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JEREMIAS





NOTICIA PRELIMINAR

Vida del profeta en relació amb els esdeveniments de l'época.—
Jeremías, fill del sacerdot Helcias, fou originan d'Anatot, ciutat sacerdo-

tal al nordest i a una hora de camí de Jerusalem.

Degué néixer entre el 655 i el 650. Així es desprén de les dades auto-

biográfiques que projecta el Llibre referents a la vocació de Jeremías

al ministeri profétic, esdevinguda l'any tretzé del regne de Josias, és a

dir, en 626 (Jr. I, 2 ss.). El profeta, en efecte, ai-lega la seva inexperta

minyonia per a exercir una representació pública, i és sabut que segons

els costums del seu poblé ningú no es creía autoritzat a ocupar un cárrec

oficial fins a l'entorn deis trenta anys.

El desplegament de la missió del Vident d'Anatot no fou gens fácil, puix

que li tocá d'actuar en una de les époques més calamitoses de la historia

hebrea. No és sorprenent, dones, que les catástrofes públiques el consti-

tuissin més aviat fitó d'impopularitat enfront deis seus contemporanis (Jr.

XV, 10-11); pero a mesura que els fets posteriors vingueren a donar-li la

raó, la seva figura s'imposá com una de les més prestigioses en el procés

de la Revelació divina.

La cort a Israel i la part del poblé que es deixava arrossegar peí partit

egiptófil, estaven desorientadíssimes en materia religiosa i política. Peí

que fa a l'exterior, els reís no saberen situar-se davant deis dos grans

colossos d'una civilització pagana enlluernadora, els egipcis i els caldeus.

Uns i altres cobejaven la Palestina com un pont per a estendre llurs im-

mensos dominis. Des delpunt de vista de la religió de Jahvé, tots els reís

que conegué el nostre profeta, llevat de Josias, foren veritablement desas-

trosos, perqué oblidaren la mateixa esséncia teocrática de la institució

monárquica a Israel.

Així Manassés (693-639) afavoria els cuites idolátrics (II Rg. XXI,

2 ss.), i el seu fill Amon encara fou més exageradament afeccionat a les

abominacions estrangeres.
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El rei Josias, conscient de Porigen diví del seu poder, emprengué dues

grans campanyes de reforma religiosa, l'una l'any dotzé del seu regnat,

l'altra l'any divuité. Volia, en efecte, que tot estigués sotmés a les nor-

mes de l'ideal mosaic, a base del Llibre de la Llei, retroba! dins el Temple.

Es dona per segura la coHaboració activa i eficac de Jeremías en. la res-

tauració del cuite jahveista: una compenetració i identitat de parers en la

realització de Pesmentada reforma no podía deixar d'existir (Jr. XI, 1-6 ss.).

Advertim al lector que no cal imaginar-se un profeta en la historia bí-

blica com un home que ens hagi donat tota la seva acció en poemes es-

crits, o del qual la missió es cenyís a predir l'esdevenidor ; ans el seu

comés era amplíssim, i abracava tot el que cabés dins la noció d'emissari

de Jahvé : a la seva autoritat no podia sostreure's cap individu a Israel,

ni cap classe social, ni cap institució pública, ni que fos la monarquía o

el sacerdoci.

Malauradament, el piados rei Josias trobá la mort massa aviat a la batalla

de Maggeddo — l'any 608— quan havia sortit contra l'invasor egipci

Necao II (610-594). Segons el llibre de II Cron. XXXV, 25, Jeremías

compongué una complanta per la mort del malaguanyat monarca.

L'ortodóxía monoteísta del profeta no trobá ja ressó dins la cort de

Joacaz — per akre nom SeHum— fill segon de Josias i successor d'ell en

el tron de Judá. Regná tres mesos, fou deposat peí rei d'Egipte i dut

presoner cap a les terres del Nil (Jr. XXII, 10 ss.).

El reemplacá el ñll gran de Josias, Joaquim, que també aná pels ca-

mins de la injusticia i de l'opressió (Jr. XXII, 13-19). L'any quart de

Joaquim (60 >) — vegeu Jr. XLVI, 2 ss. — Nabucodonosor, informat déla

política antibabilónica que menava el petit rei de Judá, caigué amb el

seu poderos exércit sobre Jerusalem i ordená la primera deportació

jueva a Babilonia. Entre els captius figurava el jove i noble profeta

Daniel.

Joaquim continua en el tron; pero, infidel ais pactes, es revoltá. Quan

Nabucodonosor torna en persona contra Jerusalem per prendre la seva

venjanca, i l'assetjá (597), Joaquim ja era mort.

L'havia succei't, sempre amb autorització babilónica, el seu fill Joa-

quín — per altre nom Jeconias — el qual regná solament tres mesos. Cai-

guda Jerusalem, Nabucodonosor l'enviá a Babilonia, carregat de cadenes,

juntament amb la reina mare, la cort reial, l'aristocrácia — en majoria

obstinadament egiptófila— i s'endugué un enorme botí de guerra, tret

sobretot de l'espoliació del temple.

Joaquín restá en rehenes a Babel durant trenta-set anys, fins a l'elecció

d'Evil-Merodac, successor de Nabucodonosor (Jr. LII, 31-34).
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A Judá fou imposat per reí l'oncle del deportat, Matanias, a qui el do-

minador féu prendre el nom de Sedecias, en senyal de vassallatge.

El regne de Sedecias és l'últim i el més trágic de la historia de Jerusa-

lem. Home feble i sense carácter, es rebeHá contra Nabucodonosor,

malgrat la fe jurada, confiant en un ajut egipci que no arribá. Fou ales-

hores que els caldeus, cedint a la ira, arrasaren la Ciutat santa (a. 586).

Sedecias, carregat de cadenes, fou dut primerament a Rebla, on els

caldeus, abans de Devar-li els ulls, degollaren en preséncia d'ell tots

els seus filis, i per fi a Babilonia. En el país de Judá, sempre a mercé

deis conquistadors, restá com a governador Godolias, que s'havia esta-

blert a Masfa
;
pero aviat caigué en un parany del partit egiptófil, que

l'assassind.

Mai en cap avinentesa no mancaren l'avís i el consell del profeta Jere-

mías, el qual, per salvar la pátria de tants terribles desastres, havia sempre

orientat el país cap a la práctica del veritable jahveisme i cap a una polí-

tica internacional realista. A causa de la seva actitud, fcrma en tots dos

aspectes, el profeta bagué de sofrir persecucions acarnissades deis reís

Joaquim, Joaquín i Sedecias, i més encara del partit egiptófil, antijahveista.

Quan els caldeus entraren a sang i a foc dins la Ciutat santa, trobaren

Jeremías en presó (vegeu Jr. XXXVII, 1-3. 6 ss.
;

11-15. 19 ss.

;

XXXVIII, 4-13, 14-28); en fou alliberat per ells, i restá sempre a

Judea. Mort Godolias, amonestá encara els seus connacionals, temorosos

del cástig, que no fugissin a Egipte
;
pero fou ell mateix endut per forca

a Tafnes (Egipte) junt amb Baruc i d'altres amics (vegeu Jr. XLII). Allí

el profeta publicá els darrers vaticinis contra els seus connacionals ido-

latres i contra el mateix Egipte. Quant de temps sobrevisqué, on i com
morí, s'ignora. Segons una tradició, fou lapidat pels mateixos jueus a

Egipte; segons una altra, dut a Babilonia peí mateix Nabucodonosor cap

al 568, quan atacava Egipte.

Text i composició del Llibre. — El Llibre de Jeremías ens ha estat

transmés en dues recensions, hebraica i grega, les quals, per bé que con-

corden quant al contingut substancial, discrepen considerablement en l'or-

dre de les mitéries i en el text. La grega, o siguí la versió deis Setanta,

apareix, en efecte, deliberadament abreujada, així com també la disposí-

ció deis vaticinis evidentment hi obeeix a un pía preconcebut, i sembla

ajustar-se millor a la successió cronológica. Sense voler prejutjar les

diverses qüestions relatives ais dos textos, hem seguit en la nostra versió

l'hebraic, tenint en compte, quan ha calgut, el deis Setanta. Ambdues
recensions són considerades i usades per l'Església com a autentiques.
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El Llibre de Jeremías conté discursos i oracles emesos en l'espai de

quaranta anys (626-586), i algunes seccions históriques.

Es pot estructurar en :

Próleg (I, 1-19) sobre la vocació profética de Jeremías.

Primera part (II, i-XX, 18): vaticinis sobre Judá i Jerusalem.

Segona part (XXI, i-XXIX, 31): anuncis de la ruina de Jerusalem.

Tercera part (XXX, i-XXXIII, 26): profecies messiániques.

Quarta part (XXXIV, i-XLV, 5): diverses narracions i oracles.

Cinquena part (XLVI, i-LI, 64): oracles contra les nacions enemi-

gues d'Israel.

A l'obra originária del profeta són afegits alguns breus apéndixs, com
el que conté (cap. LII) els fets posteriors a la destrucció del reialme ju-

daic. El to del Llibre és certament variat, pero tot en ell entra plenament

dins un pía orgánic, que presideix la idea dominant, el tema únic del

profeta: la Justicia divina. Tot ell resplendeix de punyent eloqüéncia,

vivificada per una cálida cordialitat.



PROLEG

LA VOCACIÓ DE JEREMIAS

(i, 1-19)

TÍTOL GENERAL

(C. I.)
1 Paraules de Jeremías, fill d'Helcias, d'entre els sa-

cerdots que vivien a Anatot, a la contrada de Benjamí, 2
a qui

escaigué paraula de Jahvé, en dies de Josias, fill d'Amon, rei de

Judá, en l'any tretzé del seu regnat. 3
I també escaigué en dies

de Joaquim, fill de Josias, rei de Judá, fins a la fi de l'any onzé de

Sedéelas, fill de Josias, rei de Judá, fins a la deportado de Jerusa-

lem, en el mes cinqué.

La VOCACIÓ AL MIN1STERI PROFETIC

M hi hagué paraula de Jahvé a mi, dient :

5 Abans de maurar-te en l'úter, et coneguí,

i abans que tu eixissis del sí, et vaig consagrar

;

profeta per a les nacions vaig fer-te.

5. — Et vaig consagrar. De llarg

temps el Senyor havia decidit aquesta

vocació del Profeta. Hem tradui't el verb

cadash en sentit de consagrar, o destinar

per a una funció sagrada, com siguí que
l'esmentat verb no sempre es restrin-

geix a la significació de santificar, treu-

re una taca legal o moral, sinó que
també és usat en la forma pi'el en el

sentit de preparar, destinar amb acció

propiciatoria a alguna cerimónia ritual,

o alguna finalitat volguda per Déu.

Cf. Jr. VI, 4; XXII, 7; LI, 27; Is.

XIII, 3. I aquesta és la interpretació

de Sant Efrem, Teodoret, Maldonado,
Sánchez, Estius,Condamin. D'altra ban-
da no es pot objectar que amb aquesta

versió resulti una fautologia, perqué res-

ta tanmateix un paraleHisme de tres

membres amb la gradado corresponent:

a) abans de la teva existencia jo t'he

conegut (per una elecció especial); b)

jo t'he consagrat (al meu servei); c) és

a dir, al ministeri de profeta.
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* I jo vaig dir

:

Ai a mi ! Senyor Jahvé ! Veges, no sé parlar,

car jo só un minyonet

!

7
1 Jahvé em digué :

No diguis : « Jo só un minyonet »,

car a tots aquells a qui t'enviaré anirás,

i tot el que et comandaré dirás.

8 No temis pas en llur preséncia,

car amb tu sóc jo, per alliberar-te,

— oracle de Jahvé—

.

9
I Jahvé estengué la seva má i toca la meva boca; i em digué

Jahvé

:

Heus ací, he posat les meves paraules a la teva boca.

10 Veges, t'he establert en aquest dia,

sobre les nacions, i sobre els reialmes,

per extirpar i per abatre,

per destruir i per enrunar,

per bastir i per plantar.

En dues visions es precisada la missió del Profeta

n
I hi hagué paraula de Jahvé a mi, dient : — ¿Qué estás veient,

Jeremias?— I jo diguí: — Una branca d'ametller jo veig.— 12
I

Jahvé em digué : — Bé has vist
; per tal com estic vetllant sobre la

meva paraula per acomplir-la.

—

10, Inf. xvni, 7.

6. — Un minyonet. Cal advertir que

el mot na'ar=m\nyó, té un sentit elás-

tic. Jeremias devia teñir aleshores de

vint a vint-i-cinc anys. Segons el criteri

deis semites un home en aquesta edat no
pot teñir cap representació oficial.

—

Jahvé no accepta aquesta excusa, i amb
una assisténcia especial garantirá l'efi-

cácia i el prestigi de l'herald diví.

9.

—

Estengué la seva má i toca la meva
boca. És un gest simbólic amb el qual

és indicada l'autoritat de qué la pa-

raula del vident será acompanyada.

10. — Tot seguit és revelat en sínte-

si el doble objectiu de la seva missió :

predir la catástrofe per extirpar i per

abatre; també la restaurado per bastir i

per plantar.

11, — Una branca d'ametller. Jere-

mias, tot astorat, veu drecarse prime-
rament una branca d'ametller. A tra-

vés d'un joc de mots, Déu instrueix

el seu Profeta sobre el sentit miste-

rios de la visió. L'ametller en hebreu
s'anomena saquea

1

, és a dir, vigilant,

perqué és l'arbre que primer es desper-
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13
1 m'escaigué paraula de Jahvé per segona vegada dient : —¿ Qué

estás veient?— í diguí : — Una perola bullent jo veig, i oberta per la

cara del septentrió.

—

14
1 Jahvé em digué :

Del nord esclatará la dissort

damunt tots els habitants del país.

15 Car vet aquí que vaig a cridar

totes les nissagues deis reialmes del nord,

— oracle de Jahvé—

.

I vindran i pararan cadascun el seu setial

a l'entrada deis portáis de Jerusalem,

davant tots els seus murs a l'entorn,

davant totes les ciutats de Judá.

16
1 pledejaré els meus judiéis contra ells

per tota la malvolenca llur amb qué em jaquiren,

i cremaren encens a déus estrangers,

i adoraren les obres de llurs mans.

L/assisténcia divina és promesa al Profeta

17 Tu faixa't els lloms,

aka't i digues contra ells

tot el que jo t'ordenaré.

En llur preséncia no tremis,

altrament et faria trémer davant d'ells.

18
1 jo, vet aquí que en aquest dia et poso

com a ciutat fortificada,

com a columna de ferro

14, Inf. iv, 6—18, Inf. vi, 27

ta del son hivernal i floreix abans que
els altres. Sant Jeroni (Vg.) tractá de

suggerir aquesta allusió traduint saqued

per virgam vigilanUm.

Probablement, tant aquesta visió com

la que segueix, foren de tipus imagina-

tiu. Potser la primera fou de tipus ex-

tern; pero el text no ho dona a enten-

dre decisivament.

2 - AN TIC TESTAMENT IX
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i com a muralla de bronze

enfront de tot el país,

per ais reis de Judá i per ais seus princeps,

per ais seus sacerdots i per a tot el poblé de la térra.

19 Bregaran contra tu,

pero no prevaldrán sobre tu,

car amb tu sóc jo,

-oracle de Jahvé— per alliberar-te.



PRIMERA PART

VATICINIS SOBRE JUDÁ I JERUSALEM
(II, i-XX, 18)

PRIMER GRUP

ORACLES DEL TEMPS DE JOSIAS ABANS
DE LA REFORMA RELIGIOSA

(II, i -VI, 30)

I. LA INFIDELITAT D'ISRAEL

L/antic amor de Jahve i Israel

(C. II.)
1
1 hi hagué paraula de Jahvé a mi, dient

:

2 Vés i crida a l'orella de Jerusalem dient:

Així parla Jahvé

:

Em recordó de tu, de la bondat de ta joventut,

de ramor de les teves esposalles,

del teu venir rera meu en el desert

per térra no sembrada.

3 Sant era Israel per a Jahvé,

les primícies de la seva collita

:

La primera part(II-XX, 18) consta de refereix a la unió que Jahvé pactá en
dos grups,el primer deis quals conté pro- altre temps amb Israel, evocant-la a tra-

fecies que poden ésser gairebé totes as- vés de la clássica aHegoria d'un con-

signades al temps del rei Josias (III, 6). nubi espiritual.

2. — De la bondat de ta joventut. Es 3. — Sant era Israel per a Tahvé, o
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tots els qui el devoraven deperien,

dissort pervenia sobre ells— oracle de Jahvé

!

Ingratitud mai no vista al Benefactor únic

4 Escolteu la paraula de Jahvé, casal de Jacob,

i nissagues totes del casal d'Israel

:

ó Així paria Jahvé :

¿Quina avolesa trobaren en mi els vostres pares,

perqué s'allunyaren de mi

,

i anaren darrera la vanitat i vans esdevingueren ?

6 Ni digueren: «On és Jahvé,

que ens féu eixir de la térra d'Egipte,

que ens féu avancar peí desert,

per térra d'estepa i de barrancs,

per térra d'areny, i de foscor de mort,

per térra on no passa mai cap home

i on no sojorna mai ningú?»
7
Jo tanmateix us vaig menar a térra de jardí,

per menjar el seu fruit i el seu bé

;

pero vinguéreu i solláreu la meva térra,

i mudáreu el meu heretatge en abominació.

Infidelitat sense exemple

8 Els sacerdots no digueren: «On és Jahvé?»

I els dipositaris de la Llei no m'han conegut,

i els pastors se'm revoltaren,

i els profetes han profetitzat per Baal,

i anaren darrera els qui no valen.

9 Per aixó encara pledejaré amb vosaltres

5, Mch. vi, 3.

siguí Israel era consagrat a Jahvé i li nants. Els qui no vahn. Vg.elsidols
pertanyia com a cosa propia. que no poden donar cap profit.

8. — Els pastors. Els reis i gover-
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amb els filis deis vostres filis pledejaré,

— oraclc de Jahvé—

.

10 Perqué, arribeu-vos a les illes de Cetim i esguardeu,

envieu a Cedar i esbrineu ben bé

i vegeu si mai es féu una cosa com aquesta.

11
; Muda mai cap nació els déus?

Per bé que aquests no són déus

!

Pero el meu poblé ha canviat la seva Gloria

per alió que no val res.

Destret corresponent

12 Esbalaiu-vos, cels, davant d'aixó; escruixiu-vos,

planyeu-vos-en infinitament— oracle de Jahvé.

