos palaus es comunicaven
reial. directament pels jardins de Vapadana.
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les proveirá deis cosmétics adients ;
*

i- la donzella que plagui ais uUs

del rei, regni en Uoc de Vasti, La cosa plagué ais ulls del rei i ho

féu així.

^Hi havia a Susa, la capital, un jueu que nomia Mardoqueu, fiU

de Jaír, fill de Semei, fiU de Cis, del llinatge de Benjamí
;
^que havia

estat emmenat de Jerusalem entre els captius deportats amb Jeco-

nias, rei de Judá, per Nabucodonosor, rei de Babilonia. I havia

criat Edissa, que és Ester, filia del seu oncle, car no tenia ni pare ni

mare; i la donzella era molt formosa i de visatge gentil. Morts son

pare i sa mare, Mardoqueu l'havia adoptada per filia.

*S'esdevingué, dones, que, en haver-se divulgat l'edicte reial i el

seu acord, i en haver-se congregat un gran nombre de donzelles a Su-

sa, la capital, a carree d'Egeu, Ester fou també presa per a la casa del

rei, confiada a Egeu, custodi de les dones. la donzella plagué ais

seus ulls, i trobá gracia davant d'ell; per aixó ell s'apressá a proveir-

la de cosmétics adients i de ració, i a donar-li set donzelles tríades

de la casa del rei, i la féu passar amb elles al millor indret del gine-

ceu. Ester no revela ni el seu poblé ni la seva nissaga, perqué

Mardoqueu li havia prohibit de parlar-ne. '^I Mardoqueu es passe-

java cada dia davant el pati de l'harem per saber com es trobava

Ester i com era tractada.

Ara, quan tocava el torn a una donzella d'anar vers el rei As-

6, n Rg. XXIV, 15; Inf. XI, 4.

5-6. — Mardoqueu... que havia estat tra», el qual canviá peí nom persa

emmenat. Que no es refereix a Mar- Ester= astre. Era costum, a la cort de

doqueu, ans al seu avantpassat Cis, Pérsia, de canviar els noms deis perso-

que fou deportat per Nabucodonosor natges en altres que fossin adients a

(« eo tempre, quo lechoniam regem llur condició, per tal de fer oblidar

luda», com afegeix Vg.); altrament, el nom propi.

—

Filia del seu oncle.

Mardoqueu tindria uns cent vint anys Vg. diu: «filia fratris sui», i en aquest

(puix que la deportació de Jeconias cas Ester seria cosina de Mardoqueu,
s efectúa el 599). Referint-se qüea.Cis, mentre l'hebreu i els LXX fan d'Ester

que és la cosa més probable, Mardo- la neboda de Mardoqueu. Vg. diu

queu devia teñir de trenta a quaranta també que l'adoptá com a filia, la qual

anys. El nom de Mardoqueu (hebreu cosa no contradiu els LXX que porten

— Mardekai) és babilonenc i no jueu, que volia fer de la noia la seva muUer.
la qual cosa fa suposar que nasqué a Si Ester era única hereva deis seus

Babilonia. pares, segons la Llei havia d'emmari-

7.

—

Ester. Vg. diu: «Edissae, quae dar-se amb un próxim parent de la

altero nomine vocabatur Esther.« Edis- mateixa tribu,

sa és nom hebreu que significa «mur-
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suer, després d'haver-se passat dotze mesos complint el que era

prescrit a les dones (perqué tant durava el temps de llurs adremos

:

sis mesos amb oli de mirra i sis mesos amb perfums i ceretes d'ús

entre les dones), ^^la donzella anava vers el rei, i li era permés

d'emportar-se'n el que volgués de la casa de les dones a la casa del

rei. ^*Se n'hi anava al capvespre, i l'endemá matí passava a la se-

gona casa de les dones, a carree de Susagaz, eunuc del rei i custodi

de les concubines. No tornava més vers el rei, llevat que el rei la

desitgés i fos cridada peí seu nom.

I en tocar el torn a Ester, la filia d'Abihaíl, oncle de Mardoqueu,

que riiavia adoptada per filia, d'anar vers el rei, no demaná res més

fora d'alló que li fou indicat per Egeu, eunuc del rei, custodi de les

dones. I Ester plaía ais uUs de tots els qui l'esguardaven. Ester

fou, dones, conduída al rei Assuer, en la seva casa reial, el desé mes,

que és el Tebet, l'any seté del seu regnat.

I el rei ama Ester entre totes les dones ; i trobá gracia i benvo-

len?a ais seus ulls més que totes les altres donzelles
;
tant, que li

cenyí la diadema reial a la testa i la féu reina en lloc de Vasti. I

el rei dona un gran convit a tots els seus princeps i ais seus servents,

el convit d'Ester; alleujá les províncies i atorgá mercés a la mida de

la facultad reia .

MARDOQ.UEU CONTREU MÉRITS DAVANT EL REI

La segona vegada que eren acoblades les donzelles, Mardoqueu

restavaa la porta del rei. ^"I Ester, conforme li tenia ordenat Mar-

16. — El Tebet. Era comprés entre

desembre i gener. — L'any seté. El

479 abans de J. C. Era, dones, des-

prés de la desastrosa expedició de Xer-
xes contra la Grecia. Durant els pre-

paratius i el temps de l'expedició, Ester

degué romandre en el gineceu o ha-

rem, i no fou desposada com a reina

fins al retorn del rei. Aixó explica l'in-

terval de quatre anys passats entre el

repudi de Vasti l'elevació d'Ester.

18. — Alleujá. La Vg. diu : «Et dedit

réquiem uniuersis prouinciis, ac dona
largitus est iuxta magnificentiam prin-

cipalem.» Totes les versions vénen a

dir el mateix : que es tractava d'una
disminució o condonació d'impostos;

d'aixó, se'n deia fer reposar el pais

(cf. Heródot, III, 67).

19. — Mardoqueu reslava a la porta,

del palau. EU no deixava de vetUar

per Ester. Xenofont parla sovint de
com els principáis deis perses tenien el

costum de passejar i conversar a la
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doqueu, no havia declarat ni la seva nissaga ni el seu poblé; perqué

Ester seguía les ordres de Mardoqueu com quan era educada per ell.

En aquells dies en qué Mardoqueu estava assegut a la porta del

rei, Bagatan i Tares, dos eunucs del rei, custodis de la porta, en-

duts per la cólera, tractaven de posar la má damunt el rei Assuer.
^'^ Pero en heure esment d'aixó Mardoqueu, ho denuncia a la reina

Ester, i Ester en parla al rei en nom de Mardoqueu. Esbrinada la

cosa i trobada certa, ambdós eunucs foren penjats en un pal. I aixó

fou registrat en el Ilibre de les Cróniques, a presencia del rei.

Aman i el decret d'extermini contra els jueus

(C. III.) ^ Després d'aquestes coses, el rei Assuer exalcá Aman,

fill d'Amadata, del país d'Agag; i posa el seu setial per damunt de

porta exterior del memnónium; la pre-

séncia de Mardoqueu en aquell indret

no podia, dones, inspirar cap sospita.

Vg. diu: «Cumque secundo quaereren-

tur uirgines, et congregarentur, Mar-
dochaeus manebat ad ianuam regis.»

Aquest nou acoblament de donzelles,

segons III, 7, degué ésser entre l'any

seté i el tretzé del regnat de Xerxes.

Aquest fet d'anar renovant de tant en
tant les dones del príncep, entrava de

pie (i encara ara) en els costums
orientáis. Aixó havia d'augmentar en-

cara més el neguit de Mardoqueu.
21. — Dos eunucs. Aquest verset que-

da molt resumit en els LXX. Ve a

significar, segurament, que la presén-

cia de Mardoqueu en aquell lloc els

molestava, puix que peí seu parentiu

amb la nova reina no podien allunyar-

lo, i, en canvi, podia descobrir el

complot que estaven tramant contra

el rei. Vg. dona més detalls i el text

resulta més ciar; diu: «Eo igitur tem-
pore que Mardochaeus ad regis ianuam
morabatur, irati sunt Begathan et Tha-
res, dúo eunuchi regis, qui ianitores

erant, et in primo palatii limine praesi-

debant: uolueruntque insurgere in re-

gem et occidere eum.»

22. — En heure esment. Segons Flav.

Jos., la conspiració fou descoberta peí

jueu Barnabás, el qual ho comunicá
a Mardoqueu, i aquest ho contá tot a

a Ester, i ella al rei, de part de Mardo-
queu, com diu Vg.: «Ex nomine Mar-
dochaei, qui ad se rem detulerat.»

23. — Les Cróniques. (Jo és, en els

annals que es conservaven després en
l'arxiu reial. La redacció metódica deis

annals del reialme i de les gestes deis

reis, era un costum de la cort de Pérsia,

com ho havia estat també de les corts

deis reis de Ninive i de Babilónia. Cté-

sias veié els annals reials. D'aquests

tragué, encara que de segona má, Ni-

colau de Damasc els detalls que dona
sobre les batalles de Pasagard, entre

Cirus i Astiages. (Vigodroux, Bibl.

Pol.).

I. — Aman. Era un meda, originari

de la provincia d'Agag, de la Média.
No té res a veure amb la descendencia

amalecita d'Agag, com s'havia cregut

algún temps. Sabem per les inscrip-

cions de Khorsabad que el país d'Agag
formava part de la Média. No deixa

d'ésser aquest detall una prova de la

valor histórica del Ilibre d'Ester.
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ots els princeps que eren amb ell. tots els servents del rei, que

eren a la porta del rei, s'agenollaren i es postraven davant Aman,

perqué així ho havia ordenat el rei, pero Mardoqueu no s'agenoUava

ni es postrava. ' Els servents que eren a la porta del rei, digueren a

Mardoqueu: ¿Per qué traspasses el manament del rei? *Ara, com

sia que ells li ho repetien cada dia, i ell no se'ls escoltava, ho

denunciaren a Aman, per veure si la resolució de Mardoqueu seria

mantinguda, car ell els havia dit que era jueu. ^ Aman veié que

Mardoqueu no s'agenollava i no es postrava davant d'ell; i Aman

s'enutjá fora mida. ^ Pero desdenyá de posar la má sobre Mar-

doqueu solament (que ja li havien declarat el poblé de Mardoqueu)

i Aman cuida destruir el poblé de Mardoqueu, tots els jueus que es

trobaven en el reialme d'Assuer.

El primer mes, que és el mes de Nisan, l'any dotzé del rei As-

suer, es llanca el Pur, és a dir, la sort, davant Aman, de dia en dia i

de mes en mes, fins el mes dotzé, que és el mes d'Adar. * Llavors

Aman digué al rei Assuer : Hi ha un poblé escampat entre els po-

ble's de totes les províncies del teu regne, que viu apartat de tots,

les liéis del qual són diverses de les de tot altre poblé, i que no ob-

serven les liéis del rei, i no interessa al rei de tolerar-los. ^ Si plau

al rei, escrigui's que siguin destruits ; i jo pesaré deu mil talents

d'argent entre les mans deis encarregats d'hisenda, perqué siguin

4. — Ho denunciaren a Aman. Ve
a dir: Per veure si el motiu que do-
nava Mardoqueu per a refusar l'ho-

menatge a Aman — l'ésser jueu —

,

seria admés com una excusa válida.

Segurament que Mardoqueu conside-

rara aquesta prostemació com un acte

idolátric.

7. — L'any dotié. Era el 474 a J. C.
Vg. diu: «Mense primo (cuius uocabu-
um est Nisan)» marq-abril.— Llan(á

el Pur, sembla més aviat un derivar de

l'antic persa, corresponent al llatí pars.

Vegeu el text del decret d'Aman en
XIII, fragment B.

Les supersticions d'aquella época
menaren Aman a fixar la desfeta deis

jueus en un dia determinar per les feri-

lleries persanes. Davanr la pregunta
que hom feia per a saber el destí, la

sort (pur) donava Toracle per si o per
no. (Sobre les supersticions deis per-

ses, cf. Heródot, III, 128; Xenofont,
Cyrop. I, 6, 46.) Si la desfeta deis

jueus havia d'esdevenir-se, segons la

fetilleria del pur, en el mes Adar
(comengament de marq), els jueus

tenien encara una bona temporada
per a prevenir-se.

9. —Deu mil talents d'argent. Si eren
talents hebreus, farien uns 85.000,000
de pessetes; si eren babilonencs, equi-

valdrien a uns 21.000,000. Aman con-
fiava recollir aquest diner per la confis-

cació deis béns deis jueus condemnats
a mort.
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portats al tresor reial. ^° Llavors el rei es tragué l'anell de la má, i

el dona a Aman, fiU d'Amadata, del país d'Agag, enemic deis jueus.

I el rei digué a Aman : El diner és teu, el poblé també, íes-ne el

que et sembli.

El dia tretzé del primer mes foren cridats els secretaris del rei,

i hom escrivi conforme a totes les ordres d'Aman, ais sátrapes del

rei, ais governadors de cada provincia i ais caps de cada poblé, i a

cada provincia segons la seva escriptura, i a cada poblé segons la

seva llengua, i en nom del rei Assuer fou escrit i segellat amb l'anell

reial. I foren enviades lletres per mans deis correus a totes les

províncies del rei per a destruir i matar i exterminar tots els jueus,

joves i vells, infants i dones, en un mateix dia, el tretzé del mes dot-

zé, que és el mes d'Adar, i per a arrabassar llurs béns.

La copia de l'escrit que es donava per manament a cada provin-

cia, fou publicada en tots els pobles, a fi que estiguessin aparellats

per a aquell dia. Els correus partiren encontinent segons l'ordre

del rei, i l'edicte fou promulgat a Susa, la capital. I mentre el rei i

Aman feien convits, la ciutat de Susa s'estremia.

Angúnia dels jueus i el determini d'Ester

(C. IV.) ^Tot d'una que Mardoqueu sabé tot el que passava, es-

quin^á els seus vestits, es vestí de sac i cendra, i eixí peí mig de la

ciutat clamant en alta i amarga veu. pervingué fins a la porta

15. — Els correas. Sembla que el

servei de correus fou inventat aPérsia,

en temps de Cirus, segons els historia-

dors grecs. Aquests «correus» eren

rapidíssims: utilitzaven cavalls de les

estables reíais, criats especialment per

a aquest servei en les valls de la Mé-
dia.

—

En un mateix dia... del mes dot^e.

El dia 15 del mes Adar, com havia

caigut en sort. Actualment els jueus

celebren l'alliberament dels seus avant-

passats els dies 13, 14 i 15 Adar; el

primer dia és dejuni, en memória del

dejuni d'Ester; els altres dies són de

festa.

15. — Partiren encontinent. La Vul-

gata diu: « Festinabant cursores qui

missi erant, regis imperium implere.

Statimque in Susam pependit edi-

ctum.»
I . — Esquinfá els seus vestits. Era

costum dels jueus davant d'un des-

conhort o d'una calamitat pública,

com de veslir-se un sac i escampar-se

cendra al damunt, i fer grans crits

¡ planys per les places.
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del rei, perqué a ningú, vestit de sac, no era lícit de franquejar la

porta reial. ^ A cada provincia, pertot on arribava l'ordre del rei i el

seu edicte, hi hagué gran desconhort entre els jueus; dejunaven,

ploraven, es lamentaven, sac i cendra servien de Hit a molts.

* Vingueren les donzelles d'Ester i els seus eunucs, i li ho referi-

ren ; i la reina se'n condolgué fortament ; i enviá vestits a Mardo-

queu perqué se'ls posés i es tragués de sobre el sac
;
pero no ho

acceptá. ^ Llavors Ester, crida Atac, un deis eunucs que el rei

havia posat al servei d'ella, i li ordena d'anar a Mardoqueu a dema-

nar qué era alió i per qué.

^ Sortí, dones, Atac vers Mardoqueu, a la pla^a de la ciutat,

davant la porta del rei. I Mardoqueu li contá tot el que havia suc-

ce'it, i li féu avinent la suma de diner que Aman havia promés de

pesar per al tresor reial en paga de la matanga deis jueus. ^ Li dona

també una copia de l'edicte publicat a Susa per a llur extermini, a fi

que el mostrés a Ester, l'assabentés de tot, i li recomanés de presen-

tar-se al rei per tal d'intercedir a favor del seu poblé.

^ Atac torna a Ester i li referí les páranles de Mardoqueu. Lla-

vors ordena a Atac d'anar a dir a Mardoqueu : Tots els servents

del rei i el poblé de les seves províncies saben que si algú, home o

dona, va al rei, al pati de dintre, sense ésser cridat, per una Ilei

única s'enduu pena de mort, a menys que el rei no decanti vers ell

el ceptre d'or ; llavors té salvada la vida; i jo no he estat cridada per

anar al rei ja fa trenta dies. I foren referides a Mardoqueu les

paraules d'Ester.

5
.

—

Que era alió? Qo és, per qué ves-

tía de dol i per quina raó no volia lle-

var-se el sac o cilici.

1 1 .

—

No he estat cridada.. . ja fa trenta

dies. Donat l'humor atrabiliari d'Assuer

tenint en compte les Ueis que regula-

ven les audiéncies reials, Ester no gosa
presentar-se tot seguit al rei ; i a més
té motiu de creure que hagi caigut en
desgracia del sobirá, puix que «ja fa

trenta dies» que el rei no ha mostrat
desig de veure-la. I en aqüestes cir-

cumstácies ¿com demanar una audién-

cia per proposar un favor tan extra-

ordinari? Per altra banda, mancaven
encara onze mesos per a l'execució

del decret, i a Ester, durant aquell llarg

periode,se li haurien ocorregut altres

mitjans per a solucionar un afer tan

complicat. Pero Mardoqueu apressa

Ester que intervingui sense pérdua de

temps prop del sobirá ; car el decret

ja havia estat publicat, i era de témer
que el furor popular, fomentat pels par-

tidaris d'Aman, no esclatés en diversos

indrets abans del dia establert.
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I Mardoqueu féu donar aquesta resposta a Ester : No t'imaginis

pas que tu sola t'alliberarás d'entre tots els jueus, perqué ets a casa

del rei. Car, si ara tu callaves, socors i alliberament pervindrien

ais jueus d'alguna altra part
;
pero tu i la casa del teu pare us per-

dreu; i ¿qui sap si per a aquesta hora justament t'han fet arribar al

regne ?

Llavors Ester féu dir a Mardoqueu : Vés, i aplega tots els

jueus que són a Susa, i dejuneu per mi, sense menjar ni beure du-

rant tres dies, nit i dia. Jo també amb les meves donzelles dejunaré

igualment, i després aniré al rei, encara que sigui contra la Ilei; i si

he de morir, moriré.

"Mardoqueu se n'aná i féu tot alió que Ester li havia ordenat.

i^. — D'alguna altra part... Mardo-
queu manifesta la seva fe en les pro-

metences divines, encara que no es-

menti el nom de Déu. EÍl sap que
Israel és immortal, i Déu té sempre
a má l'instrument que calgui per a sal-

var-lo. I ¿qui sap si aquesta vegada

és Ester. ? Per alguna cosa ha estat

enlairada a tan alta dignitat. Així

raonava, i encertadament, Mardoqueu.
15.

—

F¿u dir. Es a dir, Ester enviá a

dir a Mardoqueu: Vés, etc. Com diu

Vg.: «Rursumque Ester haec Mardo-
chaeo uerba mandauit.»

16. — Dejuneu per mi. L'hebr., els

LXX i la Vulgata diuen: «Pregueu per

mi, sense menjar ni beure, etc.»

Tres dies. Qo és, una part de dues
nits i un dia sencer, puix que Ester

menjá amb el rei abans del tercer dia.

«Tres dies i tres nits», era una mane-
ra de dir deis jueus (cf. Mt. XII, 40).

Vegeu l'exhortació de Mardoqueu
a Ester en XV, 1-3, fragments D.
Mardoqueu i Ester imploren la pro-

tecció de Déu, cf. XIII, 8-XIV, frag. C.

Vegeu també la presentació d'Ester

al rei, en XV, 4 ss., frag. E.



SEGONA PART

SALVACIO DEL POBLE JUEU

(V. i-X. 5)

El coNViT d'Ester

(C. V.) ^ Al tercer dia es posa Ester el seu abillament reial i s'atu-

rá en el pati interior de la casa del rei, davant la cambra reial. El

rei estava assegut en el tron, en la cambra reial, enfront de l'entra-

da. ^ I en veure el rei la reina Ester dempeus en el pati, ella trobá

gracia ais uUs d'ell; el rei decanta vers Ester el ceptre d'or que

tenia a la má; i Ester avancá i toca la punta del ceptre. digué el

rei: ¿Qué tens, reina Ester, i qué demanes? Ni que fos la meitat

del meu regne, se't donará. * I Ester digué : Si plau al rei, vingui

avui el rei amb Aman al banquet que li he aparellat. ° I respongué

el rei : Cerquen tot seguit Aman, per tal d'executar el que ha dit

Ester.

Vingué, dones, el rei amb Aman al convit que Ester havia apare-

llat. ^ I digué el rei a Ester en el banquet del vi: ¿Qué desitges?

Ni que sigui la meitat del meu regne, l'haurás. 'Llavors respongué

I.

—

Enfront de ¡'entrada. En els pa- i aquest pot veure a ella, que és a fora

laus reials el iron era posat ordiná- en el pati.

riament enfront de l'ingrés. Ester s'a- Aquests dos versets es troben am-
tura davant la cambra reial , de tal pliats amb gran riquesa de detalls en la

faisó que, a través de l'entrada oberta, part deuterocanónica (XV, 4-19).
pot veure el rei assegut en el tron,
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Ester i digué : Heus ací la meva demanda i el meu desig :
* Si he

trobat gracia ais uUs del rei, i si plau al rei d'atorgar la meva de-

manda i d'acomplir el meu desig, que el rei vingui amb Aman al con-

vit que jo els aparellaré, i demá faré al rei la resposta que demana.

Aman prepara el patíbul per a Mardoq.ueu

^ Aman eixí aquell dia contení i alegre de cor; pero en veure

Mardoqueu a la porta del rei, que no s'alcava ni es movia davant

d'ell, s'enfelloní contra Mardoqueu. '°Amb tot. Aman es con-

tingué i vingué a casa seva, i enviá i convoca els seus amics i Zares

la seva muller. Aman els parla de la magnificencia de les seves

riqueses, del gran nombre deis seus filis, i de tot el que havia fet el

rei per a honorar-lo i enaltir-lo per damunt deis seus princeps i ser-

vents. ^-
1 afegí Aman: Fins la reina Ester no féu venir amb el rei

ningú més que a mi al convit que dona, i fins demá també sóc con-

vidat per ella amb el rei. ^'Peró tot aixó no em basta mentre vegi

aquell jueu de Mardoqueu assegut a la porta del rei. ^* Zares

la seva muller, i tots els seus amics li digueren : Que hom prepari

una forca alta de cinquanta colzades, i demá matí demana al rei que

hom hi pengi Mardoqueu ; i te n'anirás joiós al convit amb el rei. I

plagué aixó ais uUs d'Aman i féu preparar la forca.

Els honors capgirats

(C. VI.) ^ Aquella nit el rei, havent perdut el son, es féu dur

el Ilibre deis Annals, les Cróniques ; i les llegiren davant el rei.

14.

—

Unaforca alta de cinquanta colxfl-

des. L'al^ada hiperbólica — vint-i-cinc

metres— vol fer ressaltar més la magni-
tud humiliant del suplici. Tots donen
per descomptat que, Assuer tan fácil de

convéncer per a decretar l'extermini deis

jueus, no sabia negar al seu conseller

predilecta Aman el cap de Mardoqueu.

I.

—

El Ilibre deh annals. En la Cort
de Pérsia, com en les altres Corts de

Ninive, Babilonia, Jerusalem existien

els historiadors professionals, a sou

del rei, amb l'encárrec d'escriure la

Crónica deis esdeveniments cabdals del

reialme.
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Hom trobá escrit que Mardoqueu havia denunciat pertocant a Ba-

gatan i Tares, els dos eunucs del rei, custodis del palau, que havien

volgut posar la má sobre el rei Assuer. ^ I el rei digué : ¿ Quin

honor o quina distinció hom ha conferit a Mardoqueu a causa

d'aixó? I respongueren els servents del rei qui eren vora d'ell : No

s'ha fet res amb ell. *Llavors digué el rei : ¿ Qui hi ha al pati? (Ara

Aman havia vingut al pati exterior de la casa del rei, per demanar al

rei de fer penjar Mardoqueu en la forca que ell havia preparat.)

els servidors del rei H respongueren : Heus ací, Aman és al pati. I el

rei digué : Que entri. Entra, dones, Aman i el rei li digué : ¿Qué

caldria fer per a l'home a qui el rei vol honorar ? I digué Aman en

el seu cor: ¿A qui voldrá el rei honorar més que a mi? respon-

gué Aman al rei : Per a l'home que el rei vol honorar, cal prendre un

abillament reial, del qual es vesteix el rei, i un cavall que el rei ca-

valqui, i damunt la testa del qual sigui posada la corona reial; ^i que

es consigni el vestit i el cavall a un deis principáis caps del rei, per tal

de fer posar aquell vestit a l'home a qui el rei desitja honorar, i per

fer-li recorrer a cavall la gran placa de la ciutat, ^mentre es pregone-

ra davant d'ell: Així és fa amb l'home que el rei vol honorar.

^"Llavors el rei digué a Aman: No triguis, dones, pren l'abillament

i el cavall, com tu has dit, i fes-ho així amb el jueu Mardoqueu,

que seu a la porta del rei : no ometis res de tot el que has indicat.

Aman prengué l'abillament i el cavall, revestí Mardoqueu i el pas-

sejá a cavall a través de la plaga de la ciutat, cridant davant d'ell :

Es així que es fa amb l'home que el rei vol honorar.

Mardoqueu torna a la porta del rei, i Aman se'n torna encon-

tinent a casa seva, afligit, i el cap velat. *^Aman contá a Zares, la

seva muller, i a tots els seus amics tot alió que li havia esdevingut

;

7.—/ damunt ¡a testa. L'hebreu su-

posa que la diadema era posada sobre

el cap del corser reial. De fet, en
antics monuments assiris i perses hom
veu un omament de tres puntes sobre

la testa deis cavalls. Amb tot, no s'ha

de confondre la diadema exclusivament
reial — consistenten una cinta de color

blau-cel, que era cenyida a l'entom
deis cabells o la tiara — amb la corona
metállica. Aquesta, a Pérsia, era una
condecoració, que el rei podia atorgar

a qualsevol deis seus súbdits. Els exe-

getes fan remarcar com la descripció del

triomf de Mardoqueu cau de pie en els

costuras perses.
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els seus savis i Zares la seva muller li digueren : Si Mardoqueu,

davant el qual has comen^at a caure, és de la ra^a deis jueus, no

podrás res contra ell, ans sucumbirás certament davant d'ell.

Ester salva el seü poblé

^*Encara estaven ells parlant amb ell, que arribaren els eunucs del

rei amb grans presses per a fer venir Aman al convit que Ester havia

aparellat.

(C. VII.) * El rei i Aman vingueren al convit d'Ester. també,

el segon dia, digué el rei a Ester en el convit del vi : ¿ Quina és la

teva demanda, reina Ester, i et será atorgada? ¿ Quin és dones el teu

desig? Ni que fos la meitat del regne, l'haurás. ^Llavors la reina

Ester respongué i digué : Oh rei, si he trobat gracia ais teus uUs, i

si plau al rei, em sigui donada la meva vida : heus ací la meva de-

manda ; i el meu poblé, heus ací el meu desig. * Perqué jo i el meu

poblé hem estat venuts per a ésser destruíts, matats i exterminats.

Ara, si haguéssim estat venuts per a esdevenir esclaus i esclaves,

hauria callat, per bé que el nostre adversari no repararla el menys-

capte fet al rei per la nostra mort.

* I respongué el rei Assuer i digué a la reina Ester : ¿ Qui és,

i on és, aquell qui empeny el seu cor a obrar aixi? ^ Ester respon-

13.

—

Els seus savis. Són els magues, a favor de l'erari públic (cf. III, 9).
consellers d'ofici.

—

Déla rafa deis jueus. No repararía... La destrucció del

Entre els idolatres subsistía la créenla poblé jueu reportarla al reialme danys

que la raga jueva era objecte d'una irreparables, privant-lo de tanta multi-

especial protecció divina. El nostre tud de súbdits i deis rédits consegüents

autor sembla alludir veladament les per a l'erari reial. Aman, el tirá, no
malediccions contra Amalee, esmen- reeixiria amb la suma promesa a res-

tades en Ex. XVII, 16; Nm. XXIV, 26; cabalar el país de tan gran pérdua. Cal

Dt. XXV, 17-19; i les suposa conegu- advertir que el sentít de la frase origi-

des directament o indirecta per Aman, nal no és del tot ciar. I ja sentiren la

descendent d'Agag, pels savis i per la dificultat de precisar-lo els LXX, que
seva propia muller. De bell antuvi no tradueixen així: «puix que el calumnia-

s'havien adonat d'aixó, pero ara co- dor no és digne de la Cort reial.» lia

meneen a pressentir-ne la trágica trans- Vulgata: «pero ara tenim per enemic
cendéncia. un home, la crueltat del qual recau

4.

—

Hem estat venuts. Fa referencia sobre el rei.»

a a suma que Aman havia estipulat
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gué : L'enemic, l'adversari, és aquest malvat Aman ! Llavors Aman

s'esfereí a la presencia del rei i de la reina. ' I el rei en el seu

furor s'al^á del banquet del vi, vers el jardí del palau ;
pero Aman

resta per demanar la gracia de la vida a la reina Ester, perqué

veia prou, que de part del rei, la seva ruina era decidida.

* En tornar el rei del jardí del palau a la sala del banquet del

vi, caigut que era Aman sobre el diván on es trobava Ester, el rei

exclama : Vejam si violenta la reina davant meu, a casa meva ! Tan-

tost com aquesta paraula eixí de la boca del rei, el rostre d'Aman fou

velat. digué Harbona, un deis eunucs de davant del rei : Heus

ací que la forca aparellada d'Aman per a Mardoqueu, qui ha par-

lat en bé del rei, és dregada en la casa d'Aman a una alijada de cin-

quanta colzades. I el rei digué : Pengeu-l'hi. Així penjaren Aman

en la forca que ell havia fet aparellar per a Mardoqueu. I la ira del

rei s'apaivagá.

Es REVOCAT l'eDICTE CONTRA ELS JUEUS

(C. VIII.) ^ Aquell mateix dia, el rei Assuer dona a la reina Es-

ter la casa d'Aman, l'enemic deis jueus, i Mardoqueu es presenta al

rei, al qual Ester havia revelat el que era respecte d'ella. ^El rei es

lleva el seu anell, que havia représ d'Aman, i el dona a Mardoqueu;

i Ester constituí Mardoqueu sobre la casa d'Aman.

* Després Ester torna a parlar en presencia del rei, es llanca ais

seus peus, i li suplica amb llágrimes ais uUs d'anuHar la malvestat

8.— Caigut. . . sobre el diván, en el qual

la reina s'havia recolzat en el convit.

Aman s'hauria postrat ais peus d'Es-

ter per tal d'implorar la seva miseri-

cordia. Pero el rei, obcecat d'ira, in-

terpreta l'acte d'Aman com un atemptat
a la virtut d'Ester.

El rostre... velat. AHudeix el cos-

tum de cobrir préviament amb un vel

el rostre del condemnat al patíbul,

com acostumaven els grecs (Q, Cur-
ci, VI, 8, 22) i aixi mateix els Uatins

(TiT. Liv. I, 26, 25).

Els LXX llegeixen altrament: «En
oir aixó (els mots del rei) la fa? d'Aman
esdevingué roja.»

I.

—

La casa d'Aman. Entre els per-

ses la pena capital incloi'a una conse-

güent confiscació deis béns del con-
demnat (cf. Eródot, III, 129). Assuer
renuncia el seu dret a profit d'Ester.

Amb «la casa d'Aman» ha d'entendre's

no sois l'edifici material, sino també
els béns mobles i immobles de la pro-

pietat d'Aman.
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d'Aman, l'Agageu, i els designis que havia tramat contra els jueus.

*El rei decanta el ceptre d'or vers Ester, que s'al^á i estigué dempeus

davant el rei. digué : Si plau al rei, i si he trobat gracia ais seus

ulls, que hom escrigui per a revocar les lletres establertes per Aman,

fill d'Amadata, l'Agageu, que va escriure per a destruir els jueus que

són en totes les províncies del rei. ^ Perqué ¿com podré jo veure la

calamitat que colpirá el meu poblé?, ¿i com podré jo veure la

destrucció de la meva nissaga? ' I respongué el rei Assuer a la rei-

na Ester i al jueu Mardoqueu : Heus ací que jo he donat a Ester la

casa d'Aman, i, a aquest, l'han penjat a la forca, per haver estés la má
contra els jueus. ^ Escriviu dones vosaltres ais jueus, com us plaurá,

en nom del rei, i segelleu amb l'anell del rei, car una Uetra escrita en

nom del rei i segellada amb l'anell reial no pot ésser revocada.

® Llavors foren cridats els secretaris reials en el mes tercer de

Sivan, i hom escriví conforme a tot el que ordena Mardoqueu, ais

jueus, ais sátrapes, ais princeps i ais caps de les províncies que hi

havia de l'India a l'Etiopia, cent vint-i-set províncies ; a cada provin-

cia segons la seva escriptura i a cada poblé segons la seva llengua,

ais jueus també segons llur escriptura i llur idioma. '°Hom escriví

en nom del rei Assuer, hom segellá amb l'anell reial, i hom envía les

lletres percorreus a cavall, muntats en corsers del servei reía!, pro-

vinents de les quadres reíais. "Per aqüestes lletres el rei permetia

ais jueus, en qualsevol ciutat que es trobessin, d'acoblar-se i defen-

sar llur vida, de destruir, matar i exterminar, no exclosos infants i

dones, tota gent armada de qualsevol poblé o provincia que els assal-

tés, i de saquejar llurs béns; i aixó en un mateix día, en totes les

províncies del rei Assuer, el día tretzé del mes dotzé, que és el

mes d'Adar.

Una copia de Tedíete, que havia de publicar-se com a Ueí en

cada provincia, deia que els jueus estiguessin alerta per a aquell día,

per a venjar-se de llurs enemics. ^*Els correus, dones, muntats so-

5.

—

Revocar les lletres. Ester demana 9.

—

El mes tercer de Sivan. Corres-

quelcom que és desacostumat entre els pon a maig-juny. Pertant, dos meses i

reís perses, i Assuer li ho fa avinent deu dies després de la promulgació de

en el verset 8. l'edicte d'Aman (cf. III, 21).
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bre corsers de les quadres reíais, partiren tot seguit, segons el co-

mandament del rei. L'edicte fou promulgat a Susa, la capital.

Mardoqueu eixí de la presencia del rei amb vestit reial blau i blanc,

i una gran corona d'or, i un mantell de lli i porpra ; i la ciutat de

Susa es va alegrar i féu festa. Per ais jueus tot era llum i joia, exul-

tació i gloria. ^^I a cada provincia i a cada ciutat, on arriba el

manament del rei, els jueus tingueren goig i alegría, festins i festes.

I molta gent deis pobles del país es féu jueva, car resfereiment deis

jueus els havia colpits.

(C. IX.) ^ El mes dotzé, que és el mes d'Adar, al tretzé del mes

quan l'ordre del rei i el seu edícte havíen d'executar-se, al día en qué

els enemics deis jueus havíen esperat de dominar sobre d'ells, fou el

contrari que s'esdevíngué, els jueus dominaren sobre Uurs enemics.

^ Els jueus s'acoblaren en llurs ciutats, en totes les províncies del rei

Assuer, per tal de colpír aquells que cercaven llur ruina, i ningú no

pogué resistir-los, car resfereiment deis jueus havia colpit totes les

contrades. ^ I tots els princeps de les províncies, i els sátrapes i

capitans i oficiáis del rei sostingueren els jueus, car l'esfereiment de

Mardoqueu els havia colpits. * Car Mardoqueu era gran en la

casa del rei i la seva anomenada s'escampava per totes les provín-

cies, puix que aquest home, Mardoqueu, anava engrandint-se. els

jueus colpiren llurs enemics a nafra de glavi, de mortaldat i de

perdíció; i tractaren llurs enemics com els plagué. a Susa, la

capital del regne, mataren i exterminaren els jueus a cinc-cents

homes, 'imataren Farsandata, Delfon, Espata, ^Forata, Adalia,

Aridala, ^Fermesla, Arisai, Aridaí i lerata, ^'^ els deu filis d'Aman,

fill d'Amadata, l'enemíc deis jueus. Pero no posaren la má en el

botí. ^^El mateíx día, pervíngué a coneixen^a del rei el nombre

deis quí havien estat occits a Susa, la capital. I el reí digué a la

10. —Pero no posaren la má en el

boti. Es a dir, no es Uiuraren al sa-

queig, malgrat de posseir permis del

rei per a tal cosa (cf. VIII, 1 1). Amb
tot, els LXX constaten el contrari.

La intenció de l'Autor és ben mani-
festa: els jueus s'escudaven en aquell

edicte reial amb l'únic fi de defensar

la propia vida amenazada. No volien

treure'n un profit, que els hauria fet

mal veure, com hauria estat el d'enri-

quir-se amb les despulles de llurs

enemics. Amb el goig de la venjanga

ja es donaven per ben pagats.

12 - ANTIC TESTAMSXT V
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reina Ester : A Susa^ la capital, els jueus han mort i exterminat cinc-

cents homes, i deu filis d'Aman; ¿qué hauran fet en les altres pro-

víncies del rei? ¿Quina és dones la teva demanda i et será atorgada?

¿O qué més és el teu desig i será acomplert? Ester respongué :

Si plau al rei, que sigui permés ais jueus de Susa de fer demá també

segons el decret d'avui, i que hom pengi a la forca els deu filis

d'Aman. ^* El rei ordena de fer-ho aixi; i l'edicte fou promulgat a

Susa, ^^i hom penjá els deu filis d'Aman. I els jueus de Susa,

havent-se congregat de nou el dia catorzé del mes d'Adar, mataren

a Susa tres-cents homes. Pero no posaren la má al botí.

Els altres jueus que eren en les altres províncies del rei, es con-

gregaren per defensar llur vida, i tingueren repós de Uurs enemics,

i mataren de llurs contraris seíanta-cinc mil
;
pero no posaren la

má al boti.

La festa dels Purim

^' Era el tretzé del mes d'Adar; i al catorzé del mateix mes repo-

saren i el feren dia de banquet i de joia. ^"Els jueus de Susa s'aco-

blaren en el tretzé i el catorzé del mateix mes, i al quinzé reposaren

i el feren dia de banquet i de joia. Es per aixó que els jueus del

camp que habiten en poblets sense muralles, fan el catorzé del mes

d'Adar el dia de joia i de banquet i de festa en qué hom envia por-

cions els uns ais altres.

^"I escriví Mardoqueu aqüestes coses, i enviá lletra a tots els jueus

que eren en les provincies del rei Assuer, veins i llunyans, ^^orde-

nant-los que celebressin el dia catorzé del mes d'Adar, i el quinzé,

cada any, ^^com a dies en qué els jueus tingueren repós de llurs

enemics, i el mes que se'ls torná de trist en alegre, dia de dol en

19.

—

El catorce del mes d'Adar. En escampáis en les províncies havien

els temps de l'Autor els jueus obser- dedicar un sol dia a la matanga, i els

vaven la festa dels Purim el catorzé de Susa, dos.

d'Adar (cf. VIII, 12), mentre els de 20.

—

Aqüestes coses... S'entén el con-

ciutat festivaven el quinzé del mateix tingut de les lletres que segueixen, que

mes. I la rao és aquesta: que els jueus ell enviá a tots els jueus.
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dia de festa
;
que els íessin dies de convit i exultació, i que es tra-

metessin porcions els uns ais altres, i dons ais pobres.

els jueus volgueren continuar, com comencaren, a fer alió que

Mardoqueu els escriví. Car Aman, fiU d'Amadata, l'Agageu, ene-

mic de tots els jueus, havia projectat contra els jueus de perdre'ls,

i havia llangat el Pur, qo és, la Sort, per a consumir-Ios i anorrear-

los. ^^Peró en presentar-se Ester davant el rei, aquest insinúa per

escrit : El designi malvat que aquell concebé contra els jueus, recai-

gui sobre el seu cap i que el pengin a ell i els seus filis a la íorca.

^^Per aixó anomenaren aquest dies Purim, del mot Pur. Per tots

els mots d'aquesta Uetra, i peí que ells veieren sobre aixó, i peí que

pervingué a llur coneixement, ^'els jueus establiren i adoptaren per

a ells i llurs descendents i per tots els acostats a ells de celebrar

immancablement, aquests dos dies segons el tenor d'aquell missat-

ge, al temps fixat. ^^Aquells dies hauian d'ésser commemorats i

celebrats de generació en generació, en tota familia, en tota provin-

cia i en tota ciutat ; i aquells dies de Purim no serán mai abolits

enmig deis jueus, i el record d'ells no cessará en llur semen^a.

^^La reina Ester, filia d'Abitrahíl, i el jueu Mardoqueu escriviren

altre cop amb tota eficacia, per tal de confirmar aquesta Uetra sobre

els Purim. ^°Hom enviá lletres a tots els jueus, a les cent vint-i-set

províncies del reialme d'Assuer, páranles de pau i de fidelitat, ^^per

tal de mantenir aquests dies de Purim en llurs temps assenyalats,

segons els havia constituits Mardoqueu, jueu, i la reina Ester, i com

havien adoptat per a ells i llur semen(;a, amb els dejunis i les lamen-

tacions. ^^Aixíl'ordre d'Ester establi aqüestes coses pertocant ais

Purim, i aixó fou escrit en el Ilibre.

(C. X.) M el rei Assuer imposá un tribut en el continent i en les

27.

—

Els jueus establiren... La Festa

deis Purim és encara celebrada a les

Sinagogues. El 13 d'Adar que Aman
havia triar per a la destrucció deis

jueus, la vigilia de la festa, és consa-
grat al dejuni— «dejuni d'Ester» — i

en el capvespre hom Uegeix tot el

Ilibre d'Ester, mentre els assistents fan

remor. El dia 14 al matí hom repe-

teix la lectura del Ilibre d'Ester, i el

restant de la jomada es passa en la

joia i en convits.

I.— Un tribut. Segurament, per refer-

se de l'expedició desastrosa contra Gré-
cia, que havia ocasionat una gran fa-

llida económica al país.
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illes de la mar. tota l'obra de la seva fortitud i la seva valentía i

la descripció de la grandesa de Mardoqueu, amb qué el rei l'enaltí

¿ no és escrit per ventura en els annals del rei de Media i de Pérsia?

^Perqué Mardoqueu jueu fou el segon després del rei Assuer, gran

entre els jueus, i estimat entre la multitud deis seus germans. Cerca

el bé del seu poblé i parla per la benauranga de la seva nissaga.

3.

—

El segon després del rei. Qo és,

Mardoqueu, esdevingué primer minis-

tre de la Cort persa, i l'Autor es com-
plau a fer remarcar com sabé usar del

poder i de la dignitat, que li conferí el

rei, en benefici deis seus connacio-

nals.

Aci termina el text hebreu.



SUPLEMENTS DEUTEROCANÓNICS

(X, 4-XVI, 24)

SOMNI DE MaRDOQÍJEU

*I digué Mardoqueu: De Déu ha vingut tot aixó.

^Em recordó d'un somni que viu pertocant a aqüestes coses; ni

un mot respecte a aixó ha estat traspassat. ^Una petita deu esdevin-

gué riu; hi hagué una Ilum i un sol i aigües abundoses. Ester és el

riu, que el rei prengué per muUer i la féu reina. ''Els dos dragons

som jo i Aman. ^Els pobles són els qui s'havien aplegat per tal de

perdre el nom deis jueus, ^la nissaga meva, qo és, Israel, el qual,

clamant a Déu, fou salvat. Car salva el Senyor el seu poblé i ens

alliberá de tots aquests mals i féu Déu senyals i prodigis grans, com

no n'esdevingaeren entre les nacions.

^"Per aixó féu dues sorts: una per al poblé de Déu i una altra

per a tots els pobles. ^^I vingueren les dues sorts en temps i avinen-

tesa, en el dia del judici, en fa^ de Déu per a tots els pobles. ^^I es

recordá Déu del seu poblé i féu justicia a la seva herencia. ^^I el

catorzé i el quinzé del mes d'Adar, serán per a ells dies d'aplecs,

festa i alegría davant Déu, segons les generacions, fins per a sempre,

en el seu poblé d'Israel.

4-13. — Interpretació del somni de

Mardoqueu. El somni és contat en el

cap. següent (XI, 2-12).

6.— Una pelita deu. Aquesta significa

Ester, eixida de condició obscura i hu-

mil i enlairada al tren de Pérsia, i d'allí

estant irradiant com un sol benfac-
tor damunt el seu poblé. Cal recordar
aci que el nom d'Ester significa as-

tre.
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(C. XI.) ^L'any quart del regnat de Ptolomeu i Cleopatra, Do-

siteu, que deia ésser sacerdot i levita, i Ptolomeu el seu fill, porta-

ren aquesta Uetra deis Purim que digueren haver estat interpretada

per Lisímac, fill de Ptolomeu, a Jerusalem.