13 Que dues maleses cometé el meu poblé:

m'abandonaren a mi, font d'aigües vives,

per excavar-se cisternes,

cisternes esquerdades que no retenen l'aigua.

14 ¿Per ventura és un esclau Israel o bé un criat a casa?

¿Per qué, dones, esdevingué botí?

15 Contra ell rugeixen els lleons,

alcen llur crit,

i converteixen la seva contrada en estepa

;

les seves ciutats foren bleídes, desertes.

16 Fins els filis de Nof i Tafnis,

10. — Cetim. Vegeu Gn. X, 4 i nota. en la desastrosa batalla de Maggedo
Cedar. Vegeu Gn. XXV, 13, nota. (any 608).

11.—La seva Gloria. O sia, Jahvé. Per a defugir la dissort suprema, de

12-19.

—

Esbalaiu-vos, cels, etc.. L
T

a- res no valdrán a Israel els pactes amb
nostasia d'Israel és equivalent a Te- les potencies de l'oest — beure l'aigua

norme follia d'obrir cisternes esquer- del Nil — o de l'est— beure l'aigua del

dades amb preferencia a la deu d'ai- Riu — , perqué tots aquests desastres

gües vives del monoteisme jahveís- són duts per la Providéncia divina en
tic. Aquest abandonament de Jahvé cástig de tanta infidelitat.

será pagat amb les pitjors calami- Escruixiu-vos. St.Jeroni ha llegit por-

tats, l'esclavatge, la devastació del país. tes en lloc del mot escruixir.

Nof, Vg. «Memfis» (Cf. Is. XIX, 14. — O bé un criat a casa; Vg. tra-

13), i Tafnis humiliaran Israel — rau- dueix vernaculus, o sigui fill d'un €s-

ran la teva testa — fins a l'extrem, clau, nat i criat a casa de Tamo.
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et ragueren el coronell.

17 ¿Per ventura aixó no t'ha esdevingut

perqué abandonares Jahvé, ton Déu,

en el temps que et guiava peí camí?

18
1 ara, ¿qué t'hi va per la ruta d'Egipte,

per a beure l'aigua del Nil?

¿Ni qué t'hi va per la ruta d'Assur,

per a beure Taigua del Riu ?

19 Et blasma la teva perversitat

i els teus foraviaments et condemnen.

Sápigues i veges que és dolent i amarg

abandonar Jahvé, ton Déu,

i que no hi hagi en tu el meu temor

— oracle del Senyor Jahvé deis exércits!

En ple llibertinatge

20 Car fa temps que has romput el teu jou,

desnuares els teus lligams,

i digueres : «No vull servir ! »

Perqué sobre tot tossal elevat

i davall tot arbre ufanós

t'has inclinat, bagassa!

21
1 jo t'havia plantat del millor cep,

totalment d'una raga legítima,

¿i com, dones, te m'has canviat

en sarments bords de cep estranger?

22 Ni que et rentessis amb nitre,

ni amb lleixiu a balquena,

la teva iniquitat seria palesa al meu esguard,

— oracle del Senyor Jahvé.

20, Iuf. ra, 6 . — 2 1 , la. v, 1 ; Mt. xxi, 3 3

.

20.

—

Sobre tot tossal elevat... AHusió tés, no seria net ais ulls de Déu, car

al cuite idolátric. sempre restañen les conseqüéncies del

22.

—

Ni que et rentessis amb nitre. pecat d'idolatria.

Per molt que el poblé d'Israel es ren-
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L'ARDOR D'ISRAEL PELS ÍDOLS

l Com diries : « Sollada no estic,

rera els Baals no he anat?»

Veges els teus passos a la Valí,

reconeix el que has fet.

Camella lleugera que embulles els teus camins,

onagra avesada al desert,

en la pruíja del seu desig flaira el vent,

el seu zel ¿qui podría calmar-lo?

Tots els qui la cerquen no han de fatigar-se,

la troben just en el seu mes.

Preserva el teu peu d'ésser descalcat,

la teva gorja d'assecar-se.

Pero tu deies : «No : ¿ qué m'importa,

si he amat els estrangers,

i rera d'ells vull correr?»

II. DESENGANY I ABANDONAMENT

El no-res dels ídols sentit en temps de destret

86 Com s'avergonyeix un lladre quan és sorprés,

així s'han avergonyit els del casal d'Israel,

ells, llurs reis, llurs princeps, llurs sacerdots i llurs profetes.

27 Que diuen al lleny : «Tu ets el meu Pare ! »

1 la pedra : «Tu m'has infantat ! »

Perqué m'han girat el dors i no la fa<;.

27, Inf. xxxii, 33.

23 .

—

Els teus passos a Ja Valí, és a dir, 24. — La devoció de l'idólatra a s

a la valí dels filis d'Ennom, on es dre- déus estrangers és tan irracional de-

?ava el santuari idolátric de Tófet. Ve- lirosa com l'ardor de les bésties a

geu VII, 31, nota. l'época del zel.
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Pero en el temps de llur destret exclamen

:

« Aixeca't i salva'ns ! »

28
¿ I on són els teus déus que t'has fabricat?

Que s'aixequin, si poden salvar-te en el temps del teu destret.

Car quantes són les teves ciutats,

tants són els teus déus, oh Judá

!

NO HI VALEN ELS ESCARMENTS

29 ¿Per qué moveu un plet contra mi?

Tots vosaltres fóreu deslleials amb mi

— oracle de Jahvé.

30 Endebades vaig colpir els vostres filis,

no acceptaren correcció

;

el vostre glavi devora els vostres profetes,

com un lleó devastador.

31 Oh gent, vosaltres mateixos vegeu el mot de Jahvé

:

¿Vaig ésser jo un desert per a Israel,

o una térra tenebrosa?

¿Per quina causa el meu poblé diu : «Sóc amo,

no vindrem més a tu?»

32 ¿Oblida una donzella el seu agencament?

¿Una núvia, els seus cinyells?

Pero el meu poblé s'oblida de mi,

des de dies sense nombre.

Israel vaneja debades per viaranys criminals

33 Com prepares bé els teus camins

per cercar l'amor

!

Per aixó fins en les maldats

t'has avesat ais teus camins.

28, Inf. xi, 13.

33. — Per cercar l'amor adulterí deis ídols.
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34 Més, en les teves sanefes hi ha sang,

d'ánimes de pobrissons innocents

;

certament no els havies trobats

com al lladre que obre un portell.

35 Tanmateix dius : «Car sóc innocent,

cert, el seu enuig s'haurá decantat de mi.»

Heus ací que jo pledejaré amb tu

sobre el que dius: «Jo no he pecat ! »

36
1 Per qué corres tant per mudar els teus camins?

També serás avergonyida d'Egipte

com fores avergonyida d'Assur.

37
D'allí també tornarás

amb les mans sobre el cap

;

car Jahvé ha esbocinat la teva esperanca,

i cap profit no n'haurás.

Repudiada de Javhe

(C. III.) ^om diu: Si un home repudia la seva muller,

i aquesta sen va

per ajuntar-se a un altre marit,

¿tornará encara a ella?

¿Tal vegada aquella térra

no és impura i profanada ?

Ara, tu has fornicat amb nombrosos amants,

¿i tornaries a mi? — Oracle de Jahvé—

.

2 Alca els teus ulls vers les núes collades i mira

:

¿on no t'has sollat?

Al llarg deis camins t'asseies per a ells,

34.

—

Un portell. El text és molt in-

cert.
(

AHudeix, probablement, al por-

tel! (Ex. XXII, 2) que obre el lladre per

robar, i a la mort que la Llei permet de

donar-li si hi és sorprés de nit.

1. — Aquesta térra. Vg. i LXX

«aquesta dona». — ¿I tornaries a mi?
En temps del destret, Israel ha sentit

la inanitat deis seus ídols, i ha recorre-

gut de nou a Jahvé. Pero ell, espós le-

gítim, tanca el seu cor i els seus bracos

al'esposa esdevinguda infidel.
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a guisa de l'árab al desert.

I tu has profanat la térra,

amb les teves prostitucions i els teus crims.

3 Per aixó foren retingudes les pluges

i no hi hagué ruixat primaveral.

Pero tu t'has fet un front de meretriu,

no volgueres sentir-te'n avergonyida.

4
1 ara em cridarás tu : —Mon Pare,

tu ets l'amic de la meva jovenesa !
—

5 Dirás : — ¿Conservará la rancor per sempre?

¿La guardará eternament?

—

Vet aquí com parles

i fas les maldats fins on pots.

III. EL PERDÓ

EL PERDÓ ÉS OFERT AL PENEDIMENT SINCER

6 Jahvé em digué en els dies del rei Josias

:

¿ Has vist el que ha fet la foraviada Israel ? Ha anat damunt tota

muntanya alta i davall tot arbre esponerós, i allí ha fornicat. 7
I

diguí, després d'haver fet tot aixó : Tornará a mi. Pero no ha tornat.

Ho veié sa germana, la pérfida Judá.
8 Veié com jo havia repudiat

la rebel Israel perqué havia comés adulteri, donant-li la carta de

divorci. Malgrat aixó la pérfida Judá, sa germana, no hagué te-

menca, i ha fornicat també ella.
9
I perla seva menyspreable for-

nicado ha profanat el país, i ha comés adulteri amb la pedra i el

lleny.
10

1 malgrat tot, no ha tornat a mi sa germana deslleial, Judá,

amb tot el seu cor, sinó amb fingiment.— Oracle de Jahvé.

6, Sup. ii, 2o.
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ELS ISRAELITES DEL NORD SÓN 1NVITATS AL PENEDLMENT

11
1 em digué Jahvé :

La foraviada Israel sembla justa

al costat de la deslleial Judá.

12 Vés i pronuncia aquests mots,

de cara al nord i digues

:

Torna, oh foraviada Israel — oracle de Jahvé—

:

No faré caure la meva fac irada damunt teu,

perqué sóc misericordiós— oracle de Jahvé :

no guardo la ira per sempre.

13 Sois reconeix la teva iniquitat,

puix que t'has rebeHat contra Jahvé, ton Déu,

i has prodigat els teus camins vers els estrangers,

davall tot arbre esponerós,

i la meva veu no has escoltat.— Oracle de Jahvé.

Promeses de béns messianics als penedits

u Torneu, filis foraviats,— oracle de Jahvé—,

per tal com jo só el vostre senyor

i us prendré un de cada ciutat,

i dos per cada nissaga,

per dur-vos a Sion.

15
1 us donaré pastors segons el meu cor,

que us menaran amb seny i saviesa.

16
1 esdevindrá que en ésser crescuts,

11. — El pecat de Judá és més greu;

car no s'ha escarmentat veient el cástig

que Déu des del principi imposá a Is-

rael.— Sembla justa. Lit. «Ha justificat

la seva ánima».
14-18. — És un passatge messiánic.

Com a toma del perdó pels foravia-

ments de Judá i Israel será atorgada una
profusió de béns messiánics. En aquest

oracle hom prediu : Taplegament de

les nacions al poblé escollit en el cuite

del veritable Déu, i la fi de l'exili, i en e

v. 16 és anunciada amb tota precisió la

constitució d'una nova economía reli-

giosa, basada en un nou ordre de rela-

cions amb la Divinitat. L'Arca de l'A-

lianga, centre del cuite israelític, no será

enyorada ni mai més restablerta.
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i en haver fructificat dins la contrada,

en aquells dies— oracle de Jahvé,

hom no dirá més :

« L'Arca de l'alian<;a de Jahvé ! »

Hom no hi pensará més, hom l'haurá oblidada,

no será ni planyuda, ni mai més refeta.

17 En aquell temps Jerusalem será anomenada

:

Tron de Jahvé,

i totes les nacions s'acolliran,

en el nom de Jahvé, a Jerusalem;

no aniran més darrera l'obstinació de llur cor malvat.

18 En aquells dies s'ajuntará

la casa de Judá amb la casa d'Israel,

i vindran plegats de la térra del nord

vers la térra que doní en heretatge ais vostres pares.

Invitació al retorn

10 Pero Jo vaig dir

:

¿Com et posaria entre els filis,

i et daria la térra delitosa,

Theretatge més esplendorós

entre les esplendors de les nacions?

I Jo tanmateix diguí : Tu m'anomenarás : Mon Pare !

i no deixarás de seguir-me.

20 Pero com una dona és deslleial al seu marit,

així em foren deslleials els de la casa d'Israel,

— oracle de Jahvé.
21 Una veu ha estat oída a les núes collades,

planys sanglotants deis filis d'Israel

;

perqué han pervertit llur camí,

han oblidat Jahvé, llur Déu.
22 Torneu, filis foraviats,

Jo perdonaré les vostres apostasies.
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Resposta d'Israel penedit

Heus-nos ací que venim a Tu,

car Tu ets Jahvé, el nostre Déu.
23 Ben cert, mentida hi ha a les collades,

i vanitat a les muntanyes

;

ben cert, en Jahvé ei nostre Déu,

hi ha la salvado d'Israel.

24 La vergonya ha devorat

des de la nostra infantesa

el fruit del treball deis nostres pares,

llurs moltons i llurs arments,

llurs filis i llurs filies.

25 Ah! jaguem damunt la nostra vergonya,

i que ens recobreixi el nostre oprobi;

puix que contra Jahvé, el nostre Déu, pecárem,

nosaltres i els nostres pares,

des de la nostra jovenesa fins al dia d'avui,

i no havem escoltat la veu de Jahvé, el nostre Déu.

Perdó condicionat

(C. IV.) *Si tornes, oh Israel, — oracle de Jahvé—

,

torna vers mi.

Si apartessis de la meva fac les teves abominacions,

i no anessis vagarejant,

2
i juressis per la vida de Jahvé amb veritat,

amb dret i amb justicia,

llavors les nacions serien beneídes en el!,

i en ell es glorificarien.

23. — Vanitat. Hebreu « tumult»
;

te, es fa aHusió al cuite naturalista deis

les hipótesis fetes per explicar aquest llocs alts i hoscos sagrats.

motno són convincents; pero, sens dub- 24. — La vergonya. La idolatría.
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3 Car així ha parlat Jahvé,

ais homes de Judá i de Jerusalem :

Eixarmeu-vos un camp novell,

i no sembreu entre espines.

4 Circumcideu-vos a Jahvé,

i lleveu-vos la incircumcisió deis vostres cors,

homes de Judá i ciutadans de Jerusalem,

a fi que no esclati com foc el meu enuig,

abrusi, i no hi hagi qui apagui,

per raó de la maldat de les vostres obres.

IV. LA INVASIÓ

Ve el devastador

6 Anuncieu a Judá,

i feu-ho sentir a Jerusalem.

Parleu, soneu la trompeta en el país,

crideu a veu plena i digueu

:

Aplegueu-vos i anem a les ciutats fortes

!

Enarboreu la senyera vers Sion,

fugiu, no romangueu

!

Car jo faig venir la dissort del septentrió,

una ruina imponent.

7 Un lleó ha pujat del seu espessorall

i un devastador de nacions es desplaca,

ix del seu lloc, per posar el teu país en desolado;

les teves ciutats serán enderrocades, sense habitants.

El plany comü

8 Per aixó cenyiu-vos de sacs,

planyeu i udoleu;

car no es decanta de vosaltres

3, Oí. x, i2.— 5-7, Inf. xxv, 8-io. — 6, Sup. i, 14.
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l'ardor de la ira de Jahvé.

<J

I s'esdevindrá en aquell dia— oracle de Jahvé—

,

que s'esbalairá el cor del rei,

el cor deis princeps;

consternáis serán els sacerdots,

i els profetes, aterrits.

10
I he dit : Ah ! Senyor Jahvé,

en veritat has enganyat aquest poblé,

i Jerusalem, dient : — Pau será a vosaltres—

,

mentre un glavi penetra fins a l'ánima

!

L'lNVASOR VE COM UN HURACA

11 En aquell temps hom dirá,

a aquest poblé i a Jerusalem

:

Un vent bleidor ve de les dunes del desert

camí de la filia del meu poblé,

no per ventar ni per aclarir.

11 Un vent impetuós ve per mi

:

ara jo també pronunciaré senténcia sobre aquests.

13 Heus ací que puja com un núvol

i els seus carros són com l'huracá,

els seus cavalls són més lleugers que les águiles.

Ai! a nosaltres, que som arrasats

!

Jerusalem amena^at d'un setge

14 Renta del mal el teu cor, Jerusalem,

a fi d'ésser salvada.

¿Fins a quan romandran en tu

els teus intents d'iniquitat?

10. — El profeta mateix — fa notar ment no poden conciliar-se amb els au-

Sant Jeroni — experimenta la basarda guris favorables que fa en altres in-

de es seves prediccions, que humana- drets, per exemple en III, 17.
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15 Que la veu d'un missatger ve de Dan,

i un nunci de dissort, de la muntanya d'Efraim.

16 Recordeu-ho a les nacions :

Ací ! convoqueu-les contra jerusalem !

Assetjadors vénen de terres llunyanes,

alcen sobre les ciutats de Judá liur alarit

!

17 Com guardians d'un camp, talment la volten,

perqué s'ha rebeliat contra mi— oracle de Jahvé.

18 El teu capteniment i les teves accions

t'han produit aqüestes coses, aquesta malvestat!

Per aixó ramargor penetra fins al teu cor.

EL PAN1C DINS EL COR DE TOTHOM

19 Ai, entranyes meves, les meves entranyes

!

Com sofreixo ! Ai, parets del meu cor !

S'agita en mi el meu cor, no callaré;

perqué has oi't, ánima meva, l'espinguet de la trompeta,

el tumult de la guerra.

20 S'anuncia ruina sobre ruina,

car tota la térra és devastada.

Tot d'una són destruides les meves tendes

;

en un instant, els meus pavellons.

21 ¿Fins a quan em tocará de veure la senyera,

hauré de sentir l'espinguet de la trompeta?
22 Perqué estult és el meu poblé :

a mi no m'han comprés

;

són filis ben insensats,

i no teñen enteniment.

Són savis per a fer mal,

pero no saben fer el bé.

18, Sap. i. 3-;.

16. — Assetjadors. Preferible a guar- venir la dissort sobre el poblé incons-

útil ns de Vg. —Alarit. Crit de guer- cient.

ra. 22. — Jahvé dona la resposta a les

19-21.— Planys del profeta en veure queixes del profeta.
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La desolació del país

He mirat la térra, i heus ací: vastitud i buidor;

i vers el cel, i heus ací que és sense Iluminaría.

He mirat les muntanyes : i heus-les ací que tremen

i tots els tossals s'escruixeixen.

He mirat; i heus ací que no hi ha cap home,

i tota Tocellada del cel s'ha fet fonedissa.

He mirat; i heus ací que els horts són assolats,

i totes les ciutats enderrocades

a la fac. de Jahvé, a la crémor de la seva cólera.

Els sobrevivents es faran escápols

27 Car així parla Jahvé :

Devastada será tota la contrada,

per bé que no l'anorrearé.

,8 Per aixó la térra portará dol

i els cels per damunt s'enfosquiran,

puix que he parlat, ho he decidit,

no em penedeixo ni torno enrera.

29 Al crit deis cavallers i deis arquers,

totes les ciutats fugen

;

entren pels boscos, escalen els cingles.

Totes les ciutats són abandonades

i no hi resta un home

!

La filla de Sion rebutjada pels seus amants

30
1 tu, oh desolada, ¿qué farás?

Ni que et vestissis d'escarlata

23-26. — Parla el profeta, a qui Déu
mostra el terrible esdevenidor a fi que
el poblé pugui amb l'esmena evitar la

seva desgracia.

23. — Vastitud i buidor. — Jeremias

es serveix de les mateixes paraules amb
qué el Gn. (I, 2) descriu l'estat de la

térra abans de l'acció ordenadora de

Déu.
30-31. — El Profeta reprén constant-

3 - ANTIC TESTAMENT IX
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ni que et guarnissis d'or

ni que engrandissis amb antimoni els teus ulls,

debades t'embelliries;

els teus amants et menyspreen,

cerquen la teva vida.

31 Per aixó he sentit un crit com de parterejant,

una angoixa de primípara :

el crit de la filia de Sion que gemeix

i estén els seus palmells

:

« Ai a mi ! que defalleix la meva ánima

a causa deis homeiers ! »

V. TOTHOM PREVARICADOR

Si fos trobat un sol just hi hauria perdó

(C. V.) 1 Recorreu els carrers de Jerusalem,

i veieu i assabenteu-vos

;

i cerqueu per les seves places

si reeixiu a trobar un home,

si hi ha qui practiqui la justicia,

qui cerqui la veritat,

i perdonaré la ciutat.

2 Ni que diguin : «Per vida de.Jahvé ! »,

cert que juren en fals.

3 Oh Jahvé, ¿els teus ulls no cerquen la veritat?

Els has percudits, pero no els ha dolgut,

els has malmesos, i han descurat la llicó

;

han endurit llur rostre més que la roca,

no han volgut penedir-se.

4
I jo em deia: Només són els petits,

ment 1'aHegoria del connubi. Ara, sa infidel assassinada pels seus amants.
d'una manera incisiva i delicadament 4.

—

Els petits. El mot hebreu dal

poética, descriu la tragedia de l'espo- significa també feble, pobre, malalt.
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bogegen perqué no saben la via de Jahvé,

la justicia de llur Déu.

Dones bé, aniré ais grans i amb ells parlaré,

car ells coneixeran la via de Jahvé,

la justicia de llur Déu.

Per contra, aquests també han romput el jou,

i han trossejat els lligams.

Per aixó els occeix el lleó de la selva,

el llop de les estepes els devasta,

el lleopard está a Paguait prop de llurs ciutats,

tothom que en surtí és destro^at

;

perqué llurs mancaments són nombrosos,

i es reforjaren llurs revoltes.

7 ¿Com et perdonaría aixó?

Els teus filis m'han abandonat,

i juren pels que no són déus

;

els he sadollats, i han comés adulteri

;

van en esbarts a casa de la meretriu.

8 Cavalls llavorers ben peixats,

cadascun renilla rera la muller del seu company.
9 ¿Per tais coses no els visitaré— oracle de Jahvé—

,

i d'una nació com aquesta

no es venjará la meva ánima?

EL POBLE HA RENEGAT DE JaHVE I DELS PROFETES

°Pugeu ais seus murs i devasteu,

si bé no ho anorreeu tot

;

8, Fz. xxii, 1 1

.

6. — El lleó... Es tracta de bésties

imbóliques que designen en general els

enemics de Jerusalem. Car tanmateix
Palestina no era una selva verge, com
han volgut suposar alguns crítics.

El llop de les estepes ; amb les matei-

xes lletres hom pot llegir el llop del

capvespre.

7. — Pels que no són déus, és a dir

pels ídols.

—

A casa de la meretriu, l'ofi-

ci de la qual formava part del cuite

idolátric.

9.— Visitaré. Es a dir: «puniré». Ho
repeteix en el v. 29 i en IX, 9.

10. —Sarments o branques. Cf. Is.

XVIII, 5.
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arrenqueu els seus sarments,

perqué no són de Jahvé.

11 Per tal com verament m'han trait,

la casa d'Israel i la casa de Judá,

— oracle de Jahvé.

12 Renegaren de Jahvé, dient: «Prou d'ell,

i no ens escaurá cap dissort

;

no veurem espasa ni fam.

13 Els profetes són com el vent,

i no hi ha en ells la paraula;

talment així els esdevingui ! »

14 Per aixó talment parla Jahvé, Déu deis exércits

:

Ja que heu proferit semblants mots,

heus ací que jo poso la meva paraula

dins la teva boca com un foc

:

aquest poblé será com un lleny,

i el devorará.

Una nació estrangera devorara tota la riqjjesa d'Israel

15 Heus ací que jo faig venir contra vostre

una nació llunyana,

oh casa d'Israel !
— oracle de Jahvé.

És una nació puixant,

una nació antiga

;

nació de la qual no coneixes la llengua,

ni entens qué diu.

16 Llur buirac, talment sepulcre obert;

tots ells són audacos.

12-13. — Aquests dos versets són la

crítica que feiala gent atabalada per la

insisténcia deis profetes.

Són com el vent. Com si delire ssin en
llurs oracles. No hi ha en ells la páran-

la. No parlen per inspiració divina. —
Talment... que els cástigs que ens pre-

diuen caiguin sobre ells niateixos.

14. — l aquest foc de la teva boca el

devorará.

15. — Nació antiga. Es refereix ais

caldeus, que possei'en una civilització

antiquíssima, la més antiga de l'Asia

anterior, de la qual havien aprés els

mateixos assiris.
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17 Ella devorará les teves messes i el teu pa,

devorará els teus filis i les teves filies,

devorará els teus ramats i els teus arments,

devorará la teva vinya i la teva figuera;

les teves ciutats fortes, en les quals confies,

esfondrará amb el glavi.

18 Adhuc en aquells dies— oracle de Jahvé —

,

no us anorrearé del tot.

19
1 s'esdevindrá, quan direu :

«¿Per qué ens ha fet Jahvé,

el nostre Déu, totes aqüestes coses?»,

que tu els dirás : «Tal com m'heu abandonat

i heu servit els déus estrangers a la vostra térra,

així servireu gent estrangera en térra no vostra.»

Causes de la dissort

20 Anuncieu aixó a la casa de Jacob,

faci's avinent a Judá dient

:

21 Escolteu aixó, ara, poblé insensat i sense cor;

teñen ulls i no veuen,

teñen oreiles i no hi senten.

22 ¿A mi no em temeu— oracle de Jahvé—

,

de la meva fac no tremoleu ?

Que he posat l'arena per confí de la mar,

llei eterna que ell no traspassa:

les seves ones s'agiten i no prevalen,

bramulen i no la traspassen.

23 Pero aquest poblé té un cor rebel i indócil

;

es decanta i se'n va

;

24 no diuen en llur cor:

«Temem Jahvé, Déu nostre,

que dóna la pluja primerenca

19, Inf. xvi, 10.
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i la tardana en el seu temps,

ens guarda les setmanes assignades per a la sega.»

5 Les vostres iniquitats han allunyat tais coses,

els vostres pecats us han privat d'aquests béns.

6 Car en el meu poblé hi ha impiadosos

;

espíen, com un ocellaire a l'aguait,

armen paranys per a agafar homes.
7 Com una gábia és plena d'ocells,

així llurs cases són plenes de frau

,

per aixó s'han engrandit i enriquit,

8 són grassos i lluents.

Fins traspassen els termes de l'ávol

;

no patrocinen, com caldria, la causa de l'orfe

;

i el dret deis pobres no defensen.

9 ¿Per tais coses no els visitaré,— oracle de Jahvé,

—

i d'una nació com aquesta

no es venjará la meva ánima?

0 Cosa esglaiadora i horrenda s'esdevé en el país

:

1
els profetes profetitzen en fals,

i els sacerdots governen segons llur guia.

I el meu poblé estima tais coses

!

Ara dones, ¿qué fareu a la fi?

VI. DESCRIPCIÓ DEL CÁSTIG DIVÍ

Jerusalem es precipita a la ruina

(C. VI.) ^ugiu, oh filis de Benjamí,

d'enmig de Jerusalem

!

A Técua soneu la trompeta

i sobre Bet-acárem alceu la senyera

;

28, Is. 1, 23; Zach. viij 10.

1.

—

Filis de Benjatni... El Profeta tribu, comencant per Jerusalem ; per bé
invita a la fuga els seus germans de que la capital del reialme fos situada ais
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car la dissort apareix peí septentrió

•i una ruina imponent!

2 A una prada delitosa

s'assembla la filia de Sion

;

3 hi vindran uns pastors amb llurs folcs

;

al seu entorn plantaran llurs tendes,

pasturará cadascun peí seu costat.

4 Aparelleu la batalla contra ella!

Dreceu-vos i assetgeu a pie migdia !

Ai a nosaltres ! que el dia declina,

que s'estenen les ombres del vespre

!

5 Dreceu-vos! i assetgem de nit

i arrasem els seus palaus

!

6 Car així parla Jahvé deis exércits :

Talleu els seus arbres,

amuntegueu contra Jerusalem un baluard.

Aquesta és la ciutat que ha d'ésser punida

;

tota mena de violencia hi ha enmig d'ella.

7 Com fa brollar un pou les seves aigües,

així fa brollar ella la seva maldat

;

violencia i ruina es sent dins ella,

a ma fac, están sempre greuge i ferida !

8 Esmena't, Jerusalem,

no sigui que la meva ánima es retregui de tu,

no sigui que et redueixi a desolació,

a regió inhabitada

!

termenals de la tribu de Judá, de fet

pertanyia al territori de la tribu de Ben-
jami, com Anatot, la patria del Profeta.

Técua es trobava a quatre hores de

camí al sud de Jerusalem; Bet-acárem

seria un vilatge deis voltants de Té-
cua, o un sinónim de Técua. Aquests

indrets al sud de la capital, és a dir, a

la partoposada de lainvasió, serán na-

turalmentemprats com allocs de refugi.

3 .
— Uns pastors amb llursfolcs, s'en-

tén els caps de l'exércit amb llurs es-

tols. I com resta arranada una prada
després de pasturar-hi un ramat, així

deixará el país palestiniá la invasió

enemiga.

4. — Aparelleu. Lit. : « santifiqueu ».

Cf. \, 5, nota.
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Culpa i punició universal

9 Així parla Jahvé deis exércits :

Esgotimeu, esgotimeu com en una vinya

la romanalla d'Israel

:

allarga la teva má,

com un veremador, ais seus sarments.

10 ¿Davant qui, dones, he de parlar i testificar

perqué hom m'escolti?

Heus ací que llur orella és incircumeisa,

i no podran parar esment,

heus ací, la paraula de Jahvé és per a ells una befa,

no s'hi adeliten.

11 De la cólera de Jahvé estic curul!,

fatigat de contenir-la.

Vessa-la sobre l'infant per les places,

i semblantment sobre l'aplec deis joves.

Que el marit amb la muller serán presos ensems,

l'home vell amb qui és pie de dies.

12 Passaran llurs cases ais altres

i llurs camps i llurs dones també

;

perqué estendré la meva má

sobre els habitants del país— oracle de Jahvé.

13 Per tal com des deis petits fins ais grans,

tots cerquen el guany injust,

i del profeta fins al sacerdot tots cometen frau.

14 Guareixen la ferida del meu poblé

13, Is. lvi, 1 1; Inf. viii, 10.

1 1.—Parla el Profeta. en tots els ordres, fruit d'aquesta ben-

14. — Cai entendre el mot pau en un volenga divina. — Els sacerdots i profe-

sentitben ampie, la pau entre Déu i els tes dirigents del poblé d'Israel,. davant

homes, aixó és l'observanga, per part les plagues religioses i polítiques, són
delshomes, deis manaments divins i la comparats a aquells metges que ama-
benvolenga de Déu envers els qui així guen sota paraules optimistes llur igno-

es captenen; al mateix temps, les con- rancia deis principis déla ciencia, i re-

seqüéncies d'aquesta pau, aixó és el cepten petits i ridículs reméis davant
benésser, la prosperitat i benediccions de mals gravíssims.



JEREMIAS- VI, 15-20 33

a la lleugera, dient

:

« Pau ! pau ! ». I no hi ha pau.

15 S'haurien d'avergonyir

perqué han fet cosa abominable,

i tanmateix no s'avergonyeixen gens ni gaire,

ni coneixen el rubor.

Per aixó cauran entre els caiguts,

en el temps de la visitado serán capgirats.

Ha parlat Jahvé

!

L'OBSTINACIÓ SERÁ PUNIDA MALGRAT ELS SACRIFICIS

16 Així parla jahvé :

Atureu-vos sobre els camins, i esguardeu,

i pregunteu pels viaranys d'altre temps

:

«
l Quin és el camí dreturer ? » i camineu-hi

!

Així trobareu el repós per a les vostres animes,

Pero han respost: «No hi caminarem.»
17 He establert sentinelles damunt vostre :

pareu l'orella al so de la trompeta.

I han respost : «No pararem Torella.»

18 Dones bé. escolteu, nacions,

i sápiga l'aplec qué els esdevindrá.

18 Escolta tu, oh térra!

:

Heus ací, jo faig venir una dissort

damunt d'aquesta nació,

el fruit de llurs pensaments

;

car no pararen esment a les meves paraules,

i menystingueren la meva llei.

20 ¿Qué em fa l'encens vingut de Sabá,

16, Mt. xi, 29.- 20, Is. 1, 11.

17. —He establert sentinelles. Els pro- peta deis divins oracles a l'orella sorda
fetes eren aquests sentinelles simbólics del poblé d'Israel.

que endebades han fet sonar la trom-



JEREMIAS -VI, 21-26

i el jone odorífer d'un país remot?

Els vostres holocausts no són del meu grat,

els vostres sacrificis no m'abelleixen.

Invasió dels enemics

21 Per tant així parla Jahvé :

Heus ací que jo poso a aquest poblé ensopecs,

on ensopegaran pares i filis ensems,

veins i amics morirán.

22 Així parla Jahvé :

Heus ací, un poblé ve de la térra del nord,

i una nació gran s'aixeca

dels extrems de la térra.

23 Are i dard empunyen,

són cruels i no s'apiaden,

llur veu bramula com la mar,

i sobre corsers cavalquen,

armats com un home per a la batalla,

contra tu, oh filia de Sion.

Uatuíment general

24 Quan sentírem la nova,

defalliren les nostres mans,

el destret ens angoixa,

contorsions com de dona que infanta.

25 Pels camps no eixiu,

i pels camins no passeu,

car hi ha Tespasa de Tenerme,

el terror de tots costats.

26
Filia del meu poblé,

cenyeix-te de sac,
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gita't en la cendra,

fes dol com per un fill unigénit,

i una complanta amarguíssima,

car de sobte vindrá contra nosaltres el devastador.

27 Com assajador t'he constituit en el meu poblé, com una for-

talesa, a fi que coneguis i assagis llur via.
28 Tots plegats són rebels

de rebels ; van sembrant la calúmnia ; són bronze i ferro ; tots són

corromputs. 29 Ha fet vent la manxa: el plom és consumit peí foc,

pero endebades hom refina sempre més, que les escories no es se-

paren. 30 «Argent de rebuig» serán anomenats, perqué Jahvé els ha

rebutjats.

SEGON GRUP

ORACLES DEL TEMPS DE JOAQUIM
(VII, i-XX, )8)

I. VANA CONFIANZA

El temple restará si fan el b¿

(C. VIL) x La paraula que fou adrecada a Jeremías de part de

Jahvé, dient

:

2 Estigues dempeus al portal de la casa de Jahvé i predica hi

aquesta paraula i digues : Escolteu la paraula de Jahvé tots els

27. — Com assajador de metalls que,

fent-los passar peí gresol, coneix llur

qualitat i si són purs d'escóries. Sem-
blant será la missió del profeta res-

pecte al seu poblé.

L'hebreu en aquest verset és difícil

;

seguim la Vulgata.

1. — Mort el piados Josias per les

fletxes deis arquers egipcis, a la bata-

lla de Maggedo, l'any 610, el poblé de

Jerusalem, rebutjant Phereu Eliacim,

promovía al tron el cabaler SeHum,
que prengué el nom de Joacaz. Pero
el seu regnat fou efímer, perqué el

Faraó Necao II imposá el candidat re-

butjat, que prengué el nom de Joa-
quim. Vegeu IV Rg. XXXVI, 1-8.

Així el partit egiptófil comptava amb
tot el favor de la cort jerosolimitana.

En aquest capítol comenga una serie

d'oracles que fan referencia al regnat

de Joaquim, de tendéncies político-

religioses totalment oposades al pro-

feta Jeremías.

2. — A la porta de la casa de Jahvé,

probablement de l'atri exterior, on s'a-

plegaven les multituds, més avall de
l'altre atri, i'interior.
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de Jada, els qui entreu per aquest portal per tal d'adorar

Jahvé.

3 Així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel : Milloreu els vostres

camins i les vostres obres, i us deixaré habitar en aquest indret.

4 No us fieu de paraules mentideres quan diuen : «Oh, el temple

de Jahvé, el temple de Jahvé, el temple de Jahvé ! »

5 Si verament milloréssiu els vostres camins i les vostres obres;

si tanmateix féssiu justicia entre un home i el seu proi'sme, 6
el via-

nant, l'orfe i la vídua no oprimissiu, i sang innocent no vesséssiu en

aquest indret, ni correguéssiu darrera déus estrangers per a dissort

vostra, 7 us deixaria habitar en aquest indret, en la térra que vaig

donar ais vostres pares des de segles fins a segles.