^L'any segon del regnat d'Assuer el gran rei, el dia primer de

Nisan, Mardoqueu, fill de Jaír, fill de Semei, fill de Cis, de la tribu

de Benjamí, tingué un somni. ^Era un baró jueu que sojornava a la

ciutat de Susa, baró iHustre que servia al palau del rei. *Era deis

captius que prengué Nabucodonosor, rei de Babilonia, amb Jeconias,

rei de Judea.

^ Aquest fou el seu somni :
^ Veus ací Uamps i remor, trons i terra-

trémol i pertorbació damunt la térra : i veus ací dos grans dragons

preparats per a entrar tots dos en batalla i fent grans crits ;
' a Uur

veu es prepararen tots els pobles a la Iluita per a combatre contra el

poblé deis justos. heus ací un dia de foscor i de tenebres, d'aflicció

i d'angoixa, de dissort i fort aldarull damunt la térra. es pertorbá

tot el poblé just tement per a ells la dissort i es prepararen a ésser

destruíts ^''i clamaren a Déu. Per llur clam és féu com d'una petita

fontana un gran riu amb molta aigua. Brillaren el sol i la llum, i

els humils foren enlairats i devoraren els gloriosos.

deixondit Mardoqueu, que veié aquest somni, es capficá pen-

sant qué volia fer Déu, i fins la nit, desitjá de comprendre'l.

4, II Rg. XXIV, I 5; Snp. ii, 6.

I.—Ptolomeu, seria el Ptolomeu VI
Filométor, el qual, junt amb la seva

muller Cleopatra, es mostra favora-

ble ais jueus. L'any quart del seu reg-

nat coincidiria amb el 177 a. J. C.

Aquista Uetra deis Purim. Qo és, el

Ilibre d'Ester, com es troba en els LXX
amb tots els seus afegitons. — Interpre-

tada. Qo és, traduída de I'hebreu al

grec. D'aixó hom conclou que el text

hebreu devia contenir també aquests

afegitons, que ara es troben sois en el

text grec.

Com és evident, aquest verset no
pertany ni a l'original ni al traductor

ilibre, ans és un simple afegit deis

jueus alexandrins, que volgueren tes-

tificar la data memorable de l'any en

qué reberen traduít al grec el Ilibre

sagrat i recordar qui l'havia traduít i

els l'havia portat.

2.

—

L'any segon d'Assuer, correspon

al 484 a. J. C. Per tant, el somni de

Mardoqueu fou anterior a l'elecció

d'Ester a reina (II, 16) i a tots els

esdeveniments recontats en el text he-

breu actual. Enraonadament, dones,

el passsatge XI, 2-XII, 6 en el grec

forma el principi del Ilibre d'Ester, o

sia els primers 17 versets del cap. I
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Descobriment d'una conspiració

(C. XII.) ^I descansava Mardoqueu al palau amb Gabata i Tarra,

els dos eunucs del rei que vigilaven el palau, oí llurs converses

cerca llurs projectes i s'assabentá que estaven preparáis per a posar

llurs mans sobre el rei Assuer i ho descobrí al rei. ^I el rei féu

causa ais dos eunucs, i havent confessat, foren occits.

* I escriví el rei aqüestes coses per a recordanga, i Mardoqueu es-

criví també respecte d'aixó. ^I maná el rei a Mardoqueu de servir

a palau i li dona presents a causa d'aquestes coses.

^Arnan, pero, fiU d'Amadata, l'Agageu, era gloriós davant del

rei i cerca de noure Mardoqueu i el seu poblé per mor deis dos

eunucs del rei.

L'edicte contra els jueus

(C. XIII.) * Aquesta és la copia de la lletra : El gran rei Assuer,

ais princeps i governadors establerts a les cent vint-i-set províncies

des de l'India fins a l'Etiopia, escriu aixó :

^Per bé que comandi un gran nombre de nacions i hagi sotmés

tot l'univers, no vull pas abusar del meu poder per enaltir-me, sinó

més bé per un govern suau, garantir ais meus súbdits una vida per-

petualment tranquilla, i procurar al meu reialme la calma i la segu-

retat fins ais seus darrers termenals, i fer reflorir la pau cobejada

per tothom.

'Preguntant ais meus consellers com aixó arribana a terme, un

entre nosaltres, excellent per la prudencia, del tot semblant en benvo-

1, Sup. II, 21; VI, 2.

XII, 1-6.—Vegeu el lloc paraUel II, XVI están escrits en un grec més pur,

21-25. Les dues narracions es comple- s'explica si es té en compte que l'autor

ten mútuament. transcriví probablement les cópies au-
XIII, 1-7.—Cópia de l'edicte de pros- téntiques deis decrets, que foren publi-

cripció contra els jueus. Pertocant a cats en grec per totes les províncies de
I'origen i preparado de l'edicte, vegeu l'Imperi, en les que es parlava aquest
111,8-15. idioma.

Aquest document com el del capítol
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len^a i destacat per la seva ferma adhesió i que té el segon lloc en el

reialme, anomenat Aman, ^ens mostrá, escampat en totes les tribus

de l'univers, un poblé indómit oposat pels seus usatges a tot poblé,

que menysprea contínuament alió manat pels reis per tal de no con-

tribuir a la concordia, bellament constituida entre nosaltres.

^Tingut, dones, esment que aquest poblé sol és contrari a tot

home, té una mena de Ueis estranyes, rep malament els nostres pre-

ceptes, perpetra les pitjors malvestats i no és un ajut peí reialme,

^manem que tots els que us siguin senyalats per Aman, encarregat

deis afers i nostre segon pare, tots amb mullers i filis, siguin radi-

calment destruíts per l'espasa deis enemics sense misericordia ni

perdó, el catorzé del dotzé mes d'Adar del present any, 'per tal que

els adesiara hostils, precipitats per la forga en un sol dia a l'infern,

en el temps futur ens permetin amb prosperitat i ordre absolut de

portar els afers a Uur fi.

Pregaría de MARDoaxJEU

* Prega Mardoqueu al Senyor recordant-se de totes les seves obres,

*i digué : Senyor, Senyor Rei de tot poder, car en vostre poder tot

está i no hi haurá qui us resisteixi si voleu salvar Israel, ^"car Vós

féreu el cel i la térra i tot el que hi ha d'admirable sota el cel. Sou

amo de tot i no hi ha qui us resisteixi, Senyor.

^^Vós coneixeu totes les coses; Vós sabeu, Senyor, que no per

insolencia, ni per supérbia, ni per amor a la glória he fet aixó de no

adorar el superbíssim Aman, ^^Car m'hauria abellit de besar les

plantes deis seus peus per la salvació d'Israel. **Peró ho fiu per tal

de no retre honor a un home per damunt de l'honor de Déu, car jo

6.— El ccitorié. En els altres llocs

paraUels diu el tretzé. Tal vegada es

tractl d'una errada del copista; o bé la

matanza comentada el tretzé acabés el

catorzé.

13.

—

Besar les plantes deis seus peus.

El bes ais peus era rhomenatge tribu-

tat deis súbdits ais sobirans oriental i

ais grans dignataris de la Cort. Mar-
doqueu, davant els pretensions super-

bes d'Aman, seria disposat a fer aquest

acte d'humiliació, pero no gosaperpor
que la seva acció no sigui interpretada

com un acte d'idolatria, i per aixó ma-
teix no sigui motiu d'escándol ais seus

connacionals.
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no adoraré ningú sinó Vós, Senyor meu, i no ho faré amb supérbia.

^"I ara, oh Senyor, Déu í Rei, Déu d'Abraam, perdoneu el vostre

poblé, car ens sotgen per a la nostra perdició i volen anorrear del tot

la vostra herencia. ^^No menyspreeu la vostra part per Vós mateix

salvada de la térra d'Egipte. ^'Oiu la meva pregaría i compadiu la

vostra herencia i convertiu el nostre dol en joia, per tal que vivint

cantem el vostre nom, Senyor. No feu pas emmudir la boca deLs

que US lloen.

tot Israel clama amb insistencia, car veia la mort davant els

seus ulls.

Oració d'Ester

(C. XIV.) ^ Ester, la reina, es refugia al Senyor, Iliurada a l'an-

goixa de la mort ^ i deposá els abillaments de la seva gloria, es vestí

deis abillaments de tristesa i de dol, i en lloc deis preadíssims cosmé-

tics omplí la seva testa de cendra i pols, i afligí molt el seu eos, i

tots els llocs de joia omplí de cabells arrencats de les seves trenes

rí^ades.

^I prega al Senyor Déu d'Israel,i dígué: Senyor meu, Rei nostre,

Vós sou l'únic; ajudeu-me a mi sola, car no hí ha ajut sinó en Vós,

*puix que el meu perill está a les meves mans.

^ Jo he oit des de la meva naixenga a la tribu del meu pare que

Vós, Senyor, escollíreu Israel entre tots els pobles i els nostres pares

entre tots llurs avantpassats, com a herencia eterna i féreu per a ells

tot el que havieu dit. ^Ara hem pecat davant Vós i ens Uiureu a

mans deis nostres enemics, ^els déus deis quals hem adorat. Sou

just, Senyor.

^I ara no en teñen prou amb l'amargor del nostre esclavatge, ans

posen llurs mans damunt les mans de llurs ídols, ^ volen fer balder

5, Dt. IV, 54-

3.

—

Rei nostre. Encara que en l'exili, 4. — El perill esla a les meves mans.
i sota la dominació estrangera, Israel ve- (Jo és, tan ¡mminent que el toca amb
nia cons¡derant-se com a poblé teocrá- les mans.
tica i mirava el seu Déu, com l'únic rei.



i8o ESTER -XIV, lo-XV,
3

el poder de la vostra paraula, i fer fonedissa la vostra herencia, i em-

mudir la boca deis que us adoren, i apagar la gloria del vostre tem-

ple i del vostre altar, ^''i obrir la boca deis gentils en lloan^a deis

ídols, i enlairar per a sempre un rei de carn.

^^No Iliureu, Senyor, el vostre ceptre ais que no són, per tal que

no riguin en la nostra ruina, ans convertiu llur voler contra ells, i

avengonyiu el que ha comengat contra nosaltres. ^^Feu memo-

ria, Senyor, doneu-vos a conéixer en temps de la nostra dissort, i

conforteu-me, Rei deis déus i de tota potestat. ^^Doneu un llen-

guatge adient a la meva boca en hq del Ileó, i trasmuden el seu cor

a l'odi del que ens combat per a perdició d'ell i deis que U són sem-

blants.

**A nosaltres, allibereu-nos amb la vostra má i ajudeu-me a mi

sola, car no tinc sinó Vós, Senyor. Teniu ciencia de totes les coses,

'^i sabeu que he odiat la gloria deis injustos, i que avorreixo el Hit

deis incircumcisos i de tot estranger. ^''Vós sabeu la meva necessi-

tat, que detesto el senyal del meu enlairament que porto a la testa

les jornades d'ostentació
;
que el detesto com drap sollat i no el por-

to els dies del meu recés. ^^Que no ha menjat la vostra serventa a

la taula d'Aman, i que no ha honorat el convit del rei, ni begut el vi

de les libacions, ^*i que no s'ha alegrat la vostra serventa des del jorn

del meu trasUat fins ara, sinó amb Vós, oh Senyor Déu d'Abraam.

Oh Déu més poderós que tots : oíu la veu deis desconhortats i

allibereu-nos de la má deis inics, i salveu-me de la meva temenca.

Ester, impulsada per MARDoauEU, es presenta al reí

(C. XV.) * I li féu dir que ella s'introduís al rei per tal de pre-

gar-li peí seu poblé i per la seva patria. ^Recorda't, vaig dir-li, deis

dies de la seva humiliació, com eres educada en les meves mans

;

car Aman, el segon en el reialme, ha parlat contra nosaltres per a la

perdició. ^Peró tu invoca al Senyor i parla per nosaltres al rei;

allibera'ns de la mort.
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*I al tercer dia, finida la seva pregaría, deposá el vestit de peni-

téncia i es revestí de la seva gloria. *I en l'esclat del seu ornament,

després d'haver invocat Déu, arbitre i salvador de tothom, prengué

dues esclaves ®i recolzant-se en una d'elles com una dona delicada,

'l'altra la seguia portant el róssec del seu vestit. *Ella enrogida en

l'esclat de Textrema bellesa, feia un visatge alegroi i amable, pero el

seu cor era angoixat per la temenga.

^I, franquejades totes les portes, s'aturá en fa(; del rei. Aquest

seia sobre el tron del seu reialme, revestit del mantell de la seva

gloria, esclatant d'or i gemmes. El seu aspecte era terrible. en

algar la seva testa radiant de majestat, i en esguardar amb uUs en-

cobrits, la reina s'esvaí i, trasmudat el seu color en paliidesa, es

decanta sobre l'espatUa de l'esclava que la precedía.

^^Llavors canviá Déu l'esperit del rei en mansuetud, i neguitós,

s'algá del seu tron i la sostingué en els seus bracos fins que torna en

si i li parla amb mots d'afecte, ^^i li digué

:

i Qué hi ha Ester ? Jo só el teu germá. Anima't, no morirás,

car és peí comú la nostra llei. '*Vina.

^^I, prenent el ceptre d'or, el posa damunt la seva espatUa, i li

dona un bes, i digué :

Parla'm.

respongué Ester:

Us he vist, senyor, com un ángel de Déu i ha tremolat el meu

cor peí temor de la vostra majestat, "car sou granment admirable,

senyor, i la vostra hq és plena d'amabilitat.

^^Mentre parlava s'esvaí, bo i defallint. '^I el rei contorbat i tots

els seus servents l'encoratjaven.

4-19. —La narració d'aquests detalls

foren compendiats en el text hebreu
(cap. V, 1-2). Molts incidents d'aquest

passatge són també recontáis per Flavi

JosEP, Ant. Jud. XI, 6, 9.

II. — Canviá Déu. Aquests mots
expressen clarament que l'alliberament

deis jueus tou una obra duta a terme
per una especial intervenció de Déu, el

qual té el cor a la má. (Prv. XXI, i.)

La predilecció d'Assuer per Ester fou
un niitjá del qual es valgué la Provi-

déncia pels seus altlssims fins.
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Revocació de l'edicte d'Aman

(C. XVI.) ^Aquesta és la copia de la lletra escrita:

Assuer, el gran rei, a les cent vint-i-set satrapies des de l'India

fins a l'Etiopia, ais caps de les províncies i ais que ens obeeixen, salut.

^Molts, després d'ésser rublerts de distincions per la gran bonesa

deis benefactors, s'insolenten. no solament cerquen de noure els

nostres súbdits no podent portar l'honor, sinó que incapa(;os de su-

portar el pes deis honors, assagen bregues contra llurs propis bene-

factors, *i no solament no regracien pels beneficis, ans inflats per

l'arrogáncia d'aquells que no saben qué és un benefici, es pensen

defugir la justicia santíssima del Déu que tot ho veu. ^Moltes vega-

des, molts deis encimbellats en poder que confiaven administrar

els afers deis emirs, han estat responsables de sang innocent ®i han

produít dissorts inguaribles enganyant amb una mentida malvada la

recta inteHigéncia deis que manen.

''Aixó és pot cercar no solament a les velles histories, sinó recer-

cant alió que está sota els vostres peus fet malvadament per la indig-

na corrupció deis dinastes; ^i cal prevenir tot aixó per a preservar

el reialme de pertorbació, i assegurar la pau amb tots els homes,

'usant de canvis per tal com judiquem sempre amb la més conve-

nient justesa el que es presenta a nostra vista.

*°Un tal Aman, fill d'Amadata, macedoni, estrany a la veritat i a la

sang deis perses i molt distant de la nostra benignitat, fou rebut com

estranger entre nosaltres, trobá la benvolen^a que tenim envers

1, Sup. I, I. — 10, Sup. III, I.

3.
—No podent portar Thonor. No reis perses es feien una greu obligació

satisfets de les distincions i dignitats el recompensar amb grans premis i

rebudes, ambicionen amb majors ho- honors els servéis prestáis. Es com-
nors, i per aconseguir-ho són capa(;os prén, dones, perqué la lletra insisteix

d'esdevenir rebels i trair llurs propis tant en la gravetat de la culpa d'A-

benefactors, és, princeps. man, ingrat i vil. Contra ell van la

4.—No regracien. En la cort de Pér- majoria de les expressions d'aquest

sia hom feia gran cas de la gratitud. edicte.

La persona que incorregués en ingra- 5-6.—És una bona argumentado per

titud a beneficis rebuts se la podia cri- a justificar el capteniment d'Assuer en

dar a judici, i per aquest sol motiu el primer edicte, fent recaure tota la

ésser condemnada a penes greus. Els culpabilitat damunt d'Aman (III, 8-13).
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tot poblé, fins al punt que era anomenat pare nostre i adorat per tots

com el segon en el tron reial. ^^No dominant la supérbia, empren-

gué de privar-nos del comandament ^^i la vida demanant-nos amb

moltes mentides la mort del nostre salvador i sempre benefactor

Mardoqueu, i de la irreprensible consort en el reialme, Ester, i de tot

el seu poblé, ^*car pensava que així estant nosaltres sois, el poder

deis perses el trasHadaria ais macedonis.

Nosaltres, pero, hem trobat que els jueus Iliurats a la destrucció

per aquest malvat, no són autors de malvestat, sinó que governats

per justíssimes Ueis ^^són filis de raltissim i perfectíssim Déu vivent

que conserva per a nosaltres, com per ais nostres avantpassats aquest

reialme amb la millor prosperitat.

^'Féreu, dones, bellament no executant els decrets enviats per

Aman, fill d'Amadata. ^^Per haver emprés aixó fou penjat amb la

seva parentela a les portes de Susa, donant-li ben prompte Déu om-

nipotent una punició condigna.

^^Fixada la copia d'aquesta lletra, segueixin en tot lloc, els jueus,

amb Ilibertat les própies liéis, ^°permetent-los encara, que, els que

en el jorn de l'aflicció anaven a atacar-los, sien morts el dia tretzé

del dotzé mes d'Adar, ^^aquell mateix dia en qué Déu, que ho go-

verna tot, en lloc de dia de perdició ha fet per a ells dia d'alegria.

^^Vosaltres dones entre les vostres successives festes celebreu

aquest dia senyalat amb tota alegría, per tal que adesiara per vosal-

tres i els perses fidels sia record de salvació i de la perdició deis que

ens sotjaven.

^*Tota ciutat o tota contrada que no fes segons aixó, sia Iliurada

amb ira a l'espasa i al foc, i no solament sia inaccessible ais homes

sinó esdevingui odiosa per sempre a les feres i ais ocells.

Que les copies d'aquest edicte siguin exposades ais ulls de tot

l'imperi, i que així tots els jueus estiguin aparellats, peí dia susdit,

per combatre contra llurs enemics.

16. — Conserva... aquest reialme. té en un estat florent. Malgrat aixó,

Assuer confessa que el Déu deis jueus Assuer no deixava de tributar cuite a

li ha posat el reialme a les seves mans, les divinitats perses (cf. Esd. 1-2).

com el seu predecessor Cirus, i el man-
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NOTÍCIA PRELIMINAR

Els dos Ilibres deis Macabeus (MaKKo(iaí«v o' ¡ (i'), per bé que són

d'autors diferents i teñen també una diversa finalitat, és costura d'agrupar-

los perqué conten gairebé els mateixos fets i mútuament es completen.

Macabeu és el sobrenom de Judas, tercer fill del sacerdot Matatías,

que li fou donat per la fortitud i la puixan^a amb qué va batre, del seu

vivent, els exércits deis Seléucides. Aquest sobrenom, esdevingut cog-

nom, passá no sois a tota la familia, ans també ais qui amb ells Uuitaren

en defensa de la religió i de la pátria contra l'opressió estrangera. Se-

gons l'opinió més probable, Macabeu ve de l'hebreu maqqáb (arameu

:

maqqábá) que significa «martell». En el Talmud, Flavi Josep i altres,

els descendents de Matatías són anomenats Asmoneus, nom de llur

avantpassat Asamon.

Els dos Ilibres deis Macabeus constitueixen Túnica documentació

histórica que posse'im sobre els quatre segles transcorreguts entre

Nehemias i el naixement de J. C. No és, dones, una história seguida

d'aquest llarg període de temps, sinó un compendi de les Uuites que

hagueren de sostenir els jueus contra la «impietat» durant uns trenta-tres

anys, de i68 a 135 a. de J. C.

Després del retorn de Babilónia, una gran part deis jueus es conservá

fidel a Déu i a les tradicions religioses d'Israel; peró l'enemistat de Uurs

veíns, ádhuc després de la reconstrucció laboriosa de les muralles de

Jerusalem, no els deixava viure en pau. De més a més, el jou i els

formidables impostos amb qué els carregaven els perses esdevenien

insuportables. Aixó va fer que una part de la població, la més tarada, es

decantés del gran partit religiós i patriótic i fes sovint el joc de Tenemic,

mentre l'altra observava la Llei amb un zel infrangibie. Els sacerdots

i els escribes foren els capdavanters del mosaisme. Amb Malaquias acabá

el profetisme d'Israel; els profetes, peí que fa a la conservació i explica-

13 -ANTIC TKSTAMENT V
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ció de la Llei, foren substituíts pels escribes, la major part deis quals eren

albora sacerdots o levites, la qual cosa augmentá considerablement llur

influéncia. Aquests esdevingueren els campions de la religió i del

patriotisme, fins que, en temps deis Macabeus, assumiren també la

potestat civil i militar.

Les coses empitjoraren encara quan Alexandre el Gran destruí l'imperi

deis perses ¡ el distribuí entre els seus generáis. La Palestina estava entre-

mig del regne egipciá deis Ptolomeus i l'imperi asiátic deis Seléucides,

i era sovint el camp de batalla deis dos grans belligerants i, naturalment,

resultava alternativament oprimida pels uns o pels altres. Mort Alexan-

dre, la Palestina fou dominada pels Ptolomeus, els quals no perseguiren

d'una manera oberta la religió deis jueus. Antíoc III el Gran, el primer

deis Seléucides, l'any 200 a. de J. C., en treure els Ptolomeus de l'Asia

i possessionar-se de la Palestina, afavori els jueus i concedí singulars pri-

vilegis al Temple (Flav. Josep, Antiq., XII, 3, 3). El seu successor

Seleuc IV Filopátor, al comenc del seu regnat, seguí l'exemple del seu

pare, peró a les darreries ja intentá de saquejar el Temple. La perse-

cució greu, l'excitá Antíoc IV Epifanes. Desesperats els Assideus, amb

Matatías i els seus filis al cap, s'al^aren contra els siris, í després d'una

guerra que durá uns quaranta anys, alliberaren llur pátria. Aqüestes

guerres formen l'argument deis llíbres deis Macabeus (}).

AUTORS I ÉPOCA DE LA COMPOSICIÓ

Ignorem completament quí són els autors d'aquests dos llíbres. Es

dedueíx, peró, amb certesa, que foren jueus í eren ferms patriotes. La

O Assideus, Assidaei, ' ^ai.5aloi.,Q\s nologia deis Uibres deis Macabeus, po-

piadosos, en contraposició ais hcHenit- sem la genealogía deis Seléucides deis

zants, anomenats impiadosos, inics, pe- quals es fa menció. La doble branca

cadors. familiar ocasioná no poques dissen-

Per tal de fer més entenedora la ero- sions dinástiques.

Antíoc III el Gran
(2 2 3_-i 87)

Seleuc IV Filopátor Antíoc IV Epifanes

O 87 - 176) (17 6-1 63)

Demetri I Soter Antíoc V Eupátor Alexandre Balas

(162-150) (163-162) (152-14 5)

Antíoc VII Sidetes Demetri II Nicátor Antíoc VI Alexandre Zebina

(139-130) (146-140Í 130-126) (144-143) (126-122)
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precisió de les dades topográfiques, sobretot en el primer Ilibre, fa creure

que l'autor vivia certament a la Palestina. L'autor del segon Ilibre, proba-

blement també domiciliat a la Palestina, ens diu (II Mee. II, 24) que ell no

fou més que un compilador que abreujá l'obra en cinc Ilibres de Jasó de

Cirene. Ignorem també qui era aquest Jasó. Es desprén del text, que

vivia en temps de Judas Macabeu i que era originari de la Cirenaica.

El primer Ilibre ens forneix algunes dades interessantissimes per a fixar

l'época de la seva composició. En el cap. VIII, per la manera de parlar

deis romans i de com es conduíen generosament amb Uurs aliats, en

contrast amb la tirania insuportable deis Seléucides, demostra clarament

que Pompen no s'havia apoderat de Jerusalem (68 a. J. C). En el

cap. XIII, 30, diu que el sepulcre construit a Modín per Simó existia

en el seu temps; aixó suposa que ell escrivi poc temps després del govern

d'aquell fiU de Matatías. El resum que fa l'autor del govern de Joan Hircá,

successor de Simó, dona a entendre que aquell príncep encara vivia quan

ell escrivi el seu Ilibre. L'opinió més probable és, dones, que el Ilibre

fou publicat algún temps abans de la mort de Joan Hircá, l'any 106 abans

de J. C. No hi ha cap allusió que pugui relacionar-se amb fets posteriors.

Quant al segon Ilibre deis Macabeus, la primera lletra que serveix

d'introducció porta la data de l'any 188 de l'Era deis Seléucides (124 a. de

J. C). El Ilibre, dones, en la seva forma actual, no podia ésser escrit

abans. La segona lletra no porta data, pero suposa que Judas vivia quan

va ésser escrita; per tant, abans del léi, any en qué va morir el gran

Macabeu. En aquesta lletra es conta la mort desastrosa d'Antioc,

segurament Epifanes (163 a. de J. C); per tant, bagué d'ésser escrita

probablement el 162. Durant aquest temps, Jasó degué escriure els

cinc Ilibres, puix que assenyala la mort d'Antioc IV, i el darrer fet que

conta és anterior a la de Judas. Quant a l'obra del compilador, pot molt

ben datar-se en l'época de la primera lletra, co és, pels volts de l'any 124,

durant el temps de Joan Hircá.

FONTS I HISTORICITAT

L'autor del primer Ilibre deis Macabeus no indica explicitament les

fonts de les quals es va servir; a més, pero, deis records personáis i deis

relats deis testimonis oculars — que no eren escassos ni avars a contar,

com a bons orientáis, ádhuc els minims detalls de Uurs gestes — , es des-

prén del text que tingué una bona documentació al seu abast. A l'acaba-

ment del Ilibre (XVI, 23-24) declara que totes les gestes i els fets de

Joan estaven escrits oficialment i ben conservats, la qual cosa insinúa
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que s'havia fet altre tant amb els governs precedents, els quals tingueren

per al poblé una major transcendéncia encara. En IX, 22, remarca I'autor

que no havia estat possible d'escriure tots els fets de guerra de Judas

Macabeu, a causa del seu gran nombre; i aixó ve a dir que se n'havien

escrit alguns, segurament els més sobresortints : cosa que está confirmada

per II Mee. II, 14. Altrament, I'autor cita una quantitat considerable de

documents d'Estat, de l'época que está historiant (cf. VIII, 23-32; X, 18-

20; 25-45; XI, 30-37, etc.). Es, dones, evident que i'autor disposá de

documents humans i eserits de primera má que, per cert, sabé utilitzar mes-

trívolament. Qui llegeixi aquest Ilibre sense prejudicis, podrá veure que

I'autor ha volgut fer i ha fet historia rigorosa. Alguns critics racionalistes

han volgut negar, com sempre, algún passatge o algún document, pero

no han pogut donar cap prova de llurs negacions. Altrament, hi ha una

coincidéncia notable entre la narració bíblica i les histories profanes en

els fets sinerónics d'autors grecs o romans que han escrit sobre el ma-
teix periode, com Polibi, Diodor de Sicilia, Titus-Livi, etc. I cal fer

constar que aquests darrers no són pas criteri de veritat ni pedra de toe,

puix que tots ells són pródigs en fallides históriques. Les monedes deis

reis sirians, contemporanis deis Macabeus, confirmen l'exactitud de la

cronología deis Ilibres sants. En les notes podrem demostrar aqüestes

coses a bastament.

Quant al segon Ilibre deis Macabeus, I'autor anónim indica palesament

la font on ha pouat, co és, l'obra de Jasó. Perduda aquesta, es fa

difícil de saber si la seva tasca de vulgaritzador fou estrietament fidel.

Com que moltes de les narracions són bastant extenses, hom creu que

fora de poes passatges realment condensats (p. e. XIII, 22-26), l'abreu-

jament ha consistit més aviat a suprimir parts més o menys considerables

de l'obra primitiva que no pas a condensar el fons o la forma per a

disminuir l'extensió (Fillion). Els fets narrats en aquest Ilibre, a

desgrat de les digressions i comentaris que fa I'autor per compte propi,

són perfectament histories. Per a impugnar seriosament la seva veracitat,

caldria demostrar, o que l'abreujador ha condensat infidelment les narra-

cions de Jasó, o que aquest no mereix cap confianza: dues demostra-

cions igualment impossibles.

El text i l'estil

El primer Ilibre fou escrit certament en hebreu, encara que el text

original es perdé i sois el coneixem a través de la versió grega deis LXX.

Sant Jeroni (Prologas galeatus) afirma haver vist el text hebreu : « Maccha-
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baeorum primum librum hebraicum reperi.» Segons Orígenes (Eusebi

H. E. VI, 25, 2) el titol del llibre en hebreu era: Zoplii^S ZapRavé eX

que equivaldría probablement a Sarbat sar befié'El— «Historia del princep

deis filis de Déu» (Judas Mac), o segons altres, a Sarhit sáré bené 'El =
«El ceptre deis princeps deis filis de Déu» (Govern deis Macabeus).

El testimoni d'aquests dos Pares, els més familíaritzats amb la Uengua

i la literatura hebraiques, és decisiu. Altrament, el mateix text grec ho

confirma. «A través de la traduccíó en grec alexandri, semblant al deis

LXX, traspua la frase semítica; les expressions són heHéníques, la cons-

trucció i la manera de parlar són hebraiques.» (Vigouroux, Man. Bibl.,

vol. II, núm. 565.) En efecte, els hebraismes són tan abundants que

suposen necessáriament l'original hebreu. La traducció és, sens dubte,

antiquissima; és probable que fos feta poc temps després de l'aparició

de l'original.

En canvi, el segon llibre fou escrit origináriament en grec. Sant

Jeroni ho afirma també categóricament: «Secundus (liber Macch.) graecus

est» (/. c.) i afegeix encara la prova intrínseca: «Quod ex ipsa quoque

phrasi probari potest. » Pora de certs hebraismes que es troben en tots

els escriptors jueus en redactar Uurs obres en grec, l'cstil és pur, semblant

al deis escriptors profans del segle anterior a J. C. Les dues lletres intro-

ductóries, malgrat ésser adre^ades ais jueus d'Egipte pels de Jerusalem,

també devien ésser escrites en grec, puix que els jueus de la Diáspora

desconeixien ja la parla nacional.

Uestil del primer llibre deis Macabeus és ordináriament sobri, senzill;

relata simplement els fets sense comentar-los. És semblant al deis altres

ilibres histories de TA. T. Sois en algunes ocasions emocionants, com
en parlar de les desgrácies o deis triomfs d'Israel, pren una volada lirica

de viril eloqüéncia, i ádhuc utílitza el parallelisme. Sovint són els

mateixos personatges els qui componen les elegies o pregáries que l'autor

transmet amb un verisrae que exclou tota ficció (cf. II, 7-13; 49-60;

III, 18-21; 50-53; IV, 8-11, etc.).

El llibre segon és més retóric; Fautor comenta i parafraseja els fets

i afegeix a la narració histórica les reflexions subjectives que aquells li

suggereixen. L'escalf de l'autor és atractiu i comunica al lector les

própies emocions.

Aqüestes particularitats deis dos autors provenen de la diversa fínalitat

que es proposaven, de llur temperament intellectual i de llur formació

literaria. El primer volia contar simplement la historia deis Macabeus;

el segon perseguía, de més a més, una finalitat doctrinal o homilética,

i per aixó és pródig en exhortacions de carácter moral.
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La versió llatina de la nostra Vulgata no está feta per sant Jeroni; és la

raateixa versió de l'antiga ítala. En general tradueix fidelment el text

grec, per bé que amb algunes variants i petites addicions o supressions

que esmentarem en les notes respectives.

Canonicitat

Peí fet de no constar els dos Ilibres deis Macabeus en la Biblia hebraica,

se'ls classifica entre els Ilibres anomenats deuterocanónics. L'Església,

pero, els ha catalogáis sempre entre els Ilibres inspirats. Els testimonis

patrístics són antiquissims: sant Pau, en VEp. ais Hebreus (XI, 35) alludeix

palesament la historia del vell Eleazar contada en II Mee. VI, 19 i 22.

En el segle i, Hermas empra un passatge de II Mee. V, 28. Del segle 11

en avall les citacions són nombroses tant a l'Orient com al'Occident:

Climent Alexandri (Slrom. I, 21), Orígenes (De Princip. II, i); sant

Efrem (In Dan. VIII i XII), TertuHiá (Adv. lud. 4), sant Cebriá

{Exhort. ad Mart. 5), sant Atanasi {hi Ps. LXXVIII), sant Ambrós
(De lacob et de iiita beata II, 10 ss.), sant Jeroni {In Is. XXIII, 2; In

Gal. III, 14), etc. Els Concilis d'Hipona, de Cartago, el TruHá, els

catálegs de sant Innocenci I i el Gelasiá, aixi com posteriorment els

Concilis Tridenti (Sess. IV) i el Vaticá (Sess. III, cap. 2) inclouen els

dos Ilibres deis Macabeus dins el cánon deis Llibres Sagrats. El fet de

trobar-se en la Biblia deis LXX demostra que els jueus d'Alexandria els

consideraven com a canónics i inspirats.

Divisió DEL Llibre I

Introducció. — i."^ Conquestes d'Alexandre el Gran i divisió del seu

imperi (I, i-io).

2. ° Mals ocasionats a la Judea pels jueus infidels sota el regnat d'An-

tíoc IV; saqueig de Jerusalem i del Temple; construcció d'una fortalesa

sobre el mont Sion; introducció del cuite politeísta (I, 11-67).

3.
'' Indignació del sacerdot Matatías; al^ament deis jueus fidels sota

el cabdillatge de Matatías i els seus filis; mort de Matatías (II).

Primera part. — Gestes de Judas Macabeu (III, i -IX, 22) :

i."^ En temps d'Antioc IV Epifanes (III, i -VI, 16) :

a) Derrotes deis generáis sirians ApoHoni i Serón, Górgias i Lisias,

virrei d'Antioc.

b) Presa de Jerusalem, purificació del Temple i restabliment del cuite.
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c) Venguts els sirians, Judas castiga els pobles veins que els havien

hostilitzats : Idumeus i Ammonites.

d) Mort d'Antioc, el perseguidor deis jueus.

2. " En temps d'Antioc V Eupátor (VI, 17-63):

a) Antioc V emprén la campanya contra Judas, mentre aquest asset-

java la ciutadella de Jerusalem.

Z») Un gran exércit siriá s'aboca a la Palestina. La campanya no és

decisiva ni de l'un cantó ni de l'altre.

3.
'' En temps de Demetri I Soter (VII, i-IX, 18):

a) Demetri, incitat per Alcim, envia Bácquides contra Judas, al qual

no pot véncer.

b) Expedició de Nicanor, el qual és ven^ut en dues batalles i mor.

En memoria d'aquestes victóries, els jueus institueixen una festa.

c) Judas aprofita el temps de pau per a fer alianza amb els romans.

d) Mort de Judas Macabeu.

Segona part. — Gestes de Jonatás (IX, 23-XII, 34) :

1. "" Fins a la pau amb la Siria (IX, 23-XIl, 34):

fl) Elecció de Jonatás com a successor del seu germá Judas.

b) Del desert de Técue passa a castigar els beduins de Mádaba.

Entretant, Bácquides li barra el pas vora el Jordá, pero és batut.

c) Bácquides, en revenja, omple la Judea de places fortes. Mor Alcim,

i Bácquides torna a Antioquia. I la térra reposa dos anys.

d) Retorn de Bácquides a Judea, cridat pels jueus del seu partit;

assetja Betbessén on estava refugiat Jonatás; batut Bácquides per Simó,

demana la pau.

2. " Gestes de Jonatás en temps d'Alexandre Balas (X, 1-89) :

a) En la Iluita entre Alexandre i Demetri, peí tron de Siria, Jonatás,

soHicitat pels dos contendents, pren partit per Alexandre.

b) Havent triomfat Alexandre, amb l'ajut deis jueus, ell i el seu sogre

Ptoloraeu Filométor honoren Jonatás.

c) Volent Demetri II la corona deis Seléucides, envia Apolíoni contra

els jueus; Jonatás, fidel a Alexandre, el bat, i aquesta victória li val

noves prerrogatives a favor de la Ilibertat.

3. ' Gestes de Jonatás en temps de Demetri II Nicátor i d'Antioc VI

(XI, 1-74):

a) En la guerra entre Ptolomeu VI Filométor d'Egipte i Alexandre,

Jonatás conserva els seus avantatges. Morts ambdós, Demetri confirma

ais jueus llurs prerrogatives i el domini de tota la Palestina.

b) Demetri II trenca la paraula donada.
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c) En el litigi dinástic entre Demetri í Antloc VI, fill d'Alexandre,

Jonatás pren el partit d'aquest, i vencen.

d) Jonatás renova el pacte d'amistat amb els romans i els espartans.

e) Després d'algunes victóries sobre els generáis de Demetri, augmenta
les fortificacions de Jerusalem.

/) Jonatás mor víctima d'una vilania de Trifó, pretendent al tron de

Siria.

Tercera part. — Gestes de Simó (XIII, i-XIV, 49):

1. ' Comenc del principat de Simó (XIII, i-XIV, 49) :

a) Simó succeeix al seu germá Jonatás; per a aquest i els seus filis,

morts traidorament per Trifó, fa construir un magnífic sepulcre a Modin.

b) Obté de Demetri diversos privilegis i recupera la ciutadella de Jeru-

salem. Constitueix el seu fill Joan (Hircá) cap de l'exércit.

c) Aprofita els anys de pau per a engrandir el seu Estat, ornar el

Temple, i fer prosperar el comer^; renova el pacte d'alianca amb els

romans i els lacedemonis ; el poblé, agrait, el reconeix a ell i els seus

descendents, com a gran sacerdot i príncep.

2. ° Gestes de Simó en temps d'Antioc VII (XV, i-XVI, 10) :

a) Antioc VII, fill de Demetri, volent recuperar el tron contra Trifó,

cerca l'alianca amb Simó, li renova totes les concessions fetes pels seus

predecessors, i li concedeix el dret d'encunyar moneda. Retorn deis legats

enviats a Roma.

b) Quan Antioc, ajudat per Simó, ven^ Trifó, no es recorda de les

prometences fetes, ¡ envia el seu general Cendebes contra els jueus

;

peró és derrotat per Judas i Joan, filis de Simó.

Mort de Simó (XVI, 1 1-24) :

a) Simó, mentre visita les ciutats de Judá, és assassinat amb trai-

doria peí seu gendre Ptolomeu, governador de Jericó, que cobejava el

pontificat.

b) Joan Hircá succeeix el seu pare en el sacerdoci i en el principat.

Divisió DEL Llibre II

Introdiicció (I, i-II, 19) :

a) Lletra deis jueus de Jerusalem ais d'Egipte invitant-los a la festa

deis Tabernacles.

b) Lletra del Sanedrí a Aristóbul, preceptor de Ptolomeu VI, i ais

jueus d'Egipte, anunciant-los la mort d'Antioc III i altres esdeveniments

importants; acaba amb una invitació a la festa deis Tabernacles.
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Primera part (II, 20-X, 9):

Próleg en el qual l'autor indica que resumeix els cinc Ilibres de Jasó.

1. ' Comeng de la persecució, l'últim any de Seleuc IV (III, i-IV, 6):

fl) Havent denunciat al rei siriá que en el Temple hi havia grans

tresors, Seleuc envia Heliodor a prendre'ls.

b) Entrat Heliodor al Temple, és flagelíat miraculosament i desisteix

de coraetre l'espoliació.

2. ° Persecució d'Antíoc Epífanes (IV, 7-X, 9):

fl) Ocasió de les persecucions.

b) Descripció de la persecució.

c) El per qué Déu ho permet.

d) Martiri del vell Eleazar i d'una mare amb set filis.

e) Al^ament deis jueus a les ordres de Judas Macabeu; derrota de

Nicanor, Bácquides i Timoteu.

/) Mon d'Epífanes,

g) Purificació del Temple i de la ciutat.

Segona part (X, lo-XV, 35):

1. ' Esdeveniments en temps d'Antíoc V Eupátor (X, lo-XIII, 26):

fl) Górgias, Uoctinent d'Eupátor, junt amb els idumeus, hostilitza els

jueus. Judas, després de sotmetre els idumeus i d'ocupar llurs fortaleses,

derrota Timoteu, general siriá, i havent-lo fet presoner a Cazara, el fa

occir.

b) Lisias, procurador d'Eupátor, envia un nou exércit contra Judas.

Havent quedat ven^uts els sirians, comencen a gestionar la pau.

c) Lletres sobre aqüestes gestions : de Lisias ais jueus, d'Eupátor a

Lisias i ais jueus, i deis romans ais jueus.

d) Noves Iluites contra els veins pagans i nova guerra contra Eupátor.

2. ° Lluites en temps de Demetri Soter (XIV, i-XV, 38) :

a) Expedició de Nicanor contra Judas. Per les intrigues d'AIcim,

jueu infidel, Demetri envia Nicanor per tal d'apoderar-se de Judas.

b) Nicanor fingeix amistat amb Judas, per tal de portar-lo captiu frau-

dulentament a Antioquia.

c) Desfeta i mort de Nicanor.

Aquest Ilibre comprén un període de quinze anys, de 175 a 161 abans

de J. C, del darrer any abans de la mort de Seleuc IV (175) fins a la

mort de Nicanor (161).
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Cronología

Els dos Ilibres delsMacabeus segueixen la cronología de l'Era deis Seléu-

cides, que comenta l'i octubre 312 abans de J. C. L'autor del I Uibre

comenta els anys per la primavera, mes de Nisan, segons el costura jueu;

el del II comenta els anys en el mes Tisri, a la tardor. Aixó produeix

Ueugeres divergéncies cronológiques que s'expliquen perfectament tenint

en compte el que acabem de dir. El Uibre II algunes vegades deixa

I'ordre cronológic per acoblar els fets en un ordre teniátic.

En la nota posem una taula comparativa deis principáis fets contats en

els dos Ilibres deis Macabeus, seguint una cronología rigorosa, extreta de

Fillion (La sainte Bihle, vol. VI)

(') Taula comparativa deisfets princibals contats en eJs dos Ilibres deis Macaheüs
seguint Vordre cronológic:

Anys

a. J. C.

556-525
525-187

187-176

176-175
176-171

171-170

170

170-168
168

168-167

167
166-165

166-165

165-164
165-164
165-164
164-163

164-163

163

163-162

162

162
162-161

161

161-160

Regne d'Alexandre el Gran
Successors d'Alexandre fins a Seleuc IV, rei

de Siria

Regnat de Seleuc IV; temptativa sacrilega

d'Heliodor

Adveniment d'Antioc Epífanes

Regne dAntioc fins a la seva segona expedi-

dió a Egipte

Segona expedició d'Antioc Ep. a l'Egipte . .

Entra a Jerusalem, assassina els habitanls i sa-

queja el Temple
Filip el Frigi governa la Judea amb crueltat .

Nous degollaments i saqueigs a Jerusalem per

ApoHoni
L'edicte d'Antioc i la persecució religiosa .

Al?ament de Matatías

Primeres gestes de Judas Macabeu ....
Victóries sobre Nicanor i Górgias ....
Primera expedició de Lisias

Dedicació i purificació del Temple ....
Judas fortifica Jerusalem i Betsura ....
Campanyes de Judas contra els pobles pagans

veíns de la Judea
Mort d'Antioc Epifanes; adveniment del seu

fin Eupátor
Segona expedició de Lisias a Judea; tractat

de pau
Tercera expedició de Lisias i nova pau .

Mort d'Eupátor i adveniment de Demetri I.

Alcira elevat al suprem pontificar

Expedició de Nicanor contra els jueus .

Ambaixada de Judas prop deis Romans.
Expedició de Bácquides a Judea; mort de Ju-

das Macabeu

I Macabeus II Macabeus

I. I- 7

I, 8-10

I, II

III, i-rv, 6

rv, 7

I, 12-16

I, 17-20

IV, 7-50
V, 1-10

I, 21-28 V, II-2I

V, 22-35

I, 29-42
I. 45-67
n, 1-70

m, 1-26

m, 27-iv, 27
IV, 28-35

IV, 36-59
IV, 60-61

V, 24-27
VI, 1-vn, 42

VIH, 1-7

VIII, 8-56

X, 1-9

V, 1-68 X, 15-38; XII, 3-46

VI, 1-16 IX, 1-29

VI, 17-63

VII, 1-4

vn, 5-25

VII, 26-50
vm, 1-32

X, 10-14; XI, 1-58

xm, 1-26

xrv, 1-2

XIV, 5-14
XIV, 15-XV, 40

IX, 1-22
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La nostra versió és feta a base del text grec, tenint en compte Ies

variants més importants de la Vg.

Guerra de Bácquides contra Jonatás.

Segona expedició de Bácquides a Judca.

Jonatás governa en pau els jueus

Guerra civil entre Alexandre Balas i Demetri I.

Entrevista de Jonatás amb els reis de Siria i

d'Egipte

Demetri II envia un exércit contra els jueus .

Guerra civil entre Alexandre Balás i Demetri II.