Será lliurat a la ruina per llur mal obrar

8 Heus ací, vosaltres us confieu a paraules de mentida sense cap

profit.
9 Furtar, occir, cometre adulteri, jurar en fals, cremar encens

a Baal, correr darrera déus estrangers que no coneixeu. 10
¿l després

encara vindreu, i us presentareu a la meva fac en aquesta casa, que és

anomenada amb el meu nom, i direu : «Som salvats!», per a fer

totes aqüestes abominacions ?
11 ¿Un catau de lladres ha esdevingut

ais vostres ulls aquesta cas:., que és anomenada amb el meu nom?

I bé, heus aci que jo estic també veient aixó— oracle de Jahvé.

12 Aneu, si us plau, al meu lloc que hi hagué a Silo, on de bell prin-

cipi havia establert el meu nom, i esguardeu qué n'he fet, a causa

3, Ir.f. xxvi, 13.— 11, Mt. xxi, 13; Me. xi, 17; Le. xix, 46.

4. — Temple de Jahvé. Els israelites novellament moral, una abdicació de

es creien aTabric de la catástrofe anun- la idolatria i una sincera práctica de la

ciada peí Profeta, perqué no concebien justicia envers tothom, especialment

que Jahvé pogués abandonar el temple envers els pobres del país,

majestuós, escollitperEll mateix. Dones 12.

—

Silo, dins la tribu d'Efraim, fou

bé, la solaposssssió d'aquest temple no des deis temps de Josué fins al suprem
garantirá els compatricis del Profeta en sacerdot Helí (Jos. XVIIÍ, 1 ; I Rg.
la imminent envestida de la cólera di- I, 3) ellloc sant on descansaven el Ta-
vina. A més d'aquesta confianca opti- bernacle i l'Arca. I maigrat aquests

mista en el temple sant, Jahvé demana privilegis, no es salvá d'una destrucció

com a condicions indispensables un re- total.
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de la maldat del meu poblé d'Israel.
13

1 ara, puix que haveu acom-

plert totes aqüestes accions— oracle de Jahvé— , i per bé que us hagi

parlat de matí, he parlat i no m'heu escoltat, i quan us vaig cridar

no responguéreu, 14
faré de la casa que és anomenada amb el meu

nom, de la qual vosaltres us refieu, i del lloc que vaig donar ais vos-

tres pares, com he fet de Silo. 15
1 us rebutjaré de la nieva presencia,

com he rebutjat tots els vostres germans, tota la raca d'Efraím.

No ELS VALDRAN ELS PRECS DEL PROFETA

16
1 tu, no intercedeixis a favor d'aquest poblé, i no estiguis a aixe-

car clam i prec, i no insisteixis prop meu, perqué no t'exaudiré.

17
¿ No veus, potser, el que están fent a les ciutats de Judá i a les

places de Jerusalem? 18 Els filis recullen la llenya, els pares encenen

el foc, i les dones mauren la pasta per fer les coques a la reina deis

cels, i oferir libacions a déus estrangers, per irritar-me. 19
¿ M'afligei-

xen a mi— oracle de Jahvé— , o no pas més aviat a ells mateixos, a

vergonya de llurs própies cares? 20 Per aixó parla així el Senyor

Jahvé : Heus ací, la ira meva i el meu furor es vessen damunt

aquest lloc, damunt els homes i damunt les bésties, damunt els

arbres del camp i damunt els fruits del sol; i abrusará i no s'apagará

!

Ni els sacrificis allunyaran el desastre

21 Així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel: Afegiu tanmateix

els vostres holocausts ais vostres sacrificis i mengeu-ne la carn;

22
ja que no vaig parlar ais vostres pares, ni vaig prescriure is res,

13, Pr. 1, 24; Is. lxv, 12. — 14, I Sm. iv, 2-10. — 16, Inf. xiv, ir.

18. — La reina deis cels, (XLIV, 17,

ss.), és a dir, Astarté o Istar, princi-

pal divinitat femenina delpanteó assiro-

babilónic. Com Baal-Moloc era la divi-

nització del sol, Astarté o Istar ho era

de la lluna. El seu cuite comportava
l'ofrena d'aquestes coques, rodones i

planes, que representaven el disc lu-

nar. Cf. Lemonnyer, Revue de Sciences

philos. et theol. I, 1910, págs. 82-103.
21. — Afegiu tanmateix. Aquell ma-

teix fetitxisme que posava una confian-

za cega en el temple material, engen-
drava també aquesta mentalitat grolle-

ra, que feia confiar en els sacrificis

materials, prescindint de tota puresa
interna.

Jeremías no nega ací el valor deis
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en el dia que els fiu eixir de la térra d'Egipte, tocant a holocausts

i sacrificis.
23 Ans els comandi aixó, en aquests mots: Escolteu la

meva veu i jo seré el vostre Déu i vosaltres sereu el meu poblé;

camineu per tots els viaranys que jo us mano, a fi que prospe-

reu. 24 Peró ells no han escoltat ni inclinat llur orella; i han

caminat en llurs consells, en la duresa de llur cor malvat ; i m'han

girat l'esquena en lloc de la cara.
25 Des del dia que els vostres

pares eixiren de la térra d'Egipte, fins al dia d'avui, jo us he enviat

tots els meus servents, els profetes, cada dia, de matí els enviava.

26 Pero no m'escoltaren, i no pararen l'orella, ans enduriren el bes-

coll, i obraren pitjor que llurs pares. 27 Tu els dirás totes aqüestes

paraules, pero ells no t'escoltaran ; els cridarás, pero no et respon-

dran. 28 Dones els dirás: Aquest és el poblé que no escolta la veu de

Jahvé, son Déu, ni accepta correcció. La veritat s'ha fet fonedissa,

fou bandejada de llur boca.

La mortaldat ojie s'acosta

9 Rau-te la cabellera i llenca-la,

damunt els cims entona una complanta,

car Jahvé refusá i abandona

la generado del seu enuig.

0 Perqué feren els filis de Judá el mal ais meus ulls

— oracle de Jahvé ;

posaren llurs abominacions a la casa

que és anomenada amb el meu nom, per profanar-la.

X
I bastiren els cimadals de Tófet,

26, Inf. xvi, 12.

sacrificis, només afirma que la llei mo-
ral — l'obediéncia ais manaments, la

fidelitat al pacte — és superior a la llei

ritual.

30. — Abominacions, els ídols. Ma-
nassés (IV Rg. XXI, 5) bastí altars a

tot l'exércit del cel en el mateix temple.

3 1 .
— Els cimadals de Tófet. El mot

Tófet es troba ja en el llibre de Job

(XVII, 6) i és traduit per escarnir. Ve-
geu Is. XXX, 33, on aquest mot és

emprat en el mateix sentit queací i que
XIX, 5-14, per a designar un indret de-

terminat de la Valí deis filis d'Ennom
(en l'Evangeli, Geenna) on els degene-
ráis adoradors de Jahvé practicaven el

cuite de Moloc. Vegeujos. XV, 8

nota. Una de les cerimónies més tí-
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que és a la Valí deis filis d'Ennom,

per cremar Uurs filis i llurs filies dins el foc

;

cosa que no vaig manar

ni m'havia vingut al pensament.
32 Per aixó, heus ací que vindran dies,— oracle de Jahvé—

,

que no es dirá mai més « el Tófet »,

ni «La Valí deis filis d'Ennom»,

ans bé, «La valí del carnatge »

i hom enterrará a Tófet, per mancanca de lloc.

33
1 serán els cadávers d'aquest poblé pastura

deis ocells del cel i de les bésties de la térra

;

i no hi haurá qui els faci por.

34
1 estroncaré de les ciutats de Judá

i de les places de Jerusalem

la veu de la gaubanca i la veu de Talegria,

la veu de Tespós i la veu de Tesposa,

perqué el país haurá esdevingut un desert.

L'enviliment dels ossos dels morts

(C. VIII.) *En aquell temps— oracle de Jahvé— , hom Heneará

els ossos dels reis de Judá, i els ossos dels seus princeps i els ossos

dels sacerdots, i els ossos dels profetes, i els ossos dels habitants de

Jerusalem, fora de llurs sepulcres. 2
I els escamparan davant del sol i

davant de la lluna, i davant de tot 1'estol del cel, que ells han amat,

que han servit, rera dels quals han corregut, que han consultat i

davant dels quals s'han prostrat. No serán recollits i no serán en-

34, Ez. xxvi, 1 3

.

piques era la de tirar infants dins Testa- importades de l'estranger, constituirá

tua de ferro del déu, enrogida al foc, una ridiculització macábrica dels prete-

mentre els sacerdots apagaven els xis- sos déus, i un cuite póstum per mitjá

cíes de les tendres victimes en un deliri d'ofrenes, considerades legalment im-
de danses i cántics. Vegeu XXXII, 35. purés.
—Pensament. Lit.: «cor». Que ells han amat... amb cinc verbs

2.

—

Davant del sol i davant de la lluna. distints descriu la intensitat del cuite

Tota aquella parada d'ossos exhumats idolátric.

davant d'aquestes divinitats astrals,
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terrats: serán com femta sobre la fac, de la térra. 3
I preferirán la

mort a la vida tots els qui restaran d'aquesta nissaga malvada, en

tots els llocs, pertot on els hauré dispersáis— oracle de Jahvé deis

exércits.

II. NO HI HAURÁ PAU

Co\'EIXEN LA LLEI PER A VIOLAR-LA

4
I els dirás : Així parla Jahvé :

¿El qui cau, no s'aixeca?

¿El qui se'n va, no torna?

5 ¿Per qué, dones, es foravia aquest poblé de Jerusalem,

en un foraviament perpetu?

S'aíerraren a l'engany, refusaren de tornar.

6 Vaig parar esment i vaig escoltar

:

no parlen dreturerament

;

no hi ha ningú que es penedeixi de la seva maldat,

dient: «Qué he estat fent?»

Cadascun d'ells s'ha girat a la seva cursa,

a guisa del cavall que es llanca al combat.

7 Ádhuc la cigonya en el cel

coneix el seu temps,

i la tortora i l'oreneta i la grúa

observen el temps de llur retorn

;

pero el meu poblé no coneix la justicia de Jahvé

!

8
¿ Com dieu : « Som savis,

i la Uei de Jahvé és amb nosaltres?»

Certament, heus ací que s'ha canviat en mentida,

peí cálam mentider deis escribes.

9 Confosos són els savis,

7. — La cigonya, la tortora, l'orene- tornen per la primavera; mentre que
ta i la grúa, seguint fidelment llurs ins- « el meu poblé » no vol seguir la líe i

,

tints, fugen deis rigors de l'hivern i « la justicia » de Déu.
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s'estremiren i foren atrapats;

heus ací que refusaren la paraula de Jahvé,

¿i quina saviesa és la d'ells?

10 Per aixó donaré llurs dones a d'altres,

llurs camps a conqueridors
;

per tal com des del més petit fins al més gran

tots cerquen el guany injust,

del profeta fins al sacerdot tots cometen frau.

n Guareixen la ferida del meu poblé

a la lleugera, dient

:

« Pau ! pau !» I no hi ha pau.

12 S'haurien d'avergonyir

perqué han fet cosa abominable,

i tanmateix no s'avergonyeixen gens ni gaire,

ni coneixen el rubor.

Per aixó cauran entre els caiguts,

en el temps de la visitació serán capgirats.

Ha parlat Jahvé

!

NO SERAN ESCÁPOLS DE LA MORT

13 Els consumiré totalment— diu Jahvé.

No hi haurá més raim a la vinya,

ni figues a la figuera,

s'emmusteiran les fulles,

i encara els donaré invasors.

14 ¿Per qué restem ací nosaltres?

Reuniu-vos i entrem a les ciutats fortes,

i restem allí : Car Jahvé, el nostre Déu, ens fa morir,

i ens fa beure aigua emmetzinada,

car hem pecat contra Jahvé.

10, Is. LVI, II.

, 12. — És una repetido gairebé textual de VI, 12-15, i manca en els LXX.

ANTIC TESTAMEXT IX
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15 Esperávem la pau i no hi ha cap bé,

el temps de guariment, i heus ací l'esglai

!

16 Des de Dan s'ha sentit el bufec deis seus cavalls;

al renill deis seus corsers

tota la térra s'ha estremit

;

han vingut, i han devorat el país i els seus béns,

les ciutats i llurs habitants.

17 Car heus ací que envió contra vosaltres serpents, áspids,

contra els quals no valen conjurs,

i us mossegaran. — Oracle de Jahvé.

El Profeta se'n plany desoladament

18 Oh confort meu en el dolor,

dintre meu el meu cor está malalt

!

19 Heus ací una veu de plany del meu poblé,

des de térra llunyana :

«¿Jahvé ja no és a Sion?

El seu rei ¿ja no és en ella?»

¿Per qué m'han irritat amb llurs escultures,

amb llurs vanitats estrangeres?

20 « Passá la collita, finí l'estiu,

i nosaltres no som escápols.»

21 Per l'esbocinament del meu poblé, estic esbocinat;

estic entenebrit, la basarda m'atueix.

22 ¿No hi ha bálsam a Galaad,

no hi ha dones allí cap metge ?

¿Per qué dones no posen remei al meu poblé?

15. — Aquest verset es troba repetit

en XIV, 19.

i8.-Noteu que en aquestverset i el se-

güent parla el profeta;en el 20 parla el po-

blé, en el 21 comenca de nou el profeta.

19. — Vanitats estrangeres. Les divi-

nitats importades per seguir la moda
deis imperis vei'ns.
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III. CANT ELEGÍAC

COM ÉS VIOLADA TOTA LLEI

(C. IX.) 1
{ Qui canviaria el meu cap en aigües

i els meus ulls en font de llágrimes?

Que jo ploraría dia i nit

els traspassats del meu poblé.

2 Qui em donés en el desert,

un alberg de vianants

!

Deixaria el meu poblé

i me n'allunyaria.

Puix que tots són adúlters,

un aplec de traidors.

3 Tesen llur llengua, l'arc de llur falsía,

i no senyoregen el país amb lleialtat

;

ans de mal en mal procedeixen,

i a mi no em coneixen— oracle de Jahvé.

4 Guardeu-vos cadascun deis vostres companys,

i no us fieu deis vostres germans

;

puix que tot germá no fa més que suplantar,

i tot company camina amb calúmnia

;

5
i cadascun enganya el seu company

i no diuen la veritat

;

avesen llur llengua a dir mentida,

s'afanyen a fer mal.

1.—En moltes edicions el v. i forma
el v. 23 del cap. anterior.

2. — Un alberg de vianants. Aques-
ta imatge tradueix tot un estat d'ánim

del Profeta. Davant la descomposició
moral del seu poblé, i la davallada fatal

a la ruina, i després d'un constant es-

dernegar-se per evitar tot alió, el Pro-

feta, abatut i descoratjat, abandonaría
tot seguit el seu lloc de lluitador, i tria-

rla — si no fos una traició a la seva
vocació—un indret anónim en el desert,

una simple barraca, d'aquelles on tra-

nuiten els vianants de les caravanes que.

travessen l'estepa.
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6 El teu sojorn és enmig del frau

;

per frau refusen de conéixer-me— oracle de Jahvé.
7 Per tant així parla Jahvé deis exércits :

Heus ací que jo els fondré i provaré,

car, ¿ com em captindria,

per amor al meu poblé?

8 Sageta aguda és llur llengua;

frau són les paraules de la seva boca

:

parla de pau amb el proisme,

pero li trama parany en el seu dintre.

9 ¿Per tais coses no els visitaré— oracle de Jahvé—

,

i d'una nació com aquesta no es venjará la meva ánima?

La TERRA, DEVASTADA, I EL POBLE, DISPERSAT

10 Sobre les muntanyes alearé un plor i una complanta

i sobre les pastures del desert un cant funeral,

perqué foren desolades i ningú no hi passá,

i no es sent més la remor del ramat

;

des deis ocells del cel fins a les feres

s'han fet escápols, s'han dispersat.

n Faré de Jerusalem un munt de ruñes,

un cau de xacals

;

i de les ciutats de Judá faré una solitud,

sense cap habitant.

12 ¿Qui és l'home savi per a comprendre aixó?

i ¿a qui ha parlat la boca de Jahvé i ho anuncia?

8, Ps. xxvii, 3.

7. — Fondré, s'entén al foc del gre- 12. — Comprendre aixó, la ruina de

sol, com afinant-los per la punició im- Jerusalem i de les seves causes. Cf.

minent. Cf. VI, 27 ss. Knabenbauer. La inconsciencia d'a-

9. — Repeteix aqüestes paraules (ve- quell pohle era tan profunda i tan este-

geu V, 9 i 29) per fer remarcar la jus- sa que el Profeta posava en el nom-
tícía del cástig. bre deis savis aquells que s'adonaven

11. — Reduiré... etc. És Jahvé qui de l'esdevenidor catastrófic i gosaven
parla com recapitulant la sentencia con- esmentar-lo en públic.

demnatória.
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¿Per qué s'ha perdut el país,

i ha estat desolat com una estepa,

sense que ningú hi habiti ?

13
I digué Jahvé : Perqué abandonaren la meva llei,

que havia posat davant d'ells,

i no escoltaren la meva veu

i no Than seguida.

14 Anaven darrera Pobstinació de llur cor,

i darrera els Baals,

que llurs pares els feren conéixer.

15 Per aixó, talment parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel:

Heus ací que els faré menjar, a aquest poblé, absenta,

els faré beure aigües emmetzinades.
16 Els escamparé entre nacions

que ni ells ni llurs pares no conegueren

;

i els enviaré darrera d'ells Pespasa

fins que els haurá consumits.

Crideü les ploracossos

17 Així parlá Jahvé deis exércits : Pareu esment;

i crideu les ploracossos que vinguin,

i envieu a cercar-ne de les més enteses

;

que vinguin, 18 que s'apressin,

i alcin damunt nostre un plany

;

i que els nostres ulls vessin llágrimes,

i les nostres parpelles destiHin aigua!

19 Perqué una veu de plany es sent a Sion:

«Oh, com som desolats,

avergonyits ultra mesura,

15, Inf. xxiii, 1 5.

17. — Les ploracossos. Reprén la imat- com un dol de familia. Entalavinen-
ge del VI, 26, ampliant-la amb nous tesa hom cridava les ploracossos, que
detalls. La punició nacional recaurá exercien l'art de la complanta. Vegeu
damunt deis individus i els afectará Ecl. XVI i Me. V, 38.
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perqué hem hagut d'abandonar el país,

perqué han saquejat els nostres estatges.»

30 Per aixó escolteu, oh dones, la paraula de Jahvé,

aculli la vostra orella la paraula de la seva boca

!