Mort Alexandre Balás, Demetri honora Jonatás

.

Guerra civil entre Demetri II i Trifó

Campanya victoriosa de Jonatás contra els par-

tidaris de Demetri
Jonatás envia ambaixadors a Roma i a Esparta.

Diverses campanyes de Jonatás

Jonatás presoner de Trifó

Mort de Jonatás ; el succeeix el seu germá
Simó

El rei de Siria reconeix la independencia de

Judea
Simó s'apodera de Gázer i de la ciutadella de

Jerusalem
Expedició de Demetri contra els partes .

Periode de pau i de prosperitat per ais jueus .

Antioc Sidetes envaeix la Siria i Iluita contra

Trifó

Viola el pacte clos amb els jueus i envia un
exércit contra ells

Simó mor assassinat

Govern de Joan Hircá

/ Macabeus

i^. 25-57
IX, $8-72
IX, 73
X, 1-50

X, 51-56
X, 67-89
XI, i-i8

XI, 19-37
XI, 38-59

XI, 60-74
XII, 1-23

xit, 24-38
xn, 39-54

XIII, 1-55

xm, 54-42

XV, 1-25

XV, 26-xvi, 10

XVI, 1 1-17

XVI, 18-24

// Macabeus





LLIBRE I DELS MACABEUS

HISTORIA PRELIMINAR DE L'ALgAMENT

DELS MACABEUS
(I, I - II, 70)

I. CAUSES DE L'ALgAMENT

(I, 1-64)

Introducció. Els Diádocs

(C. I.) 'Després que Alexandre, fill de Filip el Macedónic—
eixit de la térra de Cetim— hagué guerrejat, succeí que baté també

Darius, rei deis Perses i deis Medes, i comenta a regnar en lloc seu,

el primer d'entre els Grecs. promogué nombroses guerres, i s'en-

senyorí de fortaleses, i occí reis, travessá íins ais confins de la

i-io.—Resum historie de l'hegemo-

nia de la Grecia a l'Orient, de la batalla

d'ArbeHa (331 a. J. C.) fins a l'adveni-

ment d'Antíoc Epifanes al tron de Siria

(175 a.J. C). — Després que... Aquest
comengament está calcat en la fórmula
hebraica vayy'hi, la qual suposa que es

refereix a una narració anterior que ara

continua. — Alexandre... el Macedónic,

el Gran (356-323 a. J. C.) succeí al

seu pare Filip II en 336. Encara que no
ostenta el títol de rei de Grécia, de fet

la senyorejá completament. — Cetim,

nom que els hebreus donaven a la Ma-
cedónia. — Darius III Codoman, el

darrer rei deis Perses (336-331). Ale-

xandre passá l'HeHespont amb el seu
exércit en 334, baté els perses en el

mes de juny del mateix any, derrota

Darius en el novembre de 333 a Issus,

i finalment en 331 a ArbeHa. Darius
morí assassinat i Alexandre s'apoderá

del seu reialme.

2.—I occí reis. D'aquelles terres. Féu
morir Bessus, l'assassi de Darius, que
prengué el nom d'Artaxerxes i el títol

de rei. Pot considerar-se'l també causa
de la mortdel mateix Darius, puix que
aquest fina violentament després de la

seva desfeta.

3.
—Ais confins de la térra. Es a dir,

fins a ríndia; per ais antics no hi havia
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térra, i prengué les despulles de molts pobles, i la térra emmudí al

seu davant. *I el seu cor s'enaltí i soberguejá. I aplegá un exércit

poderos fora mida, comanda regions i pobles i sobirans i li esde-

vingueren tributaris. després d'aixó, caigué damunt del Hit i co-

negué que es moria ; 'i crida els seus ministres, els nobles, els no-

drits amb ell des de la joventut, i els repartí, encara vivent, el seu

reialme. *I regná Alexandre dotze anys, i morí. entraren a

regnar els seus ministres, cadascun en el seu lloc, ^"i tots es cenyi-

ren diademes després de morir ell, i llurs filis darrera d'ells durant

molts anys, i es multiplicaren els mals damunt de la térra.

Antíoc i els mals jueus

^^l eixi d'entre ells una reí pecadora, Antíoc Epifani, fill d'Antíoc,

el rei, que havia estat d'ostatge a Roma, i entra a regnar l'any cent

trenta-set del reialme deis grecs. ^^En aquells dies, eixiren d'Israel

més món que aques:. Prop del Coenus
els soldats d'Alexandre es planyien d'és-

ser conduits per ell fins ais termenals

del món. — Despulles de molts pobles.

Després de les batalles d'Issus i d'Ar-

beHa, i sobretot quan s'apoderá de les

quatre grans ciutats de Babilonia, Susa,

Persépolis i Ecbatana. Es diu que,

havent estat molt géneros amb l'exércit,

li quedaren per a ell 180,000 talents

0 més de mil milions de pessetes, que
guarda a Ecbatana. — La térra emmudí.
Frase hebr. que vol dir que ningú no
gosá fer resistencia a l'empenta d'Ale-

xandre.

4.

—

El seu cor s'enalti... Hebraisme.
Cf. Ez. XXVIII, 2, 17; Dan. XI, 12.

S'enorgullí talment per les seves victó-

ries que, a més d'adoptar un luxe orien-

tal fastuosíssim, exigí que se li tributes-

sin honors divins i es féu dir rei de tota

la térra. Féu occir el filósof Carlistene

perqué es refusá a adorar-lo.

En el grec, aquesta frase forma la

primera part del verset (sembla millor)

1 el V. 5 és continuació de l'anterior.

Aixó es repeteix en altres indrets del

mateix capítol, per la qual cosa, mentre
el grec sois té 64 versets, la Vulgataen
compta 67.

8.—Regná... dot^eariys. Ivuitmesos,
de 336 a 325. Emmalaltí a la nit del

darrer dia de maig a l'i de juny, i morí
el dia 1 1 de juny.

9.—Els seus ministres. Els seus gene-
ráis posseiren un reialme : Antígon a

l'Ásia, Ptolomeu a l'Egipte, Seleuc a

Babilonia i després a Antioquia, Lisí-

mac a la Trácia, i Cassandre a Mace-
dónia.

II.

—

Antíoc Epifani, qo és l'iHustre.

Fill d'Antíoc el Gran.— L'any cent tren-

ta-set del reialme deis grecs. Era deis

Seléucides, correspon a l'any 175 a.

J. C. Regná, dones, de 175 a 164.

L'Era deis Seléucides data de la victoria

que Seleuc I Nicátor, fundador de la

dinastía deis Seléucides, obtingué con-

tra Nicanor, general d'Antígon, durant

l'estiu de l'any 313; segons el cálcul

deis sirians, comenca per la tardor de

312, i segons el deis jueus, per la pri-

mavera del mateix any.—Entre les con-

dicions de pau que Antíoc III hagué de
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uns homes inics i en persuadiren molts, dient : Anem i fem alianza

amb les nacions de l'entorn nostre,car des que ens n'havem separat,

ens han pervingut molts mals. ^^I els caigué bé el discurs. cuita-

ren alguns del poblé, i anaren al rei, i els dona permís de seguir els

usatges deis gentils. •'^I bastiren un gimnás a Jerusalem segons les

liéis de les nacions. ^^I es feren prepuci i s'apartaren de Talian^a

santa i es junyiren a les nacions i es vengueren per obrar el mal.

EspoLiACió DEL Temple per Antíoc

^''I sembla ferm el regne ais ulls d'Antíoc, i pensá a regnar en la

térra d'Egipte, per tal de regnar sobre tots dos reialmes. entra

a l'Egipte amb una multitud poderosa, amb carros, i elefants, i ca-

valleria, i un gran estol de vaixells; ^^i mogué guerra contra Ptolo-

meu, rei d'Egipte, i Ptolomeu sentí temen^a davant d'ell i fugí ; i

en caigueren molts de ferits, ^°i s'apoderaren de les ciutats fortes

en la térra d'Egipte, i arrabassá les despulles d'Egipte.

^^I Antíoc se'n torna, després d'haver batut l'Egipte l'any cent

quaranta-tres, i puja a Israel ^^i a Jerusalem amb un gran exércit,

*^i entra en el santuari orguUosameot, i arrabassá l'altar d'or, i el

canelobre de la Uum, i tots els seus atuells, i la taula de la proposi-

ció, i els calzes, i els vasos i encensers d'or, i el vel i les corones, i

l'ornament d'or de la facana del Temple, i ho descrostá tot.

suportar deis romans després de la bata-

lla de Magnésia (189), hi havia que el

rei de Siria havia de Iliurar ais vence-

dors vint ostatges, entre ells el seu fiU.

En 174, Antíoc Epifani fou subtituit a

Roma peí fiU del seu germá Seleuc IV
Filopátor. Mentre Antíoc tornava a la

Siria, Seleuc fou assassinat per Helio-

dor, que volia el tron. Antioc, amb
l'ajuda de la gent de Pérgam, desféu

els designis d'Eliodor i ell fou recone-

gut com a rei pels romans.
i').~Gi?nnás. Lloc on es feien exerci-

cis d'atletisme anant completament ñus.

Es peraixó que els jueus amagavenodis-

simulaven les marquesdelacircumcisió.
18.— Entra a l'Egipte. Antíoc orga-

nitzá diverses campanyes contra l'Egip-

te. Aquiestracta de la segona (cf. II

Mee. V, I).

19.— Ptolomeu, rei d'Egipte. Segons
l'opinió més seguida, es tracta de Pto-

lomeu VI Filométor (180-146), o del

seu germá Ptolomeu VII (i 70-1 17), que
regná per primera vegada quan Filomé-
tor estava en poder d'Antíoc. Els esde-

veniments alludits ací són tractats més
detalladament en II Mee. III, 5; IV, 21

.

21.—L'any 143 deis Seléueides cor-

respon al 168 a. J. C.



202 I DELS MACABEUS-I, 25-36

prengué l'argent i l'or i els estris cobejables, i prengué els tresors

amagats que trobá. 1 agafant-ho tot, se n'aná a la seva térra. ^^I

féu una mortaldat, i parla amb gran sobergueria.

Lamentació

'I lii hagué un gran dol a Israel

en tots els seus indrets.

I gemegaren princeps i ancians,

donzelles i minyons es marciren,

i es trasmuda la bellesa de les dones.

Tot nuvi al^á una complanta,

l'asseguda en la cambra nupcial esclatá en plors.

I tremola la térra per causa del seus habitants

i tota la casa de Jacob es vestí de confusió.

Atac d'Apolloni

'"I després de dos anys de dies, el rei trameté l'encarregat deis

tributs a les ciutats de Judá, i arriba a Jerusalem amb molta gent.

^^I els parla páranles pacifiques amb engany, i se'l cregueren. ^^I

caigué sobtosament damunt la ciutat, i la colpi d'una plaga gran,

i occí molta gent d'Israel.

^^I prengué les despulles de la ciutat, i la Iliurá al foc, i destruí

les seves cases i les seves muralles a l'entorn. emmenaren cap-

tius Uurs dones i filis, i s'apropiaren Uur bestiar.

^^I voltaren la ciutat de David d'una muralla gran i forta amb

torres fermes, i els serví de ciutadella. varen posar-hi una raca

24.— Tresors amagats. El tresor del anys enters, complets.

—

El rei... Cf. II

Temple i els dipósits en diner de qué Mee. V, 3; 24 ss.

—

Encarregat deis tri-

parla el Ilibre II Mee. III, 10-12. L'au- buts. ApoHoni, encarregatde eobrar els

tor d'aquest Uibre (v. 21) avalúa la ra- impostes, que posteriorment féu una
pinya del Temple en 1,800 talents, campanya eontra els jueus, en la qual

uns 10 mllions de pessetes. perdé la vida. Cf. III, lo-ii.

30.

—

Anys de dies. Hebr. que vol dir
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pecadora, homes inics, i s'hi feren forts ; i coHocaren armes i que-

viures ij aplegant les despulles de Jerusalem, ^'les posaren allí; i

esdevingué un gran parany.

Lamentació sobre el Temple

fou per al Temple una emboscada,

i a tota hora un mal adversar! per a Israel.

^^I vessaren sang innocent a l'entorn del santuari,

i contaminaren el santuari.

*°I fugiren els habitants de Jerusalem per causa d'ells,

i esdevingué habitació d'estrangers.

I esdevingué estrangera per ais nats en ella,

i els seus filis l'abandonaren.

*^ I resta el seu Temple desert com un erm,

en dol es convertiren les seves festes,

els seus sábats en oprobi,

la seva honor en menyspreu.

*^ A l'igual de sa gloria s'ha multiplicat sa ignominia,

i el seu enaltiment s'ha convertit en dol.

Edicte religiós d'Antíoc. Persecució

I escriví el rei a tot el seu reialme per tal que fossin tots un

poblé únic i abandonés cadascun les seves liéis. **I consentiren totes

les nacions a la paraula del rei. molts d'Israel s'avingueren al

seu cuite, i sacrificaren ais ídols,i profanaren el sábat. el rei en-

vía lletres per má de missatgers a Jerusalem i a les ciutats de Judá,

per tal que seguissin els usatges deis estrangers a la térra, *^i de prohi-

bir els holocaustos i els sacrificis i les libacions del santuari, *^i de

profanar els sábats i les festes, *^sollar el santuari i els sants, ^"bastir

41, Tob. II, 6; Am. viii, lo.

49.

—

Sollar el santuari i els sants, Vg. «el sant poblé d'Israel», profanat

menjant viandes prohibides (II Mee. també per haver fet suprimir la circum-

VI, 18 ss.).— £/i sants. Millor com cisió (II Mee. VI, 2).

I4-ÁNTIC TBSTAMENT V
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altars i hoscos sagrats i temples d'ídols, i sacrificar porcs i animáis

comuns, deixar llurs filis incircumcisos, i tacar Uurs animes amb

tota impuresa i profanació, per tal d'oblidar-se de la Ilei i alterar

totes les prescripcions ; i el que no íes segons el manament del

rei, fos occit.

^'D'aquesta faisó escriví a tot el seu reialme i establí inspectors

sobre tot el poblé; maná a totes les ciutats de Judá de sacrificar

de ciutat en ciutat. ^^I molts del poblé se'ls ajuntaren, tots els qui

abandonaven la Uei, i feren malvestats en la térra, ^^i foragitaren el

poblé d'Israel ais amagatalls, a tota mena de refugis.

^''En el dia quinze del mes de Casleu de l'any cent quaranta-cinc,

bastiren una abominació de desolació damunt Faltar, i a l'entorn de

les viles de Judá bastiren altars, a les portes de les cases i en les

places cremaven encens ; i els Ilibres de la Ilei que trobaven, des-

prés d'esquin^ats, els cremaven al foc; quan es trobava a algú el

Uibre de l'alian(;a, i si algú observava la Ilei, l'edicte del rei el con-

demnava a mort.

®^En Uur violencia feien així a Israel, ais qui sorprenien un dia

cada mes per les ciutats. en el dia vint-i-cinc del mes, sacrificaven

sobre Tara que hi havia a l'altar, ®^
i les dones que havien circumci-

dat llurs filis, les occien, segons l'edicte, ®*i els penjaven els nadons

de llurs colls, i saquejaven llurs cases ; els qui els havien circumci-

dats, els occien.

^^I molts d'Israel s'afermaren i es feren forts dintre seu per a no

menjar menges immundes, i escolliren de morir per tal de no sollar-

se en les ares ''^i no profanar l'alian^a santa; i moriren. es féu

sobre Israel una ira molt gran en extrem.

57.

—

El dia quince del mes de Casleu.

Novembre - desembre. Per tot el que
segueix, es pot deduir que el dia quinze

el rei ordená o publica el decret d'ali;ar

un altar idolátric en el Temple, damunt

l'altar deis holocaustos (cf. Flav. Jos.,

Ant. XII, V, 4), el qual s'executá el 25

Casleu. — L'idol abominable era Júpi-

ter Olímpic (II Mee. VI, 2).

63.—/ les dones... Cf. II Mee. 10.
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II. OCASIO DE L'ALgAMENT

(II)

La FAMÍLIA DE MATATIAS

(C. II.) ^En aquells dies, sorgí Matatías, fiU de Joan, fill de

Simeó, sacerdot deis filis de Joarib, de Jerusalem, i s'establí a Mo-

dín; ^í tenía cinc filis: Joan, l'anomenat Caddis, ^Simó, i'anomenat

Tassis, * Judas, l'anomenat Macabeu, ^Eieazar, i'anomenat Abaron,

i Jonatás, l'anomenat Affus.

Lamentació sobre Jerusalem

^ I veié eis uitratges comesos a Judá i a Jerusalem, i digué

:

Ai las! ¿Per qué he nascut per a veure l'esmícament del meu

i l'esmícament de la ciutat santa, [poblé

í estar-me ací assegut,

quan ella és llíurada en mans deis enemics,

i el santuarí en mans deis estrangers ?

*Son Temple iia esdevíngut com un baró sense tionra,

^ l'adre^ de sa gloria, se i'iian endut captíu,

han estat occits per les places sos infants,

sos minyons peí glaví de i'enemíc.

I.

—

Matatías (=do dejahvé), abreu-

jat en Matías per Flav. Jos., el qual

í'anomena també VAsmoneu, d'on es de-

riva la designació d'Asmoneus que es

dóna a la familia deis Macabeus, com
a descendents d'Asamon.

—

Modín (Vg.:

«In monte Modin»), avui el-Medieh. En
el mosaic geográfic de Madába, al N.E.
de Lydda, es veu una localitat desig-

nada així: «Módeim, avui Módhita: d'a-

questa vila eren els macabeus.»
2-5.— Cinc filis. Cadascun d'ells por-

ta un sobrenom adient al seu carácter:

Gáddis= l'afortunat; Tassis= l'ardent;

Macabeu (gr. MaKKa(3aioí;, del caldeu

maqqdhd)=m2iX\.tl\
;
Abaron=traspassar,

travessar (probablement de l'árab)
,
pro-

bable allusió a l'elefant mort per Elea-

zar; Affus = hábil (de l'hebreu haphas).

8.— Com un baró sense honra. És pro-
bable que el text hebreu digués: «la

seva casa ha esdevingut com (la casa
d') un home infame» = heíthah ke' isch

nihieh; Gr. i Vg., no tenint compte de
Tellipsi, han posat el nominatiu: «com
un infame» (Cram.).
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^''^ Quina raga no ha heretat son reialme

i no s'ha apoderat de ses despulles ?

"Tot son ornament ha estat arrencat,

i en comptes de Iliure s'ha tornat esclava.

^^I ve't aquí que el nostre santuari, la nostra formosor

i la nostra gloria han estat desolats,

i els han soUats les nacions.

^'¿Per qué viuríem encara?

Matatias i els seus filis esquingaren Uurs vestits, i es vestiren

de cilici, i ploraren molt.

Gesta de Matatus

arribaren els del rei,els que obligaven a l'apostasia, a la ciutat

de Modín per tal que sacrifiquessin.

^^I molts d'Israel anaren amb ells; pero Matatias, i els seus filis

es juntaren. ^'I digueren els del rei i parlaren a Matatias, dient:

Ets príncep, i gloriós, i gran en aquesta vila, i reforgat amb filis i

germans; ^*ara, dones, vina el primer i acompleix el precepte del

rei, com han fet totes les nacions i els barons de Judá i els que han

romas ajerusalem,i serás tu amb la teva casa deis amics del rei, i tu

i els teus filis sereu honorats amb argent i or i nombrosos presents.

^^I respongué Matatias, i digué amb veu forta: Baldament tots

els pobles que són dintre el reialme del rei I'escoltessin per a apos-

tatar cadascun del cuite deis seus pares i consentissin en els precep-

tes d'ell, ^°jo i els meus filis i el meus germans romandrem en

l'ahanca deis nostres pares. ^^Déu nos en guard, d'abandonar la Uei i

els estatuts. ^^No escoltarem pas les paraules del rei per a decan-

tar-nos de la nostra religió cap a la dreta o cap a l'esquerra.

^^Tot d'una que acaba de dir aqüestes paraules, s'avancá un baró

jueu a la vista de tots a cremar encens damunt de l'altar de Modín,

18.

—

Amics del reí. Títol oficial que cort, equivalent a principáis o pri-

es donava ais grans personatges de la mers.
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segons el precepte del rei. ho veié Matatías, i s'indigná, i s'es-

tremiren els seus ronyons, i deixá muntar la ira, segons la Ilei, i

precipitant-se, el degoUá damunt de Tara; ^^i occí albora el baró

del rei, que forcava a sacrificar, i destruí Faltar. ^^I fou zelador de

la Ilei, tal com ho havia fet Fincas amb Zambri, fiU de Salom.

CoMENgAMENT DE LES LLUITES

I crida Matatías per la ciutat amb veu forta, dient : Tothom qui

tingui zel per la Ilei i mantingui l'alianga, que surti darrera meu.

^^I fugiren ell i els seus filis a les muntanyes, i abandonaren tot el

que tenien a la ciutat. -^Aleshores molts que cercaven la justicia i

el dret baixaren al desert a sojornar-hi, ^"ells i llurs filis i Uurs dones

i llur bestiar, per tal com es multiplicaven damunt d'ells les cala-

mitats.

I s'ennová ais barons del rei i a les forces que eren a Jerusa-

lem, ciutat de David, que uns homes, que havien transgredit el

precepte del rei, havien baixat cap ais amagatalls, en el desert. ^^I

corregueren molts darrera d'ells, i aconseguint-los, acamparen en

contra, i prepararen la batalla en el dia del sábat, ^^i els digueren

:

Ara prou! Eixiu i íeu segons l'ordre del rei, i viureu. digue-

ren : Ni eixirem, ni obeirem l'ordre del rei de profanar el dia del

sábat. ^^I cuitaren a comentar contra d'ells la Iluita. ^""I no els

respongueren, ni els tiraren cap pedra, ni barraren les esplugues,

^'^ dient : Morim tots en la nostra simphcitat ; el cel i la térra ens

siguin testimonis que injustament ens occiu. ^^I sorgiren contra

ells per a combatre'ls en sábat ; i moriren ells i llurs dones i llurs

filis i llur bestiar, fins a un miler d'ánimes d'homes.

^^I se n'assabentaren Matatías i els seus amics, i els ploraren

molt. ^''I es digueren l'un a l'altre : Si tots íem com han fet els

26, Nm. XXV, 15.

29.—D«í!r¿. Dejudá, alaribaocc. de 58. — Un miler d'ánimes d'homes.

la mar Morta; és una gran estepa, excep- Hebraisme que significa mil perso-

te en els Uocs de les deus, on hi ha ufana. nes.
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nostres germans, i no lluitem contra els gentils per les nostres vides

i per les nostres institucions, llavors ens exterminaran de la térra

més que de pressa. I es resolgueren aquell dia, dient : Si algú

vingués vers nosaltres en so de guerra en el dia de sábat, Iluitarem

contra ell i no morirem tots com moriren els nostres germans en

les esplugues.

*^Aleshores se'ls juntaren un esbart d'assideus, els més valerosos

d'Israel, tothom qui tenia voluntat a la llei. tots els qui fugien

de les calamitats se'ls juntaren i els foren un reforí;.

I constituíren un exércit i colpiren els pecadors en Uur ira, i els

homes inics en llur furor ; i els restants fugiren a salvar-se a les na-

cions. rondaven Matatias i els seus filis, i destruiren llurs altars,

^®i circumcidaren per torga tots els nens incircumcisos que trobaren

en els termes d'Israel, perseguiren els sobergs, i reeixí l'obra en

llurs mans, *®i rescataren la llei de mans de les nacions i de má deis

reis, i no reteren el front al pecador.

Darreres benediccions i mort de Matatías

s'apropá per a Matatias el dia de morir, i digué ais seus filis

:

Ara s'ha enfortit la sobergueria i el cástig,

i és el temps de la destrucció i de la ira encesa.

^°Ara, dones, filis, tingueu zel per la llei,

i doneu les vostres vides per l'alianga deis vostres pares.

Recordeu-vos de les gestes deis vostres pares

que acompliren en llurs generacions,

i reberen una gloria gran i un nom etern.

^^¿No fou, per cas, Abraam trobat fidel en la prova,

i li fou reputat a justicia?

h2, Gn. XXII, 2.

42.

—

Assideus. Forma grega de l'he- 47.

—

Els sohergs. Els sirians.

breu chasidim, 50 és piados, just, sant. 48.

—

Rescataren la llei... qo és, alli-

Constituíen un partir o agrupació d'ad- beraren la llei de la servitud deis gen-

dictes a la Llei que, ja abans deis Ma- tils i deis reis, i no deixaren que Antíoc

cabeus, reaccionaren contra les filtra- abusés de la seva forga.

cions paganes.
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Josep en el temps de la seva angoixa guarda el precepte,

i esdevingué senyor de l'Egipte.

^*Finees, el nostre pare, per teñir un zel ardorós,

rebé el testament d'un sacerdoci etern.

Josué, en acomplir la paraula,

esdevingué jutge a Israel.

^® Caleb, en donar testimoni en l'assemblea,

rebé una térra en heretat.

David, per sa misericordia,

heretá el tron d'un regne etern.

^® Elias, peí seu zel fogós per la Ilei,

fou portat amunt fins al cel.

Ananias, Azarias, Misael, havent cregut,

es salvaren de la flama.

^''Daniel, en sa innocencia,

fou alliberat de la gola deis lleons.

^^I així aneu rumiant de generació en generació,

com tots els qui esperen en Ell no defalleixen.

de les amenaces d'home pecador, no en tinguen paüra,

perqué sa gloria será femta i cues.

*^Avui comanda i demá no es troba,

car se n'ha tornat a la seva pols

i els seus pensaments han deperit.

vosaltres, filis, siguen forts i virils en la vostra Ilei,

perqué en ella sereu glorificats

!

heus aquí que Simó, el vostre germá, conec que és baró de

consell; escolteu-lo sempre; ell us será com un pare. ^^I Judas

Macabeu, fort i vigorós des de la seva jovenesa, será per a vosal-

tres cabdill de l'exércit i dirigirá la guerra contra els gentils. ^''I

53, Gn. \Li, 40. — 54, Nm. xxv, 13; Eccli. xLV, 2 ).— 55, los. i, 2.— 56, Nm. xiv, 6; los. xiv, 14. — 57
II Sm. II, 4. — 58, II Rg. II, II. — 59, Dn. iii, 16. — 60, Dn. vi, 22.

57.

—

El tron d^un regne etern. La di- profétics sobre el regne del Messias,
nastia davídica feia segles que no reg- de la nissaga de David,
nava; Matatias fa referencia ais oracles
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aplegueu amb vosaltres tots els qui acompleixen la Ilei i feu la re-

venja del vostre poblé. ^^Doneu Uur paga a les nacions i tingueu

cura deis preceptes de la llei.

^^I els beneí, i íou juntat ais seus pares. ''''I morí l'any cent

quaranta-sis, i el soterraren els seus filis en el sepulcre deis seus

pares, i el planyé tot Israel amb un gran plany.

70.—L'any 146 deis seléucides cor- responent al 166 a. J. C.



PRIíMERA PART

GESTES DE JUDAS MACABEU
(Lll, I-IX, 22)

I. FINS A LA PURIFICACIÓ DEL TEMPLE
(III -IV)

Lloances de Judas

(C. IIL) sorgí Judas, l'anomenat Macabeu, fiU seu, al lloc

d'elL Tajudaren tots els seus germans i tots els que s'havien

aplegat amb el seu pare, i Iluitaren les Uuites d'Israel gojosament.

dilata la gloria del seu poblé,

i es vesti de cuirassa com un gegant.

I es cenyí sos estris béllics

i emprengué guerres protegint el campament amb son glavi.

*I s'assemblava al Ueó en ses gestes,

i a un cadell de Ueó bruelant vers la presa,

perseguí els inics, recercant-los,

i els qui pertorbaven son poblé Uiurá a les flames,

III. — Aquesta secció (III, i-IX, 22) d'Antioc Epifanes (VI, 1-16), la cam-
comprén la história de les guerres de panya contra Antioc Eupátor (VI, 17-

Judas Macabeu: la presa de Jerusalem i 65), la desfeta de Báquides, Alcim i Ni-
la purificació del Temple (III-IV), les canor (VII), l'alianqa amb els romans
rátzies pels pobles veins (V), la mort (VIII), i la mort de Judas (IX, 1-22).
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recularen els inics per temor d'ell,

i tots els faedors d'iniquitat foren contorbats,

i reeixí la salvació en les seves mans.

I íou l'amargor de molts reis,

i alegra Jacob amb ses gestes,

i per sempre será beneít son record.

*I ana per les viles de Judá,

i n'exterminá els impiadosos

i aparta d'Israel la indignació.

tingué anomenada fins ais confins de la térra,

i aplegá els qui es perdien.

ViCTÓRIES SOBRE ApOLLONI I SeRON

^^I ApoHoni aplegá les nacions i un gran exércit de Samaria per

Iluitar contra Israel. ^^I en assabentar-se'n Judas, li eixí a l'encon-

tre, i el baté, i l'occí, i en caigueren molts de ferits, i els restants

fugiren. ^'I prengueren llurs bagatges, i elglavi d'ApoUoni, elpren-

gué Judas, i combatía sempre amb ell.

^^I oí Serón, cabdill deis exércits de Siria, que Judas havia aplegat

gent, i que tenia amb ell un esbart de fidels, i que eixien a la guerra,

^*i digué : Em faré una anomenada, i seré glorificat en el reialme, i

combatré Judas i els que están amb ell, que menyspreen el precepte

del rei ; ^^i es llancá de nou, i pujá amb ell un poderos exércit d'im-

piadosos per a ajudar-lo i fer la revenja contra els filis d'Israel. ^^I

s'aproparen fins a la pujada de Betoron; i eixí Judas al seu encontré

amb poca gent. ^''Tot d'una que veieren l'exércit que venia a l'en-

contre d'ells, digueren a Judas: ¿Com podrem, essent tan pocs,

Iluitar contra una multitud tan gran? I nosaltres estem rendits, de

10.

—

ApoHoni. Segons Flav. Jos., era

prefecte de Samaria; probablemeni era

el mateix comissari de contribucions

esmentat en I, 30. L'autor suposa que
aquest personatge és prou conegut deis

lectors.

15. — D'impiadosos. Jueus aposta-

tes.

16.—Betoron. Vila d'Efraim, a l'en-

trada deis congostos que menen a la

Sefela o plana deis filisteus.
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no haver menjat res avui. ^^I digué Judas : Ben fácil és que molts

siguin encerclats en mans de pocs, i no hi ha pas diferencia davant del

cel entre salvar per mitjá de molts o per mitjá de pocs; ^^car no

está en la multitud deis exércits la victoria de la guerra, sinó en la

for^a del cel. '"Ells vénen a nosaltres amb molta insolencia i ini-

quitat a destruir-nos a nosaltres, i les nostres dones, i els nostres

filis, i a espoliar-nos; nosaltres, pero, Uuitem per les nostres vides

i per les nostres liéis; ^^i Ell els esmicolará a la nostra fa^ ; vosal-

tres, dones, no en tinguen por.

tot seguit que acabá de parlar, es llangá contra ells de sobte,

i fou esmicolat Serón i el seu exércit davant d'ell. els encalca

per la baixada de Betoron fins a la plana, i caigueren d'ells uns vuit-

cents homes, i els restants fugiren a la térra deis Filisteus.

^^I comen^á la temor de Judas i els seus germans; i la paüra

plana damunt les nacions de llur entorn. ^^I arriba fins al rei el seu

nom, i deis combats de Judas, en parlaven tots els pobles.

Antíoc dona ordres a Lísias

^''Així que el rei Antíoc oí aqüestes coses, s'a'írá molt i enviá a

aplegar totes les forces del seu reialme, un exércit molt íort, ^^i

obrí el seu tresor, i doná la soldada ais seus exércits per un any,

i els maná d'estar preparats per a tot servei. ^^I veié que mancava

l'argent en els seus tresors, i que la tributació del país era poca per

causa de la discordia i de la calamitat que havia provocat en la térra,

en abolir les consuetuds que hi havia des deis temps antics; ^°i

temé que, com una i altra vegada, no en tindria per a les despeses i

presents que donava abans amb má generosa i en les quals guanyava

tots els reís anteriora. ^^I es congoixá molt en la seva ánima i re-

solgué d'anar a Pérsia a percebre els tributs de les regions i reunir

molt de diner.

31.—^ Períid. Es pren en sentit am- Siria que s'estenia més enllá de l'Eu-

pli, puix que designa la provincia de la frates i agafava també la Média.
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^^I deixá Lisias, home noble i de nissaga reial, d'encarregat deis

afers reials des del riu Eufrates fins ais confins d'Egipte, ^'i per a

nodrir Antioc, el fill seu, fins que tornés. li dona la meitat deis

seus exércits i els elefants, i li comanda totes les coses que volia, i

respecte ais qui habitaven la Judea i Jerusalem
;

que enviés contra

ells un exércit per a esmicolar i anorrear la forca d'Israel i les ro-

manalles de Jerusalem, i esborrar del lloc el seu record, i íer ha-

bitar gent estrangera en tots els seus termes i repartir-los a la sort

llur térra. ^"I el rei prengué l'altra meitat deis exércits, i eixí d'An-

tioquia, la seva capital, l'any cent quaranta-set, i travessá el riu Eu-

frates i recorregué les terres altes.

Es PREPAREN ELS DOS EXERCITS

Lisias escollí Ptolomeu, fill de Dorimenes, i Nicanor i Gór-

gias, homes valents entre els amics del rei, ^^i enviá amb ells qua-

ranta mil infants i set mil genets per a anar a la térra de Judá i des-

truir-la, segons la páranla del rei. partiren amb tot llur exércit.

32.

—

Lisias. Tingué el comanda-
ment de l'esércit siriá sota Antioc IV
Epifanes i sota Antioc V Eupátor. S'en-

carregá del govera del reialme i de sot-

metre la Judea, mentre Antioc IV pira-

tejava enllá de l'Eufrates; enviá contra

Judas Macabeu un exércit manat per

Ptolomeu, Nicanor i Górgias (166-165),
el qual fou derrotar; l'anv següent, or-

ganitzá una segona espedició manada
personalment per ell, que també fou

batuda i desfeta peí Macabeu. Lisias,

tomat a Antioquia, prepará una nova
campanva quan s'assabentá de la mort
d'Antioc Epifanes. Aquest rei confiá la

regéncia a un tal Filip (cf. VI, 14)

mentre durés la minoría d'edat d'An-

tioc Eupátor; Lisias, pero, sense res-

pe ;tar la voluntat del difunt, s'apoderá

del poder en nom del nou rei i en 163-

162 emprengué una nova guerra contra

la Judea. Al comencament li fou favo-

rable: Judas Macabeu fou vencut i Je-
rusalem fou assetjada. La situació deis

jueus era critica, quan males noves de

la Siria obligaren Lisias a suspendre la

guerra i fer les paus amb Judas per a

tomar precipitadament a Antioquia.

Lisias triomlá de Filip, el seu rival.

Aixó no obstant, poc després, Demetri I

féu occir Lisias i el seu protegit Antioc V
(162 a. J. C). Cf. ViG., Bibl. Polyg.

37.— 147 any seléucida corresponent

al 164 a. J. C. — La continuació d'a-

questa expedició d'Antioc és contada en
el cap. VI.— Z.« terres alies (Vg. «supe-
riores regiones»). La Pérsia i la Media.

38. — Ptolomeu, fill de Dorimenes,

anomenat Macron; era govemador de

la Cele-Siria. Més tard caigué en des-

gracia d'Antioc V Eupátor i s'emmet-
ziná (cf. II Mee. IV, 4s ss.; \1II, 8;

X, 12 ss.).— Sicanor. Era fill de Pa-

trocle i un deis més furiosos enemics
deis jueus; morí en im combat contra

Judas Macabeu (cf. Mee. VIII, 9 ss.).

— Górgias fou el general siriá sobre

el qual Judas aconseguí la seva pri-

mera gran victoria; conf. IV, i; V,

59 ss.; II Mee. X, 14; XII, 32 ss.
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i arribaren; i acamparen a la vora d'Emmaús, a la plana. o'íren

llur nom els marxants de la comarca, i prengueren moltíssim d'ar-

gent i or i grillons, i anaren al campament per prendre els filis

d'Israel per esclaus ; i se'ls afegiren tropes de la Siria i de la térra

deis filisteus.

veieren Judas i els seus germans que es multiplicaven els mals

i que els exércits acampaven en llurs confins, i hagueren esment de

les ordres del rei, del que havia manat que es fes al poblé per a la

seva perdició i ruina, *^i es digueren l'un a l'altre : Aixequem la pros-

tració del nostre poblé, i Iluitem peí nostre poblé i el santuari.

s'aplegá la comunitat per tal d'estar preparáis per a la guerra, i per

tal de pregar i demanar misericordia i pietat.

Jerusalem era com un erm, deshabitada,

cap deis seus filis no hi era entrant ni sortint.

I el santuari era trepitjat,

i els filis deis estrangers ocupaven la ciutadella,

estatge deis gentils.

I la gaubanga fou treta de Jacob,

i emmudiren la flauta i la cítara.

s'acoblaren i anaren a Masfa davant de Jerusalem, peí tal com

a Masfa hi havia hagut abans un lloc d'oració per a Israel. de-

junaren aquell dia i es posaren cilicis i cendra damunt de llurs testes

40.—Emmaüs. Avui Amuás, a l'ex-

trem de la plana de la Sáfela, al peu de

les primeres muntanyes de Judá, a mig
camí entre Jaffa i Jerusalem. Aquesta
vila fortificada per Báquides (cf. IX,

50) fou cremada per Quintilius Varos
i reedificada per l'emperador Heliogá-

bal amb el nom de Nicópolis. Actual-

ment és una desolació.

41.— Oiren llur nom. S'assabentaren

de l'arribada llur.

—

Marxants... Els fe-

nicis i els filisteus es dedicaven en gran
escala al comer^ d'esclaus. Els darrers

son, probablement, els designats ací

amb el nom d'estrangers. Nicanor
cridá els mercaders d'esclaus per tal de

pagar, amb el diner que aquests li

donarien peí gran nombre d'esclaus

jueus que pensava fer, el tribut que el

rei de Siria havia de pagar ais romans.

45.—Entrant ni sortint. Hebr. que
vol dir: que circulés.

46. — Masfa. hsL Neby-Samuil actual,

des d'on es domina Jerusalem, la Me-
diterránia i les muntanyes de l'est del

Jordá, a cinc milles romanes de Jeru-

salem, prop de Rama. Estant sollat i

profanat el Temple pels gentils, els

jueus fidels es reunien a Masfa per
celebrar els actes del cuite. Ja abans
de l'edificació del Temple havia estat

lloc de pregarles (cf. I Rg. VII, 5,9).

4
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i esquingaren llurs vestidures. estengueren el Ilibre de la Ilei,

en el qual cercaven els gentils les imatges de llurs ídoles. '^^I

aportaren els mantells del sacerdoci i les primícies i els delmes, i

feren sorgir els natzareus que havien acomplert els dies. cla-

maren a crits vers el cel, dient : ¿ Qué els farem a aquests i on els

conduirem? ^'I el teu santuari és trepitjat i profanat, i els teus sa-

cerdots en plor i humiliació. ^^I ve't aquí que les nacions s'aple-

guen contra nosaltres per a arrasar-nos. Tu saps el que pensen

contra nosaltres. ^'¿Compodrem sostenir-nos davant d'ells, si Tu
no ens ajudes? tocaren les trompetes i cridaren amb grans veus.

"I després d'aixó, establí Judas cabdills del poblé, i capitans de

mil, i de cent, i de cinquanta, i de deu. ^^I digué ais qui bastien

casa, i ais qui prenien mullers, i ais qui plantaven vinyes, i ais

porucs, que se'n tornessin cadascun a casa seva, segons la llei.

^'I partí l'exércit, i acamparen al migdia d'Emmaús. digué

Judas : Cenyiu-vos, i siguen homes valents, i estigueu preparats a

punta de dia per a Uuitar amb aqüestes nacions que s'han juntat

contra nosaltres, per a arrasar-nos a nosaltres i el nostre santuari.

Car millor ens és morir a la guerra que no pas veure els mals del

nostre poblé i del nostre santuari. ^° Com siguí la voluntat en el

cel, així es fací.

Derrota de Nicanor

(C. IV.) Górgias prengué cinc mil homes i mil de cavalleria

escoUida, i l'exércit partí de nit -per Uancar-se damunt del cam-

pament deis jueus i batre'ls de sobte ; i la gent de la ciutadella els

feien de guia. se n'assabentá Judas, i partiren ell i els valents

56, Dt. XX, ; s.; Idc. vn,

48.—Els gentils cercaven en els Lli-

bres s.mts pretextos per a induir els

jueus a la idolatría.

54. — / locaren. La Llei ordenava

(Nm. X, 8, 9) ais sacerdots de fer so-

nar les trompetes abans del combat.
^6.-—Segons ¡a llei. Cf. Dt. XX, 5 ss.

58.

—

Cenyiu-vos. Hebr. que vol dir

:

estigueu preparats, a punt de partir.

«Cenyir els Uoms» es deia entre els an-

tics hebreas de l'home que emprén un
viatge o va a la guerra.

2.

—

Gent de la ciutadella. Lit. : els

« filis de la ciutadella», hebr. que sig-

nifica els sirians que defensaven la ciu-

tadella del Mont-Sion.
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per a batre l'exércit del rei a Emmaús, ^mentre les forces estaven

disperses fora del campament. arriba Górgias al campament de

Judas de nit i no trobá ningú; i el cercava per les muntanyes, car

digué : Aquests fugen de nosaltres.

®I quan es féu de dia, aparegué Judas en la plana amb tres mil

homes ; llevat que d'escuts i glavis no en tenien com volien ; ''i veie-

ren el campament deis gentils fort, atrinxerat, i que la cavalleria el

circumdava, i ells, destres en la guerra.

digué Judas ais homes que eren amb ell: No us faci por llur

multitud i no temeu llur escomesa. ^ Recordeu-vos de com foren

salvats els vostres pares en la Mar Roja, quan els encalcava Faraó

amb un exércit. ^''Ara, dones, clamem al cel, per si es compadeix

de nosaltres, i es recorda de l'alian^a deis nostres pares, i esmicola

avui aquest exércit ais nostres uUs, totes les nacions sabrán que

hi ha qui redimeix i salva Israel.

^^I els estrangers alearen els ulls i el veieren venint a l'encontre,

^'i sortiren del campament per a la Iluita, i tocaren la trompeta els

que estaven amb Judas, s'escometeren ; i foren esclafades les na-

cions, i fugiren a la plana; ^^i tots els endarrerits caigueren per

l'espasa, i els perseguiren fins a Gázer i fins ais camps de la Idu-

mea i Azot i Jámnia, i caigueren d'entre ells uns tres mil homes.

^^I torna Judas i el seu exércit d'anar-los a l'encalc, "i digué al

poblé : No cobegeu les despulles, car hi ha un combat contra nos-

altres, ^^i Górgias i l'exércit són a la muntanya prop nostre; ans

9, Ex. XIV, 9,

6.

—

Tres mil homes. Aquests forma- vo/^mí^ que és una lli^ó preferible. Ha-
ven el eos d'atac, comandat personal- vent guanyat dues grans batalles con-
ment per Judas ; a reraguarda, i com a tra ApoUoni i contra Serón, quedant-se
reserva, hi havia tres mil homes més les despulles i l'armament de l'ene-

sota les ordres de Simó, Josep i Jonatás; mic, no podien trobar-se desarmats.

—

tot l'exércit de Judas era d'uns 7,000 Gáier. O Gézer (IV Rg. V, 2) de la tribu

homes (cf. II Mee. VIH, 16, 22, 23). d'Efraím. — Humea, no la regió, sino
12.

—

Els estrangers. Les tropes siria- els camps que es trobaven al migdia de
nes que romangueren en el campament Judá. — A^ot i Jámnia, viles filistees

durant la partenga de Górgias. que eren al sud d'Emmaiis. — Tres

15.— Per r espasa. En el v. 6 es diu mil homes. Aquests foren occits en
que els jueus « no tenien buiracs ni gla- l'escomesa; entre aquests i els que cai-

vis », pero el Gr. i alguns exemplars gueren en la fúgida, el II Mee. VIII,

de Vg. afegeixen : tants com haurien 24, compta més de 9,000 morts.
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ara planteu-vos contra els nostres enemics, i combateu-los, i des-

prés d'aixó, preneu amb Ilibertat les despulles. Encara no havia

acabat Judas aqüestes paraules, fou vista una partida que treia el

cap des de la muntanya. ^''I veié que havien estat posats en fuga

i que havien incendiat el campament, car el fum que es contem-

plava palesava el que s'havia esdevingut. ^^Ells, veient aixó, s'es-

pantaren molt, i veient també l'exércit de Judas en la plana preparat

en ordre de batalla, ^^fugiren tots cap a la térra deis filisteus.

I torna Judas per al saqueig del campament, i prengué molt

d'or i plata i estofes de jacint i porpra marina i una gran riquesa.

bo i tornant-se'n, himnejaven i beneien el cel: Perqué és bo, és

eterna la seva misericordia. ^^I s'esdevingué una gran salvació per a

Israel en aquell dia.

Primera campanya de Lisias

^^Tants com se n'havien escapat, deis estrangers, anant a Lisias,

li anunciaren tot el que havia succeit; ^'ell, en sentir-ho tot, en

fou consternat i abatut, perqué no havia succeit a Israel tot el que

volia i no havia reeixit com li maná el rei.

^*I a l'any vinent, concentra seixanta mil homes escollits i cinc

mil cavallers, per tal de batre'ls. ^^I anaren a la Idumea i acampa-

ren a Betoron, i els eixí a l'encontre Judas amb deu mil homes. ^°I

veié el poderos exércit, i prega, dient : Sigues beneit, oh Salvador

d'Israel, que anorreares l'escomesa del gegant per la má del teu

servent David, i Uiurares el campament deis filisteus en mans de

30, I Sm. XVII, 50; XIV, 13.

24. — Perqué és bo... Vegeu Ps. ficat, ¡dentificant aquesta campanya
CXXXV. amb la de II Mee. XI. L'actual, en

26.

—

Estrangers. En aquest v. no es canvi, s'esdevingué abans de la mort
tracta deis filisteus, com en el 22, sino d'Epifanes (VI, 6) i acabá amb la reti-

dels soldats sirians fugitius, com es rada de Lisias, el qual resolgué de tomar
desprén del context. amb més forces ; l'altra es féu al co-

29.

—

I anaren a la Idumea... a Beto- men^ament del regnat d'Eupátor i acabá

ron. El Gr. posa: «a la Idumea... a Bet- amb una pau que Lisias bagué de pre-

sur. » Peró com que Lisias féu encara gar, vista la inutilitat deis seus esfor^os.

duesaltres campanyes enla regió de Bet- Es preferible, dones, la lligó Betoron

sur (II Mee. XI, 5 ;
XIII, 9), hora creu que dona Vg. i F. Jos.

que el text grec deu haver estat modi-
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Jonatás, fiU de Saül, i del seu escudar. Encérela aquest exércit

en les mans del teu poblé Israel, i siguin confosos amb l'exércit i

cavalleria llur. ^^Dóna'ls paüra i confon l'audácia de llur forga, i

siguin trontoUats en llur desfeta. ^^Abat-los amb el glavi deis qui

t'estimen, i Iloín-te amb himnes tots els qui coneixen el teu nom.

s'escometeren uns amb altres, i caigueren de l'exércit de Lisias

uns cinc mil homes, i caigueren davant d'ells.

Veient Lisias la derrota del seu exércit i l'audácia de Judas i

que estaven disposats a viure o morir generosament, se n'aná a An-

tioquia, i recluta mercenaris per tal de completar de bell nou l'exér-

cit i tornar a la Judea.

PURIFICACIÓ DEL TeMPLE

^^I digueren Judas i els seus germans : Ve't aquí que ja han estat

capolats els nostres enemics
;
pugem a purificar el santuari i dedi-

car-lo. ^''I reuní tot l'exércit i puja a la muntanya de Sion. ^''I

veié el santuari desert, i l'altar proíanat, i les portes cremades, i en

els atris les mates crescudes com en el bosc o com per les munta-

nyes, i les cambres destruídes. ^^I esquin(;aren llurs vestidures, i

es lamentaren amb un gran plany, i posaren cendra sobre llurs tes-

tes, ^''i caigueren en térra, i tocaren les trompetas deis senyals,

i clamaren al cel.

*^ Aleshores ordena Judas ais homes que combatessin els de la

ciutadella, fins que ell hagués purificat el santuari. ^^I escollí sacer-

dots sense mácula, amants de la Ilei, *^i purificaren el santuari i llan-

garen les pedrés contaminades a un Uoc immund; ^''i deliberaren de

l'altar de l'holocaust, profanat, qué en farien. els vingué el bon

pensament de destruir-lo, no fos que esdevingués per a ells en

oprobi, car l'havien sollat els gentils, i destruíren l'altar. ^^I en de-

positaren les pedrés a la muntanya del temple, en lloc condecent, fins

^S. — Cambres. Vg.: pastophoria. Ma- munt l'altar deis holocaustos (1,57).
gatzems i habitacions deis sacerdots. 46.

—

La munlanya del temple. El

4'^.— Pedrés contaminades. Les que Mória, un deis turons de Sion, on esta-

havien servit d'altar sacrileg, bastit da- va edificat el Temple.

15 - ANTIC TLSTAMkNT V
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que vingués un profeta per a decidir respecte a elles. prengue-

ren pedrés tosques, segons la llei, i bastiren un nou altar com el

primer. bastiren el santuari i l'interior del temple, i santificaren

els atris. feren nous els vasos sants, i posaren en el temple el

canelobre, i l'altar deis holocaustos i deis perfums, i la taula. ^"I

feren fumejar l'encens damunt Faltar i encengueren les llánties de

damunt del canelobre, i brillaren en el temple. I posaren pans

damunt de la taula, i estengueren els veis, i acompliren totes les

obres que estaven fent.

Dedicació del Temple

^^I s'al^aren a trenc d'alba el dia vint-i-cinc del mes nové—aquest

és el mes de Casleu— de l'any cent quaranta-vuit ; ^^i oferiren un

sacrifici segons la llei damunt del nou altar deJs holocaustos, que

havien fet. ^*En tal mes i en tal dia que l'havien profanat les na-

cions, en aquell mateix fou dedicat amb cants i citares i arpes i

címbals. ^^I tot el poblé caigué prostrat, i pregaren i beneíren el

cel que els havia portats a bon terme. ^^I festivaren la dedicació

de l'altar durant vuit dies, i oferiren holocaustos joiosament, i feren

un sacrifici pacífic i de Uoanga, ^'
i ornaren la fafana del temple amb

corones d'or i escudets, i restauraren les portes i les cambres, i hi

posaren portes. ^^I hi hagué una alegria molt gran en el poblé, i

s'esvaí l'oprobi deis gentils.

^^I estatuiren Judas i els seus germans i tota la comunitat d'Israel

que els dies de la dedicació de l'altar se celebressin cada any en el

seu temps durant vuit dies, des del vint-i-cinc del mes Casleu, amb

goig i alegria. "^"I bastiren en aquell temps al voltant de la mun-

tanya de Sion muralles altes i torres fermes, no fos que, venint les

59, Jo. X, 21.

47.—Segons la llei. Cf. Ex
,
XX, 25. <^6. — Dedicació de Faltar. Gr. éyicai-

48.— / bastiren el santuari. Restaura- vlojióv o Encenies (lo. X, 22), en recor-

ren el santuari própiament dit, 90 és, el danga de la restaurado del cuite. En II

Sant i el Sant deis sants (ó vaóc;). Mee. és anomenada aquesta festa Esce-

'^2. — Casleu. Cf. nota a I, 57.—L'any nopégia del mes de Casleu o purificació

148 deis grecs correspon al 163 a. J. C. del temple.
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nacions, ho trepitgessin, com havien fet abans. ^'I disposá tropa

per a guardar-lo, i fortifica per a guardar-lo Betsur, per tal de teñir

el poblé una fortalesa enfront de la Idumea.

II. ALTRES COMBATS I VICTORIES FINS

A LA MORT DE JUDAS

(V, I -IX, 22)

Lluites contra els pobles ve'íns

(C. V.) succeí que, quan oiren les nacions de l'entorn que

es bastía l'altar i es dedicava el santuari com abans, s'encoleriren

molt, ^i resolgueren d'extingir la nissaga de Jacob, que era enmig

d'ells, i comencaren a occir en el poblé i a destruir. ^I combaté

Judas contra els filis d'Esaú en la Idumea, a l'Acrabatena, per tal

com assetjaven Israel, i els baté amb gran mortaldat, i els humiliá i

prengué llurs despulles. *I es recordá de la maldat deis filis de

Baian, que eren per al poblé un parany i un ensopec quan insidia-

ven en els camins. ^I foren assetjats per ells en les torres, i acampa

contra ells, i els vota a anatema, i cala foc a llurs torres amb tots

els que eren dins. ^I passá cap ais filis d'Ammon, i trobá un exércit

poderos i molta gent, i Timoteu que era llur cabdill. ''I féu contra

ells moltes batalles, i els esclafá al seu davant, i els baté. ^I pren-

gué Jazer i les ciutats filies seves, i se'n torna a la Judea.

6r.

—

Betsur. Vila de la tribu de Judá, mateix congost anomenat en altres in-

actualment Kherbet Beit-Sur, situada drets «muntanya deis Escorpins» (Nm.
dalt á'una. collada rocosa plena de gru- XXXIV, 4 ; Jos. XV, 3).

tes sepulcrals ; dominava el camí d'He- 6. — Cf. II Mee. VIII, 30; X, 24.—
bron, que en aquella época pertanyia Filis d'Amon. Ammonites, habitaven

ais idumeus. Els sirians havien atacat el N.E. de la MarMorta, entre l'Arnon
diverses vegades la Judea passant peí i el Jaboc.— Timoteu. Nom grec, era

sud de la Mar Morta
;
d'aqui la impor- segurament el general siria de II Mee.

táncia de Betsur com a primera pla^a X, 24.

forta per a deturar les incursions si- S.—Ja^er. Vila de la tribu de Gad
rianes. que estava en poder deis ammonites, és

3.

—

Acrabatena. Lloc situat a l'ex- Tactual ss-Sn .—Filies seves. Els poblats

trem meridional de la Mar Morta, fron- que depenien de la capital Rabbat-Am-
tera de la Idumea. Probablement és el mon.
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Campanyes de Galilea i Galaad

s'aplegaren els gentils de Galaad contra Israel, els qui habi-

taven en llurs confins, per anihilar-los, i fugiren a la fortalesa de

Datema, ^"i enviaren lletres a Judas i ais seus germans, dient:

S'han ajuntat contra nosaltres les nacions de l'entorn nostre per a

anihilar-nos, ^4 están preparats per a venir i prendre la fortalesa on

ens havem refugiat, i Timoteu mena Uur exércit. ^^Ara, dones,

vina a alliberar-nos de llurs mans, car de nosaltres n'ha caigut gran

munió; '^i tots els nostres germans que eren en la térra de Tubin

han estat occits, i s'emmenaren captius llurs dones i llurs filis i

l'adre? llur, i occiren allí cosa d'un miler d'homes.

^* Encara es llegien les lletres, i ve't aquí que uns altres missat-

gers arribaren de Galilea, esquincades les vestidures, portant aqües-

tes noves ^^i dient: S'han reunit contra ells gent de Ptolemaida i

de Tir i Sidon i tota la Galilea deis gentils per a destruir-nos.

^^Tot just oiren Judas i el poblé aqüestes páranles, reuniren una

gran assemblea per tal de deliberar qué farien per a llurs germans

que es trobaven en la tribulació i eren atacats per ells. ^''I digué

Judas a Simó, germá seu : Tria't homes i vés a aUiberar els teus

germans que són a Galilea
;

jo i el meu germá Jonatás farem via a

la Galaadítide. ^^I Josep, fiU de Zacarías, i Azarias, cabdills del

poblé, amb els restants de l'exércit, els deixá a la Judea per a la

vigilancia, i els maná, dient : Presidiu aquest poblé i no empren-

gueu cap batalla contra les nacions fins haver tornat nosaltres.

foren repartits a Simó tres mil homes per a anar a la Galilea, i a Ju-

das vuit mil per a la Galaadítide.

I Simó aná a la Galilea i Iliurá molts combats contra les na-

cions, i capola les nacions a sa hq, ^^i les perseguí fins a les portes

9.

—

Datema. Lloc desconegut. Gr.

diu : Diathenia, que alguns confonen
amb Ratma.

II.— Timoleti. Sembla que no és el

mateix personatge del v. 6, el qual fou

mort junt amb el seu germá Quereas a

Cazara l'any anterior (II Mee. X, 37).

13.— Tubin. Probablement la térra

de Tob, enllá del Jordá, en el pais de

Galaad.
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de Ptolemaida, i caigueren de les nacions uns tres mil homes, i

prengué Ilurs despulles; ^^i els recollí de la Galilea i d'Arbates amb

les dones i filis i totes les coses que tenien, i els conduí a la Judea

amb gran alegría.

Judas Macabeu i Jonatás, el seu germá, travessaren el Jordá

i feren tres dies de cami peí desert. ^^I trobaren els Nabateus, i els

reberen pacíficament, i els contaren tot el que havia succeít a llurs

germans a la Galaadítide, ^^i que molts d'ells estaven bloquejats a

Bosora i a Bosor i a Alama i a Casfor i a Maqued i a Carnaim

;

ciutats totes elles fortificades i graos. ^'En les restants ciutats de la

Gaaladítide estaven també tancats, i per a l'endemá havien ordenat

de llangar-se contra la fortalesa i prendre-la, i anihilar-los tots en

un sol dia.

^^I canviá sobtosament Judas i el seu exércit la marxa cap al de-

sert, a Bosor; i prengué la ciutat, i occí tot másele a fil d'espasa, i

prengué totes llurs despulles, i la Iliurá al foc. ^^I sortí d'allí de

nit, i ana fins a la fortalesa; ^''i es féu de dia, i alearen llurs ulls, i

ve't aquí una munió innombrable de gent portant escales i maquines

per a prendre la fortalesa; i els combatien. ^^I veié Judas que

havia comengat la Iluita, i l'aldaruU de la ciutat pujava fins al cel

amb els sons de les trompetes i un gran clamoreig, ^^i digué ais

barons de l'exércit: Lluiteu avui pels nostres germans. ^^I sortí

amb tres grups per darrera d'ells, i tocaren les trompetes, i clama-

ren en oració. ^^I conegué l'exércit de Timoteu que era el Maca-

beu, i fugiren del seu davant, i els baté amb una gran desfeta, i

caigueren d'entre ells en aquell dia uns vuit mil homes.

^^I es decanta vers Masfa, i la combaté, i la prengué, i occí tot

másele d'ella, i prengué les seves despulles, i la iliurá al foc. ^^Se

n'aná d'allí, i s'apoderá de Casfor, Maqued, Bosor, i les altres ciutats

de la Galaadítide.

25.—Nabateus. Vg. Nabuthaei. Poblé de l'Hauran
; Casfor, Casbon del v. 26,

nómada de l'Arábia Pétrea. o Casfin de II Mee. XII, 13, amb l'ac-

26.—Les viles esmentades en aquest tual Khastin, a l'est del Ilac Tiberíades;
V. són gairebé desconegudes. Alguns Carnaim, Astharot-Carnaím, amb Tell
identifiquen Basara amb Bosra, ciutat Aschter, a l'est de la Mar Morta.
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Després d'aquests esdeveniments , Timoteu aplegá un altre

exércit, i acampa al davant de Rafon, a l'altra banda del torrent.

^^I enviá Judas a explorar el campament, i l'avisaren dient : Se'ls

han ajuntat totes les nacions de l'entorn nostre, un exércit molt

gran, ^'i els árabs están a sou per ajudar-los, i acampen a l'altra

banda del torrent, promptes a tirar-se contra tu en so de guerra. I

Judas ana a llur encontré. digué Timoteu ais cabdils del seu

exércit, en atansar-se Judas i les seves tropes al torrent de l'aigua

:

Si travessa cap a nosaltres primer, no podrem resistir-lo, car podrá

més que nosaltres. *^Peró si té por, i acampa a l'altra banda del

riu, traspassem vers ell, i podrem més que ell. *^Peró quan Judas

s'acostá al torrent de l'aigua, coliocá els escribes del poblé ran del

torrent, i els maná, dient : No deixeu acampar ningú, ans vinguin

tots a la Iluita. travessá envers ells el primer i tot el seu poblé

darrera d'ell, i foren capolades al seu davant totes les nacions, i Dan-

zaren totes llurs armes, i fugiren al santuari de Carnaím. "I pren-

gueren la ciutat, i calaren foc al santuari amb tots els que eren dins;

i fou abatuda Carnaim, i no pogueren resistir més en de Judas.

Judas congregá tot Israel, els que eren a la Galaadítide, del

més petit al més gran, i llurs dones i llurs filis i llur bagatge, un

exércit molt gran, per anar-se'n a la térra de Judá. ^^I pervingue-

ren a Efron, i aquesta és una ciutat molt gran, en un pas estret,

molt fortificada ; i hom no podia decantar-se'n ni a la dreta ni a

l'esquerra, ans calia passar peí bell mig. I els de la ciutat s'hi

tancaren i n'obstruíren les portes amb pedrés. Judas els enviá

a dir amb páranles pacifiques : Travessarem per la teva térra per a

anar a la nostra térra, i ningú no us fará mal ; tan sois a peu passa-

rem. I no volgueren obrir-li. Judas féu fer una crida per a

l'exércit, que es deturés cadascú en el Uoc on era. ^"I es deturaren

els homes de l'exércit, i combateren la ciutat tot aquell dia i tota la

nit, i es Iliurá la ciutat a les seves mans. •''^I occí tot másele a

fil d'espasa, i destruí tots els fonaments, i prengué les despulles

42. — Escribes del poblé. Funcionaris soldats i de ravituallament de l'exér-

cncarregats de la lleva i cornial deis cit.



I DELS MACABEUS-VI, 52-65 225

de la ciutat, i passá a través de la ciutat per damunt deis morts.

^^I travessaren el Jordá envers la gran plana enfront de Betsan.

^^I Judas anava esperonant els rerassagats, i exhortant el poblé durant

tot el camí, fins arribar a la térra de Judá; pujaren a la mun-

tanya de Sion amb goig i alegría, i oferiren holocaustos per tal

com no n'havia caigut un de sol fins a haver tornat en pau.

Desfeta de Josep i d'Azarias

^^I en aquells dies en qué Judas i Jonatás eren en la térra de

Galaad, i Simó, son germá, en la Galilea enfront de Ptolemaida,

^^oíren Josep, fill de Zacarías, i Azarias, caps de l'exércit, les gestes

i la guerra que feien, ^^i digueren : Fem-nos també nosaltres un

nom, i anem a combatre contra les nacions de l'entorn nostre.

donaren ordres ais de l'exércit, que anava amb ells, i se n'anaren

contra Jámnia. ^'I eixí de la ciutat Górgias i la seva gent a l'en-

contre d'ells per a combatre. ^''I foren posats en fuga Josep i Aza-

rias, i foren perseguits fins ais límits de Judea, i caigueren en aquell

dia del poblé d'Israel uns dos mil homes; '''i s'esdevingué una gran

desgracia en el poblé, perqué no havien escoltat Judas i els seus

germans, creient-se que farien grans coses ; ells no eren pas de la

nissaga d'aquells barons, per les mans deis quals era donada la sal-

vació a Israel.

I el valerós Judas i els seus germans foren molt glorificats da-

vant tot Israel i totes les nacions on arriba Uur nom ; ®*i hom se'ls

ajuntava felicitant-los.

Campanya del sud

^^I eixiren Judas i els seus germans, i combateren els filis d'Esaú

en el país del migdia, i baté Hebron i les ciutats filies seves, i de-

52.

—

La gran plana. La plana d'Es- taelllocon el Jordá surt de Genezaret.

drelon. 6^.- Hebron. Chebron i els poblats

Betsan. La Scythopolis deis grecs, so- de la rodalia.
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molí la seva fortalesa i incendia les seves torres a l'entorn. ^^I

partí per a anar a la térra deis filisteus, i passá per Maressa. ^'^ Aquell

día caigueren en la batalla uns sacerdots que volien fer rhome, ei-

xint imprudentment a la guerra. ^^I es decanta Judas vers Azot,

térra deis filisteus, i destruí llurs ares, i crema les estatúes de llurs

déus, i prengué les despulles de la ciutat, i se'n torna a la térra

de Judea.

MoRT d'Antíoc

(C. VI.) M el reí Antíoc anava per les terres altes i oí que hi

havia a Elimaida, a Pérsia, una ciutat célebre per la riquesa en ar-

gent i or, ^i que el temple que hi havia era molt ric, i que hi havia

cortines d'or i cuirasses i armes que havia deixat allí Alexandre, fiU

de Filip, el rei Macedónic, que regná el primer d'entre els grecs.

hi ana, i cercava de prendre la ciutat i saquejar-la, i no pogué, car

fou coneguda la intenció pels de la ciutat, *i s'alcaren contra ell en

so de guerra; i fugí, i se n'aná d'allí amb gran pena per a tornar-

se'n a Babilonia.

arriba un a Pérsia ennovant-li que havien estat posats en fuga

els exércits que havien anat a la térra de Judá, ^i que, en primer

Uoc, havia eixit Lisias amb un gran exércit, i que havia reculat da-

vant d'ells, i s'havien fet poderosos en armes i tropa i molt de botí,

pres deis exércits que havien derrotat. ''I havien destruít l'abomi-

nació que havia edificat damunt de l'altar a Jerusalem, i que havien

voltat el temple amb altes muralles, tal com era primerament, i

també Betsur, ciutat seva.

s'esdevingué que quan oí el rei aqüestes páranles, s'esglaiá i es

commogué molt, i caigué damunt del Hit, i caigué en llangor per

tristesa, perqué no li havia sortit com desitjava. s'estigué allí

molts dies, puix que requeia en una gran malenconia, i pensá que s'a-

66.— Maressa. Així llegeixen It. i F. i.

—

Elimaida. Era una provincia de

Jos. Es una vila de Judá, prop de Beit- la Pérsia; segons II Mee. IX, 2, es

Djibrin. Els LXX i Vg. llegeixen «Sa- tracta de la ciutat de Persépolis.

maria».
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nava a morir. crida tots els seus amics, i els digué : S'ha allu-

nyat la son deis meus ulls, i ha defallit el meu cor per l'angoixa,

he dit al meu cor: Fins a quina tribulació he arribat i en quina

gran maror em trobo ara ; car jo era bo i estimat en el meu poder.

*^Ara em recordó deis mals que vaig fer a Jerusalem; vaig prendre

tots els atuells d'or i d'argent que hi havia i vaig enviar a extermi-

nar els habitants de Judá, sense cap raó. ^^Conec que per causa

d'aixó m'han agafat aqüestes calamitats ; i ve't aquí que em moro

en gran aflicció en una térra estrangera.

crida Filip, un deis seus amics, i el constituí sobre tot el seu

reialme, ^^i li dona la diadema i el seu mantell i l'anell, per tal de

dirigir el seu fiU Antíoc i criar-!o per a regnar. ^^I fina allí el rei

Antíoc l'any cent quaranta-nou.

"I s'assabentá Lisias que havia mort el rei, i establí per a regnar

en Uoc d'ell el seu fiU Antíoc, que havia nodrit de jove, i H dona el

cognom d'Eupátor.

Els renegats demanen l'auxili del reí

^^I els de la ciutadella tenien clos Israel a l'entorn del santuari,

i cercaven tothora de fer-li mal, i eren una refermanga per ais gen-

tils. ^^I Judas resolgué de destruir-los, i congrega tot el poblé per

a assetjar-los.

s'aplegaren tots ensems, i els assetjaren l'any cent cinquanta,

i feren contra ells ballestes i maquines. ^'lalguns d'ells s'escapa-

ren del setge, i se'ls ajuntaren alguns deis impiadosos d'Israel, ^^i

anaren al reí, i digueren : ¿Fins a quan no farás justicia i venjarás

els nostres germans? ^^A nosaltres ens plagué de servir el teu

pare, i procedir segons les seves ordres, i obeir els seus preceptes.

per causa d'aixó, els del nostre poblé s'allunyaren de nosaltres;

endemés, tots els nostres que foren agafats foren occits i les nos-

14.

—

Filip. Germá de llet d'Epifanes. 16.—L'any 149 deis grecs correspon
Aquest el nomená regent, peró Lisias al 162 a. J. C.
el foragita d'Antioquia i Filip fugí a 22.

—

Els nostres germans. Els sirians

l'Egipte (II Mee. X). i els jueus apostates.
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tres heretats foren saquejades. ^^I no solament sobre nosaltres han

estés les mans, sinó sobre totes llurs fronteres. ve't aquí que

avui están acampats contra la ciutadella a Jerusalem per tal de pren-

dre-la; i el Temple, i Betsur, els han fortificats. ^'I si no els prens

per má rápidament, faran coses majors que aqüestes i no podrás

dominar-los.

Campanya de Lísias i Eüpátor

^''I s'encolerí el rei en oir-ho, i reuní tots els seus amics i els

cabdills del seu exércit i de la cavalleria. ^^I d'altres reialmes i de

les liles deis mars li vingueren exércits mercenaris. era el nom-

bre de les seves forces cent mil infants i vint mil genets i trenta-dos

elefants ensinistrats per a la guerra.

^^I anaren per la Idumea, i acamparen davant de Betsur, i lluita-

ren molts dies ; i fabricaren ginys de guerra
;
pero sortiren, i els

cremaren, i Iluitaren baronívolament. ^^I Judas sortí de la ciuta-

della, i acampa a Betzacaria, enfront deis campaments del rei. '^I

s'algá el rei de bon matí, i conduí l'exércit amb braó peí camí de

Betzacaria, i els exércits s'aprestaren per a la batalla, i tocaren les

trompetes, '*i mostraren suc de raim i de mores ais elefants per

excitar-los a la Iluita. ^^I repartiren les bésties entre les falanges,

i col-locaren ran de cada elefant mil homes amb cuirasses de cotes

de malla i elms d'aram en llurs caps, i cinc-cents cavallers escoUits

foren assignats a cada béstia.

^^AUá on era la béstia, allí eren aquests per endavant, i si cami-

nava, caminaven ensems ; no se n'apartaven. ^^I hi havia fortes

torres de fusta sobre cada béstia protegint-la, installades damunt

d'elles amb maquines, i a cada una trenta-dos homes que combatien

28.—Aquesta expedició és relatada és evidentment exagerada. Hom supo-

en II Mee. XIII, 9-26. sa que el text hebreu original posava
32.

—

Betxacaria. A quatre hores de dos o tres homes, i que, per una falsa

distáncia al S.O. de Jerusalem. combinació de guarismes, resulta aquest

37.— Trenta-dos homes. Aquesta xifra nombre impossible.
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al damunt, i el seu indi. la cavalleria restant es coHocá a banda

i banda de les dues ales de l'exércit, hostilitzant i protegint les fa-

langes. ^'I quan Huí el sol damunt deis elms d'or i aram, brillaren

les muntanyes a causa d'ells i resplendiren com llánties de foc.

es desplega una part de l'exércit del rei sobre les muntanyes altes, i

alguns en les terres baixes, i anaven amb seguretat i amb ordre.

tremolaven tots els qui cíen els crits de Uur multitud i el caminar

llur i el xoc de Ies armes; car era un exércit molt gran i fort.

s'atansá Judas i el seu exércit en ordre de batalla, i caigueren

del camp del rei sis-cents homes. Eleazar, l'Avaran, veié una

de les bésties cuirassada amb cuirasses reials i que sobrepassava

totes les bésties, i cregué que hi havia el rei. es dona a si

mateix per a salvar el seu poblé i per a guanyar-se un nom etern.

corregué vers ella valerosament peí mig de la falange, i matava

a dreta i esquerra, i els separava a una i altra banda; *''i s'escorre-

gué sota l'elefant i l'atacá per sota, i l'occí ; i caigué en térra da-

munt d'ell, i morí allí. *n veieren la forga del reialme i l'empenta

deis exércits, i es retiraren d'allí.

**Peró els de l'exércit del rei pujaren a l'encontre d'ells a Jerusa-

lem, i el rei acampa contra la Judea i contra la muntanya de Sien,

féu la pau amb els de Betsur, i eixiren de la ciutat, per tal com

no hi tenien queviures per a estar-hi assetjats, car era sábat per a la

térra. ^"I el rei prengué Betsur, i va posar-hi una guarnició per a

guardar-la. ^' I acampa davant del Temple durant molts dies, i va

establir-hi catapultes, i maquines, i Uan^adores de foc, i tiradores

de pedra, i escorpins per a Hangar sagetes i fones. ^^I ells feren

també maquines contra les maquines Uurs, i combateren una pila de

dies. ^^No hi havia queviures en els dipósits, per tal com era l'any

seté, i els de les nacions repatriats a la Judea havien consumit el

restant de la provisió. havien restat en el Temple pocs ho-

mes, car la fam se n'havia apoderat i es dispersaren cadascú a

casa seva.
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La pau. Perfídia del reí

oí Lisias que Filip, el que havia constituít el rei Antíoc, quan

encara vivia, perqué pugés el seu fill Antíoc per a regnar, ^® havia

tornat de Pérsia i de Media, i amb ell els exércits que se n'havien

anat amb el rei, i que cercava de possessionar-se del govern. ^'I

es dona pressa, i s'incliná a anar-se'n, i digué al rei i ais cabdills de

l'exércit i ais barons : Defallim de dia en dia, i tenim pocs queviu-

res, i la placa que assetgem és fortificada, i pesa sobre nosaltres la

cura del reialme. ^*Ara, dones, donem la má a aquests homes, i

fem la pau amb ells i tota llur nació, ^^i assegurem-los de viure se-

gons llurs usatges com abans, car per causa de llurs usatges, que

havem abolit, s'han encolerit i han fet tot aixó.

plagué el discurs al rei i ais cabdills, i enviá vers ells a fer la

pau, i l'acceptaren. ^'I els ho jura el rei i els cabdills; ells sortiren

de la fortalesa, i entra el rei a la muntanya de Sion, i veié la for-

talesa del Uoc, i trenca el jurament que havia fet, i maná enderrocar

la muralla del voltant. ^^I se n'aná de pressa i torna a Antioquia,

i trobá Filip senyorejant la ciutat, i el combaté i prengué la ciutat

per la for^a.

Demetri i Alclm

(C. VIL) ^L'any cent cinquanta-u, eixí Demetri, fill de Seleuc,

de Roma, i s'embarcá amb pocs homes vers una ciutat de marina,

i regná allí. s'esdevingué que quan entra al palau del reialme

I. — L'dny cent cinquanta-ti. És el

160 a. J. C. — Demetri I Sóter, fill

de Seleuc IV Filopátor, primogénit
d'Antíoc III el Gran. A Demetri to-

caya la successió del reialme, pero

mort el seu pare, fou ostatge a Roma,
cosa que aprofitá el seu oncle Epi-

fanes per a erigir-se rei. Mort aquest,

Demetri cerca de fer reconéixer els seus

drets peí Senat roma. Roma, peró,

trobá que li convenia més que el tren

de Siria fos ocupat per un minyó, An-
tíoc V Eupátor. Demetri tenia alesho-

res vint-i-dos anys i no inspirava con-

fianza ais romans. Tanmateix, aconse-

guí d'escapar-se de Roma i arribar a

Siria amb un vaixell cartaginés. Desem-
barca a Trípoli, i amb les tropes que
reuní i les que es passaren a la seva

banda, es possessioná del reialme,

després de fer morir Antíoc i Lisias.

(ViG.).
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deis seus pares, les tropes agafaren Antíoc i Lisias per a emmenar-

los-hi. s'assabentá del fet, i digué : No m'ensenyeu pas la fa^

Uur. *I les tropes els occiren. I s'assegué Demetri sobre el tron

del seu reialme, ^i anaren vers ell tots els homes inics i impiadosos

d'Israel, i els guiava Alcim, que volia ésser pontífex. "I acusaren

el poblé prop del rei, dient : Judas i els seus germans han occit tots

els teus amics, i a nosaltres ens han foragitat de la nostra térra;

'ara, dones, tramet un baró de confianca, que venint, vegi tota la

destrona que ens han fet a nosaltres i al país del rei, i els castigui a

ells i a tots els qui els ajuden.

CaMPANYA de BÁQUIDES

*I el rei escoUí Báquides, un deis amics del rei, que senyorejava

a l'altra banda del riu i era gran en el reialme i fidel al rei, ^
i enviá

a ell amb l'impiadós Alcim, al qual refermá el sacerdoci i li ordena de

fer la revenja en els filis d'lsrael. ^'^I partí, i se n'aná amb ungranexér-

cit a la térra de Judá, i enviá missatgers a Judas i ais seus germans

en termes pacifics amb ficció. ^^I no escoltaren llurs páranles, car

veien que havien vingut amb un gran exércit.

^^I s'ajuntaren a Alcim i a Báquides una colla d'escribes per a

cercar justicia. ^^I els assideus eren els primers entre els filis d'ls-

rael, i els demanaven la pau, ^*per tal com deien : Un baró sacer-

dot de la semenija d'Aaró ha vingut amb els exércits, i no ens fará

pas tort. ^^I parlá amb ells paraules pacifiques, i els jurá, dient:

No US cercarem mal a vosaltres i ais vostres amics. se'l cregue-

ren. I agafá d'entre ells seixanta barons, i els occí en un sol dia,

segons les paraules que están escrites

:

^'Les carns deis teus sants i la seva sang

vessaren a l'entorn de Jerusalem

i no hi havia qui els soterrés.

caigué la por d'ells i l'espaordiment damunt del poblé, car

17, Ps. Lixviii, 1-3.
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digueren : No hi ha pas en ells veritat i justicia, puix que han violat

l'estatuit i el jurament que prestaren.

"I partí Báquides de Jerusalem, i acampa a Bezet, i enviá a aga-

far molts deis que havien desertat d'ell, i alguns del poblé, i els

occí en la cisterna gran. Iliurá la térra a Alcim, i deixá amb ell

un exércit per a ajudar-lo, i partí Báquides vers el rei. Alcim

maldava peí pontificat, ^^i se li acoblaren tots els qui pertorbaven

el poblé, i s'ensenyoriren de la térra de Judá, i feren un gran estrall

a Israel.

veié Judas tot el mal que feien Alcim i els seus ais filis d'Israel,

més que no els gentils ; i eixí a tots els confins de la Judea i a

l'entorn, i féu justicia en els barons que havien desertat, i els impedí

d'anar peí país. ^^Quan Alcim veié que prevalien Judas i els seus

i conegué que no podia resistir-los, se'n torna vers el rei i els acusa

de maldats.

Campanya de Nicanor

el rei enviá Nicanor, un deis seus famosos generáis, pie

d'odi i d'enemistat contra Israel, i li maná d'anihilar el poblé, ^''l

Nicanor ana a Jerusalem amb un gran exércit, i enviá a dir a Judas

i ais seus germans amb mots de pau fingidament: ^*No hi hagi

Iluita entre jo i vosaltres, i vindré amb poca gent per tal de veure

en pau la vostra fa(;. ^^I aná a Judas, i es saludaren l'un a l'altre

amistosament ; i els enemics estaven preparats per a agafar Judas.

^°I fou coneguda la cosa per Judas, que aquell havia vingut vers ell

amb engany, i se n'apartá de pressa, i no volgué veure més la seva

fag. ^^I Nicanor conegué que el seu designi estava descobert, i eixí

a l'encontre de Judas prop de Cafarsalama. ^^I caigueren deis de

Nicanor uns cinc-cents homes, i fugiren a la ciutat de David.

^'I després d'aixó, pujá Nicanor a la muntanya de Sion. I eixiren

alguns deis sacerdots del santuari i alguns deis ancians del poblé a

saludar-lo amistosament i mostrar-li l'holocaust ofert peí rei; ^*i en

26, II Mee. XV, I.
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féu mofa i se'n rigué, i els solía, i parla superbiosament, ^^i jura

amb ira, dient : Si no és Iliurat ara Judas i el seu exércit a les meves

mans, quan tornaré en pau, cremaré aquest temple. I eixí amb

gran ira. ^^I entraren els sacerdots, i estigueren dempeus en fag

de Faltar i del santuari, i ploraren, i digueren : ^''Tu escoUires

aquesta casa per a ésser-hi invocat el teu nom, per a ésser casa

d'oració i pregaría peral teu poblé; ^^pren justicia d'aquest heme

i del seu exércit, i caiguin peí glavi ; recorda't de llurs blasfémies i

no els donis sojorn.

El DIA DE Nicanor

'^I eixí Nicanor de Jerusalem, í acampa a Betoron, í li eixí a l'en-

contre un exércit de Siria. Judas acampa a Adasa amb tres mil

homes, i ora Judas, i digué : Quan els del rei blasfemaren, eixí

el teu ángel i en percudí cent vuitanta-cinc mil. ^^Esclafa avui

ígualment aquest exércit davant nostre, i sápiguen els qui restin que

malparía del teu santuari i judica'ls segons la seva maldat. '^^I s'es-

cometeren els exércits en batalla el tretze del mes d'Adar, i fou es-

micolat l'exércit de Nicanor, i ell caigué el primer en el combat.

**Tot d'una que el seu exércit veié que havia caígut Nicanor,

Uangant llurs armes, fugiren. els encalcaren camí d'un dia des

d'Adasa fins arribar a Gázer, i tocaren darrera d'ells les trompetes

deis senyals. eixiren de tots els llogarrets de la Judea a l'entorn

atacant-los pels flanes ; i es giraren ells contra ells, í caigueren tots

peí glavi, í no en resta ni un de sol. *n prengueren llurs despulles

i llur botí, i tallaren el cap de Nicanor i la seva má dreta, que havia

estés superbiosament, i la portaren, i la penjaren prop de Jerusalem.

s'alegrá molt el poblé, í celebraren aquell dia com un dia d'a-

legria gran. estatuíren de celebrar cada any aquell dia en el

tretze de l'Adar.

estígué per uns pocs díes tranquilla la térra de Judá.
41, II Rg. XIX, 35; Tob. I, 21; Eccli. xlviii, 24; Is. xxxvii, 36; II Mee. viii, 19.

43.

—

Mes d'Adar. Ultims de febrer i Mee. XV, i, ss., s'esqueia en dissabte.

comengament de man;; el 14 era la fes- 45.— Adasa. Probablement l'Adarsa
deis Purim (Est. IX, 21). Segons II del v. 40.
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La fama DELS ROMANS ARRIBA A JUDAS

(C. VIII.) ^I OÍ Judas l'anomenada deis romans, com són pode-

rosos i forts, i complauen en tot els qui s'alien amb ells, i esta-

tueixen amistat amb tots els qui se'ls uneixen i van amb ells,

que són poderosos i forts. I li contaren Uurs guerres i les gestes

que feren entre els Gálates, i que els dominaren i els subjectaren a

tribut; ^i tot el que feren en el país d'Espanya per a apoderar-se de

les mines d'argent i d'or que hi ha; *i s'apoderaren de tot el país

amb el seu seny i paciencia — i la regió era molt Uuny d'ells— , i

també deis reis que anaren contra ells des de l'extrem de la térra,

fins que els capolaren i percudiren amb una gran mortaldat ; i els

restants els paguen tribut anual. ^I Filip i Perseu, rei deis Ceteus,

i els qui s'al^aren contra ells, els capolaren en un combat i els sot-

meteren: ^i Antíoc el Gran, rei de l'Asia, que anava contra ells en

so de guerra i tenia cent vint elefants, i cavalleria, i carros, i un

exércit molt gran, fou capolat per ells ; ^i l'agafaren viu, i estatuiren

que els donarla ell i els que regnessin després d'ell un gran tribut,

que els donarla ostatges i territori, ^i el país indi, i medí, i líbic, i

les més belles regions Uurs ; i prenent-les-hi, les havien donades al

rei Eumenes, ^i que els de l'HéHada pensaven d'anar a anihilar-los,

^"i els fou coneguda la intenció, i enviaren contra ells un general,

i els combateren, i en caigueren molts de ferits, i emmenaren en

captiveri llurs dones i llurs filis, i els devastaren, i s'apoderaren de

llur térra, i arrasaren llurs fortaleses, i els devastaren i sotmeteren

fins el dia d'avui. ^^I els altres reialmes, i Ies illes, i tots els

3.

—

D'Espanya. Els fenicis havien

fet excursions a Espanya per al merca-

deig de metalls preciosos. La posses-

sió de les mines d'argent fou el motiu
de la segona Guerra Púnica. Després

de la batalla de Zama (201), els cartagi-

neses cediren per forga el país ais

romans.
8. — Aquest verset ofereix alguna

dificultat, puix que en aquella época
no hi ha noticia que els romans llui-

tessin a l'India ni a la Média. Crampón
i altres autors creuen que es tracta

d'un error deis copistes, els quals

varen transcriure 'IvSiKfjv per 'Ióviktiv,

i Mr^SELav per MucTÍav; es tractaria de

Jonians^en comptes d'indians, i de mi-

sians (Asia Menor) en Uoc de medes.
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qui algún cop s'havien aixecat contra ells, els havien destruíts i

sotmesos.

*^Peró envers llurs amics i envers els qui confiaven en ells, serva-

ven l'amistat ; i es feren amos deis reialmes de prop i de lluny, i

tots els qui oíen llur nom n'eren espaordits. ^^I els qui ells volen

ajudar a regnar, regnen; i els qui volen, els treuen; i s'enlairen

molt. en tot aixó, cap d'ells no portava diadema ni s'abillava

de porpra per a envanir-se amb ella. ^^I es feren un consell, i cada

dia deliberaven tres-cents vint d'ells discorrent sempre sobre la mul-

titud del poblé per a prosperar-lo. ^^I confien cada any a un de sol

de governar-los i dominar tota la seva térra, i tots obeeixen a un de

sol i no hi ha entre ells enveja ni gelosia.

AuANgA AMB ELS ROMANS

Judas escollí Eupólem, fiU de Joan, fiU d'Accos, i Jasó, fill

d'Eleazar, i els enviá a Roma per a estatuir amb ells amistat i

alianza, ^^i per a treure llur jou, car veié que el reialme deis grecs

reduía Israel a l'esclavatge ; '^i anaren a Roma, i el camí era molt

llarg; i entraren en el Senat, i digueren: Judas, el Macabeu, i els

seus germans, i el poblé deis jueus, ens han enviat a vosaltres, a es-

tatuir amb vosaltres alianza i pau, i a inscriure'ns com a aliats i

amics vostres. ^^I aquest parlar els fou plaent.

^^I aquesta és la copia del rescripte que escriviren en taules

d'aram i enviaren a Jerusalem, per tal que fos prop d'ells un memo-

rial de pau i aliani;a

:

« Benanan^a per sempre ais romans i a la nació deis jueus en la

mar i en la térra ! I que siguin ben lluny d'ells el glavi i l'enemic !

^*Si sobrevé una guerra a Roma, la primera, o a tots els seus aliats

en tot llur Imperi, ^^lluitará amb ells la nació deis jueus, com les

circumstáncies els ho demanin, a pie cor; ^^i ais combatents no do-

naran ni subministraran blat, armes, argent, naus, com sembla bé a

Roma, i guardaran llurs compromisos sense rebre res.

16 - ANTIC TESTAMENT V
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^'De la mateixa manera, si a la nació deis jueus els sobrevé els

primers una guerra, lluitaran amb ells els romans de bon grat, com

les circumstáncies els ho dictin; ^*i ais aliats no els será donat blat,

armes, argent, com sembla bé a Roma; i guardaran aquests com-

promisos sense engany.

^^Segons aquests termes, aixi han convingut els romans amb el

poblé deis jueus. si després d'aquests tractats volguessin uns o

altres afegir-hi o treure'n, faran segons Uur albir, co que afegiran o

trauran será válid.

^'I quant a les malvestats que els fa el rei Demetri, li havem es-

crit dient: ¿Com és que fas pesar el teu jou damunt deis jueus,

amics i aliats nostres? ^^Si, dones, tornen a queixar-se de tu, els

farem justicia i et combatrem per mar i per térra »

Derrota i mort de Judas

(C. IX.) U oí Demetri que havien caigut Nicanor i els seus

exércits en la batalla, i enviá Báquides i Alcim per segona vegada a

la térra de Judá, i Tala dreta amb ells. anaren peí camí de Gál-

gala, i acamparen a Mesalot, que és a Arbelas, i la prengueren, i

occiren moltes vides d'homes. en el mes primer de l'any cent

cinquanta-dos acamparen contra Jerusalem. *I partiren i marxaren

a Berea amb vint mil homes i dos mil cavallers.

Judas havia acampat a Elasa i amb ell tres mil homes escollits.

veieren la munió deis exércits, com eren molts, i s'espantaren

for^a, i molts es feren escápols del campament, i no hi restaren sinó

vuit-cents homes. 'I veié Judas que es desfeia el seu exércit i que

el constrenyia el combat, i es crebantá de cor, per tal com no tenia

31-32.—Aquests dos vv. no formen
part del tractat d'alianga; és probable-

meni una resposta feta de paraula peí

Senat a les reclamacions deis jueus

contra Demetri.

5. — L'any 152 deis seléucides cor-

respon al 160 abans de Jesucrist.

4.— Berea. Beroth, vila de la tribu

de Benjamí.
— Elasa. Alguns llegeixen Adasa;

sembla que era una localitat situada al

sud o a l'oest de Jerusalem.
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temps per a aplegar-los, defallí, i digué ais que restaven: Sorgim

i tirem-nos contra els nostres adversaris, per si podem Iluitar contra

ells. Ten dissuadien dient : No podrem pas ; ans bé, salvem ara

les nostres vides : ja tornarem amb els nostres germans i Iluitarem

contra ells; pero nosaltres som pocs. ^''I digué Judas : No m'es-

devingui mai de fer aixó de fugir d'ells, i si és arribada la nostra

hora, morim amb valor per causa deis nostres germans, i no deixem

un blasme a la nostra gloria.

^^l l'exércit partí del campament, i s'establiren a l'enfront d'ells,

i es dividí la cavalleria en dues parts, i els foners i els ballesters ana-

ven davant de l'exércit, i tots els més esfor(;ats a primera fila. ^^I

Báquides era a l'ala dreta, i s'aproximá la falange pels dos costats, i

sonaren les trompetes ; i tocaren també els de Judas les trompetes,

^^i es commogué la térra per la cridória deis exércits, i hi hagué

Iluita contínuament del matí fins al vespre. veié Judas que Bá-

quides i la for^a de l'exércit era a la dreta, i s'ajuntaren amb ell tots

els de cor valent. ^^I capola Tala dreta Uur, i els empaitá peí darrera

fins a la muntanya d'Azot. ^®Peró els de l'ala esquerra veieren que

era capolada l'ala dreta, i es giraren immediatament al darrera de

Judas i deis seus. s'agreujá la Iluita i en caigueren molts de

ferits d'uns i d'altres; ^^i Judas caigué i els restants fugiren.