Ensenyeu a les vostres filies una complanta,

i cadascuna a la seva companya un cant de dol.

21 Car puja la mort per les nostres finestres

entra ais nostres estatges,

per exterminar els infants del carrer,

els joves de les places.

Parlarás així— oracle de Jahvé—

:

22 Caiguts jeuen els cossos deis homes,

com fems sobre la fac deis camps,

i com pallús darrera el segador, que ningú no aplega.

Que ningú no vanegi

23 Així parla Jahvé :

No es vanti el savi de la seva saviesa,

ni es vanti el fort de la seva fortitud,

ni es vanti el ric de la seva riquesa.

24 Pero que es vanti, que es vanti d'aixó,

de teñir seny i de conéixer-me a mi.

Car jo sóc Jahvé, que faig misericordia,

dretura i justicia sobre la térra;

car en tais coses em complac, — oracle de Jahvé.

23, I Cor. 1, ji; II Ccr. x, 17.

21.— Puja... la morí. Bella personi-

ficado poética d'aquest flagell. A la

mort segueix la ignominia deis cadá-

vers insepults.

Parlarás així — oracle de Jahvé,
aquests mots manquen en LXX.

23.

—

Saviesa, fortitud, riquesa són les

tres causes de felicitat per ais homes,
i també els mitjans per aallunyar el de-

sastre que s'apropa; pero no han de

gloriar-se d'aixó, car només el conei-

xement de Déu podrá donar-los la ve-

ritable felicitat i decantar del poblé el

flagell de la seva ira.
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De res no valdrá la circumcisió material

Heus ací que vindran dies — oracle de Jahvé—

,

en qué visitaré tots els circumcisos amb els prepuciats

:

Egipte i Judá i Edom,

i els filis d'Ammon, i Moab,

i tots aquells que es rauen les temples,

i els qui habiten al desert

;

perqué tots són gent prepuciada

i tota la casa d'Israel és encara prepuciada de cor.

IV. CONTRA LA IDOLATRIA

Els ídols de les nacions no valen per a res

(C. X.) 1 Escolteu la paraula que parla Jahvé per a vosaltres,

casa d'Israel.

2 Així parla Jahvé : Al camí de les nacions no us aveseu,

i deis signes del cel no tingueu temenca,

baldament les nacions els temin.

3 Perqué els costums de les nacions són no-res;

car un arbre del bosc han tallat,

3, Sap. xin, 1
1 ;

xiv, 8.

25. — Circumcisos, prepuciats o incir-

cumcisos. El pensament del Profeta resta

aclarit peí final del v. 26 comparatamb
IV, 4: o sia, és una arlusió a la circumci-

sió material i al prepuci moral; imatge que

esdevindrá un tópic de la literatura he-

braica. En 24-25 Jahvé fa predir peí

Profeta que vindran dies en qué serán

demanats comptes a tots els incircum-

cisos, tant els que ho siguin en la carn,

com els pobles veíns d'Israel, com els

que ho siguin en l'esperit, com molts
filis del poblé de Déu.

26. —Es rauen les temples, cosa prohi-

bida en Lv. XIX, 27: No tallareu en

cercle els cabells a les vares del cap.

2. — Cami de les nacions. Els cos-

tums idolátrics i immorals de les na-
cions.

—

Signes del cel. Eclipsis, come-
tes i altres fenómens extraordinaris, que
les nacions paganes creien de mal pro-

nóstic.

3.— £75 costums de les nacions. No és

fácil de determinar a quina mena de cos-

tums o preceptes es refereix el Profeta.

Potser són els reglaments del cuite ido-

látric. Altres corregeixen en : espants,

és a dir, els ídols deis quals tenien por.
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obra de má d'artífex amb la destral

;

4 amb argent i or la decoren,

i amb claus i martells l'asseguren,

a fi que no brandi.

5 Són com un tronc tornejat:

no parlen; cal transportar-los perqué no caminen.

No els temeu, car no poden noure,

ni tampoc són capados de fer cap bé.

Sols Jahvé és gran i omnipotent

6 Ningú no és com tu, oh Jahvé

!

gran ets tu, gran el teu nom en puixan^a.

7 ¿Qui no et temerá,

oh Rei de les nacions?

Car a tu pertany la temenc,a,

puix que entre tots els savis de les nacions

i en tots els reialmes llurs

ningú no és com tu.

8
I tots alhora són estults i orats

:

mestratge de vanitat és la fusta.

9 Portaran de Tarsis argent en riells

i or d'Ofaz; treballará l'escultor i les mans de l'orfebre.

Jacint i porpra és llur vestidura,

tots ells són obra d'artífexs.

Sols Jahvé és Déü veritable

10 Pero Jahvé és Déu veritable,

ell és Déu vivent i rei eternal

!

Per la seva ira tremola la térra,

i les nacions no sostenen el seu enuig.

6, Mch. vii, 1 8. — 7, Apc. xv, 4.

5.

—

Soca tornejada, o columnes de evidentment a les estatúes deis ídols,

fusta; altres tradueixen espantall de co- de les quals ha parlat en els vs. 2-6. El

gotnbrar. Gr., que omet els vs. 6-8 i 10, porta

9. — Tot aquest verset es refereix el v. 9 inclós dins el v. 5.
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11 Així els direu vosaltres :

Els déus que no han fet els cels i la térra,

s'esvairan de la térra i de sota els cels.

12 Pero Ell ha fet la térra en la seva puixanca,

establí l'orbe en la seva saviesa,

i estengué els cels en la seva intelligéncia.

13 A la seva veu, hi ha brogit d'aigües en els cels,

i fa pujar els núvols deis confins de la térra;

envía els llamps amb la pluja,

fa sortir el vent deis seus dipósits.

14 Tothom és estult, mancat de saviesa;

tot escultor s'avergonyeix de la seva estatua,

perqué és mentida el que ha fos, i no hi ha alé.

15 Són vanitat, obra d'enganys,

en el temps de llur visitació desapareixeran.

16 No com aquests és l'heretatge de Jacob,

ans és el Creador de tota cosa,

i Israel és la tribu de la seva herencia,

Jahvé deis exércits és el seu nom.

V. DIÁLEG DEL PENEDIMENT RESIGNAT

Parla el Profeta

17 Aplega de térra el teu farcell,

habitadora en térra assetjada.

18 Car així parla Jahvé :

Heus ací que Ranearé els habitants d'aquest país,

12, Gn. 1, 1; Inf. u, 15.— 13, Sup. n, 28.— 14, Sup. tu, 16; Inf. xiv, 11.

11. — Aquest versetés escrit en ara- eternament vivent i sempre present en
meu. Prepara i explica en altres termes el govern de l'univers.

els conceptes del v. 12. 17-24. — Condamin veu en aquesta
1 2 .
— En contraposició d'aquells déus perícope un breu diáleg entre el Profeta

inerts de les nacions, ressalta Jahvé ijerusalem. Aquesta ha reconegut la
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aquesta vegada, com amb una fona,

i els posaré en destret,

a fi que em puguin trobar.

Parla Jerusalem

19 Ai a mi, peí meu capolament

!

La meva ferida és inguarible

!

Pero jo dic : Cert, aquest és el meu mal

i voldria suportar-lo.

20 La meva tenda és devastada,

totes les seves cordes són rompudes

;

els meus filis eixiren de vora meu i ja no hi són

!

No hi ha ningú que estengui el meu tendal,

que dreci les meves pells.

Parla el Profeta

21 Perqué els pastors esdevingueren estults,

i no cercaren Jahvé;

per aixó no prosperaren,

i tot llur ramat fou esbarriat.

22 Brogit i crits, heus ací que arriben;

i gran terrabastall de la térra del nord,

per fer de les ciutats de Judá una solitud,

un cau de xacals.

Parla Jerusalem

23 Conec, oh Jahvé,

que Trióme no tria el seu viarany;

que no és en poder de l'home que camina

d'adrecar les seves passes.

20, Inf. xvii, 10; xx, 12.

seva culpa i está disposada a expiar-la, no s'esdevingui l'esfondrament total de

pero tot sospirant perqué Déu vulgui la nació,

posar un límit a la seva ira, a fi que
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21 Castiga'm, oh Jahvé, pero segons justicia,

no segons la teva ira, per no fer-me defallir.

25 Escampa el teu furor sobre les nacions que no et coneixen,

o sobre les races que no invoquen el teu nom

;

puix que han devorat Jacob, l'han devorat,

l'han consumit i han arrasat el seu sojorn.

VI. ISRAEL HA VIOLAT L'ALIANgA

Calía servar el pacte amb Jahve

(C. XI.) *La paraula que fou a Jeremias de part de Jahvé, dient:

2 Escolteu les paraules d'aquest pacte, i parleu ais homes de Judá

i ais habitants de Jerusalem. 3
I els dirás: Així parla Jahvé, Déu

d'Israel : Maleit l'home que no escoltará les paraules d'aquest pacte,

4 que vaig ordenar ais vostres pares el dia que els fui eixir de la

térra d'Egipte, d'aquella fornal de ferro, dient: Escolteu la nieva

veu, i feu aqüestes coses que us he manat, i vosaltres em sereu

poblé i jo us seré Déu; 5 per acomplir el jurament que jurí ais

vostres pares de donar-los una térra regalant llet i mel, com en

el dia d'avui. I vaig respondre, dient: «Sí, Jahvé! »

6
1 em digué Jahvé : Predica totes aqüestes paraules per les ciutats

25. — Aquest verset és totalment

idéntic al salm LXXIX, 6, 7; pot ésser

que el mateix Jeremias l'hi hagi posat,

car si Jerusalem ha de rebre cástig, més
han d'ésser punides les nacions que no
volen conéixer Jahvé i que han devorat

Jacob.

1.—L'argument d'aquest capítol fins

a XII, 17, és el pacte clos entre Jahvé i

el seu poblé Israel, amb la constant

inobservanca per part d'aquest.

Els exegetes están d'acord a veure

en aquest capítol una aliusió continua

al Deuteronomi, l'exemplar del qual

havia estat retrobat dins el Temple; a

5
1

propósit de tal descoberta, s'havia ini-

ciat la reforma religiosa l'any divuité

del regnat de Josias. L'actitud de Jere-

mias respecte el Deuteronomi fou in-

discutiblement d'una adhesió absoluta,

i ell es convertí en zelós missioner de
la Llei deuteronómica.

4. —Fornal de ferro. En sentit meta-
fóric, perqué Egipte sota el Faraó per-

seguidor fou per ais israelites un lloc

de purificació i de prova.

6-17. — Cal referir així mateix aquests

versets ais diversos aspectes de la re-

forma religiosa menada peí piados rei

Josias. El Profeta explica en tons enér-
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de Judá i pels carrers de Jerusalem, dient: Escolteu les paraules

d'aquesta alianza i practiqueu-les !

7 Perqué vaig ben advertir els

vostres pares el dia que els fiu eixir de la térra d'Egipte, fins

aquest dia, amonestant-los tothora de bon matí, dient : Escolteu la

meva veu. 8 Pero ells no l'han escoltada, i no han parat l'orella,

i cadascun ha caminat segons l'albir del seu cor malvat ; així que vaig

a complir damunt d'ells totes les paraules d'aquesta alianca, que

havia manat d'observar, pero que ells no observaren.

9
I em digué Jahvé : S'ha fet una conjura entre els homes de

Judá, i entre els habitants de Jerusalem. 10 Han tornat a les iniqui-

tats de llurs pares antics, que refusaren d'escoltar les meves parau-

les: aquests encara han anat darrera déus estrangers per servir-los.

Han romput la casa d'Israel i la casa de Judá la meva alianza, la

que jo havia contret amb llurs pares.

Els estralls que amenacen els traí'dors al pacte

11 Per tant, així parla Jahvé: Heus ací que jo faig venir sobre

ells una dissort, no podran escapar-se. I cridaran a mi, pero jo

no els escoltaré. 12 Llavors les ciutats de Judá i els habitants de

Jerusalem aniran i cridaran els déus ais quals cremaren encens, pero

aquests no els salvaran en el temps de llur dissort. 13 Puix que,

quantes són les teves ciutats, tants son els teus déus, oh Judá,

i quants són els carrers de Jerusalem, tants els altars drecats a la

vergonya, altars per a cremar encens a Baal.

14
1 tu no insisteixis intercedint a favor d'aquest poblé ni aixecant

en pro d'ell clams i pregária, perqué jo no escoltaré quan m'invoca-

ran, en el temps de llur dissort.

16 ¿Per qué la meva estimada, a casa meva, comet mancaments?

gics i incisius la relació de causa a penes té sentit. Per aixó hem retraduit

efecte que hi ha entre la idolatría i els segons el grec. Lastimada és la nació

desastres nacionals. d'Israel personificada en una esposa.

15. — Aquest petit cant ens ha arri- Els greixos; text hebreu els molts: Sant
bat en un text una mica incert. La Mas- Jeroni l'uneix amb la frase anterior i

sora en els dos primers hemistiquis a tradueix, comet molts mancaments. Potser
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¿Potser els greixos i les carns sagrades et lleven la teva malicia,

o bé per mitjá d'aquests tu serás escápol? 16 Olivera verdejant,

bella per fruits saborosos, era el nom que Jahvé t'havia posat;

pero al so d'un gran estrépit cala foc entorn d'ella, i les seves

branques han estat consumides. 17
1 Jahvé deis exércits, aquell que

et planta, ha pronunciat contra tu la dissort, per raó de la malvestat

que la casa d'ísrael i la casa de Judá han comes per irritar-me,

cremant encens a Baal.

VIL CONJURA CONTRA EL PROFETA

Els d'Anatot serán puntts

I Jahvé m'ha fet saber i he sabut.

Llavors Tu m'has fet conéixer llurs obres.

I jo, com anyell mansuet, que és dut a escorxar,

ni sabia que contra meu tramaven conjures

:

«Fem malbé l'arbre amb el seu pa,

etc. Nosaltres seguim com a probable

l'esmena adoptada per alguns autors

moderns..

La idea del Profeta és de fer remarcar

la confianca fanática, i per tant inútil, que

recolzavaen la materialitat del sacrifici.

18-20.—És un altre petit cant, el qual

té per tema el complot deis conciutadans

del Profeta, exasperats de veure un com-
patrici Uur al cap de la reforma deute-

ronomista, que, com a condició prime-

ra, implicava la supressió deis santuaris

locáis, per tant del santuari d'Anatot.

Aquesta mesura radical havia de susci-

tar grans rancúnies en mant llogarret,

i tant més a la patria del nabi, quan
justament allí vivia l'antiga familia sa-

cerdotal d'Abiatar, que, per la inno-

vado esdevinguda, anava a perdre

els seus privilegis,- deixant el mono-
poli del cuite en mans de la familia de

Sadoc. Cf. Peake, Jerem. Introd. p.

13-14. Ricciotti.

19. — Com anyell mansuet.

.

. A con-

traclaror d'aquestes imarges i d'aquelles

persecucions, hom veu aparéixer el Crist

perseguit pels seus connacionals amb
gratuitat d'odi, com no hi ha un cas

precedent sinó en la persona de Jere-

mías.

L'arbre amb el seu pa, traduím respec-

tant el text hebreu en l'estat actual.

Sant Jeroni en la Vg. ha preferit el

text deis LXX; posem fusta en el seu pa.

Segurament significa l'arbre i el seu

fruit, l'arbre en la plenitud de la seva vi-

goria; és una imatge del Profeta, el qual

al seu tora és tipus de Jesucrist, com
ho han descobert els Sants Pares, que
apliquen tot aquest passatge típicament

al Salvador. Vegeu Sant Jeroni en el

comentan a aquest lloc de Jerem. És
creenca comuna de totes les Esglésies

que aqüestes coses són dites del Crist

en la persona de Jeremías.
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i exterminem-lo de la térra deis vivents,

i el seu nom no siguí recordat mai més!»
20 Oh Jahvé deis exércits, que jutges amb justicia,

que escorcolles els ronyons i els cors,

fes que vegi la teva venjanca damunt d'ells,

puix que a tu he confiat el meu plet

!

21 Per aixó, així parla Jahvé sobre els homes d'Anatot que cer-

quen la meva vida, exclamant : «No profetitzis en nom de Jahvé

si no vols morir per la nostra má !»
22 Per aixó, així parla Jahvé deis

exércits : Heus ací que faré punició sobre ells : els joves morirán

a espasa, i llurs filis i llurs filies morirán de fam. 23
1 no restará

d'ells cap sobrevivent
;
perqué faré venir la dissort sobre els homes

d'Anatot, l'any de llur cástig.

El Profeta es plany del benésser dels impiadosos

(C. XII.) x
Just ets tu, Jahvé,

perqué jo pledegi amb tu,

pero vull dir-te les meves raons

:

¿Per qué la via dels impius prospera,

i viuen en pau tots els deslleials ?

2 Els has plantats i ells han posat arrel,

creixen i fruiten.

Tu estás prop de llur boca,

pero lluny de llur cor.

3 Pero tu, Jahvé, em coneixes, em veus,

i has provat el meu cor envers tu.

Arrossega'ls com ovelles a l'escorxador,

consagra'ls per al dia de la matanca

!

4
<¿Fins quan portará dol la térra,

1, lob xxi, 7; Hab. i, 13.

1. — Els deslleials, son tots aquells 4. — No veurá el nostre esdevenidor.

homes d'Anatot que s'han pronunciat La maldat dels enemics del Profeta

contra el Pacte amb Jahvé, i així ma- es sintetitza en aquesta frase, amb qué

teix contra el Profeta que el propugna. tradueixen llur escepticisme religiós i
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i l'herba de tot camp es marcirá?

Per la maldat deis seus habitants,

s'han esva'ít bésties i ocells,

car han dit: «No veurá el nostre esdevenidor.»

Pero encara haurá de veure coses pitjors

5 Si quan corres amb els de peu et canses,

¿com rivalitzaries amb els corsers?

I si fuges en térra de pau,

¿qué farás en l'espessor del Jordá?
6 Puix que fins els teus germans i la casa del teu pare,

fins aquests et són deslleials,

fins aquests s'aixequen a crits contra tu.

No te'n fii's si et parlen benignament.

VIII. JAHVÉ ABANDONA EL SEU HERETATGE

El lliurará als seus enemics

7 He abandonat la casa meva,

he repudiat la meva herencia,

llur menyspreu de Jeremías : « Ell no
veurá el nostre esdevenidor», perqué
les seves amenaces tanmateix no es

realitzaran, i lanostra prosperitat, mal-

grat els seus malaveranys, será per-

petua.

5. — Resposta de Jahvé als precs del

seu Profeta, formuláis en elverseti.

Tots els conceptes tendeixen a recoma-
nar al Profeta una extrema prudencia

davant les persecucions innombrables

que están incubant-se contra ell. Fins

aleshores les hostilitats eren poca cosa

en comparanza de les que vindrien en

el futur. Si la pugna present — amb
els de peu — ja esgotava les energies

del Profeta, ¿qué passaria quan hauria de

suportar una cursa amb els corsers? La
proporció que existeix entre unacontrada

pacífica i la boscúria del Jordá, alber-

gadora de bésties feres, és una altra

imatge de la present situació del Pro-
feta. Si ara és perseguit, molt més ho
será en l'esdevenidor.

6.— Fins els teus germans . . . Fins la pa-

rentela del Profeta desplegará una po-
lítica de persecució, envescada de pa-

raules dolces, per tal d'atreure's el seu
iHustre parent en favor de la propia

causa.

7-17. — La majoria d'exegetes refe-

reixen aquesta secció — netament sepa-

rada de la precedent— a l'época de la

revolta de Joaquim contra Nabucodo-
nosor. Jahvé ha abandonat justament
el seu poblé lliurant-lo a mans estran-

geres.

7. — He abandonat la casa meva. És
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he lliurat el predilecte de la meva ánima

en mans deis seus enemics.

8 La meva herencia ha estat com lleó en la boscúria;

llanca la seva veu contra mi,

per aixó la detesto.

9 ¿Es la meva herencia un voltor bigarrat?

Voltors Tataquen de tots costats.

Aneu, aplegueu totes les feres del camp,

dueu-les a devorar.

10 Molts pastors han assolat la meva vinya,

calcigat el meu camp,

han reduit el meu camp preferit

a desert, a solitud.

n N'han fet una desolació,

i davant meu plora desolat

;

és arrasat tot el país,

i no hi ha qui hi pensi en el seu cor.

12 Sobre tots els tossals del desert

vingueren els devastadors,

perqué Jahvé té una espasa que devora;

d'un cap a l'altre del país

no hi ha pau per a cap vivent.

13 Sembraren blat i colliren espines,

s'afanyaren sense cap profit.

Els cobreixen de confusió llurs collites,

per la crémor de la ira de Jahvé.

Jahvé qui parla. La casa, Vheréncia, el

predilecte déla meva ánima... o siguí,

el poblé de Déu.

9. — Bigarrat. No és ben segur el

sentit del mot original. Sorprén de tro-

bar el mot voltor, significant en una
ratlla Israel i en la següent els pobles

estrangers que es llancen damunt d'ell,

com ocells de rapinya damunt la presa.

Si realment es tractés de bigarrament,

el mot expressaria molt bé els diversos

elements que Israel manllevá ais cuites

idolátrics deis pobles vei'ns . Ric-

ciotti en II Libro di Geremia, dona
aquesta explicació : « Com entorn d'un

voltor bigarrat, emprat com a reclam
pels cacadors, s'aplegaven els altres

rapinyers a picar-lo, així entorn del

poblé de Judá, contenent amb el seu

Déu com un voltor, i com aquest bi-

garrat de cuites idolátrics, hauran d'a-

plegar-se per punir-lo els rapinyers po-
bles veíns ».

10. — Molts pastors. El Profeta com-
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Hl HAURÁ PIETAT PER ALS CONVERTITS

14 Així parla Jahvé : Contra tots els meus malvats veíns

que toquen l'heréncia

que vaig donar al meu poblé, a Israel

:

Heus ací que jo els desarrelaré de llur sol,

d'enmig d'ells desarrelaré la casa de Judá.

18
1 s'esdevindrá, després que els hauré desarrelats,

que tornaré a teñir pietat d'ells,

i els reconduiré cadascun a la seva herencia,

i cadascun a la seva térra.

16
1 s'esdevindrá, si aquests aprenen bé els camins del meu poblé,

a jurar peí meu nom : Jahvé és vivent!,

— com ells han ensenyat al meu poblé a jurar per Baal —
que serán edificáis enmig del meu poblé.

17 Pero si ells no escolten,

desarrelaré aquesta nació,

desarrelant-la i destruint-la,— oracle de Jahvé !

IX. JAHVÉ REBUTJA ISRAEL

Primer símbol: Es podrirán com un cinyell

(C. XIII.) 1 Així em parla Jahvé : «Vés i compra't un cinyell de

lli i posa-te'l sobre els teus ronyons, i que no toqui l'aigua.»

para els futurs enemics que envairan

Israel a uns pastors de tribus nómades,
els ramats deis quals perjudiquen enor-

mement els conreus.

14. — Malvats veins... Segons II Rg.
XXIV, 2, aquests vei'ns inquietadors

del regne de Judá serán els estols de

caldeus, sirians, moabites i ammoni-
tes, que toquen Vheréncia. L'eina des-

tructora en si és reprovada per Jahvé.
I en els versets següents és suficient-

ment visible el caml de la Providencia,

combinat de misericordia i de justicia

vindicativa, que fará sentir els seus efec-

tes damunt aquests estols devastadors,

segons la captinenga que ells obser-

varan envers el poblé escollit.

XIII. —Aquest cap. consta d'una pri-

mera part en prosa que compren fíns al

v. 14, i d'una segona en vers que s'estén

fins a la fi del capítol. Amb dos gestos

simbólics el Profeta insinuará el desastre

que amenaca el regne de Judá. Aquesta
manera de predicar i de predir per ac-

J
- ANTIC TEGTAMENT IX
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3
Jo dones comprí aquell cinyell, segons paraula de Jahvé, i me'l

posí sobre els ronyons. 3
1 hi hagué paraula de Jahvé per segona ve-

gada, dient :

4 «Pren el cinyell que t'has comprat, que tens sobre els

ronyons, aixeca't, vés a l'Eufrates, i amaga'l allí dins un fenent de

roca.» 5
1 hi aní i el vaig amagar prop de l'Eufrates, com m'havia ma-

nat Jahvé.
6
I s'esdevingué que, passats molts dies, Jahvé em digué :

«Aixeca't, vés a l'Eufrates, i pren d'allí el cinyell que jo et maní

d'amagar-hi.» 7
I aní a l'Eufrates i vaig excavar i vaig prendre el

cinyell de l'indret on l'havia amagat, pero heus ací que el cinyell era

fet malbé i no era bo per a res.

8
1 hi hagué paraula de Jahvé dient: 9Així parla Jahvé: D'aquesta

manera atuiré l'orgull de Judá i l'orgull de Jerusalem, que és gran.

10 Aquest poblé malvat que refusa d'escoltar les meves paraules,

que segueix l'albir del seu cor i va darrera déus estrangers per

servir-los i adorar-los, sigui tanmateix com aquest cinyell que ja no

serveix per a res.
11 Car així com el cinyell s'adhereix ais ro-

nyons de l'home, així jo havia fet adherir-me tota la casa d'Israel i

tota la casa de Judá— oracle de Jahvé— ; a fi que ells em fossin la

meva nació i la meva anomenada, la meva llaor i la meva magni-

ficéncia; pero no m'escoltaren.

cions simbóliques, era plenament ad-

mesa tant entre els profetes veritables

com entre els falsos, i plaent, d'altra

banda, a la fantasía oriental. Alió que
representava la parábola en ordre del

discurs, eren les accions simbóliques

en l'ordre deis fets.

i. — Un cinyell de lli... El 11 í és més
sensible que no pas el cuir ais efectes

de la humitat.

5 . — U Eufrates. Donada la conside-

rable distáncia existent entre Jerusalem
i Babilonia — uns mil kms. — que el

Profeta hauria hagut de recórrer dues

vegades, han pensat els exegetes que
aquest nom potser designa aquí un petit

torrent al nordest de Jerusalem, cap a

Anatot, i que avui s'anomena wadi

Fara. Alguns ho entenen d'Efrata, lo-

calitat poc distant de Jerusalem; aquesta

explicació és improbable, car prescin-

deix del text i de les versions. D'altres,

com Condamin, admeten que sigui l'Eu-

frates mesopotámic, pero refusen la rea-

litat histórica del gest simbólic. Tot
s'hauria desenvolupat en estat de visió,

sense que Jeremías s'hagués cregut

obligat a advertir-ho. Aqüestes expli-

cacions, la que diu que Pacte simbólic

fou realment acomplert, i l'altra, segons

la qual es tractaria d'una pura visió, son
igualment admissibles.

n. — La meva magnificencia. El

cinyell amb qué els hebreus agenca-

ven llur folgat vestit talar constituía un
motiu d'ufana i d'elegáncia senyorívola.
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Segon símbol: Serán esmicats com un cántir

12
1 tu els dirás aquests mots : «Així parla Jahvé, Déu d'Israel : Tot

cántir ha d'ésser omplert de vi.» I dirán: «¿Per ventura no ho sabem,

que tot cántir ha d'ésser omplert de vi?» 13 Pero tu els dirás:

«Així parla Jahvé : Heus ací que jo omplo d'embriaguesa tots els ha-

bitants d'aquest país, els reis que seuen en el soli de David i els sacer-

dots i els profetes i tots els habitants de Jerusalem. 14
í els esmicaré

els uns contra els altres, els pares i els filis ensems— oracle de Jah-

vé— ; no en planyeré cap, ni hauré esment ni compassió de ningú,

solament hauré esment d'esbalmar-los.»

UNA CALTTJA MORTAL ELS EMBOLCALLARA

15
Oi'u, pareu l'orella, no sigueu orgullosos,

car jahvé ha parlat

:

16 Doneu gloria a Jahvé, el vostre Déu,

abans que caigui la foscor,

i abans que els vostres peus empasseguin

en muntanyes de posta;

i mudi en tenebra de mort la llum que espereu,

convertint-la en calitja.

17
1 si no ho escoltáveu,

plorará d'amagat la meva ánima

davant la vostra supérbia,

i plorant amb desconsol,

els meus ulls vessaran llágrimes,

perqué és endut captiu el ramat de Jahvé.

17, Lam. i, 2.

14.

—

Els esmicaré, car embriacs com J5. — Oiu, pareu l'orella. En tota

serán de la cólera de Jahvé, toparan, aquesta estrofa 15-17, Jahvé fa arribar

inevitablement, els uns contra els altres. a l'orella del seu poblé el darrer ad-

1 5-27. -Es un poema totalment homo- vertiment abans que no vir.gui la tene-

geni, escriten els inicis del regnat de Je- bra, signe de la desventura definitiva i

conias, probablementaHuditenel v. 18. del gran cástig de Jahvé.
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Serán humiliats en l'esclavatge

18 Digueu al rei i a la sobirana

:

Asseieu-vos més avall,

puix que caigué del vostre cap

la corona de la vostra magnificencia.

19 Les ciutats del migjorn són closes,

i no hi ha qui les obri

;

és deportat Judá tot sencer

és deportat fins al darrer

!

20 Alca els ulls i esguarda

els qui vénen del septentrió

:

l On és el ramat que et fou donat,

les ovelles que eren la teva gloria

21
¿ Qué dirás quan serán posats

sobre teu els qui et feien d'amics,

i aquells amb qui tenies tractes

estaran damunt teu per comandar?

I No t'agafaran per ventura els dolors

com de dona que infanta?

22
1 si tu dius en el teu cor

:

«¿Per qué m'esdevenen tais coses?»

Per la teva gran maldat són aixecades les teves faldes,

són violats els teus talons.

22, Inf. xxx, 14.

18. — Digueu al rei. En l'antístrofa

18-20 és comentada l'amenaca d'exili,

amb la consegüent caiguda de la mo-
narquía davídica.

21. — Qué dirás... Enl'estrofa alter-

nant (21-27) es ^a palesa la relació que
hi ha entre l'obstinada infidelitat reli-

giosa i el captiveri.

22. —Les teves faldes. En els dos úl-

tims hemistiquis d'aquest versetel Pro-

feta expressa eufemísticament les humi-
liacions de la superbíssima Jerusalem,

personificada en una dona sotmesa al

destí de les esclaves. Cf. Is. XLV1I,
2-3.
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Per llur malícia inveterada se-

rán MALMENATS COM UNA MERETRIU

28 ¿Canviará un etíop la seva pell,

i el lleopard la seva clapadura?

Així vosaltres ¿podreu fer el bé,

avesats a fer mal ?

24 Us escamparé com el boíl, que es fa fonedís

a la ventada del desert.

25 Aquesta és la teva sort, la part que et mesuro,

— oracle de Jahvé.

Com sia que tu m'has oblidat,

i has confiat en la mentida.

26
Jo, dones, arromangaré les teves faldes sobre la teva fac,

perqué vegin les teves vergonyes.

27 Els teus adulteris, els teus renills,

l'impudor del teu fornicar

sobre els turons de la plana,

les teves abominacions, les he prou vistes.

28 Ai de tu, Jerusalem ! ¿No et purificarás?

¿ Per quant de temps encara ?

X. JAHVÉ REBUTJA FINS LES PREGÁRIES

El flagell de la secada

(C. XIV.) x Hi hagué paraula de Jahvé a Jeremías tocant a la

secada

:

23. — Canviará... L'hábit de la infide-

litat religiosa en el poblé jueu ha esde-

vingut com un accident propi, talment

la negror de la pell per a l'etíop i la

clapadura per al lleopard.

25. — La teva sort, la part... Lite-

ralment : la part de la teva porció, as-

senyalada peí cap de familia, que ací

no és altre que Jahvé.
Has confiat en la mentida per excelién-

cia, que és la idolatría.

1. — Tocant a la secada. L'oracle de
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2 S'endola Judá,

i els seus portáis gemeguen,

jeuen foscos per térra;

el crit de Jerusalem s'eleva.

3 Els rics envíen

llurs criats per aigua
;

vénen a les cisternes,

no troben aigua,

tornen amb les gerres buides

;

s'avergonyeixen, es confonen,

i es cobreixen el cap.

4 El camp és pie d'esquerdes

perqué manca la pluja a la térra;

s'avergonyeixen els camperols,

es cobreixen el cap.

5
I fins la cérvola a la plana

pareix i abandona,

perqué no hi ha herba.

6
I els onagres s'aturen damunt les collades

ensumant Taire com els xacals;

es consumen llurs ulls,

perqué no hi ha pasturatge.

No SON ACCEPTATS NI ELS SACRIFICIS NI ELS PRECS

7 Si les nostres maldats parlen contra nostre,

oh Jahvé, obra per l'honor del teu nom

!

Car moltes són les nostres rebeHions,

Jeremías, que s'inicia en aquest cap.

per a terminar en XV, 9, és d'una data

incerta, perqué, tret deis llibres histo-

ries, no possei'm cap document que

pugui donar-nos la més lleu clarícia.

Pero aquest esdeveniment devia ésser

prou conegut per les funestes conse-

qüéncies sobre Trióme, sobre la térra i

sobre les bésties.

3. — Es cobreixen el cap. Era un
senyal de dolor i d'abatiment.

5. —/ abandona, és a dir els seus pe-

tits. La cérvola era considerada pels

antics com l'animal més tendré i afee-

mos envers els seus nadissos.

6. — Com els xacals. S'imaginaven
els antics que els xacals xuclaven Taire

amb llurs udols prolongáis.
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contra tu hem pecat.

8 Esperanca d'Israel,

Salvador seu en temps d'angoixa,

¿per qué has d'ésser com un estranger en el país,

com un vianant que s'atenda per la nit?

9 ¿Per qué series com un home esmaperdut,

com un prohom incapac de salvar?

I tanmateix tu ets enmig de nosaltres, Jahvé,

i el teu nom és invocat damunt nostre;

no ens abandonis!

10 Així parla Jahvé d'aquest poblé

:

Cert, s'adeliten d'anar errabundejant,

no descansen llurs peus,

per aixó Jahvé no es complau en ells

:

ara es recorda de llur delicie

i puneix llur pecat.

ÉS REBUTJADA l'eXCUSA

11
1 em digué Jahvé: «No insisteixis pregant en bé d'aquest poblé.

12 Ni que dejunessin, jo no escoltaría llur clam; i ni que oferissin

holocaust i ofrena, no m'hi complauria ; sinó que amb espasa i amb

fam i amb pesta jo vull consumir-los.»

13
1 diguí : «Ah, ah ! Senyor Jahvé, heus ací que els profetes els

están dient : No veureu l'espasa, ni la fam us aconseguirá ; ans us

11, Sup. vil, 16.— 13, Inf. xxm, 17.

8. — Esperanza d'Israel, el grec afe- ca un diáleg extremament dramátic en-

geix oh Jahvé. El sentit del verset tre Jahvé i el seu Profeta. Aquest trac-

és que Jahvé no pot desentendre's del ta d'ablanir la divina justicia que es

seu país, com un estranger qualsevol disposa al cástig.

que está de pas. 13. — Els profetes els están dient. En-
9. — El teu nom és invocat damunt tengui's els falsos profetes, que cuita-

nostre. A Israel l'esposa rebiaelnom de ven a entabajiar el poblé amb esperan-

l'espós, és a dir, era anomenada amb el ees faHacioses i contraríes a la realitat,

nom d'aquest (cf. Is. IV, 1). Ací Jahvé copsada tan sois peí veritable vident.

és l'espós de la nació jueva. I per Justament les mentides deis pseudo-
aquest mateix motiu, Jahvé no pot profetes no faran sinó desorientar els

menys de prestar ajut al seu poblé i fidels i no impedirán l'extermini de-

ésser-ne tendrament soHícit. cretat, i a punt d'ésser realitzat peí

11. — No insisteixis pregant. Comen- glavi, la fam i la pesta.
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donaré pau en aquest indret.» 14 Pero em digué Jahvé : a Mentida

profetitzen els profetes en nom meu
; jo no els he enviats, ni els he

donat ordres ; no els he parlat ; visió de mentida, divinado i vanitat,

el frau de llur cor us están profetitzant.» 15 Per tant, així parla

Jahvé : Contra els profetes que profetitzen en el meu nom quan jo

no els he enviats, i malgrat tot diuen : No hi haurá espasa ni fam en

aquest pais.— Per l'espasa i per la fam serán consumits aquests pro-

fetes !

16
1 el poblé a qui han profetitzat, será gitat pels carrers de

Jerusalem, per la fam i per l'espasa ; i no hi haurá qui els enterri, a

ells, llurs dones, llurs filis i llurs filies ; i jo vessaré damunt d'ells llur

maldat. 17
1 tu els dirás aquest mot:

Sobreixin els meus ulls de llágrimes,

nit i dia, sense treva

;

peí gran cop amb qué ha estat colpida

la verge filia del meu poblé,

per la seva nafra inguarible.