^^I Jonatás i Simó alearen Uur germá, i el soterraren en el sepul-

cre deis seus pares a Modín. ^'^I el plora allí i el planyé tot Israel

amb un gran plany, i ploraren molts dies, i digueren

:

Com ha caigut el fort

el que salvava Israel

!

^^I les altres coses de Judas, i les guerres i gestes que féu, i la

seva grandesa, no han estat descrites ; car foren moltíssimes.



SEGONA PART

GESTES DE JONATÁS
(IX, 25 -XII, 54)

I. PRIMERS COMBATS
(IX, 23-75)

JONATÁS ÉS ELEGIT CABDILL

^^I succeí que, després del traspás de Judas, eixiren fora els inics

en tots els indrets d'Israel i tragueren el cap tots els qui obraven la

iniquitat. ^*En aquells dies hi hagué una fam molt gran i la térra

fou infidel junt amb ells. "I escollí Báquides barons impietosos i

els constituí senyors del país, ^^i cercaven i investigaven els amics

de Judas, i els emmenaven a Báquides ; i els castigava i es befava

d'ells. ^''I s'esdevingué una gran tribulació a Israel, com no n'hi havia

hagut des del día en qué no s'havia mostrat entre ells cap més

profeta.

s'ajuntaren tots els amics de Judas i digueren a Jonatás

:

^'Des que el teu germá Judas fina, no hi ha cap baró semblant a

ell per a eixir contra els enemics, i Báquides, i els qui odien el nos-

tre poblé. ^°Ara, dones, avui t'havem escollit a tu per tal que

28.

—

Jonatás. Fou valent en els com- sensions de la Siria per a alliberar la

bats, pero fou, ans que tot, un polític seva térra de Judea.
summament hábil, que aprofitá les dis-
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siguis per a nosaltres, en compte d'ell, príncep i cabdill per a fer la

nostra guerra. -^^
I acceptá Jonatás en aquell temps el comandament

i sorgí en lloc de Judas, son germá.

Maldat i cástig DELS Jambrites

^^I se n'assabentá Báquides i cercava d'occir-lo. ho conegue-

ren Jonatás i Simó, germá seu, i tots els que estaven amb ell, i fugi-

ren al desert de Técue i acamparen prop de l'aigua de la cisterna

d'Asfar. ho sabé Báquides en el dia del sábat i anaren ell i tot

el seu exércit a l'altra banda del Jordá. ^^I enviá el seu germá com

a capdavanter de la multitud, i pregá ais Nabateus, amics seus, per

a dipositar-los llur impedimenta, que era molta. ^^I eixiren els filis

de Jambri de Mádaba, i agafaren Joan i tot el que tenia, i se n'ana-

ren emportant-s'ho.

^'Després d'aixó, ennovaren a Jonatás i a Simó, son germá, que

els filis de Jambri feien unes grans noces, i conduíen amb gran

pompa des de Nadabat la núvia, filia d'un deis més grans magnats

de Canaan. ^^I es recordaren de Joan, llur germá, i pujaren i s'a-

magaren al redós de la muntanya. ^^I alearen els seus ulls, i veie-

ren, i ve't aqui una remor i molt d'aparat, i eixiren el nuvi i els seus

amics i els seus germans a l'encontre d'ells amb timbáis i músiques

i moltes armes. sorgiren contra ells des de l'emboscada, i els

occiren, i caigueren molts ferits, i la resta fugí a la muntanya, i

prengueren totes les despulles llurs.

I es convertiren les noces en plor

i la veu de llurs músics en plany.

de la sang de llur germá prengueren revenja

i se'n tornaren ais aiguamolls del Jordá.

COMBAT A LA VORA DEL JORDA

^^I ho senti Báquides, i aná en dia de sábat a Ies vores del Jordá

amb molta (orqa. digué Jonatás ais seus germans : Sorgim, ara,

34.— Vg. : «Die sabbatorum uenit ipse et omnis exercitus eius.»
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i Iluitem per les nostres vides, car no és pas avui com ahir i despús-

ahir. ^^Ve't aquí el combat al davant nostre i al darrera nostre, i

l'aigua del Jordá ací i allá, i els aiguamoUs, i el bosc, i no hi ha lloc

per a escapar-nos. ^^Ara, dones, clameu al cel per tal que sigueu

salvats de la má deis vostres enemics. *n comenta la batalla, i

allargá Jonatás la seva má per a percudir Báquides, pero aquest es

decanta d'ell cap enrera. *M saltá Jonatás i els seus al Jordá, i pas-

saren nedant a l'altra banda ; i no travessaren contra ells el Jordá.

caigueren de Báquides aquell dia devers mil homes.

FORTALESES DE BÁQ.UIDES

^''I torná a Jerusalem. I bastí ciutats fortificades a la Judea, les

fortaleses de Jericó, i d'Emmaús, i de Betoron, i de Betel, i de

Tamnata, i de Faraton, i Tefon amb muralles altes i portes i forre-

llats. ^4 va posar-hi guarnició per a hostilitzar Israel. ^-'I fortificá

les ciutats de Betsur i de Gezer i la ciutadella, i va posar-hi tropes

i provisió de queviures. ^^I agafá en ostatges els filis deis princi-

páis del país, i els posá a la ciutadella de Jerusalem a la presó.

MoRT d'Alcim

l'any cent cinquanta-tres, en el mes segon, ordena Alcim

d'enderrocar la paret de l'atri interior del santuari, i destruir I'obra

deis profetes; i comencá d'enderrocar. ^^En aquell temps, fon

colpit Alcim i impedides les seves obres. I fou closa la seva boca,

i quedá baldat, i no pogué dir cap més páranla, ni donar cap ordre

a casa seva. ^^I morí Alcim en aquell temps amb gran turment.

^''I veié Báquides que havia mort Alcim, i torná al reí, i restá tran-

quilla la térra de Judá durant dos anys.

46, II Par. xx, 3.
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Tercera guerra amb BÁauiDES. La pau

deliberaren tots els inics, dient : Ve't aquí que Jonatás i els

seus viuen confiáis en pau; ara, dones, fem venir Báquides, i els

agafará tots en una sola nit. ^"I, havent-hi anat, tingueren consell

amb ell. partí per a anar amb molta íorqz, i enviá lletres d'a-

magat a tots els seus aliats que eren a la Judea, per tal que aga-

fessin Jonatás i els seus; i no pogueren, puix que fou coneguda la

intenció llur. ^^I agafaren uns cinquanta homes del país, capitosts

de la maldat, i els occiren. ^^I es retirá Jonatás i Simó i els seus a

Betbasi, que és al desert, i bastí el que estava enderrocat, i la for-

tificá.

^^I ho sabé Báquides, i reuní tota la seva tropa, i crida els de

Judea. aná a acampar contra Betbasi, i la combaté molts dies,

i va construir máquines. ^^I Jonatás deixá Simó, son germá, en la

ciutat, i eixí peí país, i anava amb poca gent. ^^I baté Odomer i

els seus germans i els filis de Fasiron en llurs tendes, i comencá de

percudir i d'augmentar l'exércit. Simó i els seus eixiren de la

ciutat, i cremaren les máquines, ^®i Iluitaren contra Báquides, i fou

capolat per ells, i l'afligiren molt, per tal com la seva intenció i la

seva escomesa havien estat debades. '^^
I s'enfurismá contra els

barons inics que li havien aconsellat de venir al país, i n'occi molts,

i decidí de tornar-se'n a la seva térra.

se n'assabentá Jonatás, i li enviá legats per a fer la pau amb

ell i perqué els tornés els captius. ''^I ho acceptá, i féu segons les

seves proposicions, i li jurá de no cercar-li mal per tots els dies de

la seva vida; '^i li torná els captius que havia fet abans en la térra

de Judá, i tornant-se'n, se n'aná a la seva térra, i no torná més a

venir a llurs fronteres. '^^I reposá el glavi a Israel, i habitá Jonatás

a Macmas ; i comencá Jonatás a judicar el poblé i netejar Israel

d'impiadosos.

filh de Fasiron. Tribus d'árabs nóma-
66.— Odomer i eJs seus germans i els des deis voltants de Betbessen.
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II. RELACIONS AMB ELS REIS DE SIRIA

(X, i-XI. 74)

DeMETRI i AlEXANDRE CERaUEN l'aMISTAT DE JOXATAS

(C. X.) n l'any cent seixanta puja Alexandre, fill d'Antíoc, l'IHus-

tre, i prengué Ptolemaida, i l'acceptaren, i va regnar-hi. ^I ho sentí

el rei Demetri, i congrega forces molt nombroses, i li eixí a l'encon-

tre en so de guerra. ^I Demetri enviá a Jonatás lletres en termes pa-

cífics per tal de pujar-lo de dignitat, *car deia : Avancem-nos a fer

la pau amb ell, abans no la faci ell amb Alexandre contra nosaltres

;

^puix que es recordará de totes les maleses que hem fet contra ell i

contra els seus germans i contra el seu poblé. ®I li dona facultat

per a reunir exércits i fabricar-se armes i ésser el seu aliat, i digué

que els ostatges que hi havia a la ciutadella li fossin tornats.

^ I Jonatás aná a Jerusalem, i llegí les lletres a oides de tot el

poblé i deis de la ciutadella. *I s'espaordiren amb una gran por

quan oiren que el rei els havia donat permís per a reunir forces.

'I els de la ciutadella Iliuraren a Jonatás els ostatges i els torná a

llurs pares. ^°I Jonatás s'establí a Jerusalem, i comengá a bastir i a

renovar la ciutat; digué ais que feien les obres que edifiquessin

les muralles i voltessin la muntanya de Sion de pedrés escairades

per a fortificar-la ; i ho feren així. I fugiren els estrangers que

r.

—

L'any 160 deis seiéucides. El 152 lemaida Demetri, per a Iluitar con-

a.J.C.—Lapau amb Báquides durá cinc tra Alexandre, féu Ies paus amb Jona-
anys. — Alexandre I Balas, fill d'Antíoc tás. Sembla que Alexandre no era tal

Epifanes. Demetri I Sóter s'havia fet im- fill d'Epifanes, sino un aventurer que
popular i estava enemistat amb els reis Atal trobá a Esmirna i que es reti-

veíns; Roma tampoc no li tenia simpa- rava molt a Antíoc Eupátor, el fill

tia, perqué el tenia massa independen!. d'Epifanes que Demetri féu degollar;

Atal II, rei de Pérgam, el presenta — tanmateis Alexandre passá per fill legi-

a ell i la seva dona Laodicea, filia, tim del rei siria.

sembla, d'Atal — al Senat romá per tal 2-5.—Demetri i Alexandre cercaren

que fos reconegut com hereu d'Epi- I'amistat de Jonatás. Aquest es malfiá

fanes. Amb l'ajut de Ptolomeu VI de Demetri i es decanta per Alexandre,

d'Egipte i deis reis de Capadócia i de el qual baté Demetri en una batalla en
Pérgam, Alexandre s'apoderá de Pto- qué aquest mori.
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eren a Ies fortaleses bastides per Báquides; abandona cadascú

el seu lloc i se n'aná a la seva térra; ^*sols a Betsur romangueren

alguns deis que havien apostatat de la Ilei i manaments, puix que

era per a ells lloc de refugi.

^^I oí el rei Alexandre les prometences que havia trames Demetri

a Jonatás, i li contaren les guerres i gestes que havien fet ell i els

seus germans, i els fatics que havien sofert, ^^i digué : ¿Per ventura

trobarem un home semblant? Ara, dones, fem-nos-el amic i ahat

nostre. ^'I escriví Uetres i les hi enviá. Deien així

:

^^El rei Alexandre al germá Jonatás : salut. ^^Havem oít de tu

que ets baró puixant de for^a i ets apte per a ésser amic nostre

;

^''ara, dones, t'havem constituít avui pontífex del teu poblé i decla-

rat amic del rei— i li enviá la púrpura i una corona d'or— , i que

tinguis cura de les nostres coses i servis l'amistat envers nosaltres.

^^I Jonatás es vestí la sagrada vesta el seté mes de l'any cent

seixanta en la festa de l'Escenopégia, i reuní forces, i fabrica moltes

armes.

Noves ofertes de Demetri

^^I oí Demetri aqüestes coses, i s'entristí, i digué: ^^¿Qué hem
fet, que Alexandre ens ha passat davant per a establir amistat amb

els jueus per refermar-s'hi? ^*Jo també els escriuré páranles per-

suasives i d'enaltiment i de donatius, per tal que estiguin amb mi

per a ajudar-me. ^^I els enviá lletres en aquesta forma:

El rei Demetri al poblé deis jueus: salut. ^^Com haveu guardat

els pactes envers nosaltres i haveu romás en la nostra amistat i no

us haveu atansat ais nostres enemics, ho hem sabut i n'hem hagut

gauban^a. '^'Ara, dones, continúen perseverant a conservar envers

nosaltres la fidelitat, i us recompensarem amb beneficis els que vos-

altres ens haveu fet, ^^i us condonarem molts deutes i us farem

21. — Jonatás. El pontificar feia set III, no hi hagué successor legítim en el

anys que estava vacant, després de la suprem pontifical. Jonatás pedia assu-

mort de l'impiadós Alcim, imposat ais mir aquesta dignitat perqué era de nis-

jueus per Antíoc V Eupátor. MortOnias saga sacerdotal.
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presents. ^'I ara, a tots els jueus, us absolc i perdono de tots els

tributs i de Timpost de la sal i de les corones, del ter^ de la se-

men^a, i de la meitat del fruit de l'arbre que em pertoca de rebre

;

renuncio d'avui endavant a rebre'ls de la térra de Judá i deis tres

territoris agregats a ella de la Samaría i Galilea des del dia d'avui i

per tot temps.

^^I que Jerusalem sigui santa i afranquida,i també el seu territori,

els seus delmes i els seus tributs. ^^Cedeixo també el meu domini

de la ciutadella, que és a Jerusalem, i en faig do al pontííex per tal

que hi estableixi homes, que escollirá ell mateix, per a custodiar-la.

^^I tota ánima de jueus que hagi estat emmenada captiva de la térra

de Judá a tot el meu reialme, la deixo anar Iliure graciosament, i

tots siguin alliberats deis tributs ádhuc per llurs ramats. totes

les festes i sábats i neoménies i dies legáis i tres dies abans de la

festa i tres dies després de la festa, siguin tots ells dies d'immunitat

i de franquicia per a tots els jueus que hi ha en tot el meu reialme,

^'i ningú no tingui potestat de fer pagar o causar moléstia a cap

d'ells per qualsevulga afer.

^^I siguin inscrits d'entre els jueus en els exércits del rei fins a

trenta mil homes i se'ls doni la soldada, com pertoca a totes les

tropes del rei, ^^i alguns d'ells siguin posats en les grans fortaleses

del rei, i d'altres siguin admesos en els cárrecs del reialme, que són

de confianza, i els seus superiors i els capitans siguin d'entre ells i

visquin segons llurs Ueis, com ho ha manat el rei per la térra de

Judá.

^^I els tres territoris agregats a la Judea de la regió de Samarla

siguin afegits a la Judea i consideráis com formant una unitat, per

tal de no obeir altra autoritat que la del pontífex. ^^Ptolemaida i

els seus voltants, l'he donada en present al temple de Jerusalem per

a les despeses necessáries al santuari. dono cada any quinze

29.

—

Impost de la sal. A desgrat de ais reis a qui tributaven vassallatge, era

posseir les salines de les voreres de la un important tribut equivalen: a una
Mar Morra, els jueus havien de pagar quantitat determinada d'or.

un impost per l'ús de la sal (XI, 35). 30. — Deis tres territoris. Caps de
— Les corones eren d'or, i més que un toparquia, o de comarca; eren Lida,

obsequi deis princeps o de les ciutats Rámata i Aferema.
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mil sicles d'argent de les finances del rei deis llocs que convingui

;

i tot el sobrant, que no han Iliurat els funcionaris del fisc, com en

els anys anteriors, des d'ara ho donaran per a les obres del temple.

a més d'aixó, cinc mil sicles d'argent, que sostreien de les ne-

cessitats del santuari en els anys anteriors, també aquests són con-

donats, per tal com pertanyen ais saccrdots que exerceixen el minis-

teri. tots els qui es refugiín en el santuari que és a Jerusalem

i en tot el seu enclós, reus d'una culpa contra el rei i de qualse-

vulga afer, siguin lliures amb tot el que tinguin en el reialme.

per a bastir-se i renovar-se les obres del temple, sigui també pagada

la despesa del tresor del rei ; *^i per a construir les muralles de Jeru-

salem i fortificar-Ies a l'entorn, siguin pagades les despeses del tresor

del rei, i per a construir les muralles de la Judea.

Es CONSOLIDA EL PODER d'AlEXANDRE

*^Quan oiren Jonatás i el poblé aqüestes coses, no les cregueren

ni les acceptaren, per tal com es recordaren de la gran malvestat

que havia fet a Israel, i com els havia afligits molt. posaren llur

complaenga en Alexandre, perqué havia estat per a ells l'iniciador

de converses pacifiques, i combatien sempre al seu costat.

el rei Alexandre congrega grans exércits i acampa contra De-

metri. comentaren la batalla els dos reis, i fugí l'exércit de

Demetri, i Alexandre el perseguí, i porta avantatge damunt d'ells.

s'aferrissá molt la Iluita fins a posta de sol, i caigué Demetri en

aquell dia.

Noces de Ptolemaida. Jonatás és honorat

^^I enviá Alexandre a Ptolomeu, rei d'Egipte, ambaixadors que

diguessin així: ^'^Puix que he tornat al meu reialme i m'he assegut

46, Sup. vir, 1 1

.

50. — Demetri I havia regnat de 162 a 150.
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sobre el tron deis meus pares, i m'he apoderat del comandament, i

he esmicolat Demetri, i he pres possessió del nostre país, ^'i he

Iliurat contra ell una batalla, i ha estat capolat ell i el seu exércit

per nosaltres, i ens havem assegut en el tron del seu reialme; ^*es-

tablim, dones, mútua amistat, i dóna'm ara la teva filia per muUer,

i seré el teu gendre, i et donaré a tu i a ella presents dignes de tu.

^^I respongué el rei Ptolomeu, dient: Felic el dia en qué has

tornat a la térra deis teus pares, i t'has assegut en el tron de llur

reialme; ''^ara, dones, et faré el que m'has escrit; pero vina'm a

trobar a Ptolemaida, per tal que ens vegem mútuament, i et faré el

meu gendre, com has dit.

^'I eixí Ptolomeu d'Egipte, ell i la seva filia Cleopatra, i ana a

Ptolemaida l'any cent seixanta-dos ; ^^i li eixí a l'encontre el rei

Alexandre, i li presenta la seva filia Cleopatra, i féu les noces d'ella

a Ptolemaida, com a reis, amb gran magnificencia.

^^I el rei Alexandre escriví a Jonatás que anés al seu encontré,

®°i ana amb pompa a Ptolemaida, i es trobá amb els dos reis, i els

dona, com també a llurs amics, argent i or i molts presents, i trobá

gracia davant d'ells. ^^I s'ajuntaren contra ell homes pestilents

d'Israel, barons inics, per a acusar-lo; pero el rei no els escolta.

I per manament del rei, despullaren Jonatás deis seus vestits i el

vestiren de porpra; i ho feren així. ^^I l'assegué el rei prop seu, i

digué al seus magnats : Eixiu amb ell enmig de la ciutat, i feu una

crida que ningú no li posi querella sobre cap afer, i ningú no l'a-

moini per res. ®*I s'esdevingué que quan veieren els que l'atacaven

com s'anunciava la seva gloria, i a ell vestit de porpra, fugiren tots

;

57.

—

Cleopatra, de la qual s'ha dit qual ocupa el tron durant la captivitat

que havia estat una dona funesta per ais del seu germá. Qjuan aquest, alliberat,

Seléucides, es casa amb Alexandre Ba- toma al seu reialme, la reina es retirá

las l'any iSO- Sois estigué quatre anys a Ptolemaida. En 125, Demetri fugi

amb el seu marit. Havent fet alianga davant Alexandre II Zebina, i cerca

Ptolomeu VI amb Demetri II Nicator refugi prop de la seva antiga esposa,

contra el seu gendre Alexandre, Cleo- pero aquesta el refusá, i hom l'acusá

patra es casa amb Demetri, del qual d'haver-lo fet assassinar a Tir. Cleopa-

tingué dos filis, Seleuc V i Antioc VIII. tra féu morir també el seu propi fill Se-

Qyan Demetri II caigué presoner deis leuc V, pero el seu germá Antioc VIII

parts, Cleopatra es casá amb el germá obliga la seva mare a beure les metzi-

del rei ven?ut, Antioc VII Sidetes, el nes que ella havia preparat per a ell.
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l'honorá el rei, i l'inscriví entre els primers amics, i el constituí

general i meridarca. ^^I Jonatás se'n torna a Jerusalem amb pau i

alegría.

Demetri II. Victoria de Jonatás sobre Apolloot

^''l l'any cent seíxanta-cinc víngué Demetri, fiU de Demetri, de

Creta a la térra deis seus pares. ^^I el reí Alexandre n'hagué es-

ment, i en fou molt apenat, i se'n torna a Antioquia. ^^I Demetri

constituí ApoHoni sobre la Cele-Siria, i reuní un gran exércit, i

acampa a Jámnia, i envía a dir al pontífex Jonatás : '''Tu sol t'alces

contra nosaltres, i jo sóc la riota i la vergonya per causa de tu; ¿i

per quina raó manes tu contra nosaltres en les muntanyes? '^Ara,

dones, sí confies en els teus exércits, baixa vers nosaltres a la plana,

i ens ho mesurarem tots dos allí, perqué amb mi está la íorgz de

les ciutats. '^Pregunta i aprén qui sóc jo i els altres que ens aju-

den, i diuen : No hi haurá estrep per al vostre peu en fac de nosal-

tres, car dues voltes foren derrotats els teus pares en llur térra;

''^í ara no podrás resistir la cavalleria i un exércit tan gran en la

plana, on no hi ha pedra ni pedreta ni lloc per a fugir.

'*Tot d'una que Jonatás oí Ies paraules d'Apolloni, s'alterá en el

seu cor, i escoUí deu mil homes, i eíxí de Jerusalem; i el seu germá

Simó se li ajuntá per ajudar-lo. '"I acampá davant de Joppe, i els

de la ciutat el tancaren fora, car hi havia una guarnició d'ApoHoni

a Joppe i l'atacá. "'I espantats, els de la ciutat obriren, i Jonatás

s'ensenyorí de Joppe.

"I ho sabé ApoHoni, i prengué tres mil cavallers i un gran exér-

cit, i se'n aná a Azot com qui travessa, i al mateíx temps avan^á

vers la plana, per tal com tenia molta cavalleria i confiava en ella.

'*I aná a l'encal^ darrera d'ells vers Azot, i s'escometeren els exér-

cits en batalla. ''^I ApoHoni havia deixat mil cavaHers d'amagat

darrera d'ells. ^°I Jonatás conegué que hi havia un parany darrera

69.

—

La Cele-Siria, era el país com- govern d'aquest país comprenia també
prés entre el Liban i l'Antilíban; el la Fenicia i part de Palestina.
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d'ell ; i li encerclaren el campament i engegaven sagetes contra el

poblé del matí fins a la posta; ^'peró el poblé estigué ferm,

com ho havia manat Jonatás, i es fatigaren llurs cavalls. ^^I Simó

féu seguir el seu exércit, i es Uangá contra la falange, car la ca-

valleria estava debilitada, i foren capolats per ell, i fugiren. ^^I la

cavalleria s'escampá per la plana, i fugiren a Azot, i entraren a Bet-

dagon, llur ídol, per a salvar-se. ^'I Jonatás incendia Azot i les

ciutats de les seves rodalies, i prengué llurs despulles, i el santuari

de Dagon, i els qui s'hi refugiaren, els abrusá. foren els abatuts

peí glavi, juntament amb els cremats, uns vuit mil homes.

Jonatás se n'aná d'alli, i acampá contra Ascalon, i eixiren els

de la ciutat al seu encontré amb grans honors. se'n torna Jo-

natás amb els seus, duent un gran boti.

succeí que quan el rei Alexandre oí aqüestes coses, honorá

encara més Jonatás ; i li enviá una fíbula d'or, com és costum

d'ésser donada ais parents deis reis, i li doná Accaró i tots els seus

confins en possessió.

Alexandre és ven^ut i mort

(C. XI.) el rei d'Egipte reuní exércits nombrosos, com la

sorra que hi ha a la vora de la mar, i moltes naus ; i cercá de pos-

sessionar-se per astúcia del reialme d'Alexandre i d'afegir-lo al seu

reialme. eixi cap a la Siria amb páranles de pau, i els de les ciu-

tats l'obriren i li eixiren a l'encontre, perqué era precepte del rei

Alexandre d'eixir-li a l'encontre, per tal com era el seu sogre.

quan Ptolomeu entrava en les ciutats, deixava les tropes com a

guarnició a cada ciutat.

*I quan s'apropá a Azot, li mostraren el temple de Dagon incen-

diat, i Azot i els seus ravals destruí'ts, i els cadávers llan^ats, i els

cremats, que cremá en la batalla, car n'havien fet pilots en el seu

camí. contaren al rei el que havia fet Jonatás, per tal de blas-

mar-lo; pero el rei callá. Jonatás eixí gloriosament a l'encontre

I.

—

El reí cTEgipie. Ptolomeu Filo- pátor.
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del rei a Joppe, i es saludaren mútuament i pernoctaren allí. 'I

Jonatás acompanyá el rei fins al riu anomenat Eleuteros i se'n torna

a Jerusalem.

^ I el rei Ptolomeu s'ensenyori de les ciutats de la costa fins a

Seléucia de mar, i portava males intencions contra Alexandre.

envia ambaixadors al rei Demetri, dient : Vina, estatuím entre nos-

altres una alianza, i et donaré la meva filia, que té Alexandre, i

regnarás en el reialme del teu pare; ^°car em penedeixo d'haver-li

donat la meva filia, puix que cerca d'occir-me.

^^I el blasmava perqué cobejava el seu reialme; ^^i prenent-li la

seva filia, la dona a Demetri ; i canviá la fag d'Alexandre, i es féu

pública llur enemistat. ^^I entra Ptolomeu a Antioquia, i es cenyí

la diadema de l'Asia, i cenyí amb dues diademes la seva testa, la de

l'Ásia i la de l'Egipte.

'*E1 rei Alexandre era a Cilícia en aquells temps, perqué s'havien

rebeliat els d'aquelles terres; ^^i ho sabé Alexandre, i ana contra

ell en so de guerra ; i Ptolomeu tragué l'exércit, i li eixí a l'encontre

amb grans forces, i el féu recular. ^^I fugí Alexandre a l'Arábia

per a refugiar-s'hi ; i el rei Ptolomeu s'enaltí. ^'I Zabdiel, l'Arab,

talla el cap d'Alexandre i l'enviá a Ptolomeu. el rei Ptolomeu

morí el día tercer ; i els que estaven en les seves tortaleses foren

occits pels habitants de les fortaleses, ^^I comengá a regnar De-

metri l'any cent seixanta-set.

Jonatás s'entén amb Demetri

^"En aquells dies, aplegá Jonatás els de la Judea per a expugnar la

ciutadella de Jerusalem, i féu contra ella moltes maquines.

anaren alguns que odiaven llur nissaga, homes inics, vers el rei, i

li ennovaren que Jonatás assetjava la ciutadella. ^^I en oír-ho,

s'encolerí ; així que ho hagué oít, marxant immediatament, aná a

Ptolemaida, i escriví a Jonatás que no assetgés i que anés a trobar-

7.

—

Eleuteros. El 'Nahr el-Kehtr, que la Mediterránia, separava la Siria de

é les fonts en el Liban i emboca en Fenicia.



2)0 I DELS MACABEUS-XI, 23-38

lo per a conferenciar al més aviat possible a Ptolemaida. ^'Quan

ho oí Jonatás, maná assetjar, i escollí alguns deis ancians d'Israel i

deis sacerdots, i s'exposá ell mateix al perill, ^''i havent pres argent

i or i vestits i molts altres presents, ana vers el rei a Ptolemaida, i

trobá gracia davant d'ell.

^^I l'acusaven alguns inics del poblé. ^^Peró el rei li féu com li

havien íet els seus predecessors, i l'exalgá davant tots els seus amics.

^'I l'éstatuí en el pontificat i en tots els altres honors que tenia

abans, i el féu comptar entre els primers amics. demaná Jona-

tás al rei de fer franques de tributs la Judea i les tres toparquies de

la Samarla, i li prometé tres-cents talents. ^^I el rei s'hi avingué, i

escriví a Jonatás Iletres sobre totes aqüestes coses d'aquesta faisó

:

^"El rei Demetri a Jonatás, germá seu, i al poblé deis jueus

:

salut. ^^La copia de la lletra, que havem escrit a Lastenes, parent

nostre, respecte de vosaltres, us l'havem escrita també a vosaltres

per tal que ho sapigueu.

'^El rei Demetri a Lastenes, son pare: salut. ^^Al poblé deis

jueus, amics nostres, i que acompleixen envers nosaltres els seus

deures, havem determinat de fer bé en gracia a llur benvolen^a en-

vers nosaltres. ^*Els havem estatui't, dones, els limits de la Judea

i els tres territoris d'Afairema i Lidda i Ramataim, els quals foren

afegits de Samarla a la Judea, i totes llurs dependéncies ; i a tots els

qui sacrifiquen a Jerusalem, els dispensem deis drets reials, que

abans rebia d'ells cada any el rei, deis productes de la térra i deis

arbres. ^^I les altres coses que ens pertanyen, des d'ara, els del-

mes i els tributs que ens pertanyen, i les salines i les corones que

ens pertanyen, tot aixó els ho cedim. ^^I res d'aixó no será anullat

des d'ara i per sempre més. ^''Ara, dones, cureu de fer-ne una

copia, i sigui donada a Jonatás, i sigui coHocada en la muntanya

santa en lloc adient i distingit.

Jonatás ajuda Demetri

el rei Demetri veié que callá la térra al seu davant, i que

ningú no li resistía, i Ilicenciá tots els seus exércits, cadascú a la
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seva térra, excepte les forces d'estrangers que havia contractat de

les illes de les nacions ; i s'enemistaren amb ell totes les tropea que

havien estat deis seus pares. ^^I Trifó era primerament deis d'Ale-

xandre, i veié que tots els exércits murmuraven contra Demetri, i

ana a Emalcuai, l'Árab, el qual criava el noi Antíoc, fill d'Alexandre.

^'^I l'instava perqué l'hi Iliurés, per tal de regnar en lloc del seu pare;

i l'assabentá de tot el que havia fet Demetri, i de l'enemistat que li

tenien els seus exércits, i romangué allí molts dies.

Jonatás escriví al rei Demetri per tal que tragués els de la

ciutadella de Jerusalem i els que eren a les fortaleses , car atacaven

Israel, ^^l Demetri enviá a dir a Jonatás: No solament faré aixó

per tu i peí teu poblé, sinó que t'ompliré de gloria a tu i el teu

poblé, si en trobo avinentesa. *^Peró, ara, farás bé d'enviar-me

gent que Iluitin amb mi, perqué han fet defecció totes les meves

tropes. Jonatás li enviá tres mil homes molt valents a Antio-

quia ; i anaren al rei, i s'alegrá el rei de llur arribada.

es congregaren els de la ciutat al mig de la ciutat, cent vint

mil homes, i volien occir el rei. *®I el rei fugí al palau, i prengue-

ren els de la ciutat els carrers de la ciutat, i comentaren a comba-

tre; *^i el rei cridá els jueus en auxili, i s'acoblaren amb ell tots a

una, i s'escamparen per la ciutat; i n'occiren en la ciutat aquell dia

uns cent mil, ^^i calaren foc a la ciutat, i prengueren aquell dia

moltes despulles, i salvaren el rei. veieren els de la ciutat que

s'havien apoderat els jueus de la ciutat, tal com voHen, i defallí llur

coratge, i clamaren al rei pregant i dient: ^''Atorga'ns la pau, i

parin els jueus de combatre contra nosaltres i contra la ciutat. ^'I

llan^aren les armes, i feren la pau ; i foren glorificats els jueus da-

.vant del rei i a la vista de tots els qui eren en el seu reialme ; i tor-

naren a Jerusalem amb molt de botí.

39.— Trifó. El seu nom era Diode-
tes, peró quan s'apoderá del tron de

Siria ranomenaren Trifó «el Disbau-
xat». Fou sempre un traidor. Aná a

cercar a l'Arábia Antioc VI, fill d'Ale-

xandre Balas, de qui havia estat oficial,

el féu proclamar rei (145), i al cap de

tres anys el féu assassinar i s'apoderá

de la corona. Antíoc VII Sidetes (en

139-138) el combaté i el perseguí a

Dora de Fenicia, a Ptolemaida, a Orto-
siades i a Apamea, on Trifó fou asset-

jat i mort en 139.

17 - ANTIC TESTAMENT V
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^^I el rei Demetri s'asscgué en el tron del seu reialme, i calla la

térra al davant seu. ^^I mentí en tot el que havia dit, i es féu es-

trany a Jonatás, i no correspongué pas a les benevoléncies que li

havia tingut, i l'afligí molt.

Antíoc vi. Jonatás lltjita com aliat seu

**Després d'aixó, torna Trifó i amb ell Antíoc, minyó jove; i

regná i es posa diadema. ^^I se li reuniren totes les forces que

havia viltingut Demetri, i Iluitaren contra aquest, i fugí, i fou ven-

gut. ^^I Trifó prengué els elefants, i s'apoderá d'Antioquia. ^'1 el

jove Antíoc escriví a Jonatás, dient : T'estableixo en el pontificat i

et constitueixo sobre els quatre territoris, perqué siguis deis amics

del rei. ^^I li enviá vasos d'or i vaixella de taula, i li dona facultat

de beure amb vasos d'or i abillar-se amb púrpura i gastar fíbula d'or.

^^I a Simó, son germá, el constituí general des de l'Escala de Tir a

la frontera d'Egipte.

^"1 eixí Jonatás, i passá a l'altra part del riu i a les ciutats, i se li

ajuntaren totes les forces de Siria com a aliades, i aná a Ascalon, i

eixiren honoríficament al seu encontré els de la ciutat. d'alU

aná a Gaza, i el tancaren fora els de Gaza, i l'assetjá, i calá foc ais

seus ravals, i els espoliá. ^^I pregaren els de Gaza a Jonatás, i els

concedí la pau ; i prengué els filis de llurs magnats en ostatges i els

enviá a Jerusalem, i travessá el país fins a Damasc.

oí Jonatás que havien arribat els cabdills de Demetri a Cades,

la de Galilea, amb moltes forces, volent apartar-lo de l'empresa.

aná a l'encontre d'ells, pero deixá el seu germá Simó a la co-

marca. Simó acampá a Betsur, i l'atacá molts dies, i l'encerclá.

^^I li pregaren de fer les paus, i ho féu. I els foragitá d'allí, i s'a-

poderá de la ciutat, i posá en ella una guarnició. Jonatás i el

seu exércit acamparen tocant a l'aigua de Gennesar, i arribaren de

bon matí a la plana d'Asor. ve't aquí que un exércit d'estran-

gers li anava a l'encontre en la plana, i li posaren un parany en les

muntanyes; pero ells eixiren a l'encontre per la part oposada. ^^Les
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emboscades sortiren deis seus llocs, i comentaren la Iluita. I fugi-

ren tots els de Jonatás; '*^no en queda ni un, excepte Matatías, fill

d'Absolom, i Judas, fill de Calfi, capitans de l'exércit. "I Jonatás

esquin^á el seu vestit, i posa térra damunt del seu cap, i prega, ''^l

se'n torna envers ells en Iluita, i els féu recular, i fugiren. ''^I els

seus veieren que fugien, i tornaren vers ell, i perseguiren amb ell

vers Cades fins a llur campament, i acamparen allí. caigueren

deis estrangers en aquell dia uns tres mil homes ; i Jonatás se'n

torna a Jerusalem.

III. RELACIONS AMB ALTRES PAÍSOS I AMB TRIFÓ

Legacions als romans i als espartans

(C. XII.) ^I veié Jonatás que l'ocasió l'ajudava, i escoUí barons,

i els enviá a Roma, a estatuir i renovar l'amistat envers ells. ^I als

espartans i als altres llocs enviá Uetres en el mateix sentit. ^I ana-

ren a Roma, i entraren en el Senat, i digueren : Jonatás, el pontífex,

i el poblé deis jueus, ens han enviat a renovar l'amistat amb vosal-

tres i l'alian^a com abans. *I els donaren lletres per a cada lloc per

tal que els conduíssin amb pau a la térra de Judá.

^I aquesta és la copia de les lletres que escriví Jonatás als es-

partans :

^Jonatás, pontífex del poblé, i els ancians i els sacerdots i el po-

blé restant deis jueus als espartans, llur germans : salut. ''Ja en

altre temps lletres foren enviades al pontífex Onías per a Arius, que

regnava entre vosaltres, de com sou germans nostres, segons ho

manifesta la copia. ^ I Onias rebé honoríficament el baró que era

I. — Jonatás degué enviar a Roma Aquí sembla que es tracta d'Onias I,

aquesta ambaixada de 143 a 142. car és l'únic que fou contemporani
7.

—

Onias. Hi hagué quatre grans d'Arius, rei d'Esparta, que regná de 309
sacerdots que s'anomenaren Onias. a 265 a. J. C.
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enviat, i acceptá les lletres en les quals es tractava clarament d'a-

lianga i amistat. nosaltres, encara que no tinguem necessitat

d'aqüestes coses, per tal com tenim per conhort els ¡libres sants,

que són en les nostres mans, ^° maldem per enviar a renovar envers

vosaltres la germanor i l'amistat, per tal de no esdevenir estrangers

per a vosaltres ; car molt de temps ha transcorregut d'encá que ens

escrivíreu Nosaltres, dones, tothora, sense mai parar, ens re-

cordem de vosaltres en les festes i en els altres dies corresponents,

en els quals oferim sacrificis, i en les pregarles, segons cal i és con-

venient de recordar-se deis germans. '^I ens alegrem de la vostra

gloria. ^^I a nosaltres ens voltaren moltes afliccions i moltes

guerres, i ens combateren els reis de l'entorn nostre. ^*Peró no

volguérem molestar-vos a vosaltres i els altres aliats i amics

nostres en aqüestes guerres. ^^Car tenim l'ajut del cel, que ens

ajuda, i ens deslliurá deis nostres enemics, i foren humiliats els

nostres enemics. ^^Escollírem^ dones, Numeni, fiU d'Antíoc, i An-

típater, fill de Jasó, i els havem enviats ais romans per tal de reno-

var amb ells l'amistat i l'alianga primera. ^^Els manárem també de

fer via per la vostra térra i saludar-vos i donar-vos les nostres lletres

sobre la renovació de la nostra germanor. ^^I ara fareu bellament

de respondre'ns respecte d'aixó.

^^I aquesta és la copia de les lletres que enviaren a Onias

:

^"Arius, rei deis espartans, a Onias, gran sacerdote salut. ^^S'ha

trobat en un escrit sobre els espartans i els jueus, que són germans

i que són de la nissaga d'Abraam. ara, des que en tenim conei-

xement, fareu bellament escrivint-nos sobre el vostre benestar. ^'I

nosaltres us contestem : El vostre bestiar i les vostres possessions

nostres són, i les nostres, vostres. Havem ordenat, dones, que us

assabentin respecte d'aquestes coses.

Noves campantes de Jonatás i Simó

oí Jonatás que tornaven els generáis de Demetri amb un exér-

cit més nombrós que abans per Uuitar contra ell. ^^I eixí de Jeru-
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salem i ana a llur encontré cap a la regió d'Amatites ; no els dona,

dones, temps d'envair la seva térra. ^^I trameté espíes a llur cam-

pament ; i tornaren i li ennovaren : De tal manera es preparen, que

US cauran damunt a la nit. ^' Quan es pongué el sol, Jonatás or-

dena ais seus de vigilar i estar sobre les armes, estar a punt per al

combat durant tota la nit ; i posa sentinelles a l'entorn del campa-

ment. I s'assabentaren els contraris que Jonatás i els seus esta-

ven preparats per a la Iluita, i s'espaordiren, i s'arrauli llur cor, i

encengueren fogueres en llur campament, i es retiraren. ^^I Jona-

tás i els seus no ho conegueren fins a la matinada, car veien les

fogueres cremant. I Jonatás perseguí darrera d'ells i no els assoli,

car passaren el riu Eleuteros. ^^I Jonatás decantá caps ais Árabs,

que s'anomenen Zabadeus, i els baté, i prengué llurs despulles. '^I

seguint endavant, arribá a Damasc i recorregué tota la comarca.

I Simó eixí, i féu vía fins a Ascalon i les fortaleses properes, i

decantá vers Joppe i la prengué, ^*car oí que volien lliurar les for-

taleses ais de Demetri, i va posar-hi una guarnició per tal que la

guardessin.

Jonatás fortifica Jerusalem

'^I Jonatás se'n torná, i congregá els ancians del poblé, i deliberá

amb ells de bastir fortaleses a la Judea, ^^i d'al^ar les muralles de

Jerusalem, i d'aixecar un gran mur entre la ciutadella i la ciutat,

per separar-la de la ciutat, per tal que restés isolada, de manera que

no compressin ni venguessin. ^'I s'acoblaren per bastir la ciutat, i

s'esfondrá part de la muralla del torrent de la banda de Uevant, i

restauraren el que s'anomena Cafenata. '^I Simó bastí Hadidá en

la Sefelá i fortificá les portes i forrellats.

Perfídia de Trifó

'^I Trifó cercava de regnar sobre l'Ásia i cenyir-se la diadema i

posar Ies mans sobre el rei Antíoc. ''''I temé que no li ho perme-

31.

—

Zabadeus. Com que no es co- part deis comentaristes (amb Flav. Jos.)
neixen árabs d'aquest nom, la major Uegeixen Nabateus.
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tria Jonatás, i lluitaria contra ell, i cercava camí d'agafar-lo i occir-

lo, i havent partit, ana a Betsan.

Jonatás eixí a 1'encontré d'ell amb quaranta mil iiomes es-

collits en ordre de batalla, i ana a Betsan. veié Trifó que es

presentava amb molta for(;a, i temé de posar les mans damunt d'ell;

*^i el rebé gloriosament, i el posa en relació amb tots els seus amics,

i li dona presents, i ordena ais seus amics i a les seves forces d'o-

beir-lo com a ell mateix. digué a Jonatás : ¿Com és que has

marejat tot aquest poblé, no havent-hi guerra entre nosaltres?

ara, envia'ls a Uurs cases, i tria't uns quants homes que restin amb

tu, i vina amb mi a Ptolemaida, i te la donaré, i també les restants

fortaleses, i moltes tropes, i tots els que curen deis afers, i tornaré

a partir, car és per aixó que sóc ací.

**I creient-lo, féu com havia dit, i Ilicenciá les forces, i se n'ana-

ren a la térra de Judá. Retingué, pero, amb ell tres mil homes,

deis quals en deixá dos mil a la térra de Galilea i mil anaren amb

ell. *^Tot d'una que Jonatás entra a Ptolemaida, els tolemaítes

tancaren les portes i l'agafaren, i tots els que entraren amb ell, els

occiren peí glavi.

Trifó enviá forces i cavalleria a Galilea i a la gran plana per a

fer perdre tots els de Jonatás. conegueren que havia estat pres

i havia mort ell i els seus, i s'exhortaren els uns ais altres, i cami-

naven apinyats i preparats per a la iluita; ^'i els qui els perseguien

veieren que tractaven de defensar la seva vida, i se'n tornaren. ^^I

arribaren en pau a la térra de Judá, i planyeren Jonatás i els seus, i

temeren molt, i plorá tot Israel amb un gran plany.

^^I cercaren de capolar-los tots els pobles de l'entorn llur, car

digueren : No teñen baró que els guii ni que els ajudi; ara, dones,

els atacarem i arrencarem deis homes llur memoria.

49.

—

La ^ran plana. La plana d'Es- 50.

—

Havia mort ell i els seus. Era
drelon o de Mageddo. una noticia falsa, cf. XIII, 12-15.



TERCERA PART

GOVERN DE SIMÓ
(XIII. i-XVI, 24)

Simó és elegit príncep

(C. XIII.) ^I oí Simó que Trifó havia acoblat molta for^a per a

anar a la térra de Judá i assolar-la. ^I veié que el poblé estava

tremólos i temorec, i puja a Jerusalem, i reuní el poblé, 'i els ex-

horta, dient-los : Vosaltres sabeu quantes coses jo i els meus ger-

mans i la casa del meu pare havem fet per les liéis i el temple, i les

guerres i les angoixes que havem vist. *Per causa d'aixó, han finat

tots els meus germans, i també per causa d'Israel he restat jo sol.