18 Si surto a la plana,

heus aci ferits de glavi,

i si entro a la ciutat,

heus ací els consumits de fam.

Car fins el profeta i el sacerdot

han errat peí país, i no entengueren.

Els precs reiterats

19 ¿Has realment repudiat Judá,

o de Sion sent fástic la teva ánima?

¿Per qué ens percudeixes, i no hi ha per a nosaltres remei?

Esperem la pau, i no hi ha cap bé,

el temps del guariment, i heus ací l'esglai

!

17, Lam. i, 16; n, 18. — 19, Sup. vm, ij.

1 8. — A la plana. Els qui no tenien ció, amb tots els horrors d'una fam total,

esma o temps de recloure's dins una ciu- 19. — Has realment repudiat. El Pro-

tat fortificada eren occits en pie camp feta reprén davant de Jahvé el seu

pels invasors. Pero els qui trobaven un prec d'intercessió cada vegada més pre-

refugi dins les ciutats, deperien d'inani- gon i més tendré.
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20 Coneixem, oh Jahvé, la riostra impietat,

la iniquitat deis nostres pares

;

perqué pecárem contra tu.

21 No rebutgis, per l'amor del teu nom,

no envileixis el tron de la teva gloria

;

recorda't, no trenquis el teu pacte amb nosaltres!

22 Entre les vanitats de les nacions ¿hi ha algú que faci ploure?

¿O els cels donen tots sois les pluges?

¿No ets justament tu, Jahvé, Déu nostre?

Per aixó nosaltres esperem en tu,

perqué tu has fet totes aqüestes coses.

NO HI VALDRÁ CAP INTERCESSlÓ

(C. XV.) *I em digué Jahvé: Ni que es presentessiu Moisés

i Samuel davant meu, la meva ánima no es decantaría vers aquest

poblé; acomiada'ls de la meva presencia, que se'n vagin. 2
1 si s'es-

devé que et pregunten : ¿ On anirem?— Els dirás : Així parla Jahvé :

Qui és per a la mort, a la mort;

i qui per al glavi, al glavi

;

i qui per a la fam, a la fam

;

i qui per a l'esclavatge, a l'esclavatge !

3
I estabiiré damunt d'ells

quatre menes,— oracle de Jahvé—

:

el glavi per a occir,

els gossos per a arrossegar,

i els ocells del cel i les feres de la térra

per a devorar i destrocar !

4
1 en faré motiu d'horror per a tots els reialmes de la térra, a causa de

2, Zach. xi, 9.

22. — Vanitats... que faci ploure, són Moisés i Samuel, tot i que foren unspo-
els ídols vans, els quals no són capa- derosos intercessors davant de Jahvé,
eos d'enviar una pluja benefactora. no reeixirien a torcer la seva ira.

1. — Ací Jahvé respon i posa punt 3. — Quatre menes d'enemics.
final al diáleg comencat en XIV, 19. 4. — A causa de Manassés. La impie-
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Manassés, fill d'Ezequias, rei de Judá, per alió que ell ha fet a

Jerusalem.

5 Car, i qui tindrá pietat de tu, Jerusalem,

i qui es planyerá per tu?

¿ í qui s'acostará

a preguntar-te per la pau?
6 Tu m'has deixat,— oracle de Jahvé,

—

t'has fet enrera;

per aixó estendré la meva má sobre tu, i et desfaré,

car estic cansat de penedir-me!

7
1 els ventaré amb la pala,

a les portes del país !

Privaré de filiada, faré perdre el meu poblé

;

de llurs camins no tornen.

8 Les seves vídues es multiplicaran

més que l'arena de les mars.

Els duré, contra la mare del minyó,

un devastador en pie dia;

faré caure damunt d'ella tot d'una

l'angoixa i Pesglai.

9 Es marceix la mare de set filis,

la seva ánima panteixa,

el seu sol es pon que és encara de dia;

n'és confosa i humiliada.

I els qui restaran els lliuraré al glavi,

a la fas de llurs enemics— oracle de Jahvé.

9, I Sim. ii, j; An. vm, 9.

tat i la crueltat d'aquest rei havien es-

devingut proverbiáis, i els efectes res-

taven encara ben palpables. II Rg.
XXI, 1-18.

6. — Tu m'has deixat. Jahvé s'adre^a

al seu poblé (6-9) i li prediu en ter-

mes crus tots els estralls d'una guerra

destructora de soca i arrel.

9. — La mare de set filis, la que té

mo!ts filis.
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XI. PLANY DEL PROFETA

Odiositat que li crea la seva missió

10 Quina malastruganca, mare meva, que m'hagis infantat,

home de brega i home de baralla amb tot el país.

No he prestat ni manllevat,

pero de tots he d'ésser maleit.

11 Ha dit Jahvé : Certament, la teva fi será per a bé,

certament, faré venir Penemic a suplicar-te,

en temps de malauranca i en temps d'angoixa.

12 ¿Es que trencará el ferro

el ferro del septentrió i el bronze ?

13 Els teus béns i els teus tresors lliuraré al saqueig, gratuítament,

10-21 — És un poema a part, que

data, segons opinió de molts exegetes,

de la fi del regnat de Joaquim, quan
el Profeta, el veritable amic i salvador

de la nació, fou inversemblantment hos-

tilitzat per totes les classes socials del

seu temps. Jeremías explica ingénua-

ment les seves reaccions psicológiques

davant la incomprensió i l'odi creixent

deis seus connacionals.

10. — No he prestat ni manllevat.

Ricciotti f/r .inh. I.) suposaque es trac-

ta d'una expressió proverbial. I remar-

ca molt bé ell mateix que prestar o

manllevar diners és una cosa molt
delicada que fácilment pertorba les bo-

nes relacions entre els homes (tant més
entre els hebreus, a qui tot interés de

préstec era absolutament prohibit)
;
per

aixó Jeremías, que es veu maleit i hos-

tilitzat de tothom, es compara a un que
hagués donat o rebut diners en préstec.

11. — No és fácil de traduir el primer
hemistiqui, i les versions més antigües

discrepen entre elles. ElsLXXllegeixen:
FacVs, Senyor, mentre elh vagin (obrin)

rectament; si no he estat prop de tu en el

temps de llurs mals, i en el temps de llur

tribulació,per albé, contra Venemic. Hem
procurat, com sempre, respectar en
l'estat actual el text hebreu. Els mots
«im lo» donen solemnitat a l'afirmació i

els tradui'm certament; el mot hebreu
que Sant Jeroni tradueix reliquiae, té

també el valor de fi, acabament. Déu
promet a Jeremías que les actuáis des-

grácies serán a la fi per a bé d'ell i del

seu poblé, i que els qui ara li són ene-

mies, vindrá temps que hauran d'aju-

pir-se i demanar el seu ajut.

12. — O bé: ¿ Es que trencará (algú)

el ferro... Ja Sant Jeroni proposa
tres interpretacions distintes d'aquest

enigmátic verset. El ferro del septen-

trió ¿és una expressió simbólica per

caldeus, la invasió deis quals venia a

Palestina peí costat del nord?
13-14. — Alguns consideren aquests

dos versets com un afegitó pres del

cap. XVII, 3-4, totalment desplacat

enmig del líric desfogament de Jere-

mías amb Jahvé, quan justament ací és

Jahvé que s'adreca amb un to amenaza-
dor al seu poblé rebel ; cal notar, pero,

que es troben en tots els mss. i ver-

sions. Vegeu Knabenbauer, Jer. in h. I.
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i per tots els teus pecats i sobre tot el teu territori.
14 Et faré

passar amb els teus enemics en una térra que no coneixes, puix que

un foc s'ha arborat en la meva ira, i contra vosaltres cremará.

SÚPLICA

15 Tu ho saps, Jahvé,

recorda't de mi i protegeix-me :

venja'm deis meus perseguidors!

No ajornis la teva ira,

sápigues que per tu suporto ultratge.

16 Foren trobades les teves paraules i me n'he pascut,

i per a mi la teva paraula ha estat una joia

i una delicia per al meu cor;

car el teu nom és invocat damunt meu,

oh Jahvé, Déu deis exércits

!

17 No m'he assegut per solacar-me

en l'aplec deis mofetes

;

per la teva má, m'he assegut solitari,

car m'havies omplert d'indignació.

18
<i
Per qué la meva dolor és eterna,

i la meva nafra enverinada

refusa d'ésser guarida?

¿ Has estat per a mi com un engany,

una aigua en la qual no es pot creure ?

17, Ps. i, 1; xxv, 4.— 18, Inf. xxx, 15.

—Et faré passar. LXX : «Et faré ser- espiritual que crema dins el seu pit (cf.

vir» o «et faré l'esclau». XX, 9). La missió de qué l'havia in-

i<y.— Venja'm. És cosa de Déu : Jere- vestit Jahvé, l'obligava a una solitud

mias considera els seus enemics com amarga, allunyat de tot esplai social,

enemics de Jahvé, no com enemics seus 18. — El Profeta s'adrega de nou a

personáis. Cf. Cornill, Jer. in h. I. Jahvé en uns tons molt explícits i hu-

16. — El teu nom, etc. Vegeulanota mans. A l'estil del pacient Job, no
a XIV, 9. s'explica ell mateix com Jahvé no dona

ij. — Dels mofetes..., és a dir, deis alguna treva a la seva gran sofrenca,

incréduls i disbauxats que es burlaven a la seva nafra enverinada. ¿Es que
de la causa jahveista sostinguda peí ha d'endurar indefinidament aquella

Profeta.

—

D'indignació, aixó és, del foc prova?
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Resposta de Jahv¿

19 Per tant així parla Jahvé :

Si tornes, et faré tornar,

davant meu podrás romandre
;

i si separes el que és noble del que és vil,

com boca meva esdevindrás

;

tornaran ells a tu,

i tu no tornarás a ells.

20
1 et constituiré per a aquest poblé

com muralla de bronze sólida;

i combatran contra tu, pero no et vencerán,

puix que amb tu sóc jo per salvar-te

i per alliberar-te— oracle de Jahvé.
21

1 t'alliberaré de la má deis malvats,

i et rescataré del palmell deis violents.

XII. L'ESFONDRAMENT D'ISRAEL

El celibat de Jeremías

(C. XVI.) *I hi hagué paraula de Jahvé a mi dient:

2 No prenguis muller,

i no tinguis filis ni filies en aquest indret

;

19.

—

Si tornes... Jahvé reconforta

el seu Profeta. Si tornes, s'entén, pro-

bablement, deis teus pensaments de

timidesa i de pusilianimitat, jo et faré

tornar a ésser el meu servent.

Davant meu podrás romandre. . . Equi-

valent a serás ministre meu o criat que
estarás a l¿s meves ordres.

Si separes el que és noble, és a dir,

la paraula profética tal com ix de la

boca de Déu, com boca meva esdevin-

drás— i aquesta paraula del profeta no
admetrá 1'escória deis afegits humans

—

sense enviliments.

1 .— / hi hagué paraula. L'oracle pro-

fétic que va del cap. XVI, i-XVII, 4,
desenvolupa el tema del gran cástig que
hi haurá per la idolatria amb qué han
omplert l'heréncia de Jahvé.

2. —No prenguis muller. Jahvé invita

el seu Profeta a guardar el celibat, per

tal d'estalviar-se de veure morir la seva
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3 perqué així parla Jahvé:

Concernint els filis i les filies

que naixeran en aquest indret,

i les mares que els infantaran,

i els pares que els engendraran,

en aquest país

:

4 de malalties mortals morirán,

no serán plorats ni enterráis,

com fem sobre la fac de la gleva restaran
;

i per espasa i per fam serán consumits,

i serán llurs cadavers pastura

deis ocells del cel i de les bésties de la térra.

Sense complanta

5 Car així parla Jahvé:

No entris a la casa de l'estrépit,

ni vagis al doi ni a plányer-los

;

perqué retiro la meva pau

Uuny d'aquesta nació, — oracle de Jahvé—

,

i la gracia i la misericordia.

6 Morirán grans i petits en aquest país,

no els enterraran, ni els planyeran,

ni es marcaran d'incisions,

ni es rauran el coronell per ells.

muller i els seus filis en la invasió pró-

xima de Tenerme. « Jeremías, dones,

havia viscut fins aleshores en el ceii-

bat i en la virginitat, i hom creu que hi

persevera fins a la mort. Exemple molt
rar en l'Antic Testament. » Així escriu

Dom Calmet. Va fer també de bon
grat aquest gravíssim sacrifici, perqué
el seu pelegrinatge terrenal havia d'és-

ser a soles i sense les joies domesti-
ques, per dedicar-se totalment i única a

Déu i al seu comandament. Cf. Cor-
nill, in h. I.

5 . — No entris a la casa de Vestrépit,

perqué ben aviat finirá tota mena de

joia. Casa de Vestrépit és on es cele-

bren cerimónies de gaubanca per nai-

xences o matrimonis, i de dol per óbits

i enterraments. — La gracia i la miseri-

cordia. Aquest final manca en el grec.

6.

—

Es marcaran d'incisions. L'ús del

tatuatge com a senyal d'adhssió incon-

dicional a una persona era costum antic

i comú a molts pobles. Vegeu St. Je-
roni, in Jr. 16, 5, que en testifica la con-

tinuado fins al seu propi temps.

—

Rau-
ran el coronell, cf. Am. VIII, 10 i Dt.

XIV, 1.



JEREMIAS -XVI, 7-13 7i

7 No llescará ningú el pa a l'afligit,

per consolar-lo d'un mort

;

ni els faran beure la copa del conhortament

per un pare o per una mare.

Cessará tota festa

I a la casa del festí no entris

per asseure't amb ells a menjar i beure.

Perqué així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel

:

Heus ací que faig cessar d'aquest indret,

sota els vostres ulls i durant els vostres dies,

la veu de goig i la veu d'alegria,

la veu de l'espós i la veu de l'esposa

!

L'exili i el retorn

10
1 s'esdevindrá que, en anunciar tu a aquest poblé totes aqüestes

coses, ells et preguntaran: «¿Per quins motius decreta Jahvé contra

nosaltres tota aquesta gran desventura ? ¿ Quina és la nostra iniquitat

ni quin és el nostre pecat en qué pecárem contra Jahvé, el nostre

Déu?» 11
1 tu els respondrás : «Perqué m'han abandonat els vostres

pares — oracle de Jahvé — , i han anat darrera altres déus, els

han servits i els han adorats; i a mi m'han abandonat, i no han

observat la meva llei.
12 Quant a vosaltres, heu fet pitjor que

els vostres pares, i heus ací que cadascun de vosaltres va darrera

l'obstinació del seu cor malvat, per no escoltar-me. 13 Per aixó

us llancaré d'enmig d'aquest país, en un país que no heu cone-

7. — El pa a l'afligit. Cal llegir: el La copa del conhortament per la mort
pa, mot que manca en el text hebreu. d'wn pare, etc.

L'afligit és el parent del difunt, en 10. — Per quins motius. Aquesta gran
profit del qual observava el dejuni ri- aflicció, anunciada peí Profeta, comptat
tual de dol. Cf. II Sm. I, 12

;
III, i debatut té un sol motiu, segons que

35. Ara, després de la inhumació, eren es declara detalladament en els versets

els mateixos familiars i amics que for- següents: la idolatría deis pares, segui-

nien a l'afligit el pa o la vianda de dol. da pels filis.

Cf. Os. IX, 4, i nota. 13. — Servireu altres déus... perqué,
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gut ni vosaltres ni els vostres pares, i allí servireu altres déus, de

dia i de nit, perqué no us atorgaré més la meva gracia.»

14 Per aixó, heus ací que vénen dies— oracle de Jahvé — , en qué

no s'exclamará més: «Per vida de Jahvé, que féu sortir els filis d'Israel

de la térra d'Egipte! 15 Sinó: Per vida de Jahvé, que féu sor-

tir els filis d'Israel de la térra del septentrió, de totes les regions per

on els havia escampats !» I els faré tornar sobre llur sol, que doní

a llurs pares. 16 Heus ací que envió pescadors nombrosos— oracle

de Jahvé— i els pescaran ; i després d'aixó enviaré nombrosos ca-

cadors i els cacaran per totes les muntanyes i per tots els pujols

i pels fenents deis penyals.

PüNIClÓ DELS IDOLATRES

17 Perqué els meus ulls són damunt tots llurs camins;

no són pas amagats davant meu,

ni s'amaga llur iniquitat davant deis meus ulls.

18 Primerament els pagaré al doble

llur iniquitat i llur pecat,

perqué han profanat el meu país

;

amb els cadávers de llurs ídols i de llurs abominacions

han omplert el meu heretatge.

19
Jahvé, ma forca i ma fortalesa,

i la meva empara en dia de destret

!

A tu les nacions vindran

exiliats en nació estrangera, serán cons-

trets a coldre i servir com a esclaus nit

i dia els déus, símbol de la nació do-

minadora.
14-15.—Enmig de les amenaces més

greus els consola amb la certesa del

perdó. Aquest passatge, amb lleuge-

res variants es troba repetit en XX11Í,

7, 8, on s'adiu més amb el context.

Cal notar que els LXX també repetei-

xen (ací i en XXIII, 7, 8) aquests dos

versets.

16.— Pescadors i cacador s, en aHego-

ria, són els caldeus, futurs deportadors
del poblé escollit.

18. — Els cadávers. Els ídols són ano-

menats cadávers por raó de la impuresa
legal gravíssima que hom els atribuía.

Cap delicte no pot ésser amagatals ulls

de Jahvé, i menys quan es tracta de

profanar la seva herencia.

19. — A tu les nacions vindran. Els

mateixos pagans s'adonaran un dia que
els ídols no són res més que mentida

i vanitat.
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deis confins de la térra.

I dirán : «Sois mentida heretaren els nostres pares,

vanitat que no val res.»

20 ¿L'home es fabricará déus?

Llavors, aquests no són déus

!

21 Per aixó heus ací que vull fer-los conéixer,

en aquesta avinentesa,

els faré conéixer la meva má i la meva potencia

;

i coneixeran que el meu nom és Jahvé.

(C. XVII.) X E1 pecat de Judá está escrit

amb un estil de ferro,

amb punta de diamant está guavat

sobre la tauleta de llur cor

i sobre els corns deis altars.

2 Com es recorden llurs filis

de llurs altars i de llurs aixeres

prop deis arbres úfanosos,

sobre les altes collades

!