^I ara, no m'esdevingui pas de plányer la meva vida en el temps de

l'aflicció, car no sóc pas millor que els meus germans. ^Ans faré

la revenja del meu poblé i del temple i de les nostres dones i deis

nostres filis, car s'han reunit totes les nacions per a destruir-nos per

odi. 'I s'inflamá l'esperit del seu poblé en sentir aqüestes páranles,

*i respongueren amb grans crits, dient: Tu ets el nostre guia en

Uoc de Judas i Jonatás, el teu germá; ^dirigeix les nostres guerres,

i farem tot el que ens dirás. *°I reuní tots els barons guerrers, i

s'apressá a acabar les muralles de Jerusalem, i fortificar-la a Tentorn.

"I envía Jonatás, fili d'Absolom, i amb ell forga suficient a Joppe,

foragitá els que hi eren, i romangué allí.
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MORT DE JONATÁS

^^I eixí Trifó de Ptolemaida amb molta forca per a entrar a la

térra de Judá, i Jonatás amb ell sota custodia. Pero Simó acampa

a Hadida, enfront de la plana. ^^I conegué Trifó que Simó havia

sortit en comptes del seu germá Jonatás, i que estava a punt d'esco-

metre'l en guerra, **i li enviá missatgers, dient : ^^Per l'argent que

devia ton germá Jonatás a l'erari reial per les funcions que tenia,

l'he detingut; '^i ara, envia cent talents d'argent i dos deis seus filis

com a ferman^a, per tal que, deixat Iliure, no ens faci defecció ; i

l'amollarem.

^'I Simó conegué que li parlava amb falsedat, pero enviá l'argent

i els nois, no fos que s'excités un gran odi en el poblé, ^^que diria

:

Perqué no li ha enviat l'argent i els minyons, deperí. ^^I enviá els

nois i els cent talents ; i mentí, i no amollá Jonatás.

*° Després d'aixó, aná Trifó a envair el país i capolar-lo, i voltá

peí camí d'Adora ; i Simó i el seu exércit se li oposaven a tot arreu

on anava. ^'I els de la ciutadella enviaren missatgers i gent que li

donés pressa per a anar vers ells a través del desert i enviar-los que-

viures. ^^I Trifó prepará tota la seva cavalleria per a anar-hi, pero

aquella nit hi havia moltíssima neu i no hi aná a causa de la neu; i

partí i aná a la Galaadítide. Quan s'atansá a Bascamá, occí Jona-

tás i el soterrá aUí. Trifó decantá de camí, i aná a la seva térra.

SePULCRE DELS MaCABEUS

Simó enviá a recollir els ossos de Jonatás, son germá, i l'en-

terrá a Modín, ciutat deis seus pares. ^^I el planyé tot Israel amb

gran complanta i el ploraren mohs dies. ^'1 Simó edificá damunt

del sepulcre del seu pare i deis seus germans, i l'al^á a l'esguard,

21.

—

Missatgers. La guaraició siria 23 —Bascamá. Lloc desconegut, en

que hi havia en la ciutadella d'Acra a el país de Galaad.

Jerusalem.
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de pedra polida, peí darrera i peí davant; dregá set pirámides,

una davant de l'altra, peí pare i per la mare i pels quatre germans

;

^^i els féu ornaments posant-hi al voltant grans columnes, i féu pa-

nóplies damunt de les columnes per a eterna anomenada, i prop de

les panóplies, naus esculpides per a ésser vistes de tots e!s qui na-

vegaven per la mar. '"Aquest és el sepulcre que féu a Modín fins

el dia d'avui.

Els jueus assoleixen l'autonomía

^^l Trifó procedía traidorament envers el jove rei Antíoc,i l'occi;

^^i regná en lloc d'ell, i es posa la diadema de l'Ásia i féu gran flagell

damunt la térra. ^^I Simó bastí les fortaleses de Judea i les voltá

de torres altes, i muralles grans, i portes, i forrellats, i posa que-

viures en les fortaleses. I Simó escoUí barons i els envía al rei

Demetri perqué concedís remissió al país, car totes les obres de

Trifó no eren més que robatoris; ^^i el reí Demetri li torna resposta

de conformitat amb aixó, í li contesta i li escriví aquesta lletra:

^^El reí Demetri a Simó, pontífex i amic deis reís, i ais ancíans

i al poblé deis jueus: salut. ^'Hem rebut la corona d'or i la palma

que ens enviaren, i estem disposats a fer amb vosaltres una pau

completa, i escriure ais prepósits reíais perqué us perdonín els deu-

tes. ^^I el que estatuírem per a vosaltres, quedi estatuit; i les for-

taleses, que bastíreu, us pertanyin. ^^Us condonem, també, les ig-

noráncíes í les ofenses fins el día d'avui i la corona d'or que devíeu

;

i sí de cap altra cosa era tributaría Jerusalem, que no tributi. ^'^I sí

alguns de vosaltres són aptes per a prendre gatges entre els nostres,

que ho facin, i hi hagí pau entre nosaltres.

*^L'any cent setanta fou tret d'Israel el jou de les nacions, *^í

comenta el poblé d'Israel a escriure en les escríptures i en els con-

tractes : Any primer de Simó, gran pontífex i general i cabdíU deis

jueus.

31.— T/ Z/o occi amb engany el jove 40.

—

Prendre gatges. Allistar-se en
rei Antíoc. SegonsT. Livi, féumatarpels els seus exércits.

metges aquest infant de deu anys, amb 41.

—

L'any cent selanta deis grecs és

l'excusa d'una ¡ntervenció quirúrgica. el 141 a. J. C.
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CaUEN en poder DELS JÜEUS GÁZER I l'AcRA

*'En aquells dies, acampa a Gázer, i rencerclá amb exércits, i féu

un helépol, i l'acostá a la ciutat, i percudí una torre, i la prengué.

**I els que eren a la máquina saltaren a la ciutat, i hi hagué un gran

aldarull a la ciutat. pujaren els de la ciutat amb les mullers i

els filis a la muralla, esquingats els vestits llurs, i cridaren amb grans

veus pregant a Simó de fer les paus amb ells. digueren : No
ens tractis pas segons les nostres maldats, sinó segons la teva mise-

ricórdia. Simó els perdona, i no els ataca, i els foragitá de la

ciutat, i purifica les cases on hi havia ídoles, i entra aixi en ella him-

nejant i donant grácies ; *®i en foragitá tota immundícia, i hi féu

habitar barons que observessin la Ilei, i la fortificá, i s'hi bastí

una casa.

^^Els de la ciutadella de Jerusalem eren impedits d'eixir i entrar

en el país, i comprar i vendré, i patien molta gana, i se'n moriren

bastants de fam; ^"i clamaren a Simó per fer la pau, i els ho conce-

dí, i els foragitá d'allí, i purificá la ciutadella de les contaminacions.

^4 entrá en ella el vint-i-tres del mes segon de I'any cent setanta-u

amb Uoances i amb palmes, amb citares i címbals, amb arpes, amb

himnes i amb cántics, per tal com estava esclaíat el gran enemic

d'Israel. ^^I estatuí de celebrar cada any amb joia aquesta diada.

I fortificá la muntanya del temple que és prop de la ciutadella, i

van habitar-hi ell i els seus. ^^I veié Simó que Joan, el seu fiU, era

tot un home, i el posa per comandant de totes les forces ; i sojorná

a Gázer.

Demetri és fet presoner

(C. XIV.) *I I'any cent setanta-dos el rei Demetri reuní els seus

exércits, i aná a Média, per tal de procurar-se un ajut per a comba-

i .—L'any cent setanta-dos deis grecs

43.

—

Gáier. Ciutat deis Filisteus. és el 1 39 a. J. C.



I DELS MACABEUS - XIV, 2-11

tre Trifó. * I oí Arsaces, rei de Pérsia i Media, que Demetri anava

a les seves fronteres, i enviá un deis seus generáis per a agafar-lo

viu. hi ana, i baté l'exércit de Demetri, i l'agafá, i el conduí a

Arsaces, i el ficá a la presó.

Cantic de la pau sota el govern de Simó

* I reposa la térra de Judá durant tots els dies de Simó,

i cerca el bé del seu poblé,

i els plagué el seu poder

i la seva gloria tostemps.

amb tota la seva gloria prengué Joppe per port

i féu una entrada per a les illes de la mar,

*I eixamplá les fronteres del seu poblé

i domina la contrada,

''i acoblá molts captius.

I s'ensenyorí de Gázer, de Betsur i de la ciutadella,

i tragué les immundicies d'ella,

i no hi havia qui se li oposés.

®I conreaven en pau llur térra

i la térra donava els seus productes

i els arbres de les planes llur fruit.

^Els vellards, asseguts en les places,

parlaven tots de la benanan^a,

i els oves vestien amb pompa i amb vestes guerreres.

^**Fornia les ciutats de queviures,

ordenant-les com equips de defensa

;

a tal punt, que el seu nom gloriós

fou celebrat fins a la fi de la térra.

^^Posá la pau a la térra

i s'alegrá Israel amb alegría gran.

2.

—

Arsaces. Qo és Mitrídates I. Era tes i l'índia. És diu rei de Pérsia i de
el sisé rei deis Parts que portavael nom la Média perqué aqüestes eren les pro-
d'Arsaces. Mitrídates posseia tots els víncies més importants.
paisos compresos entre Test de l'Eufra-
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s'asseia cadascú sota la seva parra i la seva figuera

i no hi havia ningú que els fes temor.

I no hi hagué qui els combatés damunt de la térra

i foren capolats els reis en aquells dies.

estintolá tots els humils del seu poblé

i maldá per la Uei,

i arrencá tot inic i malvat.

Glorifica el santuari

i multiplica els atuells del Temple.

Renovació de les aliances

^^I se sabé a Roma i fins a Esparta que havia mort Jonatás, i s'a-

penaren molt ;
^'^ pero quan oiren que el seu germá Simó havia es-

devingut pontífex en lloc d'ell i dominava el pais i Ies ciutats que

hi havia, ^*li escriviren en taules d'aram, per tal de renovar envers

ell l'amistat i l'alianga que havien estatuít amb Judas i Jonatás, sos

germans. ^^I foren llegides davant l'assemblea a Jerusalem.

aquesta és la copia de les lletres que enviaren els espartans

:

Els princeps deis espartans i la ciutat, a Simó, gran sacerdot, i ais

ancians i ais sacerdots i al poblé restant deis jueus, llurs germans

:

salut. ^'Els legats enviats al nostre poblé ens assabentaren de la

vostra gloria i honor, i ens alegrárem de llur arribada. ^^I escriví-

rem així les coses dites per ells en els consells del poblé : Numeni,

fiU d'Antíoc, i Antípater, fiU de Jasó, legats deis jueus, han vingut

a nosaltres renovant amb nosaltres l'amistat. ^^I ha plagut al poblé

de rebre els barons gloriosament, i posar la copia de les seves pá-

ranles en els Ilibres fefaents per al poblé, per tal que en tingui me-

moria el poblé deis espartans. Hem escrit copia d'aquestes lletres

per al pontífex Simó. **Després d'aixó. Simó enviá a Roma Nu-

meni, portant un gran escut d'or de pes de mil mines, a estatuir

envers ells l'aHanca.
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DOCUMENT DELS MERITS DE SiMÓ

Quan el poblé oí aqüestes coses, digué : ¿ Quina mostra d'agra'í-

ment tornarem a Simó i ais seus filis? -^Car ell i els seus germans

i la casa del seu pare estigueren ferms i combateren els enemics

d'Israel, i Talliberaren, i li asseguraren la independencia. I ho escri-

viren en taules d'aram, i ho posaren en una columna a la muntanya

de Sion; ^^i aquesta és la copia del document

:

En el dia divuit d'EIul de l'any cent setanta-dos, any tercer del

pontífex Simó, ^^princep del poblé de Déu, en la gran assemblea de

sacerdots i poblé i princeps de la nació i deis ancians del país, se'ns

ha fet saber : Després d'haver-hi hagut moltes vegades guerres en

el país, Simó, fill de Matatías, el fiU deis filis de Joarib, i els seus

germans, s'exposaren al perill i s'oposaren ais enemics de Uur poblé

fins que estigueren en peu llur Temple i la Ilei, i glorificaren llur

poblé amb gloria gran.

Jonatás acoblá el seu poblé, i esdevingué llur pontífex, i fou

reunit al seu poblé. ^^I els seus enemics volgueren envair la seva

nació per a capolar el país i posar les mans damunt llur temple.

^^Aleshores sortí Simó, i combaté peí seu poblé, i despengué moltes

de les seves riqueses, i equipa els homes deis exércits del seu poblé,

i els dona soldada ; i fortifica les ciutats de Judea i Betsur, que

era en els confins de la Judea, on eren les armes deis enemics pri-

merament i posa allí una guarnició de gent jueva. fortifica

Joppe, que és vora la mar, i Gázer, que és ais confins d'Azot, on

sojornaven primerament els enemics, i féu habitar-hi jueus, i posa

en elles tot el que era apte per a llur redregament.

3^1 veié el poblé la fidelitat de Simó i la gloria que pensava do-

nar-H, i el posaren per llur cabdill i pontífex, per tal com havia fet

tot aixó i havia servat la justicia i la fidelitat amb el seu poblé i havia

Comenija en la Uuna nova d'agost
27.

—

Elul. És el sisé mes de l'any. acaba amb la de setembre.
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cercat d'enaltir-Io de totes maneres. ^"I en els seus dies va pros-

perar en les seves mans fins a treure els gentils de Uur país i els de

la ciutat de David i els de Jerusalem, els quals s'havien fet una ciu-

tadella d'on eixien i profanaven a l'entorn del temple i feien un gran

mal a la santedat. ^'I féu habitar-hi barons jueus, i la fortifica per

a seguretat del país i de la ciutat, i aixecá les muralles de Jerusa-

lem. el rei Demetri li confirma el pontificat en virtut d'aixó,

^^i el féu deis seus amics, i el glorifica amb gran gloria. *''Car oí

que pels romans els jueus eren anomenats amics i aliats i germans, i

que sortien a rebre honoríficament els legats de Simó.

que els jueus i els sacerdots van acordar que Simó fos Uur

cabdill i pontífex per sempre, fins que sorgís un profeta fidel; ^^i

fos damunt d'ells cabdill i tingués cura del temple, i es constituissin

per mitjá d'ell els encarregats deis servéis públics i del país, i de les

armes, i de les fortaleses; *^i que tingués cura del temple, i fos oít

de tots, i fossin escrites en nom seu totes les inscripcions en el país,

i anés abillat de porpra i or. no fos lícit a ningú del poblé i deis

sacerdots d'anuHar res d'aquestes coses, ni contradir el que ell di-

gués, ni convocar una assemblea en el país sense ell, ni vestir porpra

i portar fíbula d'or. '*^E1 qui contra aqüestes coses fes o desfés res

d'aixó, fos culpable. sembla bé a tot el poblé d'establir Simó

per a fer segons aquest decret. ^'I acceptá Simó, i s'abellí a ésser

pontífex i etnarca deis jueus i sacerdots, i presidir-los tots. ^^I

aquesta escriptura digueren que es posés en taules d'aram i es coHo-

qués en el períbol del temple en Uoc visible, que se'n posés

copia en el tresor, per tal que la tinguessin Simó i els seus filis.
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II. DARRERES GESTES DE SIMÓ

(XV, i-XVI, 24)

AntÍOC VII FAVORABLE A SimÓ

(C. XV.) M AntÍOC, fill del rei Demetri, enviá lletres des de les

illes de la mar, a Simó, sacerdot i etnarca deis jueus, i a tot al po-

blé ; ^ i tenien aquesta faisó :

El rei AntÍOC a Simó, gran sacerdot i etnarca, i al poblé deis

jueus: salut. 'Puix que homes miserables arrabassaren el reialme

deis nostres pares, he pensat de recobrar el reialme i restituir-lo com

era abans ; he reclutat un gran exércit i he construit vaixells de

guerra; *vull, dones, pujar al país per tal de venjar-me deis que han

devastat la nostra térra i deis que han desolat moltes ciutats en el

reialme.

^Ara, dones, t'estatueixo totes les exempcions que t'han dispensat

els reís predecessors meus, i totes les altres exempcions que et dis-

pensaren ;
^ i et permeto de fer encunyació propia, moneda per al teu

país, 'i que Jerusalem i el temple siguin Iliures, i totes les armes

que has fabricat i les fortaleses que has bastit, les quals domines,

romanguin teves. ^I tot deute reial, i les coses que han d'ésser

reíais, des d'ara i per sempre te les dispenso. ^Quan obtindrem el

nostre reialme, et gloriíicarem a tu, i el teu poblé, i el santuari, amb

gloria gran, de manera que esdevingui palesa la vostra gloria en tota

la térra.

^"L'any cent setanta-quatre, eixí Antíoc vers la térra deis seus

pares, i se li reuniren totes les forces, de manera que pocs estaven

amb Trifó. ^^I el rei Antíoc l'encalíá, i ana fugint a Dor, la de la

vora de la mar, car conegué que havien vingut damunt d'ell les

desgracies i l'havien abandonat els exércits. ^'I Antíoc acampa con-

tra Dor i amb ell cent vint mil infants i divuit mil cavallers. ^*I en-
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cerclá la ciutat, i les naus escometeren des de la mar, i vexá la

ciutat des de la térra i des de la mar, i no deixá entrar ni sortir

ningú.

LlETRES DELS ROMANS FAVORABLES ALS JUEUS

^^I vingueren de Roma Numeni i els seus portant per ais reis i

les regions lletres on estava escrit aixó

:

Lucí, cónsul deis romans, al rei Ptolomeu : salut. ^''Els legats

deis jueus, amics i aliats nostres, han vingut a nosaltres renovant

l'antiga amistat i alianza, enviats peí pontífex Simó i peí poblé deis

jueus. ^^Han portat un escut d'or de cinc mil mines. ^'Ens ha

plagut, dones, d'escriure ais reis i a les regions, per tal que no els

cerquin mals, i no els combatin a ells, i Uurs ciutats, i llurs regions,

i que no s'aliín amb els qui els combaten. ^°Ens ha semblat bé

d'acceptar llur escut. ^^Si, dones, alguns perversos fugissin de llur

país vers vosaltres, IHureu-los al pontífex Simó perqué els castigui

segons la Ileí llur.

^^I aixó mateíx escriví al reí Demetri, i a Átal, i a Ariates, i a

Arsaces, ^'i a tots els paísos, i a Lámpsac, i ais espartans, i a Dé-

los, i a Míndo, i a Sició, i a la Caria, i a Samos, i a la PamfíHa, i a

la Licia, i a Halicarnás, i a Rodas, i a Fasélida, i a Coos, i a Side,

í a Arado, i a Cortina, i a Cnido, i a Xipre, i a Círene. en tra-

meté cópia escrita al pontífex Simó.

AnTÍOC VII ES POSA EN CONTRA DE SimÓ

^^Peró el rei Antíoc acampa contra Dor per segona vegada, acos-

tant-s'hi més i més cada dia i fent maquines, i tanca Trifó per a no

entrar ni eixir.

^^I Simó H enviá dos mil homes escoUits per ajudar-lo, i argent i

orí material de guerra a bastament. ^''I no volgué acceptar-los,

i6. — Lucí Calpurni Pisó, probable- L'ahre consol Lenes no és anomenat
ment. Fou consol amb M. Popili Le- perqué aleshores era a Espanya.
nes l'any 615 de Roma (139 a. J. C).
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ans anuHá tot el que li havia estatuit abans, i s'allunyá d'ell.

enviá vers ell Atenobi, un deis seus amics, per a comunicar-se amb

ell, dient : Vosaltres dominen Joppe i Gázer i la ciutadella que hi

ha a Jerusalem, ciutats del meu reialme; vosaltres heu desolat els

meus confins, i fet una gran mortaldat damunt la térra, i dominat

molts llocs en el meu reialme. Ara, dones, tornen les ciutats que

haveu pres, i els tributs deis llocs que haveu dominat, fora deis

límits de Judea. '^Si no, donen per ells cinc-cents talents d'argent,

i per les malvestats que haveu fet i pels tributs de les ciutats, altres

cinc-cents talents
;
altrament, vindrem i us combatrem.

^^I ana Atenobi, amic del rei, a Jerusalem, i veié la gloria de

Simó, i la lleixa amb vasos d'or i vasos d'argent, i un espléndid pa-

rament, i es queda parat, i li ennová les paraules del rei. ^^I res-

ponent Simó, li digné : Ni térra d'altri havem pres, ni ens havem

apoderat de coses d'altri, sinó de l'heretat deis nostres pares, algún

temps posseida injustament pels nostres enemics. ^*Nosaltres, pero,

tenint avinentesa, reivindiquem l'heretat deis nostres pares. '^De-

manes per Joppe i Gázer : elles feren en el poblé i a la nostra térra

molt de mal. En donarem cent talents. I no li respongué páranla.

^^I se'n torna irat vers el rei, i li ennová aqüestes coses, i la gloria

de Simó, i tot el que havia vist, i el rei s'encolerí amb gran ira.

Campanya de Cendebeü

Trifó, havent pujat a una ñau, fugí a Ortosia. ^^I el rei cons-

tituí Cendebeü general del litoral i li doná forces de peu i de cavall.

^^I h maná d'acampar enfront de la Judea, i li maná de bastir Ce-

drón i de fortificar les ciutats, a fi de combatre el poblé. I el rei

aná a l'encal? de Trifó.

*°I arriba Cendebeü a Jámnia, i comenca a turmentar el poblé, i

a envair la Judea, i a encativar el poblé, i a occir ; i bastí Cedrón.

I disposá aUí cavalleria i forces, per tal que, eixint, anessin pels ca-

mins de la Judea, tal com H havia manat el rei.

18 • AHTIC THSTAMBNT V
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(C. XVI.) n puja Joan a Gázer, i anuncia al seu pare Simó

el que feia Cendebeu. Simó crida els seus dos filis grans, Judas

i Joan, i els digué : Jo i els meus germans i la casa del meu pare

combatérem els combats d'Israel des de la joventut fins al dia d'avui,

i reeixí en les nostres mans d'alliberar moltes vegades Israel. ^Peró

ara m'he fet vell, i vosaltres, per misericordia, teniu prou anys;

estigueu en lloc meu i del meu germá, i eixint, batalleu peí nostre

poblé, i l'ajut del cel sigui amb vosaltres. escolli de la regió vint

mil homes beliicosos i cavallers, i anaren contra Cendebeu, i feren

nit a Modín.

*I al^ant-se dejorn, anaren a la plana, i ve't aquí un gran exércit

de peu i de cavall a l'encontre d'ells, i un torrent entremig d'ells.

^I acamparen en llur fa^ ell i el seu poblé, i veié el seu poblé en

temen^a de travessar el torrent, i el travessá el primer; i ho veieren

els barons, i travessaren darrera d'ell. 'I dividí el poblé, i els cava-

llers enmig deis de peu ; i la cavalleria deis contraris era molt nom-

brosa. ^I tocaren les trompetes, i fou vengut Cendebeu i el seu

exércit, i en caigueren molts de ferits i els restants íugiren a la for-

talesa. ^Aleshores íou ferit Judas, el germá de Joan; i Joan els

perseguí fins que pervingué a Cedrón, la qual havia bastit. ^"I fu-

giren a les torres que hi ha en el camp d'Azot, i la Iliurá al íoc, i

caigueren d'ells uns dos mil homes ; i se'n torna en pau a la térra

de Judá.

ASSASSINAT DE SimÓ

'^I Ptolomeu, fiU d'Abubu, havia estat constituít general a la

plana de Jericó, i tenia molt d'argent i d'or, ^^car era gendre del

pontífex. ^'I s'enorgullí el seu cor, i volgué apoderar-se del país, i

2.

—

Joan. És l'anomenat Joan Hir-

cá; era fiU i successor de Simó com a

capdavanter i gran sacerdot deis jueus

(i3>-io>). En morir, deixá dos filis,

Judas Aristóbul i Alexandre, els quals,

després d'haver-se disputar el poder,

apellaren a l'arbitratge de Pompeu (65

a. J. C). Aquest, amb les seves legions,

prengué Jerusalem i imposá despótica-

ment ais jueus la dinastía forastera, peró

dócil, deis Herodes.
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barriná pérfidament contra Simó i els seus filis, per a perdre'ls.

Simó recorría les ciutats de la contrada i pensava en la cura d'elles,

i baixá a Jericó ell i els seus filis Matatías i Judas l'any cent setanta-

set, en el mes onzé; aquest és el mes de sábat. ^^I el fiU d'Abubu

els rebé pérfidament en la petita fortalesa anomenada Doc, la qual

havia edificat, i els féu un gran convit,i amaga homes allí. ^^I quan

Simó i els seus filis estígueren embriagats, sortíren Ptolomeu i els

seus, i prengueren llurs armes, i es llangaren sobre Simó en el con-

vit, i l'occíren, ell i els seus dos filis i alguns deis seus críats. "I

féu una gran trai'cíó, i torna mal per bé.

Ptolomeu escriví aíxó, i ho envía al rei, per tal que li enviés

forces en auxili, i li lliurés les ciutats i la comarca.

Salvació de Joan Hircá

'^I en trameté d'altres a Gázer per a occir Joan, í ais quílíarques

envía lletres perqué anessin vers ell, per tal de donar-los argent i or

i presents. n'envíá d'altres a apoderar-se de Jerusalem i de la

muntanya del temple. ^^I un que s'avangá anuncia a Joan, a Gázer,

que havia estat occit el seu pare i els seus germans, i : ha enviat

també a occir-te. ^^I oínt-ho, s'esglaiá molt, i prengué els barons

que venien a perdre'l, i els occí, car conegué que cercaven de per-

dre'l.

^^I els altres fets de Joan, i les seves guerres, i les seves gestes

que acomph, i l'edificació de les muralles que bastí, i les obres,

'"^^ve't aquí que aqüestes coses están escrites en els annals del seu

pontíficat, des que esdevingué pontífex després del seu pare.





LLIBRE II DELS MACABEUS

INTRODUCCIÓ

Lletra primera als jueus de l'Egipte

(C. I.) ^ Als germans jueus que són a l'Egipte, els germans jueus

de Jerusalem i de la térra de Judea, salut i bona pau.

^Que Déu US afavoreixi i es recordi del seu testament envers

Abraam, Isaac i Jacob, els seus servents fidels. a tots us doni

cor per a honorar-lo i per a fer el seu voler amb gran esperit i amb

ánima volenterosa. *I obri el vostre cor a la seva Llei i als seus

manaments, i us doni pau. ^I escolti les vostres pregarles i es recon-

cilií amb vosaltres, i no us abandoni en el temps de la malauranga.

ara som ací pregant per vosaltres.

' Regnant Demetri, l'any cent seixanta-nou, nosaltres, jueus, us

escrivirem enmig de l'aflicció i l'envestida que vingué contra nos-

altres en aquells anys,des que Jasó i els seus partidaris s'apartaren de

la térra santa i del reialme. ^Calaren foc a les portes i vessaren sang

I. — La primera part del II Llibre jador de l'obra de Jasó de Cirene
deis Macabeus (I-II, 19) és la trans- (vegeu la Noticia preliminar), es pro-
cripció d'una série de documents : una posava de feria historia d'aquellperiode
lletra als jueus de l'Egipte, una altra heroic per tal que els jueus de la disper-

als d'Alexandria, de part deis jueus de sió augmentessin l'adhesió al Temple
Jerusalem. Aquells eren hellenistes, i de Jerusalem, centre religiós i politic

és per aixó que tot el llibre originária- de la nació, amb l'exemple donat pels

mentfou escrit en grec. Una altra lletra Macabeus.
és adregada peí poblé jueu a Aristó- j.—Any cent seixanta-nou. És el 142
bul I. El compositor del Llibre, abreu- a. J. C.
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innocent. Pero pregárem el Senyor, i fórem oíts. Oferírem el

sacrifici i la flor de la fariña, i encenguérem els Uumeners, i férem

I'ofrena deis pans.

^Ara, dones, celebreu els dies de l'escenopégia , del mes de

Casleu.

^°Any cent vuitanta-vuit, a Jerusalem.

Lletra segona

Els de Jerusalem, els de Judea i el senat, i Judas, a Aristóbul,

conseller del rei Ptolomeu, que és de la casta deis sacerdots ungits,

i ais jueus de l'Egipte : salut i benestar.

'^Salvats per Déu de grans perills, li ho regracien! en gran

manera, per tal com estem preparats a Iluitar contra el rei. ^^Car

Ell foragitá els que estaven formats per Iluitar contra la ciutat santa.

^^Car essent a la Pérsia el cabdill,i l'exércit que el voltava semblant

ésser irresistible, fou decapitat al temple de Nanea per l'ardit deis

sacerdots de Nanea. ^* Perqué quan Antíoc i els seus amics anaren

en aquell lloc, a pretext de desposar-se amb Nanea, per tal d'arra-

bassar les moltes riqueses a títol de dot, ^^presentant-les-hi els

sacerdots de Nanea, entra amb poc seguici a l'enclós del temple,

i havent-lo tancat tot just hagué entrat Antíoc, '^obrint llavors la

porta secreta del sostre i tirant pedrés, colpiren el cabdill, fent-ne

bocins i llan^ant les testes ais que eren fora.

Per tot aixó, lloat sia el nostre Déu que ens ha deslliurat deis

impius.

^^A punt de celebrar el vint-i-cinc del mes de Casleu la purificació

9.—Festa de Tescenopegia o deis Ta- dedica a Ptolomeu VI el seu comentari

bernacles. En dir que és la que es aHegóric del Pentateuc.

celebrava en el mes de Casleu, indica 11. — Contra el rei. Antíoc III el

que no es refereixen a l'antiga festa tra- Gran (222-187) que, segons els autors

dicional, la qual es celebrava en octu- profans, morí assassinat pels habitants

bre, sino a la de la Dedicado del Tem- d'una vila de Pérsia quan volia espoliar

pie reconquerit i purificat per Judas llur temple. Fou derrotat a Magnésia
Macabeu. pels romans, els quals li imposaren un

10.—Any cení vuitanta-vuit. Eseli23 tribut impossible de satisfer. Cf. I

a. J. C.

—

Aristóbul, preceptor de Pto- Mee. VIII, 6, 7.

lomeu VI Filopátor (181-146), és el 15.

—

Nanea. Deessa de Pérsia, equi-

filósof peripatétic d'aquest nom que valent a la Diana deis grecs.
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del temple, ens ha semblat del cas de fer-vos-ho avinent, per tal

que també vosaltres celebreu el dia de l'escenopégia i del foc, quan

Nehemias, que llavors bastia el temple i l'altar, oferí el sacrifici.

Perqué quan els nostres pares foren emmenats a Pérsia, els sacer-

dots piadosos, prenent foc de l'altar, l'escondiren en secret al fons

d'un pou sense aigua, i allí l'asseguraren, talment que a tots fou

desconegut el lloc. ^"Passats molts anys, quan plagué a Déu,

trames Nehemias peí rei de Pérsia, enviá els descendents deis sacer-

dots que l'havien escondit a cercar el foc. '"^^Segons ens contaren,

no trobaren foc, sinó una aigua espessa i els maná que en pouessin i

en portessin. Quan fou preparat tot per al sacrifici, Nehemias maná

ais sacerdots de ruixar amb aquella aigua la llenya i el que hi havia

sobre. ^^Quan aixó fou fet i passá temps i torná a Huir el sol (que

estava ennuvolat), aparegué un gran foc, talment que tots se'n

meravellaren.

^^Els sacerdots feien pregáries mentre es consumava el sacrifici;

els sacerdots i tots, comen^ant Jonatás i responent els altres, com

Nehemias. -^I la pregária era d'aquesta faisó :

Senyor Déu, creador de tot, terrible i fort, just i misericordiós,

l'únic rei i bo, ^^l'únic provident, l'únic just i senyor de tot i etern,

que salves Israel de tot mal, que feres els nostres pares electes i els

santificares, ^^accepta el sacrifici per tot el teu poblé d'Israel, guarda

la teva heréncia i santifica-la. ^''Acobla la nostra gent dispersada,

desUiura els qui són esclaus entre els gentils, esguarda els menys-

tinguts i abominats, i coneguin les nacions que Tu ets el nostre

Déu. ^^Afligeix els que ens tiranitzen i insulten amb sobergueria.

^'Arrela el teu poblé al teu sant lloc, com digué Moisés.

els sacerdots cantaven els himnes. ^^Quan fou consumit el

sacrifici, maná Nehemias de ruixar amb l'aigua sobrera unes grans

pedrés. ^^Quan tot aixó fou fet, aparegué una flama; i fou consu-

mida per la llum que brillava de l'altar.

Quan el fet esdevingué palés i ennovaren al rei deis perses que

29, Dt. XXX, 3, 5i Inf. ii, 18.

53.

—

Reí deis perses. Artaxerxes Lon- gimanus. (Cf. II Hsd. I, i.)
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en el lloc on els sacerdots deportats escondiren el foc havia aparegut

aigua amb la qual els que eren amb Nehemias havien purificat el

sacrifici, ^*el rei, encerclant-lo, el declara sagrat, havent compro-

vat el fet. ^^I el rei, agafant molts presents, els els donava. ^^I

anomenaren els de Nehemias aquell lloc Neftar, que vol dir purifica-

ció. Pero la majoria l'anomena Neftai.

(C. II.) ^Es troba en els arxius públics que Jeremías, el pro-

feta, maná ais deportats de prendre el foc, com ha estat dit. ^I que

el profeta maná ais deportats, en donar-los la Llei,que no oblidessin

els manaments del Senyor i no s'esgarriessin llurs inteHigéncies en

veure les ídoles d'or i argent i l'agengament de llur entorn. 'I dient

altres coses semblants, els exhortá a no apostatar de la Llei en llurs

cors.

*Hi havia a l'arxiu que el profeta maná per una revelació divina

que l'acompanyessin el tabernacle i l'Arca, quan eixí a la muntanya

des d'on Moisés, havent-hi pujat, albirá l'heréncia de Déu. ^I en

pervenir-hi Jeremias, trobá una habitació en forma de cova on intro-

duí el tabernacle i l'Arca i l'altar deis perfums, i obstruí l'entrada.

^I atansant-s'hi alguns deis acompanyants per assenyalar el camí,

no els fou possible de trobar-lo. ''Quan Jeremias en fou assaben-

tat, els reptá dient : El lloc será desconegut fins que Déu aplegará

el conjunt del poblé i esdevindrá misericordiós. ^Llavors el Senyor

fará paleses aqüestes coses i hom veurá la majestat del Senyor i el

núvol, com es féu palés damunt de Moisés i com quan Salomó

demaná que el temple fos santificat amb magnificencia. ^I s'hi deia

clarament que, posseint la saviesa, oferí el sacrifici de dedicació

i acabament del temple. ^^Així com Moisés pregá al Senyor i baixá

foc del cel i consumí el sacrifici, així també Salomó pregá al Senyor

i baixant foc consumí els holocaustos. "I digué Moisés: Per tal

com no ha estat menjat alió que era peí pecat, ha estat consumit.

^^De la mateixa manera Salomó celebrá la festa durant vuit dies.

Es contava aixó en els arxius i memóries de Nehemias, i també

4, Dt. XXXIV, I. — 8, I Rg. VIH, 14 ; II Par. vi, 14. — 10, Lv. ix, 25 ; II Par. vii, i. — 11, Lv. x, 16 s.

I.

—

Arxius públics. Vg. diu: «in de- scripdonibus leremiae.»
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que, en fundar aquest una biblioteca, aplegá els llibres referents ais

Reis i ais Profetes, els de David i les lletres deis reis sobre els dons.

^*Aixi també Judas ha aplegat els perduts per la guerra que ens ha

esdevingut, i són entre nosaltres. ^^Si en teniu fretura, envieu qui

US els porti.

punt de celebrar la purificació us hem escrit: fareu bé cele-

brant aquests dies. ^'Déu és qui ha salvat tot el seu poblé i ens

ha tornat a tots la seva herencia i la reialesa i el sacerdoci i el tem-

ple, ^^com ho anuncia per la Llei; esperem, dones, en Déu que

aviat es compadirá de nosaltres i ens aplegará de tot indret de sota

el cel en el seu sant Uoc. Car ell ens ha tret de greus mals i ha

purificat el lloc.

Próleg de l'Autor

***De Judas Macabeu i deis seus germans, de la purificació del

més gran temple i de la dedicació de l'altar, de les guerres contra

Antíoc, l'iHustre, i el seu fill Eupátor, de les manifestacions del

cel esdevingudes en favor deis que Uuitaven gloriosament i baro-

nívolament peí judaisme, de tal manera que essent pocs reconqueri-

ren tot el país i encalcaren les multituds barbares, ^^de la recuperado

del temple famós per tot l'univers, i de l'aUiberament de la ciutat, i de

la restauració de les liéis a punt d'ésser abrogades, havent-los esde-

vingut propici el Senyor amb tota clemencia, ^*tots aquests fets

contats per Jasó de Cirene en cinc llibres, hem intentat d'abreujar-

los en un resum.

Car veient la profusió de xifres i la dificultat que hi ha per ais

qui volen cenyir-se en les narracions históriques a causa de l'abun-

18, Dt. XXX, 3, $

19.—Aqui acaba la lletra deis jueus, fou escrita origináriament en grec. Al-

i comenta la segona part, la part his- guns, com Crampón, peí fet que Jasó
tórica, amb un prefaci de l'autor (II, és la forma grega del nom Josué, molt
20-3 5), en el qual explica la font ¡ l'ob- comú aleshores, i com sigui que aquest

jecte del seu Ilibre. personatge es suposa conegut deis lec-

24.—Jasó de Cirene. Cirene era una tors, es decanten a creure que devia

ciutat africana on els jueus eren nom- ésser l'ambaixador d'aquest nom en-

brosos i parlaven en grec, per la qual viat a Roma per Judas Macabeu (I Mee.
cosa es considera que I'obra aHudida VII, 17).
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dor de materia, '^^ hem intentat per ais qui volen llegir, un goig de

l'esperit, i per ais afectats a aprendre de cor, la facilitat, i per a tots

els qui s'hi escaiguin, utilitat.

Per a nosaltres, que ens havem pres la feixuga tasca d'abreujar,

no ha estat cosa fácil, ans feina de suors i de vetlles. ^^Així com

no és fácil d'aparellar un convit cercant la utilitat d'altri, aixi per

guanyar-nos la gracia de molts ens subjectem de grat a aquesta

tasca feixuga; ^^deixant a l'historiador la recerca acurada de cada

fet, pero maldant per seguir les regles d'un resum. ^''Tal com l'ar-

quitecte d'una casa nova ha de pensar en tot el bastiment,per6 el qui

té entre mans de renovar-la o pintar-la necessita el que convé per a

rornament, així em sembla que és el nostre cas. ^^Escau a l'autor

d'una historia d'endinsar-se, de desenrotUar del tot i d'inquirir acu-

radament cada part; ^^ha de concedir-se a qui fa el resum de cercar

l'abreujament de l'expressió i d'abstenir-se d'ampHficar la perfecció

de la cosa tractada.

^^Aquí, dones, comengarem la narració sense afegir res més

al prefaci, car fóra estult d'ésser abundós abans de la historia i

abreujar la historia.



PRIMERA PART

PERSECUCIONS

Heliodor

(C. III.) ^Habitada la ciutat santa amb completa pau i Ies liéis

beiiíssimament observades, grades a la pietat i odi ai mal del Pon-

tífex Onias, ^s'esdevenia que fins els reís honraven el iloc i enri-

quien el temple amb les miliors presentailes, ^taiment que Seleuc,

rei de i'Ásia, fornia deis seus rédits particuiars totes les despeses

que pertocaven ai ministeri deis sacrificis.

*Peró un tai Simó, de la tribu de Benjami, constituít prepósit del

temple, s'oposava ai Pontífex respecte a la intendencia del mercat de

la ciutat. ^No podent vencer Onias, ana a trobar ApoHoni, fili de

Trascas, aleshores general de Cele-Siria i Fenicia, ^i li ennová que a

Jerusaiem el tresor del temple era pie d'incre'íbies riqueses, fins ai

punt que la multitud de tributs era innombrable i que, no pertocant

ais sacrificis, era possible de fer-les caure totes en poder del rei.

Parlant ApoHoni amb el rei, descobrí les riqueses que li íoren

revelades, i aquest, posant-ho en mans d'Heliodor, encarregat deis

I.— Onias. El III, que obtingué el li imposaren els romans, cercá de sa-

suprem pontificar l'any 196 a. J. C. quejar el Temple de Jerusaiem enviant

5.

—

Seleuc IV Filopátor, geriná gran el seu general Heliodor, el qual preci-

d'Antíoc Epifanes, que el succeí. Per sament l'assassiná en 175

.

tal de pagar els enormes impostes que
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afers, l'enviá, donant-Ii ordres de fer el trasllat de les esmentades

riqueses.

^Bentost Heliodor emprengué el viatge, en aparenta per tal d'ins-

peccionar Ies ciutats de Cele-Siria, pero, en realitat, per a acomplir

el próposit del rei. ^Arribat a Jerusalem i rebut amb benvolen^a

peí pontífex de la ciutat, explica la declarado que li fou feta i palesá

la causa de trobar-se allí, i pregunta si aixó era així veritablement.

^°E1 pontífex manifestá que eren dipósits de les vídues i orfes,

que alguns eren d'Hircá, fiU de Tobias, baró de gran dignitat-—-no

com havia dit calumniosament l'impiu Simó— ,
que tot aplegat eren

quatre-cents talents d'argent i dos-cents d'or; ^^que era del tot

impossible de fer tort ais que havien posat llur confianza en la

santedat del lloc i en la majestat i inviolabilitat d'un temple honorat

arreu del món. ^^Peró l'altre, d'acord amb les ordres que tenia del

rei, digué que tot havia d'ésser arrabassat per a l'erari reial.

^^Havent fixat el dia, entra a dirigir la inspecció de tot alió; hi

havia per tota la ciutat no poca ansia. ^^Els sacerdots, prosternats

davant de Faltar amb vestidures sacerdotals, pregaven vers el cel, a

Aquell que estatuí la Ilei deis dipósits, que els servés intactes per ais

que els havien dipositats.

^®E1 qui mirava la íag del pontífex restava corferit, puix l'esguard

i la color trasmudada palesaven l'angúnia de la seva ánima. ^'Car

planava damunt aquell baró una certa por i tremolor del eos que

feien palesa ais qui el miraven la dolor del seu cor.

^^Uns eixien de casa a colles per a la pregaría pública, per tal

que el temple no caígués en oprobi. ^^Les dones, cenyides amb

sacs ais pits, omplien les vies; les donzelles que estaven tancades,

unes corrien a les portes, altres al damunt deis murs, algunes ata-

laiaven per les finestres. ^°Totes, peró, al^ant les mans al cel,

feien pregarles. ^^Feia condol l'atuíment de la multitud confosa

i l'expectació del pontífex pie d'angoixa. Alguns pregaven al

Senyor, Amo de tot, que servés intactes amb tota seguretat les

coses confiades per ais que les havien confiades.

Heliodor, peró, acomplia el seu propósit, ^*Peró quan ell,
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amb els seus satéHits, era ja prop del tresor, el Senyor deis esperits i

de tot el poder féu una gran manifestado, talment que tots els que

havien gosat entrar, percudits peí poder de Déu, recularen d'impo-

téncia i d'esglai.

^^Car aparegué un cavall portant un terrible genet i ornat amb

bellíssims guarniments que, esperonat amb forca, copejá Heliodor

amb les potes davanteres. El que hi seia damunt apareixia amb ar-

madura d'or. ^•'I aparegueren altres dos jovencells notables per la

forca, bellíssims per l'esplendor, magnifics d'abillament que, posant-

se a cada costat, el flagellaven sense mai parar, descarregant sobre

ell moltes vergassades. ^''De sobte, arravatant el que havia caigut a

térra i estava voltat d'espesses tenebres, i posant-lo en una Ilitera,

^*el que poc abans amb molt de seguici i amb tots els satéHits havia

entrat a l'esmentat tresor, el portaven sense que es pogués ajudar,

havent conegut clarament el poder de Déu. ^^I caigué per virtut

divina sense veu i privat de tota esperani;a i salvació,

^°Els altres beneien el Senyor, que havia glorificat el seu lloc; i

el temple poc abans pie de temen^a i aldaruU s'omplí de goia i

alegría, per haver-se manifestat el Senyor totpoderós.

Ben prompte alguns deis familiars d'Heliodor demanaren a Onias

de pregar l'Altíssím per tal que fes gracia de la vida al que jeia en el

tot darrer sospír. ^^I el gran sacerdot, en la temenca que el reí no

tingués sospita d'alguna maldat comesa pels jueus contra Heliodor,

oíerí un sacrifici per la salvació d'aquell baró. ^^Bo i fent el gran sa-

cerdot la propiciació, aparegueren de bell nou els mateixos jovencells

a Heliodor, revestits deis mateixos abillaments, i dempeus digueren

:

«Dona moltes grácies a Onias, el pontífex, puix que per ell el

Senyor t'ha fet gracia de la vida. tu, flageliat peí cel, anuncia a

tots el gran poder de Déu.» I havent dit aixó, es feren invisibles.

Heliodor oferí un sacrifici a Déu, donant grans mercés al que

l'havia fet reviure, i acomiadant-se d'Onias, se'n torna vers el rei.

34.

—

El gran poder de Déu. Aquest
fet miraculós és recordar en la historia

profana. Polibi, confident de Demetri

I, fiU de Seleuc IV, parla, en el Ilibre

XVI de la seva historia, d'una «aparició

en el Temple.» (Cit. per Vigouroux.)
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^^I donava testimonianca a tothom de les obres del gran Déu, que

havia contemplat amb els seus uUs.

''Demanant el rei a Heliodor quina mena d'home seria a pro-

pósit per a ésser enviat altra volta a Jerusalem, digué : ^*Si tens al-

gún enemic o insidiós contra el teu govern, tramet-lo allí, i el rebran

flageliant-lo, si tant és que se salvi, per tal com hi ha veritablement

al voltant del lloc alguna virtut de Déu. ^^Car el mateix que té la

seva morada dalt al cel, vigila i defensa aquell temple i fa perdre,

percudint-los, els qui hi van per fer algún mal fet.

*° I així ana tot alió que fa referencia a Heliodor i a la conservació

de l'erari.

HelLENITZACIÓ DELS JUEUS

(C. IV.) ' L'esmentat Simó, que havia estat espia de les riqueses

i de la patria, bescantava Onias, com si fos l'instigndor d'Heliodor i

Fautor de les dissorts ; del benefactor de la ciutat, del defensor

deis compatricis, de l'home zelós de les liéis, gosava dir que era

conspirador contra la cosa pública. ^Com l'enemistat arribés fins al

punt de perpretar-se assassinats per un deis partidaris de Simó,

*veient Onias la gravetat de les baralles i que ApoHoni de Meneste,

governador militar de la Cele-Siria i la Fenicia, fomentava la maldat

de Simó, ana a trobar el rei, ^no pas com a delator deis ciutadans,

ans cercant la utilitat per a tots i cadascun de tot el poblé. ^Perqué

vela que, sense la intervenció reial, era impossible d'haver-hi pau en

els afers i que Simó no posaria terme a la seva niciesa.

^Peró, havent traspassat Seleuc d'aquesta vida i pres possessió del

reialme Antíoc, apellat l'iliustre, Jasó, germá d'Onias, intrigava peí

pontificat. ^Prometé al rei de páranla tres-cents seixanta talents

d'argent i, d'un altre cap, vuitanta. més d'aixó, li prometé

d'obligar-se per escrit a cent cinquanta més, si li permetia de bastir

per autoritat propia un gimnás i una efebia i d'inscriure els de Jeru-

salem com a ciutadans d'Antioquia.

^° Consentint-hi el rei i havent-se apoderat del govern, bentost

canviá els seus conterranis a la manera d'ésser de l'hellenisme. ^'Car,

abolint les franquicies reials de qué fruíen els jueus mercés a Joan,
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pare d'Eupolem, el que féu l'ambaixada per a establir amistat i alian-

za amb els romans, i abrogant els usatges legítims, els trasmuda en

institucions contra la llei. ^^Car s'abellí a bastir al peu mateix de

la ciutadella un gimnás, i constrenyent els millors deis nostres,

els posava sota el capell. ^^Talment s'havia arribat al més fort de

l'heHenisme i havia avan^at la tendéncia a Testrangerisme, a causa de

l'excessiva maldat de Jasó, l'impiadós, ñopas pontífex, ^*que els sa-

cerdots ja no eren amatents al ministeri de l'altar, ans menyspreant

el temple i descurant els sacrificis, s'afanyaven a prendre part en els

illegals exercicis de la palestra, un cop donat el senyal del disc,

tenint en no-res les honors patries, judicaven bellísimes les glories

heHéniques. ^® A causa d'aixó, els assolí una greu calamitat i tingue-

ren per enemics i opressors aquells,els costums deis quals emulaven

i ais quals volien en tot ésser semblants. ^'Car cometre la impietat

contra les liéis divines no és de bons resultats
;
pero aixó ho palesa-

ran els temps venidors.

Celebrant-se a Tir els jocs quinquennals i essent-hi present el

rei, el malvat Simó trameté espectadors per a portar de Jerusaiem

a Antioquia tres-centes dracmes d'argent per al sacrifici d'Heracles,

les quals, els que les portaven, pregaren que no es destinessin al

sacrifici, sinó que es reservessin per a altres despeses. ^°Pe! qui ho

trametia, dones, foren enviades per al sacrifici d'Heracles
;
pero per

esguard deis presents, per a la construcció de trirrems.

^^Enviat a l'Egipte ApoHoni de Meneste a la coronació del rei Filo-

meter i assabentat Antíoc que aquest rei havia esdevingut indisposat

respecte d'ell, pensá en la seguretat propia i ana a Joppe i d'allí a Je-

rusaiem. ^^Rebut espléndidament per Jasó i la ciutat amb llumináries

i aclamacions, hi entra, i d'alli mena igualment l'exércit a Fenicia.

12. — Sota el capell. És a dir sota el

pétasos, capell d'ales ampies que solia

portar Mercuri, déu que presidia els

exercicis gimnics; per aixó era consi-

dera! com la insignia deis gimnastes.

Vg. tradueix, segons una altra lli?ó:

in lupanaribus poneré.

18.

—

Jocs quinquennals. Sembla que

eren una imitació deis jocs olimpics
de Grécia.

21.

—

Apolioni de Meneste. Es dife-

rent del de III, 5, 7. Alguns creuen que
era el general que Antíoc IV enviá

contra Judas Macabeu i que morí en la

batalla descrita en I Mee. III, 10.
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PONTinCAT DE MeNELAU

^^Després de tres anys, Jasó enviá Menelau, germá de l'abans

esmentat Simó, per a portar els diners al rei i per a resoldre memo-

rials sobre afers necessaris. ^*E1 qual, presentat al rei i afalagant-lo

per l'espectacle del seu poder, decanta envers si mateix el pontifi-

cat, guanyant Jasó en tres-cents talents d'argent. ^^I prenent el

nomenament reial, marxá no portant res de digne del pontificat,

ans ánima de tira cruel i ires de fera salvatge.

-^I aquell Jasó que havia enganyat el seu propi germá, enganyat

per un altre, fou empés fugitiu vers la regió deis ammonites.

^'Menelau, dones, s'apoderá del govern, pero de les riqueses

promeses al rei no arreglava res, fent la reclamació Sóstrates,

comandant de la ciutadella, car a ell pertocava la cobranza deis

tributs. Per aquesta causa, tots dos foren cridats peí rei. ^^Menelau

deixá de substitut en el pontificat el seu germá Lisímac, i Sóstrates

a Grates, el governador deis cipriotes.

'"Durant aquests esdeveniments, succeí que els tarseus i els

maHotes es rebellaren per haver estat donats com a present a

Antióquides, concubina del rei. ^^Ben aviat, dones, aná el rei

a apaivagar els afers, deixant com a regent Andrónic, un deis seus

dignataris.

^^Pensant Menelau haver trobat avinentesa favorable, furtá alguns

deis vasos del Temple i en regala a Andrónic, i reeixí a vendre'n

d'altres a Tir i viles de l'entorn. ^^Havent-ho sabut amb certesa

Onias, el repta, després d'haver-se retirat en un lloc d'asil, a Dafne,

prop d'Antioquia. ^*Per aixó Menelau, prenent a part Andrónic,

li aconsellá d'occir Onias. I aquell, anant a Onias i persuadint-lo amb

engany, encaixant-hi amb la má dreta amb jurament, el persuadí

(tot i que estava en sospita) de sortir de l'asil ; i l'occí tot seguit,

23.

—

Menelau, germá de Simó. Era trigues, les infámies i el rebaixament
de la tribu de Benjatni, per tant no po- moral de gran part del poblé jueu d'a-

dia aspirar al sacerdoci. En tot aquest quella época; Jasó, Menelau, Lisímac,

capítol IV, es posen de manifest les in- en són una mostra.
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sense parar esment en la justicia. ^^Per aquesta causa, no solament

els jueus, sinó molts deis altres pobles s'indignaren i prengueren

malament l'assassinat injust d'aquell baró.

^^En tornar el rei deis Uocs de Cilícia, anaren a trobar-lo els

jueus de la ciutat juntament amb els grecs que odiaven la violencia,

a propósit de la injusta mort d'Onias. ^'Antioc, entristida la seva

ánima i colpit de compassió, plora recordant la sobrietat i la dretura

del difunt. enees de rabia, despulla tot seguit de la porpra fins

Andrónic i amb els vestits esqueixats el féu passejar per tota la ciutat

fins al mateix lloc on cometé la iniquitat contra Onias, i alli degrada

el malvat, donant-li el Senyor un cástig merescut.

^^Havent-se fet molts sacrilegis a la ciutat per Lisímac amb el

parer de Menelau i havent-se escampat fora la fama, s'arremorá la

multitud contra Lisímac, que havia arrabassat molts vasos d'or. *°Su-

blevades les turbes i plenes d'odis, Lisímac arma uns tres mil homes

i comenta de fer violencia, essent-ne capitost un tal Aura, vell per

l'edat no menys que per la dolenteria. *^Peró veient l'atac de

Lisímac, uns agafant pedrés, altres grossos fustots, altres aplegant

cendres que hi havia allí, ho llangaren tot plegat contra els de Lisí-

mac. *^Es per aixó que en feriren molts, en mataren alguns altres,

els obligaren tots a fugir i occiren el mateix sacríleg prop de l'erari.

''•'^Per aixó comengá el procés contra Menelau. **Havent anat

el rei a Tir, davant d'ell els tres barons enviats peí Senat feren la

defensa de llur causa. Menelau, ja indefensable, envía a Ptolo-

meu, fiU de Dorimenes, riqueses suficients per a convencer el rei.

"^^I Ptolomeu, emportant-se'n d'allí el rei a un peristil com per

prendre la fresca, el canviá. absolgué de les acusacions Mene-

lau, autor de tota malvestat, i condemná a mort aquells dissortats

que, fins defensant llur causa davant d'cscites, haurien estat absolts

per innocents. "^^I tot seguit sofriren aquesta injusta pena els que

havien pledejat per la ciutat, el poblé i els atuells sagrats. '*^Per

aixó, indignats ádhuc els tiris, pagaren espléndidament llur funeral.

Menelau, per l'avarícia deis que manaven, romangué en el

poder, creixent en maldat i fet un gran enemic deis ciutadans.

19 - ANTlC TESTIUENT T
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Prodigis al cel

(C. V.) ^Devers aquel! temps, Antíoc preparava la segona expe-

dició a l'Egipte. ^ S'esdevingué per tota la ciutat durant gairebé

quaranta dies d'aparéixer pels aires cavallers que corrien portant

abillaments d'or i armats amb llances, a manera d'esquadrons, i amb

espases punxegudes ; fileres arrenglerades de cavalls fent evolu-

cions i corredisses d'una banda a l'altra ; i moviments d'escuts, i

multitud de llances, tirs de sagetes, i resplendor deis ornaments

d'or i tota mena de cuirasses.

*I tots pregaven que l'aparició fos per bé.

MoRT DE Jasó

'^Havent-se format el fals rumor del traspás d'Antíoc, Jasó pren-

gué no menys de mil homes i ataca de sobte la ciutat. Rebutjats

tots els del mur i havent-se apoderat per fi de la ciutat, Menelau es

refugiá a la ciutadella.

®Jasó feia sense parar mortaldat entre els seus conciutadans, no

pensant que una bona jornada contra e!s de la propia nissaga és la

pitjor de les males jornades, figurant-se que guanyava trofeus ais

enemics i no ais de la mateixa raga. 'Pero no obtingué el coman-

dament, i el terme del seu complot fou la vergonya, i escápol altra

volta, féu cap al pais deis ammonites. *A l'últim, li arriba la fi

d'una vida perversa, car, encerclat per Aretas, tira deis árabs, fugitiu

de ciutat en ciutat, perseguit per tothom, odiat com a apóstata de

les Ueis i viltingut com a botxí de la patria i deis ciutadans, fou llan-

^at a l'Egipte. ^Aquell que tants n'exiliá de la patria, fina com es-

tranger, havent anat a Lacedemónia, com per trobar-hi un refugi a

1.—Aquel! temps, és a dir, quan el bateus. Hi hagué quatre Aretes reis

jove Ptolomeu Filométor ocupava el deis nabateus; aquest era el primer

tron d'Egipte. (169 a. J. C).
8.

—

Aretas. Tirá o reí deis árabs na-
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causa del parentiu. aquell que tanta munió d'homes havia gitat

insepults, no tingué qui el plorés i no participa de cap mena de

funeral ni de sepultura paterna.

Crueltats d'Antíoc

"Arribant a oides del rei el que s'havia esdevingut, sospitá una

defecció de la Judea i eixí de l'Egipte enferotgit de cor i prengué la.

ciutat per les armes. ^^Maná ais soldats de percudir sense parar els

qui els caiguessin a les mans i de degollar els qui pugessin a les

cases. ^^S'esdevingué, dones, la pérdua de joves i vells, l'extermini

d'homes, de dones i de nois, la degollació de verges i d'infants.

'^Vuitanta mil se'n perderen durant tots tres dies, quaranta mil

foren occits i no menys que els degollats foren els venuts. ^^No

content d'aixó, tingué la gosadia d'entrar en el Temple més sant de

tota la térra, tenint per guia Menelau, esdevingut traidor de les liéis

i de la patria. ^^I agafant amb mans sollades els objectes sagrats i

les ofrenes d'altres reis per a augment i gloria del lloc, els Iliurava a

mans profanes.

^'Antíoc s'enaltí d'orguU, no veient que era per poc temps que el

Senyor s'havia aírat a causa deis pecats deis habitants de la ciutat,

i que era per aixó que havia apartat la vista del Temple. '^Si no ha-

gués estat perqué estaven lligats amb molts pecats, tal com Heliodor,

enviat peí rei Seleuc per a la inspecció del tresor del Temple, així

Antíoc, tot just arribat, hauria estat flagellat i hauria reprimit la seva

audacia. ^^Car el Senyor elegí, no pas el poblé peí lloc, sinó el

lloc peí poblé. ^"Per tant, participant el lloc de les dissorts esde-

vingudes al poblé, després tindrá part en els beneficis, i l'abandonat

per la ira del Totpoderós, reconciliat altra volta amb el gran Senyor,

será enaltit amb tota gloria.

^^Antíoc, arrabassant mil vuit-cents talents del Temple, se n'aná

de pressa a Antioquia, imaginant-se en la seva supérbia de fer la térra

18, Sup. III, 25, 27.

14.—El text de Vg. varia un xic i 16.

—

Lloc. Significa el Temple, tant

gairebé dobla el nombre de victimes. acl com en els vv. 17, 19, 20.
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navegable i la mar viable, a causa de l'enlairament del seu cor.

^^Peró deixá encarregats de vexar el poblé: a Jerusalem, Filip,

frigi de naixen^a, i de carácter més barbar que el que el nomená;

^^a Garitzim, Andrónic; i a més d'aquests, Meneiau que, pitjor

que els altres, s'al^ava sobre els ciutadans, mal disposat contra els

jueus. ^^Enviá també l'infame ApoHoni amb un exércit de vint-i-

dos mil homes, manant-li d'occir tots els homes fets i de vendré

les muUers i els infants.

^^Arribat a Jerusalem i fingint-se pacífic, resta quiet fins al sant

dia del sábat ; i quan tenia els jueus celebrant la festa, maná ais

seus de prendre les armes. ^^I occi tots els qui venien a la ceri-

mónia, i corrent per la ciutat amb la gent armada, féu gran mor-

taldat.

^'Peró Judas, retirat amb altres nou a l'erm, vivia a les muntanyes

com les feres amb els seus i passaven nodrint-se d'herbes, per tal de

no participar de la profanació.

Persecucions

(C. VI.) ^Després de no gaire temps, el rei enviá un anciá ate-

nene per tal d'obligar els jueus a transgredir les liéis patries i a no viure

segons les Ueis de Déu, ^ i a profanar el temple de Jerusalem i do-

nar-li el nom de Zeus Olímpic, i al de Garitzim el de Zeus Hospita-

lari, com ho eren els qui habitaven en aquell lloc.

'Feixuga desgrácia era per a tots la invasió del mal.

* Car el Temple era pie d'orgies i de fartaneres de gentiis que fol-

gaven amb hetaires i en els sagrats peribols tenien comer^ amb

dones, i fins hi introduíen coses prohibides. ^L'altar era pie de

coses iliícites, vedades per les Ueis. *^No era permés de guardar

el sábat, ni de celebrar les festes pátries, ni de confessar palesament

1.— Un anda atenenc. Vg. diu d'An-
tioquia.

2.—Zeus Hospitalari, és a dir, foras-

ler, com ho eren els samiritans, gen:

transportada per a substituir els indíge-

nes portats en captiveri. Venia a ésser

el déu defensor deis drets de l'hospita-

litat, el protector deis estrangers.
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ésser jueu. 'Eren obligats per una amarga necessitat cada mes, al

dia del natalici del rei, al sacrifici; i en escaure's les dionisíaques, eren

obligats, coronats d'eura, a acompanyar Dionís amb pompa. ^Un

decret fou donat a suggestió de Ptolomeu per a les veines ciutats

heliéniques, per tal que fes aplicat contra els jueus el mateix proce-

dir i que participessin deis sacrificis, que els qui refusessin de

passar-se a l'heHenisme fossin occits. La malauran^a regnant era,

dones, ben albiradora.

^^Així foren presentades dues dones que havien circumcidat llurs

filis : després de penjar-los els infants deis pits i de portar-Ies públi-

cament a l'entorn de la ciutat, foren tirades daltabaix de la muralla.

^^Altres, corrent ensems a les properes esplugues, celebraven d'a-

magat el sábat ; denunciats a Filip, foren cremats, per no haver-se

atrevit a defensar-se, per respecte al dia senyalat.

Prego a aquells qui s'escaiguin a Uegir aquest Ilibre que no es

consternin pas per aqüestes dissorts, ans pensin que els cástigs no

foren per a mal, ans per a escarment del nostre poblé. ^^Car no

donar molt de temps ais qui fan mal, ans caure'ls aviat damunt

amb cástigs, és senyal de gran benefici. **Car, no pas així com ais

altres pobles, que el Senyor espera amb paciencia que hagin arribat

a omplir la mesura deis pecats per castigar-los, ha cregut que ha

d'ésser per a nosaltres, *^sinó que, abans d'arribar les nostres faltes

al curuUament, al dia següent ja ens castiga. ^^Així, dones, mai no

ha apartat de nosaltres la seva misericordia, ans ensenyant-lo amb

la tribulació, no abandona el seu poblé.

^'Solament per a recordanga sia dit aixó per a nosaltres; després

d'aquesta breu digressió, cal tornar a la narració.

Martiri d'Eleazar

^^Eleazar, un deis principáis escribes, baró anciá per l'edat i molt

venerable per l'aspecte de la fag, era fori;at, obrint- li la boca, a men-

7. —Cada mes, al dia... El despptis- riba a fer celebrar, no sois l'aniversari

me deis reis de l'Egipte i de l'Asia, de Uur naixenient, ans d'instituír cada
com ho constaten les inscripcions, ar- mes festes i sacrificis en Uur honor.
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jar carn de porc. '^Peró ell, preferint una mort gloriosa a una vida

ignominiosa, anava voluntáriament al suplid, ^°havent escopit, com

escau d'anar-hi al decidit a rebutjar alió que no és lícit de menjar

per amor a la vida.

^'Els que presidien l'injust sacrifici, Uigats com estaven per una

vella coneixen^a amb el baró, prenent-lo a part, li aconsellaven que,

portades carns de les que li era lícit de fer ús, preparades per a ell,

en mengés, simulant de menjar de les carns deis sacrificis manades

peí rei; ^^per tal que, fent-ho així, es deslliurés de la mort i per la

seva antiga amistat envers ells, aprofités aquesta benvolen^a.

^'Peró ell, fent-se una reflexió decorosíssima i digna de la seva

edat, i de l'exceliéncia de la vellesa, i de la seva ben adquirida i bri-

llant canicie, i de la intitllable conducta des d'infant, principa'ment

en la santa i divinal legislació, respongué en conseqüéncia, dient que

l'enviessin prompte a la mort. Car no és digne de la nostra edat

de fingir, per tal com molts deis joves, sospitant que Eleazar ais

noranta anys es passá al gentilisme, també ells, peí meu fingiment

i per una vida breu i fugissera, serán esgarriats per mi, i guanyaré

odi i deshonor per a la meva vellesa. ^^Car si al present só desUiu-

rat del cástig deis homes, de les mans del Totpoderós ni viu ni mort

no escaparé. ^'Per tant, permutant ara baronívolament la vida, em

mostraré digne de la meva vellesa ^*i havent deixat ais joves un ge-

nerós exemple, morint d'una bella mort coratjosament i generosa

per les venerables i santes liéis. Havent parlat així, ana tot d'una a

l'instrument del suplici, ^^i els que l'hi^emmenaven canviaren la ben-

volen^a de poc abans en malvolen^a, per la foUia, segons ells creien,

de les paraules adés per ell dites.

^"A punt de finar pels turments, digué gemegant: Al Senyor que

té la ciencia santa, li és palés que, podent deslliurar-me de la mort,

sofreixo sota els fuets greus dolors en el eos, peró segons l'ánima,

ho pateixo joiosament peí seu temor.

^^I d'aquesta manera fina aquest home, deixant, no sois ais joves,

sinó a la majoria del poblé la seva mort en exemple de coratge i re-

cordanga de virtut.
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Martiri de set germans

(C. VII.) * S'esdevingué que set germans empresonats amb llur

mare eren obligats peí rei, sota el turment deis fuets i deis nervis, a

menjar carn de porc, prohibida per la llei.

^Un d'ells, prenent primer la paraula, digué : ¿ Vols preguntar per

saber de nosaltres? Dones estem disposats a morir abans de trans-

gredir les liéis patries. ^ A'írat el rei, maná escalfar paelles i calderes.

Tot seguit d'escalfades, *maná que al que havia parlat primer li fos

tallada la Uengua, i després, llevada la pell del cap i amputades

les extremitats, a la vista deis altres germans i de la mare. "^Esde-

vingut inútil del tot, maná d'atansar-lo al foc, respirant encara, i

torrar-lo ; i en haver-se escampat bastant el baf de la paella, s'ani-

maven uns ais altres i amb la mare a morir generosament, * dient

aixi : « El Senyor Déu ho veu i en veritat es compadeix de nosal-

tres, com ho declara Moisés en aquell cántic seu que protesta contra

ells a llur propia hq, dient

:

I deis seus servents s'apiadará.

' Havent finat el primer d'aquesta faisó, portaren el segon per a

ultratjar-lo, i després d'arrencar-li la pell del cap amb els cabells, li

demanaren si menjaria, per tal de no ésser turmentat en el eos mem-

bre per membre. *E1 qual, responent en llengua pátria, digué : No.

Per aixó, també aquest rebé turment, com el primer. ^Arribat al

darrer sospir, digué : Tu, pervers, al present ens prives de la vida,

pero el rei de l'univers, a nosaltres, que morim per les seves liéis,

ens ressuscitará a una vida nova i eterna.

Després d'aquest, fou ultratjat el tercer, i en demanar-li-ho, tra-

6, Dt. XXXII, 36.

I.

—

Set germans. Ordinárianient són aquesta época, ¡que llur sacrifici está

anomenats Macabeus, pero aixó no sig- contat en el Ilibre deis Macabeus. Sem-
nifica que fossin de la familia de Judas bla que foren occits a Antioquia, se-

Macabeu, sinó que patiren martiri en gons l'opinió més acceptada.
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gué tot seguit la llengua i allargá amb bell coratge les mans. ^^I

digué generosament : Del cel tinc aquests membres, i per les seves

liéis els menyspreo i d'ell espero recobrar-los altra volta. ^^De ma-

nera que ádhuc el rei i els que eren amb ell admiraven el coratge

del minyó, que tenia en no-res els turments.

^'Havent mort aquest, d'igual manera posaren a prova el quart,

turmentant-lo. ^*En ésser a punt de finar, digué així : Es cosa de-

sitjable de morir a mans deis homes, donant-nos Déu esperances

d'ésser ressuscitats altra volta per ell
;
pero per a tu no hi haurá re-

surrecció a la vida.

^^Agafant el cinqué i empenyent-lo, el turmentaren. El qual, mi-

rant el rei, digué: ^^Com sia que tens poder entre els homes, fas el

que vols, essent moridor; no creguessis pas, pero, que la nostra

ra^a hagi estat abandonada de Déu. ^'Tu segueix, i veurás com el

seu gran poder et turmenta a tu i la teva raca.

^^Després d'aquest, emmenaren el sisé, i a punt de morir, digué

:

No t'enganyis pas : nosaltres, cert, patim aixó per culpa nostra, per

haver pecat contra el nostre Déu
;

per aixó s'han esdevingut coses

esbalaídores
;

^^peró tu, no pensis pas restar sense cástig, després

d'haver-te emprés de Iluitar contra Déu.

^°Peró I'admirable fora mida i digna de bona memoria era la mare

que, veient morir set filis en l'espai d'un sol dia, ho suporta coratjo-

sament per les esperances en el Senyor. ^^Exhortava cadascun

d'ells en la parla deis pares, plena d'un esperit géneros, i refermant

el pensament femení amb un coratge viril, els deia : No sé com

apareguéreu en el meu ventre, ni jo us doní l'esperit i la vida, ni só

jo qui conjuminá els elements de cadascun, ^^sinó que el Creador

del món, que plasma la generació de l'home i capeix l'origen de

totes les coses, us tornará misericordiosament l'esperit i la vida, per

tal com ara els menyspreeu per les seves liéis.

^*Antíoc, creient-se menyspreat i sospitant que aquella veu l'in-

sultava, restant encara el petit, no solament li féu l'exhortació amb

páranles, ans encara assegurá amb jurament que l'enriquiria i el

faria feli? i, si transgredía les liéis patries, el tindria per amic i li
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confiaría bon carrees. ^'^No fent-ne cas el nen de cap manera, el

rei crida la mare i l'exhortá a esdevenir consellera de l'infant per a

la seva salvació. ^^Havent-la exhortada amb moltes páranles, ella

acceptá de persuadir el seu fill. ^'Acotada vers ell, burlant-se del

cruel tira, així digué en parla nadiua

:

Fill, compadeix-te de mi, que t'he portat non mesos en les meves

entranyes, i t'he alletat tres anys, i t'he mantingut i educat fins a

aquesta edat, i t'he alimentat. ^*Jo et prego, fill meu, que, esguar-

dant el cel i la térra i tot el que honi hi veu, sápigues que Déu ho

ha fet del no-res i que així també ha estat creat el llinatge deis

homes. ^^No temis aquest botxí, ans, fent-te digne deis teus ger-

mans, accepta la mort, per tal que en el si de la misericordia jo et

recobri amb els teus germans.

Encara ella parlava, que el nen digué: ¿Com espereu que jo

sigui? No obeeixo el manament del rei. Obeeixo els manaments de

la Llei que fou donada ais nostres pares per Moisés. ^'Tu, esdevin-

gut autor de tota malvestat contra els hebreus, no t'escaparás de les

mans de Déu. '^Car nosaltres patim pels nostres pecats ; ^^i si per

a cástig i escarment el nostre Senyor vivent s'ha aírat per poc temps,

també de nou es reconciliará amb els seus servidors. ^^Peró tu, oh

impiu, tu, el més immund deis homes, no t'enalteixis follament, va-

nant-te en incertes esperances, quan alces el bra^ contra els filis del

cel, ^"perqué encara no has defugit el judici del Déu totpoderós que

veu totes les coses. ^^Car adés, els nostres germans, soírint un

turment passatger, han caigut sota Talian^a de Déu per a vida eter-

na, pero tu pagarás en el judici de Déu les justes penes de la teva

supérbia. Jo, com els meus germans, dono el eos i la vida per les

Ueis pátries, pregant a Déu que esdevingui ben aviat propici al po-

blé, i que tu amb turments i flagells confessis que sois ell és Déu.

^^Amb mi i amb els meus germans es deturará la ira de Déu omni-

potent, que justament ha planat sobre tota la nostra raca,

^^Arborat d'ira, el rei íou molt més cruel amb aquest que amb

els altres, de tan amargament que sofri la befa. '"'I així també

aquest morí pur, confiat del tot en el Senyor.
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^'Darrera deis filis, morí la mare.

I referent ais sacrificis i a les crueltats extremades, bastí el que

hem dit.

VicTÓRiES DE Judas

(C. VIII.) 'Judas, el Macabeu, í els que eren amb ell, entrant

d'amagat a les viies, crídaven els parents, i reunínt tots els quí

havíen perseverat en el judaisme, aplegaren uns sis mil homes. *I

pregaven al Senyor de vetllar peí poblé trepitjat per tothom, de

compadir-se del temple profanat per homes impius, 'de teñir tambe

compassió de la ciutat devastada i a puñt d'ésser assolada, d'oir la

la sang que clamava vers ell, *de recordar-se de la injusta mort d'in-

fants innocents i de les flastomies contra el seu nom, i d'excitar la

seva indignado.

^Arribat el Macabeu a cap d'un exércit, esdevingué invencible per

ais gentils, la ira del Senyor havent-se trasmudat en misericordia.

^Caient d'improvís sobre viles i llogarrets, els incendiava, i ocupant

llocs estratégics, posava en fuga no pocs deis enemics; ^escollia

sobretot la nit per auxiliar de tais empreses; i la fama de la seva

valentia s'escampava arreu.

^ Veient Filip que a poc a poc aquest heme anava avan(;ant i com

eren de freqüents els seus éxits, escriví a Ptolomeu, general de Cele-

Siria i Fenicia, de venir en ajuda deis afers del rei. ^El qual, empre-

nent-s'ho tot seguit, li trameté Nicanor, fiU de Patrocle, un deis

principáis amics del rei, amb el comandament de no menys de vint

mil homes de tota ra^a, per tal d'exterminar tota la nissaga de la

Judea; i li afegí Górgias, home estrateg i ben experimentat en les

coses de la guerra.

'"Nicanor determina que el tribut del rei ais romans, que era de

dos mil talents, sortiria tot de la venda de jueus captius. "Tot

8-9.— Filip, Ptolomeu, Nicanor, Gór- Mee. III, 38-IV, 27, i Tautor fa veure

gias, etc. Cf. les notes a I Mee.— com Déu no abandonava el seu po-

Del 8 al 29 es conta la desfeta de Nica- ble.

ñor, més extensament relatada en I 10.— El tribut... de dos mil talents. An-
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seguit trameté a les ciutats de la costa la invitació de comprar

esclaus jueus, prometent de donar noranta esclaus per un talent,

no esperant-se la vindicta del Totpoderós, a punt de caure sobre ell.

'^Pervingué a Judas la nova de l'arribada de Nicanor i havent

participat ais seus l'atansament de l'exércit, *^els uns, temorecs i

desconfiant de la justicia de Déu, fugiren i se n'anaren a altres

llocs; altres vengueren tot el que els restava i pregaven ensems al

Senyor de deslliurar-los de l'impiu Nicanor, que, abans de topar-se,

ja els havia venuts. si no per ells, per l'alianca amb llurs pares

i per la invocació del seu sant i magnífic nom damunt d'ells.

^^Acoblant el Macabeu els que eren amb ell, en nombre de sis mil,

els exhorta a no temer els enemics, a no defallir per la munió de po-

bles que venien injustament contra ells, ans a Iluitar amb coratge,

"tenint davant deis ulls la profanació perpetrada per ells injusta-

ment contra el sant temple, l'insult contra la ciutat escarnida i fins

la pérdua de les institucions de l'antigor. '^Car ells, digué, confien

en llurs armes i Uur gosadia, peró nosaltres en Déu omnipotent,

que pot destruir els que vénen contra nosaltres i tot l'univers d'una

bufada. ^^Va fer-los avinents també els socorsos concedits ais

avantpassats, i de com en temps de Sennaquerib en moriren cent vui-

tanta-cinc mil, ^°i del combat que hi hagué a Babilonia contra els

gálates que, essent tots els que anaven a la Uuita vuit mil, amb

quatre mil macedónics, trontollant els macedónics, els vuit mil

n'occiren cent vint mil per l'ajut que els vingué del cel, i de com en

tragueren gran profit.

'^Amb aquests mots els encoratjá i prepara a morir per les liéis i

la patria; dividí l'exércit en quatre parts, posant per cabdill de

cadascuna els seus germans Simó, Josep i Jonatás i a les ordres

de cadascun mil cinc-cents homes. ^'Maná encara a Eleazar de

llegir en veu alta el Ilibre sagrat i, donant-los com a mot d'ordre

19, II Rg. XIX, 35; Tob. I, 21; Eccli, xLviii, 24; Is. xxxvn, 36; I Mee. vii, 41

tioc el Gran, pare d'Epifanes, vengut dos mil talents, que Nicanor es propo-
pels romans, havia de pagar per des- sava de treure de Palestina,

peses de guerra a Roma quinze mil ta- 25.

—

E¡ Ilibre sagrat. Potser el Dt.

lents; per a satisfer el deute mancaven XX, 2 ss. Cf. I. Mee. III, 56.
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« ajut de Déu » ,
dirigint ell el primer eos, escómete Nicanor.

havent vingut en llur adjutori el Totpoderós, degollaren més de

nou mil enemics, feriren i mutilaren la major part de l'exércit de

Nicanor i els obligaren tots a fugir. ^^Prengueren les riqueses deis

que havien vingut a comprar-los, i havent-los encalgat bastant enllá,

tornaren enrera obligats per l'hora, per tal com era la vigilia del

sábat; per aquesta causa no s'allargaren més perseguint-los. -''Ha-

vent arreplegat les armes i recollit les despulles deis enemics, cele-

braren el sábat, lloant i beneint en gran manera el Senyor que els

havia salvats aquell dia, mostrant-los un comen^ de misericordia.

^^Després del sábat, distribu'íren part de les despulles ais afeblits, a

les vidues i ais orfes; la resta, se la repartiren el's i els seus filis.

^^Enllestit aixó, i havent fet la pregária pública, demanaren al

Senyor misericordiós de reconciliar-se del tot amb els seus servents.

''''I n'occiren també més de vint mil deis que s'havien arrenglerat

entorn de Timoteu i Báquides, i s'ensenyoriren bravament d'altes

fortaleses, i dividiren moltes despulles, fent-ne parts iguals, una per

a ells i una altra per ais afeblits, els orfes i les vídues, i també per

ais vells. ^^I aplegant les armes, les posaren amb cura en llocs

avinents: la resta del botí, la portaren a Jerusalem. ^^locciren

Filarques, un deis de Timoteu, home molt pervers, que havia vexat

molt els jueus.

^^Mentre celebraven la victoria a la pátria, cremaren els que

havien calat foc a les portes del temple, qo és Calistenes, refugiat

en una casa, el qual s'emportá una paga digna de la seva impietat.

el tres vegades criminal Nicanor, que havia portat tres mil ne-

gociants per a comprar els jueus, ^^humiliat, amb l'ajut del Senyor,

pels que ell creia éssers inferiors, deposant el mantell de gloria,

camps a través, com un fugitiu, deixada tota companyia, pervingué

a Antioquia, havent reeixit sobretot a arruinar el seu exércit.

^^I el que havia promés de pagar tribut ais romans amb els pre-

soners de Jerusalem publicava que els jueus tenien Déu per defen-

sor, i que per aixó eren invulnerables, per tal com obei'en les liéis

establertes per Ell.
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Castig d'Antíoc

(C. IX.) ^ Devers aquell temps, Antíoc tornava vergonyosament

<lels llocs de Pérsia. ^Car havia entrat a la ciutat anomenada Per-

sépolis i tractá de saquejar el temple i sotmetre la ciutat; per aixó,

arremorant-se les multituds, acudirán a l'auxili de les armes; i s'es-

devingué que, rebutjat Antíoc pels indígenes, féu una retirada ver-

gonyosa. ^Enéssera Ecbatana, s'assabentá del que havia succeít

a Nicanor i ais de Timoteu. *Arborat d'ira, pensá venjar-se sobre

els jueus de la malifeta deis que el foragitaren
;

per aixó maná al

cotxer que, atiant sense parar, abreugés el viatge, perseguint-lo la

justicia del cel. Car aixi digué superbiosament : « Faré de Jerusa-

lem cementiri deis jueus, bon punt hi arribaré.»

^Peró el Senyor que tot ho veu, el Déu d'Israel, el colpí amb

una plaga inguarible i invisible : tot d'una que bagué pronunciat

aquesta paraula, el prengué un greu dolor d'entranyes i forts tur-

ments a l'interior; ^i ben justament, ell que havia turmentat les en-

tranyes deis altres amb moltes i inaudites tortures.

Pero de cap manera no deixava l'arrogáncia, ans encara s'omplia

d'orgull, respirant foc contra els jueus i manant d'acuitar la marxa;

pero s'esdevingué que caigué del carro que corria brunzent, i de tan

violenta que fou la caiguda, tots els membres del seu eos foren ma-

segats. el que estava cregut de manar sobre les ones de la mar

peí seu orguU sobrehumá, i pensava de pesar en la seva balanza les

altes muntanyes, tombat a térra, era portat en Ilitera, palesant a tots

el manifest poder de Déu. ^Car del eos de l'impiu naixien verms, i

vivint en turments i dolors, les carns li queien a bocins, i la seva

fetor feia insuportable a l'exércit aquella podridura. el que poc

abans creia tocar els astres del cel, no podia portar-lo ningú, per la

intolerable íortor amb qué pudia.

5, II PiT. XVI, 9.

9.

—

Del COS. Sembla que la malaltia tard contragué també Herodes Agrip-
de l'impiu era semblant a la que més pa I, 50 és una helmititiasi.
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Llavors, dones, capolat, comencá de minvar la seva gran superbia

i a venir al propi coneixement sota el flagell diví, que redoblava per

moments els seus dolors. no podent aguantar la propia fetor,

aixi digué : Cosa justa és de sotmetre's a Déu i, essent mortal, de

no pensar a igualar-se a Déu. ^'I el malvat pregava el Senyor, que

no havia de compadir-lo més, dient :
^* Que deixaria lliure la ciutat

santa, a la qual s'acuitava a anar per tal d'arrasar-la i convertir-la en

cementiri; ^^que faria iguals ais atenesos tots els jueus, els quals

ni judicava dignes de sepultura, sinó d'ésser ells i llurs filis menjar

deis ocells i devorats per les feres; ^®que ornaría el sant temple,

que poc abans havia espoliat, amb bellísimes ofrenes i multiplicaria

els vasos sagrats i forniria deis propis rédits les despeses que perto-

quen ais sacrificis. ^'I a més d'aixó, que es faria jueu i aniña a tot

lloc habitat predicant el poder de Déu.

^®No minvant de cap manera els treballs, car hana arribat da-

munt d'ell el just judici de Déu, desesperant de si mateix, escrin

ais jueus la Uetra que transcrivim, que tenia caient de súplica, i deia

aixi

:

^'AIs bons ciutadans jueus, Antíoc, rei i general, salvació, salut

i bona fortuna. -**Estigueu bons vosaltres i els vostres filis, i vagin

a pler les vostres coses. Posant les meves esperances en el cel,

m'he recordat benignament del vostre respecte i de la vostra benvo-

lenca. -^Tornant deis llocs de Pérsia i havent caigut en greu ma-

laltia, he cregut necessari de pensar en la comuna seguretat de tots

vosaltres, ^-no desconfiant pas de mi mateix, ans tenint molta es-

peranca d'alliberar-me de la malaltia. Tenint present que també

el meu pare en aquells temps en qué anava amb l'exércit per les

terres altes, designa un successor, **per tal que, si s'esdevenia res

d'estrany o sobrevenía res de greu, els del país, veient a qui eren

encarrcgats els afers, no sofrissin pertorbació; considerant, altra-

ment, que els reis fironterers i veíns al reialme están a l'aguait de

l'avinentesa i esperant els esdeveniments, he designat per rei el

meu fill Antíoc, el qual moltes vegades, en anar jo a les satrapies

del nord, he confiat a la major part de vosaltres, recomanant-vos-el

;
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a ell, dones, he escrit la lletra transcrita més avall. ^^Us recomano

i prego que, recordant-vos deis meus beneficis públics i particulars,

guardi cadascú envers el meu fill la benvolenca que ha tingut en-

vers mi. ^'Car jo estic segur que ell acompHrá amb benignitat i hu-

manitat els meus designis i us tractará amb condescendéncia.

^^Finalment, aquell assassí i blasfem, patint els pitjors mals, com

ell féu patir ais altres, fina en térra estrangera, en les muntanyes,

amb mort lamentable. ^^Acompanya el eos Filip, que s'havia edu-

cat amb ell, el qual, tement el fill d'Antíoc, es traslladá prop de

Ptolomeu Filométer a l'Egipte.

PüRIFlCAClÓ DEL TEMPLE

(C. X.) 'Pero el Macabeu i els seus, ajudant-los el Senyor, re-

cuperaren el temple i la ciutat. - 1 destruíren els altars erigits pels

estrangers a la pla^a, com també els hoscos sagrats. havent puri-

ficat el temple, feren un altre altar, i traient foc de les pedrés i pre-

nent-ne, oferiren un sacrifici després de dos anys i apromptaren

l'encens i les llánties i l'ofrena deis pans. *Aixó fet, pregaren al Se-

nyor ííq en térra que mai més no caiguessin en aquells mals, que

si mai pequessin, fossin tractats per Ell amb clemencia i no Iliurats

a gent blasfema i bárbara.

*En el dia en qué el temple fou sollat pels estrangers, en el mateix

s'escaigué de fer la purificació del temple, el dia vint-i-cinc del ma-

teix mes de Casleu. ^ Amb joia la celebraren durant vuit dies a l'es-

til de la festa deis Tabernacles, recordant que poc abans l'havien

passada a les muntanyes i a les esplugues, a guisa de feres. ''I per

aixó, portant tirses i branques verdes i també palmes, regraciaven

a qui els havia ben conduíts a purificar el seu temple. manaren

per comú decret i acord a tota la gent jueva de celebrar cada any

els deu dies.

lletra potser es trobava en l'obra de

25. — La lletra Iraiiscrila. Aquesta Jasó, d'on l'abreujador no la transcriu.
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Antíoc Eupátor

^Aquesta fou la fi d'Antíoc, sobreapellat l'illustre. ^"Ara, dones,

exposarem el que fa referencia a Antíoc Eupátor, que era fill de l'im-

piu, relatant breument els mals causats per les guerres. ^^Aquest,

en ocupar el reialme, encarregá els afers a un tal Lisias, general en

cap de Cele-Síria i Fenicia. Car Ptolomeu, apeUat Macron, havent

decidit de guardar justicia envers els jueus, per la injusticia que se'ls

havia tet, prová de governar-los pacificament. ^^Per aixó fou acusat

pels amics a Eupátor i, sentint-se anomenar a cada moment traidor,

per tal com havia abandonat Xipre, confiada a ell peí Filométer, i

s'havia passat a Antíoc Epifanes, no tenint el poder amb honra, em-

metzinant-se, posa fi a la seva vida.

GORGIAS I TiMOTEU

^*Górgias, esdevingut general d'aquells Uocs, sostenía mercenaris

i a totes hores fomentava la guerra contra els jueus. ^^Al mateix

temps, els idumeus, que eren senyors de fortaleses avantatjoses, mo-

lestaven els jueus, i acoUint els qui fugien de Jerusaiem, s'esforga-

ven a mantenir la guerra.

^^Els de Macabeu, després de feta la pregaría i d'haver demanat al

Senyor d'ajudar-los en la Iluíta, es Uancaren amb vírior contra les

fortaleses deis idumeus. Atacant-les amb fermesa, es feren se-
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nyors d'aquells llocs, rebutjaren tots els qui Uuitaven des del mur,

degollaren els qui queien en llurs mans i n'occiren no menys de vint

mil. ^^No menys de nou mil es refugiaren en dos castells molt forts

proveits de tot el necessari per a un setge.

^^Macabeu, deixant Simó i Josep i també Zaqueu i els homes ne-

cessaris per a llur setge, se n'aná ais llocs d'urgéncia.

^°Els de Simó, cobdiciosos, foren guanyats per alguns del castell

amb diners : cobrant setanta mil dracmes, els deixaren fer-se escá-

pols. ^^Denunciat a Macabeu el que havia succei't, aplegant els

cabdills del poblé, els acusa d'haver venut per diners els germans,

deixant Iliures els enemics. -"Occí els que havien estat traidors i

tot seguit conquerí els dos castells. ^^I havent reeixit per les armes

en tot el que duia entre mans, n'occí en les dues fortaleses més de

vint mil.

^*Timoteu, que abans havia estat derrotat pels jueus, aplegant

nombrosíssimes forces estrangeres i ajuntant no poca cavalleria de

rÁsia, es presenta com per a conquerir la Judea amb les armes.

^^Els de Macabeu, en atansar-se ell, aspergint llurs testes amb

térra i cenyint-se els lloms amb cilicis per a fer pregarles a Déu,

^^prostrats al peu de l'altar, pregaren que, esdevenint-los propici, fos

enemic deis enemics llurs, adversari deis adversaris, com ho mani-

festa la Llei.

^^En acabat de la pregaría, prengueren les armes i anaren molt

lluny de la ciutat; pero en apropar-se ais enemics, s'aturaren.

trenc d'alba, s'escometeren els uns ais altres; els uns, tenint per ga-

rantía de succés i de victoria, junt amb el valor, el recurs al Senyor;

els altres, portant com a guia en els combats el furor. ^^En haver-

se acarnissat la Uuita, aparegueren des del cel ais adversaris cinc

majestuosos barons a cavall amb frens d'or guiant els jueus. ^°Dos

d'ells, posant el Macabeu al mig d'ells i cobrint-lo amb llurs armadu-

res, el servaven invulnerable ; ais adversaris, per contra, els llan^aven

fletxes i llamps : per aixó, en la confusió de la ceguesa, eren rebatuts

en desordre. ^'N'occiren vint mil cinc-cents, i de cavall, sis-cents.

^^El mateix Timoteu fugí a una fortalesa anomenada Gázer,

20 - ANTIC TESTAMBdT V
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castell molt fort on manava Quereas. ^^Els de Macabeu assetjaren

amb delit la fortalesa quatre dies. ^*Els de dintre, refiats de la for-

talesa del lloc, blasfemaven fora mida i proferien paraules injurioses.

En comentar el dia cinqué, vint minyons deis de Macabeu, infla-

mats d'ira per les blasfémies, llan^ant-se al mur, virilment i amb ira

ferotge percudireii tot el qui s'esqueia amb ells. ^^D'altres, pujant

igualment contra els de dins enmig del tráfec, calant foc a les torres

i encenent fogueres, cremaren vius els blasfems; ^''d'altres esbotza-

ren les portes i, fent-hi entrar l'exércit restant, conqueriren la ciutat.

I havent-se Timoteu amagat en una cisterna, el degollaren, com

també el seu germá Quereas, i Apolófanes.

fet aixó, amb himnes i cants de Uoan^a beneien el Senyorque

havia fet grans beneficis a Israel i els havia donat la victoria.

Desfeta de Lísias

(C. XI.) ^Després de molt poc de teraps, Lísias, tutor i parent

del rei i encarregat deis afers, suportant amb molta pena el que

s'havia esdevingut, ^acoblá prop de vuitanta mil homes i tota la

cavalleria i ana contra els jueus, pensant de poblar la ciutat de

grecs, ^i fer el temple tributan, com els altres santuaris deis gen-

tils,i posar en venda cada any el pontificat, ^no parant ment de cap

manera en el poder de Déu, ans ufanos de les miriades de soldats

d'infanteria, deis milers de cavallers i deis vuitanta elefants.

^Entrant, dones, a la a Judea i atansant-se a Betsura, que era en

un lloc inexpugnable, distant de Jerusalem uns cent cinquanta esta-

dis, la posa en gran destret.

*Tot d'una que els de Macabeu hagueren esment que aquell

assetjava les fortaleses, amb plors i llágrimes pregaven junt amb les

multituds al Senyor que enviés un ángel bo per a la salvació d'Israel.

' I el Macabeu, prenent el primer les armes, empenyia els altres a

d'aquest v.: «havent saquejat la plaga

37. — Vg. afegeix al comengament durant dos dies emers».
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portar ajut a llurs germans, exposant-se amb ell al perill; partiren

tots ensems coratjosament. Essent encara prop de Jerusalem, apa-

regué guiant-Ios un cavaller vestit de blanc, brandint armes d'or.

^ Tots a una lloaren el Déu misericordiós i foren fortificats en llurs

esperits, estant promptes a batre no sois els homes, ans també les

feres més ferotges i els murs de ferro, ^''tenint per capdavanter de

llurs rengles un aliat celestial, i havent-se compadit d'ells el Senyor.

^^I llan^ant-se com a Ueons contra els enemics, n'occiren onze mil

d'infanteria i mil sis-cents de cavalleria, ^^i posaren tots els altres

en fuga. La majoria d'ells se salvaren ferits i sense armes; el ma-

teix Lisias se salva fugint vergonyosament.

El general, que no era pas desassenyat, reflexiona sobre la des-

feta esdevinguda al seu entorn, i comprenent que els hebreus eren

invencibles, per tal com Déu totpoderós era aliat llur, ^*els enviá

emissaris per a persuadir-los de reconciliar-se en condicions totes

justes, per a la qual cosa ell persuadiría també el rei de la necessi-

tat d'esdevenir-los amic.

^^Macabeu convingué en tot el que Lisias proposava, mirant a la

utilitat de tots ; i tot el que Macabeu demaná a Lisias per escrit

respecte ais jueus, el rei ho concedí.

AUANCES

^^Les lletres escrites per Lisias ais jueus eren d'aquesta faisó:

Lisias al poblé deis jueus, salut. ^^Joan i Abesalom, els vostres

enviats, Iliurant-me el document signat, demanaren el compli-

ment de les coses en ell indicades. ^^Tot el que convenia de

representar al rei jo li ho he declarat; el que era admissible, ell ho

ha concedit. ^^Si, dones, persevereu en la bona voluntat envers

el govern, també jo procuraré en endavant de contribuir al vostre

benestar. Respecte ais detalls, he encarregat a ells i ais meus

15.

—

El rei ho concedí. Antioc V Lisias volia. Segueixen quatre docu-
Eupátor era un infant que feia tot el que ments relatius a les condicions de pau.
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enviats de conferir-ne amb vosaltres. ^^Estigueu bons. L'any cent

quaranta-vuit, el vint-i-quatre del mes de Dioscorinti.

^^La lletra del reí era així : El rei Antíoc al seu germá Lisias:

salut. "Traslladat el meu pare ais déus, volent que els del reial-

me, vivint tranquils, es dediquin ais seus propis afers, ^*havent oít

que els jueus no s'abelleixen a passar-se a riiellenisme, segons ordre

del meu pare, ans preferint Uur propi capteniment, preguen que els

siguin permesos llurs usatges, volent que també aquest poblé

estigui sense pertorbació, determinem que el temple els sigui res-

tituít i que puguin viure segons els costums de llurs avantpassats.

^''Farás bé, dones, enviant a fer les paus amb ells, per tal que,

veient la nostra bona disposició, reprenguin coratge i perseverin

volenters en llurs propis afers.

^''La lletra del rei al poblé era així: El rei Antíoc al Senat deis

jueus i a tots els altres jueus: salut. ^^Si esteu bons, es compleix

el nostre voler ; també nosaltres ho estem. ^^Menelau ens ha mani-

festat la vostra voluntat de tornar ais vostres propis afers. ^**Als qui

es posin en camí fins al trenta del mes Xántic, els concedeixo pau i

seguretat. ^^Usin els jueus de llurs própies menges i liéis com

abans, i cap d'ells de cap manera no sigui molestat per les faltes

d'ignoráncia. ^^Us he enviat Menelau a tranquiHitzar-vos. ^^Esti-

gueu bons. L'any cent quaranta-vuit, el quinze del mes Xántic.

També els romans els enviaren una lletra que deia així: Quint

Menni i Titus Manli, legats de Roma, al poblé deis jueus : salut.

Respecte d'alló que Lisias, parent del rei, us ha concedit, també

nosaltres hi venim bé. Respecte d'alló que ha judicat que havia

d'ésser trames al rei, envieu tot seguit algú ben imposat d'aquestes

coses, per tal que fem com us convingui ; car nosaltres anem a

Antioquia. ^'Així, dones, doneu-vos pressa i envieu alguns, per tal

que també nosaltres coneguem quina és la vostra intenció. ^^Esti-

gueu bons. L'any cent quaranta-vint, el quinze de Xántic.
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MÉS VICTÓRIES

(C. XII.) ^ Fets aquests tractats, Lisias se n'aná vers el rei i els

jueus s'ocuparen a conrear la térra. ^Peró els oficiáis de la guar-

nició d'aquells llocs, Timoteu, ApoHoni, fiU de Genneu, i també

Jeroni i Demofó i sobretot Nicanor, el Cipriarca, no els deixaven en

tranquillitat ni en pau.

' Els joppites cometeren una gran iniquitat : invitaren els jueus

que habitaven entre ells a pujar a les barques que els havien prepa-

rat amb les mullers i filis, com no havent-hi cap enemistat contra

ells, ans obrant segons un decret pres en comú per la vila. *I ells

accedint-hi, per tal com volien viure-hi en pau i no tenien cap sos-

pita, un cop carregades, les enfonsaren, essent no menys de dues-

centes.

^Assabentat Judas de la crueltat comesa contra connacionals seus,

crida a les armes els seus homes, i invocant Déu jutge just, ^partí

contra els assassins deis seus germans, incendia de nit el port, crema

les naus i occi els que s'hi havien refugiat. ' Havent estat tancada la

pla^a, se n'aná per tornar-hi altra volta i exterminar de socarrel

tota la població deis joppites. ^Peró assabentant-se que també els

de Jámnia volien tractar de la mateixa manera els jueus que hi ha-

bitaven, ^caigué de nit sobre els jamnites i crema el port amb

l'estol de vaixells, de manera que la resplendor del foc es veia des

de Jerusalem, a dos-cents quaranta estadis.

^*^Havent-se allunyat d'alli nou estadis en marxa contra Timoteu,

l'escometeren uns árabs,no menys de cinc mil i cinc-cents cavallers.

^^La Iluita fou aferrissada, i havent reeixit els de Judas, mercés a

l'ajut de Déu, els nómades venguts demanaren a Judas de fer la pau

amb ells, prometent de donar bestiar i ajudar-los en les altres coses.

Judas, pensant que verament serien útils en moltes coses, consentí

a fer la pau amb ells, i després de donar-se les mans dretes, es reti-

raren a les tendes.

Ataca després una ciutat fortificada amb ponts llevadissos i en-
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cerdada de murs i habitada per una barreja de pobles, de nom Cas-

pín. ^*Els de dins, refiats de la robustesa deis murs i de la provisió

•de queviures, tractaven grollerament els de Judas, insultant-los i

ádhuc blasfemant i dient coses contra llei. "Pero els de Judas, in-

vocant el gran Senyor de l'univers, que sense ariets ni maquines va

tombar Jericó en temps de Josué, es Uan^aren ferotgement contra

els murs. ^^I prenent la ciutat peí voler de Déu, feren innombra-

bles morts, fins al punt que un estany de la vora, que tenia dos es-

tadis d'amplada, apareixia pie de la sang que s'hi escolava.

^' AUunyant-se d'allí set-cents cinquanta estadis, pervingueren a

Cárax i ais jueus anomenats tubians. ^*'No trobaren Timoteu en

aquests llocs ; no havent-hi pogut fer res, se n'havia anat, deixant,

pero, en cert Uoc una guarnició molt forta. ^^Dositeu i Sosipáter,

generáis de Macabeu, eixiren i occiren els que havia deixat Timoteu

en la fortalesa, més de deu mil homes.

^"Macabeu, dividint el seu exércit en cohorts, els posá al front de

cada cohort i ataca Timoteu, que tenia cent vint mil infants i dos

mil cinc-cents cavallers.

^^En assabentar-se de l'arribada de Judas, Timoteu enviá les do-

nes i els infants i la impedimenta a l'indret anomenat Carnion, inas-

setjable i de difícil accés per l'estretor deis llocs. ^^En aparéixer la

primera cohort de Judas, l'esglai s'apoderá deis enemics i, caient el

pánic damunt d'ells per la presencia manifesta del que tot ho veu,

es precipitaren a la fuga, fent seguir l'un a l'altre, talment que mol-

tes vegades eren ferits pels seus mateixos i travessats per la punta

de llurs espases.

Judas féu una persecució fogosíssima, travessant els malvats i

occint-ne uns trenta mil. ^*E1 mateix Timoteu caigué entre els de

Dositeu i Sosipáter, i prega amb gran superxeria que li deixessin

salva la vida, per tal com tenia els pares de molts d'ells i els ger-

mans d'altres, i succeiria que aquests serien maltractats. ^^Assegu-

15, los. VI, 20.

13.— Caspin. Potser la mateixa vila per Judas dellá del Jordá, relatats tam-

dita Casbon de I Mee. V, 36. L'autor bé en I Me. V, 24-55.

conta episodis de la guerra empresa
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rant amb moltes prometences que els deixaria anar sans, el deixaren

lliure per la salvació deis germans.

^^Eixint vers Carnion i el santuari d'Atargatis, occí vint-i-cinc mil

homes. ^'Després de la derrota i mort d'aquests, Judas acampa a

Efron, ciutat forta on habitava gent de tota raga; joves robustos

collocats davant de les muralles lluitaven amb braó; allí hi havia molt

d'aparell de maquines i de trets. ^^I havent invocat l'Omnipotent,

que amb el seu poder esmicola les forces deis enemics, prengueren

la ciutat sota el seu domini i abateren deis de dins vint-i-cinc mil

homes.

^^Sortint d'allí, marxaren contra la ciutat deis escites, que distava

de Jerusalem sis-cents estadis. ^"I com sia que els jueus establerts allí

donaven testimonianca que els escites els tractaven amb benvolenga

i que en dies de malauranga els mostraven benignitat, regraciant-

ios i exhortant-los a ésser benévols envers llur raga en l'avenir,

arrribaren a Jerusalem essent propera la festa de les setmanes.

^^Després de la festa anomenada Pentecostés, marxaren contra

Górgias, general d'Idumea. ^'Eixí amb tres mil infants i quatre-

cents cavallers. en escometre's, s'esdevingué que en caigueren

uns quants deis jueus. ^^Un cert Dositeu, deis de Baxenor, genet

valerós, arrapa Górgias, i agafant-lo per la clámide, l'arrossegava

amb forga, volent prendre el maleit en vida; pero un deis genets de

Trácia tirant-se al damunt d'ell, li talla el muscle, i Górgias fugí

vers Marissa.

Havent Iluitat molt de temps els d'Esdrín i estant fatigats. Judas

prega al Senyor que es mostrés aliat i capdavanter de la Iluita, ^^i en-

tonant en llengua nadiua el crit de guerra amb els himnes, s'abrao-

naren d'improvist contra els de Górgias i els derrotaren.

SUFRAGIS PELS DIFUNTS

Judas reuní l'exércit i ana a la ciutat d'OdoHam; en arribar el

dia seté, purificats segons costum, celebraren allí el sábat.

26.

—

Atargatis. Deessa siriana ado- peix i simbolitzava l'aigua com a prin-

rada sobretot pels ascalonites; eslava cipi de fecunditat de la naturalesa.

representada amb cap de dona i eos de



5o6 II DELS MACABEUS-XII, 39-XIII, 4

^^L'endemá anaren els de Judas, per tal com s'havia fet necessari,

a aixecar els cadávers deis que havien caigut per coHocar-los amb els

parents en les tombes deis pares. ^''I trobaren sota la túnica de

cadascun deis morts objectes sagrats de les ídoles de Jámnia, els

quals són prohibits per la Uei ais jueus ; i a tots fou palés que per

aquesta causa havien caigut. ^^I tots, beneint el Senyor que judica

amb justicia i fa manifest el que és ocult, *^es posaren en oració

demanant que el pecat comes fos del tot esborrat : i el géneros

Judas exhortava la multitud a mantenir-se sense pecat, havent vist

amb Uurs propis ulls el que havia succeit a causa del pecat deis que

caigueren.

havent fet una coliecta, enviá unes dues mil dracmes d'argent

a Jerusalem per oferir un sacrifici peí pecat, obrant molt santament

i noble, pensant en la resurrecció. **Car si no hagués esperat que

els que havien caigut ressuscitarien, cosa sobrera i vana hauria estat

de pregar pels morts; ^^considerava, encara, que per ais qui s'ador-

men pietosament está reservada una óptima recompensa; ''^sant i

pietós pensament era aquest. Es per aixó que féu un sacrifici expia-

tori per ais morts, per tal que fossin afranquits del pecat.

Guerra amb Antíoc

(C. XIII.) ^L'any cent quaranta-nou, els de Judas saberen que

Antíoc Eupátor venia amb moltes forces contra la Judea, ^ i amb ell

Lisias, el tutor i encarregat deis afers, portant cadascun un exércit

heliénic de cent deu mil infants, cinc mil tres-cents cavallers, vint-i-

dos elefants i trenta carros armats amb falcs.

^Se'ls afegi Meneiau, que exhortava Antíoc amb molta astúcia, no

pas per a la salvació de la patria, sinó pensant que seria constituit

en la dignitat. '^Peró el Rei de reis deixondí la ira d'Antíoc contra

40, Dt. ¥11, 25.

4'^. —P¿r ais gui s'alormen. Aquests psr aixó l'Església els ha adoptats en

vv. són un bell documsntper a demos- la seva liturgia, i per aixó també, i

trar la creenca antiga en la resurrecció es compren, Luter els considera apó-

futura i en l'existéncia del Purgatori; crifs.
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el malvat, i fent-li veure Lisias que ell era la causa de tots els mals,

maná, com és costum en aquell lloc, de fer-lo morir, portant-lo

a Berea. ^Hi ha en aquell lloc una torre de cinquanta colzades,

plena de cendra, amb una máquina que dona voltes inclinada per

totes bandes vers la cendra. ^Allí empenyen tots a la mort el reu

de sacrilegi o el qui s'ha excedit en certs altres crims. 'Talment

s'esdevingué de morir el transgressor de la Ilei: ni térra no rebéMe-

nelau. *Ben justament : per tal com havia perpetrat molts crims

contra Faltar, el íoc i les cendres del qual són purs, en la cendra

trobá la mort.

^El rei, dones, venia amb designis bárbars per a mostrar ais jueus

coses pitjors que les esdevingudes en temps del seu pare. Assaben-

tant-se'n Judas, maná al poblé de pregar nit i dia al Senyor per si,

com altres vegades, també ara venia en ajut "deis que anaven a és-

ser privats de la Llei, de la pátria i del sant temple, i perqué no per-

metés que el poblé, que tot just comencava a respirar, caigués sota

el domini de pobles blasfems. En haver fet tots ensems aixó i pregat

el Senyor misericordiós tres dies sense parar amb plors, dejunis i

prostració, Judas els féu una exhortació i els maná d'estar amatents.

^^I havent-ho tractat a soles amb els ancians, decidí que, abans que

l'exércit del rei entrés a la Judea i es fes senyor de la ciutat, sorti-

rien ells, i que l'empresa es decidís per l'ajut de Déu. ^^Posant la

seva sort en mans del Senyor de l'univers, exhortá els seus a lluitar

coratjosament fins a la mort per les liéis, el temple, la ciutat, la

pátria i les institucions , i féu acampar l'exércit prop de Modín.

^^Donant ais seus com a mot d'ordre «Victoria de Déu», amb mi-

nyons deis judicats més valents atacá de nit la tenda reial, occi en

el campament uns dos mil homes i el primer deis elefants amb els que

portava dins la torre. ^^I finalment ompliren el campament d'esglai i

de confusió, i es retiraren havent reeixit. ^'En apuntar el dia, estava

tot acomplert, grácies a la protecció amb qué el Senyor Tassistia.

5.—Vg. diu: «Erat autem in eodem in praeceps : inde in cinerem deiici

loco turris quinquaginta cubitorum iussit sacrilegum, ómnibus eum pro-

(=26 metres), aggestum undique ha- pellentibus ad interitiim.»

bens cineris: haec prospectum habebat
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^^El rei, dones, que havia pres un tast de l'audácia deis jueus,

temptejava els Uocs amb astúcia; ^^i ana a Betsur, phqz forta deis

jueus, pero fou rebutjat, rebatut, superat. ^°Als de dintre Judas

enviava el que era necessari. ^'Peró descobrí els secrets ais enemics

Rodocus, de l'exércit deis jueus: fou recercat, agafat, empresonat.

^-Segona vegada parlamenta el rei amb els de Betsur, els allargá la

má, prengué la llur i es retirá. Ataca els de Judas; fou ven^ut.

Hagué esment que Filip, deixat a Antioquia encarregat deis afers,

s'havia revoltat, i en fou consternat; es mostrá suplicant amb els

jueus, es subjectá, jura tot el que era just, es reconcilia, oferí un

sacrifici, honra el temple i el lloc.

^*AcolIí el Macabeu i el féu general des de Ptolemaida ais gerre-

nians. ^^Se'n vingué a Ptolemaida. Els ptolemaites reberen mala-

ment els tractats, car tenien gran temen^a, i volien anuHar el que

havia estat estatuít. Lisias puja a la tribuna, ho defensa tant com

pogué, els convencé i apaivagá, els torna benévols i regressá a

Antioquia.

Així ana Tatac i la retirada del rei.

Traició d'Alcim

(C. XIV.) ^Passats tres anys, els de Judas s'assabentaren que

Demetri, fiU de Seleuc, fent-se a la vela des del port de Trípolis amb

gran exércit i esquadra, ^s'havia apoderat del país, fent morir Antíoc

i el seu tutor Lisias.

^Un tal Alcim, que havia estat abans pontífex i que voluntária-

ment s'havia contaminat en temps de la confusió, pensant que de

cap manera no hi havia salvació per a ell ni accés a Faltar sant, *es

presenta al rei Demetri l'any cent cinquanta-u portant-li una corona

d'or i una palma i, a més d'aixó, una branca d'olivera de les usuals

en el temple, i aquell dia resta quiet.

I.

—

Demetri. Cf. la nota a I. Mee. ciutais, puix que estava integrada per

VII, 1-4. — Trípolis. Ciutat fenicia i les tres colónies de Sidon, Tir i Aradus.

port de mar, en la costa de Siria, al 4.

—

L'any cent cinquatita-u deis grecs

nord de Sidon. Trípolis significa tres és el 161 a. J. C.
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*Peró collint una avinentesa favorable a la própia foUia, cridat al

consell per Demetri i preguntat en quina disposició i voler estaven els

jueus, ^respongué: Aquells deis jueus que s'anomenen assideus, deis

quals és cabdill Judas el Macabeu, fomenten la guerra i es revolten,

no deixant que el reialme estigui en pau
;

per aixó, privat de la dig-

nitat hereditaria, vuU dir del pontificat, he vingut per segona vega-

da, ^en primer lloc, pensant sincerament en els interessos del rei,

en segon lloc, mirant pels meus ciutadans, car per la temeritat deis

que abans he dit, tot el nostre poblé sofreix no poques miséries.

^Conegudes aqüestes coses, tu, oh rei, mira peí nostre país i peí

nostre poblé oprimit, segons l'afable benvolenca que tens envers

tothom. ^°Car mentre Judas viurá, és impossible de teñir pau en

els afers públics. ^^Dites per ell aqüestes coses, tot seguit els altres

áulics, mal disposats envers Judas, atiaven Demetri.

Nicanor

^^Cridant tot seguit Nicanor, que havia estat elefantarca, i nome-

nant-lo general de la Judea, ^^U dona ordres per escrit d'occir el

mateix Judas, de dispersar els seus companys i de constituir Alcim

pontífex del máxim temple. ^*Els gentils que havien fugit déla

Judea davant Judas s'ajuntaven a ramats a Nicanor, creient que la

dissort i les calamitats deis jueus serien per a ells una bona fortuna.

^^Assabentats de l'entrada de Nicanor i de l'atac deis gentils,

coberts de térra pregaven Aquell que des deis segles havia establert el

seu poblé i sempre palesament havia tingut cura de la seva heretat.

^^Al manament del cabdill, partiren immediatament d'allí i es topa-

ren amb ells al vilatge de Dessau.

"Simó, germá de Judas, s'havia escomes amb Nicanor; pero

tingué un lleuger fracás, degut al sobtós silenci davant l'arribada deis

contraris. ^*A1 mateix temps, Nicanor, tenint esment de la valentía

deis de Judas i de llur intrepidesa en les Iluites per la patria, sentí

temenga de fer el judici de sang; '^per aixó enviá Posidoni, Teodot

i Matatías per tal d'oferir i acceptar la pau.
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^°Havent-hi hagut molta reflexió sobre aixó i havent-se comu-

nicat el cabdill amb l'exércit, veient-se ciar el parer per vots unáni-

mes, consentiren a fer tractes. ^^S'assenyalá dia en el qual anirien

privadament al mateix lloc. S'hi dugueren seients d'honor per a

cadascun i coHocaren els seients. ^-Judas disposá homes armats

preparats en llocs avinents, no fos que es produís de sobte alguna

malifeta de part deis enemics; i tingueren la conferencia amb

harmonía.

^•''Nicanor sojornava a Jerusalem i no féu res d'inconvenient : ans

acomiadá les multituds que se li havien afegit com ramats. ^* Tenia

sempre Judas davant la seva fag i s'abellia de cor envers el baró.

Li aconsellá que es casés i emmainadés ; i es casa, visqué felic i

fruí de la vida.

-"Alcím, veient llur mútua benvolenca i prenent els tractats fets,

ana a Demetri i li digué que Nicanor portava de cap desígnis con-

traris al bé de l'Estat, car havia assenyalat per successor seu Judas,

enemic del reialme. ^'El rei, posant-se furiós i excitat per les

calúmnies del criminal, escriví a Nicanor dient que veia amb mals

ulls els tractats i que manava que el Macabeu fos enviat tot seguit

engrillonat a Antioquia. Nicanor, en saber-ho, s'entristí i li sabia

molt greu d'anuHar els convenís, no havent fet el baró res d'injust,

^^Peró no essent possible de resistir al rei, sotjava una avinentesa

per a acomplir-ho amb una estratagema. ^''Peró el Macabeu, veient

que Nicanor es comportava envers ell amb més reserva i que tenia el

tráete ordinari més esquiu, pensant que la reserva no era per a res de

bo, aplegant no pocs deis seus, s'amagá de Nicanor.

^^L'altre, adonant-se d'haver estat burlat noblement peí baró,

entrant en el máxim i sant temple quan els sacerdots oferien els

acostumats sacrificis, maná que el baró fos Iliurat. ^^Contestant

amb jurament que no sabien on podia ésser el que cercava, estengué

la dreta contra el Temple ^^í jura aixó: Si no em Iliureu Judas

engrillonat, d'aquest recinte de Déu en faré una planúria, destruiré

l'altar i bastiré ací un temple gloriós a Dionis. ^*Dit aixó, se n'aná.

Els sacerdots, aixecant les mans al cel, pregaven a Aquell que
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sempre ha Uuitat peí nostre poblé, dient així : ^^A Vós, Senyor,

que no teniu fretura de res, plagué que el temple on habiteu fos

entre nosaltres
; ara, dones, Senyor, sant de tota santedat, guar-

deu per sempre incontaminat aquest temple purificat ía poc.

Razias

^^Fou denunciat a Nicanor un tal Razias, deis vellards de Jerusa-

lem, baró amant deis ciutadans, de molt bella anomenada, i que per

la seva benvoIen(;a era apeHat pare deis jueus. ^^Car en els temps

anteriors, llavors de la separació, s'havia atret acusado de judais-

me i havia arriscat el eos i la vida peí judaisme sense cap defa-

llenca.

Volent Nicanor fer palesa la mala voluntat que tenia ais jueus,

enviá més de cinc-cents soldats per a agafar-lo. ^"Car li sembla que,

agafant aquest, els causaría un gran mal. estant a punt la tropa

de prendre la torre i for^ant la porta de l'atri, i ordre havent estat

donada de portar foc i calar-lo a les portes, encerclat per totes ban-

des, es tira sobre la seva espasa, *^preferint morir generosament a

caure en mans deis malvats i ésser ultratjat d'una manera indigna de

la seva noblesa.

*'Peró com sia que, per la precipitació de la Uuita, el cop no fou

certer i les turbes s'arruaven a les portes, corrent amb valentia a dalt

del mur, es llanca coratjosament damunt de les multituds. **Reti-

rant-se elles a correcuita, es féu un ciar i ana a parar al mig del buit.

Tenint encara un alé de vida i encés de cólera, s'alcá regalant un

dolí de sang i amb cruels ferides, i travessá corrent les turbes, *^i es

posa dempeus damunt d'una pedra escarpada
;
ja completament des-

sagnat, s'arrencá les entranyes i, agafant-les amb les dues mans, les

llangá a les turbes ; i invocant el Senyor de la vida i de l'esperit

perqué les hi tornés altra volta, d'aquesta manera fina.

42. — Si bé podem salvar la intenció contra el suprem domini de Déu, al

de Razias, el suícidi sempre és un pecat qual pertany la vida i la mortdels homes.
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Desfeta de Nicanor

(C. XV.) ^Nicanor, sabent que els de Judas eren pels indrets de

Samaria, volgué escometre'ls el dia del descans amb tota seguretat.

^Dient-li els jueus que per íorq^. el seguien : De cap manera no

vulguis anorrear-los tan ferotgement i bárbara, ans dóna gloria al dia

distingit amb santedat peí que tot ho veu, ^ aquest home, tres ve-

gades malvat, demaná si hi havia al cel un senyor que manés de

celebrar el dia del sábat; *i contestant-li : Hi ha un Senyor vivent,

el que té poder en el cel, que maná d'observar el seté dia, I'altre

digué :
^ I jo, que tinc poder a la térra, mano de prendre les armes

i acomplir les conveniéncies reials. Malgrat aixó, no pogué portar a

terme el seu mal designi.

Nicanor, redre^ant-se amb tota seguretat, esperava d'erigir un

trofeu comú amb Judas i els seus. Pero el Macabeu estava sempre

persuadit amb completa esperanza d'obtenir l'assisténcia del Senyor,

*i aconsellava ais seus de no témer l'atac deis gentils, pensant en

els socorsos que el cel els havia concedit i que també ara esperessin

que la victoria seria per a ells de part del Totpoderós; ^encoratjant-

los amb la Llei i els profetes i recordant-los els combats que havien

portat a terme, els féu més coratjosos. ^''I en haver reanimat llur

coratge, els dona ordres fent-los albora palesa la perfidia deis gentils

i la violació deis juraments. ^^Armá cadascun d'ells, no pas amb la

seguretat d'escuts i llances, sino amb el conhort de bones páranles,

contant-los un somni digne de fe amb el qual els alegrá tots. ^^Era

així la visió

:

Onias, el que fou pontífex, baró venerable i bo, de presencia mo-

desta, suau en les maneres i de paraula decorosa, i que s'havia aplicat

des de la infantesa a totes les práctiques de la virtut, estenent les

mans, pregava per tot el poblé deis jueus. Després li aparegué

també un baró que es distingia per l'ancianitat i la dignitat ; home

d'aspecte admirable i voltat d'una majestat egregia. Onias prengué

1, I Mee. Til, 16.
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la paraula i digué : Aquest és l'amic deis germans, el que prega

molt peí poblé i per la ciutat santa, Jeremías, el profeta de Déu. ^^I

allargant Jeremías la dreta, dona a Judas una espasa d'or, í en donar-

la, dígué aíxó : ^^Pren l'espasa santa, present de Déu, amb la qual

ferírás els enemícs.

Anímats per les paraules de Judas, totes belles í aptes per a

estimular el valor í donar víríor a les ánímes deis joves, resolgueren

de no acampar, ans escometre coratjosament, í abraonant-se amb

tota valentía, decidir l'afer, per tal com perillaven la ciutat, les coses

santes i el temple. ^^Car el neguít que tenien per les mullers i els

filis i també pels germans i parents no era pas el més gran ; el més

gran i el primer era peí temple consagrat. Hí havía entre els que

romanien a la ciutat no petita angoixa, neguitosos com estaven peí

conflicte de fora.

esperant tots quin seria el desenlia^, i acostant-se ja els ene-

mies, i arrenglerades les forces, i coHocats els elefants en lloc oportú

i la cavalleria disposada a les ales, esguardant el Macabeu la presen-

cia de les forces, i l'aparell divers de les armes, i la ferotgia de les

bésties en llocs avinents, alcant les mans al cel, invoca el Senyor que

fa meravelles, car sabia que no és per les armes com ell decideix,

ans dona la victoria ais qui en són dignes. Digué pregant d'aques-

ta manera

:

Tu, Senyor, enviares el teu ángel en temps d'Ezequias, rei de

Judea, i occí fins a cent vuitanta-cinc mil homes del campament de

Sennaquerib. ^^Ara, dones, Senyor deis ceis, envia l'ángel bo

davant de nosaltres per a temen^a i terror. Amb la fortalesa del teu

bra^, ^*siguin colpits els que vénen amb blasfémies contra el teu

poblé sant. I així digué.

Els de Nicanor avangaven al so de trompetes i de cants guerrers,

pero els de Judas amb invocacions i pregarles es barrejaren amb

els enemics. ^'I Iluitant amb llurs mans i pregant en Uurs cors a

Déu, en tombaren no menys de trenta-cinc mil, alegrant-se en gran

manera de la manifestació de Déu.

22, Sup. VIII, 19.
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Finida la contesa i desbandant-se amb joia, s'assabentaren que

Nicanor havia caigut amb l'armadura. Entre clamors i aldarull,

beneien Déu en Uengua patria. ^''I aquell que tot sencer en eos i

ánima era el cabdill de la defensa deis ciutadans i que havia guardat el

bon afecte de la joventut envers els compatriotes, maná que tallessin

el cap de Nicanor i la má amb el muscle, i el portessin a Jerusalem.

^^Arribat allí i cridant els compatriotes i els sacerdots que eren

davant de l'altar, féu anar a cercar els de la ciutadella. I mostrant

la testa del malvat Nicanor i la má que el blasfem havia estés contra

la santa casa del Senyor de tot, el magnificá. tallant la llengua

de l'impiu Nicanor, digué que a bocins la donessin ais ocells i que

el premi de sa follia fos penjat en fa^ del temple.

tots feien muntar al cel les lloances del Senyor que s'havia

manifestat, i deien : Lloat sia el que ha conservat incontaminat el seu

temple.

^^Lligaren la testa de Nicanor a la ciutadella, visible per a tots,

com senyal palés de l'ajut del Senyor.

Determinaren tots amb un comú decret que de cap manera no

fos deixat sense celebrar aquest dia ;
^' que es tingués la celebració

el dia tretze del mes dotzé — que es diu Adar en llengua siríaca, —
un dia abans del dia de Mardoqueu.

Final

'^Així, dones, s'esdevingué el referent a Nicanor, i havent estat

des de llavors posseida la ciutat peis hebreus, jo també finiré ací la

narració. Si ha estat amb composició bella i encertada, aixó és

el que jo volia; pero si de manera vulgar i mediocre, és tot el que

jo podía atényer. '*°Així com beure vi sol, com igualment aigua

sola, és perjudicial
;
pero el vi barrejat amb aigua és agradable i causa

un plaer deliciós, així també el bon ordenament de la narració de-

lecta les orelles d'aquells qui s'escauen a llegir la historia.

I aquí será la cloenda.

dialecte que parlaven aleshores els jueus

^o.—Matiá. Vegeu I Mee. VII, 47. de Palestina.

—

Dia de Mardoqueu. Fes-

37.

—

Llengua siríaca. Siro-caldeu, ta deis Purim; vegeu Esth. IX, 19 ss.



TAULA

ESDRAS I NEHEMIAS

Noticia preliminar 3

ESDRAS

Primera part

La tornada de l'exili

I. L'edicte de Ciriis:

Contingut de l'edicte 7

La partenga 8

IL Llisía deis qui tornaren amb Zorohahel:

Llista de families del poblé 9

Sacerdots, levitas i altres servidors del Temple 10

Families d'origen no provat 11

Total de la comunitat 11

Ofrenes del Temple 12

III. Comenfument de la restauració del Temple:

Restabliment de Faltar i deis holocaustos 13

Reedificació del Temple 13

IV. Oposició deis samaritans a la construcció del Temple:

Pretensions deis samaritans 14

Destorben la construcció 15

V. S'oposen els samaritans a l'alfameiil de les niuralles:

Lletra a Assuer 15

Lletra a Artaxerxes 16

Altra lletra a Artaxerxes 16

Resposta d'Artaxerxes 17

Es paralitzen les obres • 17

21 -AKIIC TESTAMBNI V



3i6 TAULA

VI. Acabavient i dedicado del Temple:

Es reprén la construcció del Temple i8

Lletra del govemador al rei 19

Resposta de Darius 20

El Temple és reedificat 21

Dedicació del Temple 21

Celebració de la Pasqua 22

Segona part

L'acció d'Esdras

I. U escriba Esdras va a Jenisalem:

Viatge d'Esdras 23

Firma d'Artaxerxes 24

Esdras dona grácies a Déu 25

II. Llisles genealógigues i noticia del viatge:

Llista deis caps de familia que acompanyaren Esdras 26

Parten^a, viatge i arribada 28

III. Esdras ordena de repudiar les dones estrangeres

:

Esdras és assabentat del desordre 28

Oració d'Esdras 29

Penediment del poblé 30

Llista deis culpables 32

NEHEMIAS o SEGON D'ESDRAS

Primera part

Reconstrucció de les muraJles de Jerusalem:

Nehemias s'assabenta de la dissort deis jueus 35

Pregaría de Nehemias 36

Demana Nehemias comiat al rei 37

Reconeixement de les muralles 38

Reconstrucció de les muralles i portes de Jerusalem 39

Escarns deis enemics 42

Pregaría de Nehemias 43

Nehemias pren precaucions contra els enemics 43

Abolició de la usura 44

Caritat de Nehemias 46

Paranys deis enemics d'Israel 46

Acabament de l'obra 48

Precaucions per a la guarda de les portes 48

Troballa de la llista deis qui pujaren amb Zorobabel 48

Ofrenes d'alguns particulars 51



TAULA 317

Segona part

Reformes reügioses i politiques:

Lectura de la Llei 52

Fesra deis Tabernacles 53

Peniténcia pública d'Israel 54

Oració deis levites 55

Renovació de l'alian^a 58

Repartiment deis filis d'Israel entre Jerusalem i les ciutats de Judá . 60

Llista deis sacerdots i levites que pujaren amb Zorobabel i Josué . . 62

Grans sacerdots 62

Caps de familia sacerdotals 62

Caps deis levites 63

Dedicació de la muralla 63

Reorganització del cuite 64

Foragitament deis estrangers 65

Malifeta d'Eliasib 65

Obliga a presentar les porcions legáis 66

Corregeix les profanacions del sábat 66

Retreu els qui esposaven dones estrangeres 67

Conclusió 68

TOBIAS

Noticia preliminar 71

Primera part

La virtut provada 79
La caritat de Tobias ocasió de la seva ceguesa 82

Probitat de Tobias 84

Oració de Tobias 84

Les penes de Sara 85

Oració de Sara 86

Segona part

La virtut recompensada:

La bondat del Senyor envers Tobias i Sara 87

Intervenció de l'ángel Rafael enviat peí Senyor 89

Primera etapa del camí 91

Retom a Nínive. Partenga d'Ecbatana 98

Arribada a Nínive 99
L'ángel es revela a Tobias loi



318 TAULA

Epíleg

Cántic de Tobías 104
Darrers anys del vell Tobías 106

JUDIT

Nolicia preliminar m
SeCCIÓ 1/ L'ÁSIA OCCIDENTAL REBUTJA EL JOU DELS ASSIRIS

Campanya de Nabucodonosor contra Arfaxad 115

Secció 2^ Primeres campantes d'Holofernes

Holofernes envíat peí reí 117

Primera campanya 118

Submissió de viles í pobles 119

Secció 3.'^ Resistencia d'ísrael

La temenga 120

Mesures de defensa 120

Penitencia i oracíó 121

Secció 4.^ Historia o'AauiOR

Historia d'ísrael recontada per un fill d'Ammon 122

Ira del cabdill assiri 124

Secció 5.* Missió de Judit

Holofernes posa setge a Betúlia 125

L'angoixa a Betúlia 126

Judit promet Talliberament 128

Pregaría de Judit 131

Secció 6." Judit coratjosa

Ageni;ament vistos 135

Judit es guanya Holofernes 155

Judit mata Holofernes 138



TAULA 319

Secció 7.* Desfeta dels assiris

Lloances de Judit 139

Terror dels assiris 141

Desfeta dels assiris 142

Cántic de Judit 144

ESTER

Noticia preliminar 149

Primera part

El poblé jueu amenufat de mort

Repudi de la reina Vasti 155

Elecció d'Ester 157

Mardoqueu contreu mérits davant el rei 159

Aman i el decret d'extermini contra els jueus 160

Angúnia dels jueus i el determini d'Ester 162

Segona part

Salvado del poblé juea

El convit d'Ester

.

16$

Aman prepara el patibul per a Mardoqueu 166

Els honors capgirats 166

Ester salva el seu poblé 168

Es revocat l'edicte contra els jueus 169

La festa dels Purim 172

SüPLEMENTS DEüTEROCANÓNICS

Somni de Mardoqueu 175

Descobriment d'una conspiració 177

L'edicte contra els jueus 177

Pregária de Mardoqueu 178

Oració d'Ester 179

Ester, impulsada per Mardoqueu, es presenta al rei ...... 180

Revocació de l'edicte d'Aman 182



}20 TAULA

I I II DELS MACABEUS

Noticia preliminar 187

LLIBRE I DELS MACABEUS

Historia preliminar de l'alcament dels Macabeus

I. Causc's de l'alfament:

Introducció. Els Diádocs 199

Antíoc i els mals jueus 200

Espoliació del Temple per Antioc 201

Lamentació 202

Atac d'ApoHoni 202

Lamentació sobre el Temple 203

Edicte rellgiós d'Amioc. Persecució 203

II. Ocasió de Valfayuent:

La familia de Matatías 205

Lamentació sobre Jerusalem 205

Gesta de Matatías 206

Comengament de les Iluites 207

Darreres benediccions i mort de Matatías 208

Primera part

Gestes de Judas Macabeu

I. Fins a la purificado del Temple:

Lloances de Judas 2 r

Victóries sobre ApoHoni i Serón 212

Antioc dóna ordres a Lisias 213

Es preparen els dos exércits 214

Derrota de Nicanor . 216

Primera campanya de Lisias 218

Purificació del Temple 219

Dedicació del Temple 220

II. Altres combats i victóries fins a la mort de Judas:

Lluites contra els pobles veíns 221

Campanyes de Galilea i Galaad 222

Desfeta de Josep i d'Azarias 225

Campanya del sud 225

Mort d'Antioc 226

Els renegats demanen l'auxili del rei 227

Campanya de Lisias i Eupátor 228

La pau. Perfidia del rei 230



TAULA 521

Demetri i Alcim ... 230

Campanya de Báquides 231

Campanya de Nicanor 232

El dia de Nicanor 233

La fama deis romans arriba a Judas 234

Alianca amb els ronians 235

Derrota i mort de Judas 236

Segona part

Gestes de Jonatás

I Primers combáis:

Jonatás és elegir cabdill 238

Maldat i cástig deis jambrites 239

Combat a la vora del Jordá 239

Fortaleses de Báquides 240

Mort d'Alcim 240

Tercera guerra amb Báquides. La pau 241

II. Relacions amb els reís de Siria:

Demetri i Alexandre cerquen l'amistat de Jonatás 242

Noves ofertes de Demetri 243

Es consolida el poder d'Alexandre 245

Noces de Ptolemaida. Jonatás és honorat 245

Demetri II. Victoria de Jonatás sobre ApoUoni 247

Alexandre és vengut i mort 248

Jonatás s'entén amb Demetri 249

Jonatás ajuda Demetri 250

Antíoc VI. Jonatás Iluita com aliat seu 252

III. Relacions amb altres paisas i amb Trifó:

Legacions ais romans i ais espartans 253

Noves campanyes de Jonatás i Simó 254

Jonatás fortifica Jerusalem 255

Perfidia de Trifó 255

Tercera part
I. Govern de Simó:

Simó és elegit princep 257

Mort de Jonatás 258

Sepulcre deis Macabeus 258

Els jueus assoleixen l'autonomia 259
Cauen en poder deis jueus Gázer i l'Acra 260

Demetri és fet presoner 260

Cántic de la pau sota el govern de Simó 261

Renovació de les aliances 262



^22 TAULA

Document deis mérits de Simó 265

II. Darreres gestes de Simó:

Antíoc VII favorable a Simó 265

Lletres deis romans favorables ais jueus 266

Antioc VII es posa en contra de Simó 266

Campanya de Cendereu 267

Assassinat de Simó 268

Salvació de Joan Hircá 269

LLIBRE II DELS MACABEUS

Introducció

Lletra primera ais jueus de l'Egipte 271

Lletra segona 272

Próleg de l'Autor 275

Primera part
Persecucions:

Heliodor 277

HeUenització deis jueus 280

Pontificat de Menelau 282

Prodigis al cel 284

Mort de Jasó 284

Crueltats d'Antioc 285

Persecucions 286

Martiri d'Eleazar 287

Martiri de set germans 289

Victóries de Judas 292

Cástig d'Antíoc 295

Purificació del Temple 297

Segona part

Antioc Eupátor 298

Górgias i Timoteu 298

Desfeta de Lisias "300

Aliances 301

Més victóries 303

Sufragis pels difunis 305

Guerra amb Antíoc 306

Traíció d'Alcim 308

Nicanor 309

Razias 311

Desfeta de Nicanor 312

Final 314



ESMENES

Pág. Linia On Jiu Ha de dir

4 19 a J. C a. J. C.

18 2 en noin del Déu d'Israel, ais ais Jueus que eren a Judá ¡ a

Jueus, que eren a Judá i a Je- Jerusalem en nom del Déu
rusalem d'Israel, que era damunt

d'ells.

35 n. I, 1. I deebarim debarim

39 n. I, 1 10 i h i hi

61 15 propósits prepósits

72 20 Chroni Chrom.

79 4 del assiris deis assiris

125 19 innova ennová

132 25 22 12

156 26 innovar-t'ho ennovar-t'ho

140 r les vol taren la voltaren

141 21 innova ennová

143 3 innovat ennovat

1)8 n. 5-6, 1.
5 tempre tempere

159 21 facultad reia facultat reial

161 I ots tots

» n. 7, 1. 3 um lum

178 n. 13, 1. 5 oriental orientáis

249 n. 7, 1. 1-2 que é que té

291 I bon bons

297 25 tirses tirsos





AQUEST CINQUÉ VOLUM DE LA SAGRADA BÍBLIA, ANOS-

TRADA PER CURA I A DESPESES DE LA FUNDACIÓ

BÍBLICA CATALANA, FOU ACABAT D'ESTAM-

PAR ALS OBRADORS DE LA TIPOGRA-

FIA EMPORIUM EL DIA XXIV DE

SETEMBRE, FESTA DE NOSTRA

DONA DE LA MERCÉ, DE

L'aNY DE GRACIA

• MCMXXXV •