3 Muntanya meva en el camp!

Els teus béns i els teus tresors

lliuraré al saqueig,

els teus cims d'aberració

per tots els teus confins.

4 Deixaré caure de la teva má l'heretatge,

que t'havia atorgat;

et faré l'esclau deis teus enemics,

en una térra que no coneixes
;

car un foc heu enees en la meva ira,

per sempre cremará

!

1. — El pecat de Judá. La idolatría, una ménade tronc sagrat, plantat vora
que resumía tots els pecats, no es podrá l'altar idolátric. Represemava una di-

fácilment raure del cor o de la cons- vinitat femenina. VegeuJdc.II, 13 i VI,

ciencia del poblé, quan ha posat ja unes 25; Is. XVII, 8. El grec i la Vg. traduei-

arrels tan profundes. xen aquest mot per bosc sagrat, que no
2. — Les aixeres. Un accessori del deixa d'ésser una significació una mica

cuite deis cananeus, que consistía en decantada de la realitat. Hem adoptat

6 - TIC TESTAMINT IX
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1

Máximes: Confianza maleída i confianza beneída

5 Així parla Jahvé :

Maleit rhome que confia en rhome,

i fa de la carn el seu brac.

i aparta de Jahvé el seu cor.

6 Será com ginebre en l'estepa,

i no veurá venir la benauranca,

i habitará les ardors del desert,

térra de salabror, inhabitable.

7 Beneít rhome que confia en Jahvé,

i és Jahvé la seva confianza

!

8 Será com arbre plantat vora les aigües,

que vers el corrent envia les seves reís

;

no tem quan ve la calor,

i el seu fullatge resta verd

;

en any d'eixut no es neguiteja,

no para de portar fruits.

9 Falsiós és el cor més que tota cosa,

i corromput : ¿ qui pot conéixer-lo ?

10
Jo, Jahvé, escruto el cor,

exploro els ronyons

;

per donar a cadascun segons els seus viaranys,

segons el fruit de les seves obres.

11 La perdiu cova els ous que no ha post;

5, Is. xxx, 2; xxxi, 1.— 8, Ps. 1, 3.— 10, I Sm. xvi, 7; Ps. vn, 10; Apc. n, 23.

aixeres transcrivint més aviat que tra- n.

—

La perdiu. Aquesta dita senten-

duint l'original, per tal d'evitar un cir- ciosa, concernintl'home que ha aplegat

cumloqui, ja que en cátala no existeix riqueses per mitjans injustos, és iHustra-

un mot per a expressar aquesta realitat da per la semblanca de la perdiu que,

cultual. apoderant-se d'ous que no són seus,

5-1 1. — Inclou un fragment de ca- els cova i els escalfa. Pero a penes
rácter sapiencial que porta ressonáncies Tocellet ha crescut, se'n vola i abando-
del Salm I. na la falsa mare. Així s'esdevindrá

6. — Ginebre. Mot diversament tra- proporcionalment amb l'home que ha
duit: ginebre, cádec, tamariu, ginesta, amuntegat una fortuna per mitjans in-

bruguera. Cf. XLVIII, 6. confessables, que tindrá un gran des-
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tal és qui aplega riqueses, pero no segons justicia:

al mig deis seus dies haurá d'abandonar-les,

i a la seva fi será un insensat.

LA PREGARIA DEL PROFETA PER A ÉSSER

JUSTIFICAT DAVANT DELS SEUS PERSEGUIDORS

12 Oh tron de gloria, excels des de la primeria,

oh lloc del nostre Santuari

!

13 Oh esperanza d'Israel, Jahvé !

Tots els qui t'abandonen serán avergonyits.

Els qui s'aparten de mi serán escrits en térra,

car abandonaren la font d'aigües vives, Jahvé.

14 Guareix-me, oh Jahvé, i seré guarit,

salva'm i seré salvat,

car la meva lloan<;a ets tu

!

15 Heus ací, aquests clamen a mi

:

« ¿ On és la paraula de Jahvé ? Vingui tanmateix ! »

16
1 jo no m'he pas retret d'ésser pastor darrera teu;

i peí jorn de la ruina no he pas frisat;

Tu ho saps : el que eixí del meu llavi

davant la teva fac, vingué.

encís, quan per un tomb de la fortuna, íntims de la seva ánima, que recolza en
o almenys per la visita de la mort, una gran confianca en Jahvé, pero que
haurá d'abandonar els seus béns. per altra banda no sap sostreure's a

12. — Oh tron de gloria. El Temple una timidesa innata i a una sinceritat

jerosolimitá és saludat amb aquests desembarassada.

mots en III, 17 i XIV, 21. Amb el 15 . — On és la paraula de Jahvé, etc.

Temple de la térra és figurat el cel on Objecció sarcástica ais profetes que
resideix la majestat de Déu. anunciaven desastres, per cert ben a

13. — En lloc de llegir « serán es- contracor. Cf. XX, 8.

crits », Ewald, Cornill, Duhm, Con- 16. — El Profeta no ha rebutjat el

damin, Ricciotti corregeixen «Siguin es- cárrec d'ésser pastor i guia del seu po-

crits en térra» i esborrats del llibre de ble, seguint fidelment íes inspiracions

la vida (Ex., XXXII, 32). de Déu. — I peí jorn de la ruina no he

14-18. — En tot aquest passatge, Je- pas frisat. No és per voiuntat propia

remias, implorant a Jahvé ajut i allibe- que anuncia al seu poblé el gran cástig,

rament en la gran prova de la seva mis- Jahvé n'és testimoni.

sió profética, ens revela els plecs més
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17 No siguis per a mi una temenca

;

el meu refugi ets tu en el dia del destret.

18 S'avergonyeixin els meus perseguidors,

pero no m'avergonyeixi jo,

tremolín ells, pero no tremoli jo;

aboca sobre ells el jorn de la dissort

i amb doble esclafament esclafa'ls

!

XIII. L'OBSERVANCA DEL SABAT

HOM INCULCA DE N0U LA LLEI

19 Així em parla Jahvé : Vés a posar-te al portal deis filis del

poblé, peí qual entren els reis de Judá i peí qual surten, i a

tots els portáis de Jerusalem; 20
i els dirás: Escolteu la paraula de

Jahvé, oh reis de Judá i tot Judá, i tots els habitants de Jerusalem que

entreu per aquests portáis !

21 Així parla Jahvé : Guardeu-vos— hi

va la vostra vida — de transportar una cárrega en el dia del sábat

i d'introduir-la pels portáis de Jerusalem; 22 ni porteu un carregament

fora de les vostres cases en el dia del sábat, i no feu cap treball;

ans santifiqueu el dia del sábat, de la manera que he prescrit ais

vostres pares.
23

1 no escoltaren, ni pararen orella, ans enduri-

ren llur bescoll per no sentir i per no rebre alliconament.

18. — Amb doble esclafament. Cal re-

marcar de bell antuvi que el Profeta

considera, i amb raó, els enemics de la

seva missió com enemics personáis de

Jahvé, i per aixó s'adre^a a ell per exi-

gir justicia. Ara, si les expressions du-

ríssimes de venjanca ens sorprenen, és

perqué vivim sota el jou suau de l'Evan-

geli, que és tot fet d'amor i misericor-

dia, mentre que el tret característic

de í'imperi de la Llei era una justicia de

talió.

19-27. — És un passatge que els cri-

nes, a causa de recomanar l'obser-

van^a del dia del sábat, atribueixen obs-

tinadament a un autor deis temps de

Nehemias. En primer lloc, cal adver-

tir que no és raonable d'establir a priori

una teología jeremiana i refusar tot

alió que no s'hi adigui. Aquest passat-

ge pot ésser situat amb molta versem-
blanca dins el període de la máxima
activitat de Jeremías, desplegada per
propagar els ensenyaments del Deu-
teronomi. Lv. XXIII, r.

19. —El portal deis filis del poblé. Es
probable que «filis del poblé» signifiqui

aquells que no són sacerdots ni levites,

per tant Jeremias ha de posar-se al

portal per on la multitud entrava al

Temple.
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HOM ENUMERA LES SANCíONS

24
1 s'esdevindrá que si m'escolteu de debo — oracle de Jahvé —

no introduint carregament pels portáis d'aquesta ciutat en el dia

del sábat, i santifiqueu el dia del sábat no practicant cap treball,

25 entraran pels portáis d'aquesta ciutat reis i princeps que seuran

sobre el tron de David, muntats sobre carros i cavalls, aquests i llurs

princeps, els homes de Judá i els habitants de jerusalem, i será

habitada aquesta ciutat per sempre. 26
1 vindran de les ciutats de Judá,

i deis encontorns de Jerusalem, i de la contrada de Benjamí, i de la

plana i de la muntanya i del migdia, aquells que oferiran holocaust

i sacrifici, oblació i encens; i duran sacrifici de lloanca a la casa de

Jahvé.
27 Pero si no m'escolteu, de santificar el dia del sábat, de

no transportar carregaments a l'entrada deis portáis de Jerusalem

en el dia del sábat, calaré foc ais seus portáis, que devorará els

palaus de Jerusalem, i no s'apagará.

XIV. ACCIÓ SIMBÓLICA

L'atuell ESGUERRAT

(C. XVIII.) *Hi hagué paraula a Jeremías de part de Jahvé,

dient :

2
« Aixeca't i baixa a la casa del terrisser, i allí et faré

sentir les meves paraules.» 3
I vaig davallar a la casa del terrisser,

i heus ací que feia la seva obra al torn. 4
I l'atuell de fang que el

terrisser feia se li trencá a la má; i agafá i va fer un altre atuell com

1. — Per bé que els tres capítols

XVIII-XX es troben reunits en el Lli-

bre de Jeremías, formen dos conjunts
diversos. Ara, en un (XVIII) i altre

(XIX-XX), un atuell d'argila és la base
d'una acció simbólica i d'una Higo pro-
fética ; i un i altre esdeveniment es

descabdellen en una mateixa época.

En XVIII, 13-15, hom retreu al poblé
una impietat vergonyosa, i malgrat tot

Jerusalem (v. 17) no ha sofert encara
í'estrall predit. Per consegüent, hom
es troba en els temps de Joaquim.
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ais ulls del terrisser semblava bé de fer-lo.
5
I em fou adrecada la

paraula de Jahvé dient: ¿Es que jo no puc obrar amb vosaltres,

oh casa d'Israel, com aquest terrisser?— oracle de Jahvé.
6 Heus

ací que com el fang és en la má del terrisser, així sou vosaltres,

casa d'Israel, en la meva. 7 Una vegada decreto contra una nació i

contra un reialme d'arrencar, capgirar i destruir; 8 pero si es con-

verteix aquella nació de la seva maldat, per la qual he parlat contra

ella, em penedeixo del mal que havia pensat fer-li.
9
I una altra

vegada decreto per a una nació i per a un reialme de bastir i plan-

tar;
10 peró si comet el que és dolent ais meus ulls, per no es-

coltar la meva veu, em penedeixo del bé que havia decidit de fer-li.

11 Dones bé, parla ais homes de Judá i ais habitants de Jerusa-

lem dient: Així parla Jahvé: Heus ací que jo afaicono contra

vosaltres una calamitat, i maquino contra vosaltres un designi! Tor-

neu dones enrera cadascun del seu mal camí, milloreu els vostres

camins i les vostres accions. 12 Pero ells dirán: «Es endebades, per-

qué seguirem les nostres pruTges, i cadascun de nosaltres obrará se-

gons l'obstinació del seu cor malvat.»

13 Per aixó parla així Jahvé :

Pregunteu tanmateix a les nacions

:

¿ Qui ha sentit mai coses semblants ?

Ha comés un crim horrible

la verge d'Israel

!

14 ¿Veu hom fer-se fonedissa en el penyal del camp

6, Is. xlv, 9; Rom. ix, 20.— 7, Sup. 1, 10. — 11, Inf. xxv, $; xxxv, 15; Ion. 111, 8.

5. — És que jo no puc obrar, s'en- torna enrera de les decisions preses,

tén amb aquella llibertat que l'obrer Vegeu la predicació de Jonás a Nínive.

desplega en el treball de les seves Peí que fa a Jerusalem i Judá, declara

mans. Semblantment actuará Jahvé el Profeta que una penitencia sincera

amb la Casa d'Israel, que és en les podría encara fer revocar el decret

seves mans divines com l'argila entre de destrucció que Jahvé ja ha pro-

les mans del terrisser. En aquests mulgat.

versets i següents, el Profeta subminis- 12. — Les nostres pruiges. Així lite-

tra una serie d'elements precisos que ralment el text. Respon sens dubte al

cal teñir en compte en la filosofía de la vers precedent.

historia. Déu,pel que fa a les nacions, 14. — Penyal del camp... Text molt
decreta lliurement, ja sigui edificar, ja discutit i que presenta ja gran varietat

sigui destruir; pero, atenent la capti- d'interpretacions en les versions més
nenca de les nacions envers EU mateix, antigües. Preferim deixar el text mas-
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la neu del Liban ?

¿Veu hom estroncar-se les aigües fredes

que s'escorren de les muntanyes?
15 Pero el meu poblé m'ha oblidat.

Al no-res cremen encens,

i ensopeguen en llurs viaranys,

els camins d'altre temps,

per seguir senderes de cami no fressat

;

16 per fer de llur térra un desert,

una riota eterna:

tothom que hi passará en será esglaiat,

i brandará el cap.

17 Com vent de llevant els escamparé

davant l'enemic;

Tesquena i no la fac. els mostraré

en el día de llur malauranga.

XV. NOVA CONJURA CONTRA JEREMIAS

Pregaría del Profeta

I digueren : «Veniu i maquinem

contra Jeremías designis

;

perqué no minvará la Uei al sacerdot,

16, Inf. xix, 8; xlix, 13; l, 13.

sorétic tal com ens ha estat transmés i

que Vg. accepta. Penyal del camp pot

entendre's, amb St. Jeroni i altres au-

tors antics, la mateixa muntanya del Li-

ban. Es probable la conjectura de Ric-

ciotti—tradueix penyal altíssim—la qual

es basa al seu torn en el text d'Aquila,

que llegí Xaddai, «omnipotente, en lloc

de «camp», sense cap diferencia conso-
nantica. El sentit de la comparanza és

que així com la neu no es fon mai en els

pies del Liban, així la nació d'Israel no
hauriahagut d'oblidar mai Jahvé.

18.— Veniu i tramem. Es tracta d'un

altre complot contra Jeremías, divers

de Tesmentat en el cap. XI, 8-23.

Perqué no minvará, etc.. El sentit

probablement és aquest: Si ens reix

1 atemptat, sempre trobarem persones

més flexibles que sabrán donar-nos
alligonaments, consells i oracles.
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ni el consell al savi,

ni al profeta l'oracle.

Veniu, colpim-lo amb la llengua,

i no atenguem a totes les seves paraules !

»

19 Aten a mi, oh Jahvé,

escolta la veu deis meus adversaris !

20
¿ Será el mal pagat amb bé ?

Car han cavat una fossa a la meva vida.

Recorda't que m'he presentat a la teva fac

a dir en favor d'ells el bé,

a decantar la teva ira d'ells.

21 Per aixó dona llurs filis a la fam,

i lliura'ls al tall de l'espasi

;

sigüin llurs mullers orbades i vídues,

i llurs homes morin de pesta,

llurs joves, colpits d'espasa en batalla.

22 Que hom senti venir planys de llurs cases,

quan enviarás damunt d'ells lladres de sobte;

car excavaren una fossa per prendre'm,

i amagaren llacos davant deis meus peus.

23 Pero tu, oh Jahvé, prou coneixes

tots llurs designis contra mi perqué mori.

No els perdonis llur crim,

i no s'esborri llur maldat de la teva preséncia;

siguin tragirats davant teu,

en el temps del teu furor obra contra ells.

18. — Colpim-lo amb la llengua. És
una mena d'occisió moral amb el glavi

de la calumnia. Cf. IX, 3.

20. — Cavat una fossa a la meva vida
(l'hebreu lit. «a la meva ánima»), era

com dir un parany mortal. — M'he pre-

sentat... a dir... Ací es fan una vegada

més (cf. XV, 11; XVII, i6)benpalesos
els sentiments generosos del Profeta Je-

remías, que, malgrat l'odi que li porten

els seus enemics, prega i intercedeix

perqué aquests es vegin lliures de tot

cástig.
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XVI. ACCIÓ SIMBÓLICA

L'atüell trencat símbol del cástig imminent

(C. XIX.) *Així parla Jahvé: Vés i compra al terrisser un atuell

de fang; fes venir els ancians del poblé i els ancians deis sacerdots,

2
i surt cap a la valí deis filis d'Ennom que és a l'entrada del portal

de 1' ollería; i allá proclamarás les paraules que et diré.

3
I dirás: Escolteu la paraula de Jahvé, oh reís de Judá i habitants

de Jerusalem! Així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel : Heus ací

que jo faig venir una plaga sobre aquest lloc, tal que a tothom que

la sentirá li retrunyiran ambdues orelles. 4 Car de fet m'han aban-

donat, han estrangeritzat aquest lloc, han cremat encens a d'altres

déus, que ni ells ni llurs pares conegueren, ni els reis de Judá;

i han omplert aquest lloc de sang d'innocents. 5
I han construit els

cimadals de Baal per cremar llurs filis en el foc com holocaust a

Baal : el que jo no havia comandat, ni havia dit, ni m'havia pujat en

el meu cor.

6 Per aixó, heus ací que vindran dies— oracle de Jahvé— , en qué

no s'anomenará més aquest lloc : « El Tófet » i « La Valí deis filis

i. — Terrisser, literalment treballa- da liarg temps, esdevindrá un desert.

dor del fang. Fes venir... manca en el 3-9.—Aquests versets són com un
text hebreu, pero s'ha d'afegir seguint aplec de tópics jeremians. El Pro-
el grec, siríac, targum. feta no podia argumentar millor que

Poblé. Els representants del poder ci- sintetitzant els llocs comuns de la seva
vil, en contraposició al poder sacerdo- predicació.

tal, sacerdots. 4. — Els reis de Judá. Especialment
Valí deis filis d'Ennom, cf. VII, és aHudit Manassés amb els seus suc-

31, nota. El Profeta fará la proclama cessors, que feren tristament famosa
deis cástigs divins en aquesta valí, aquella valí amb el cuite idolátric. Són
que ha estat el teatre de la idolatría ells que ompliren aquell lloc de sang
deis habitants de Judá. Allí precisa- innocent, sacrincant-hi vides humanes,
ment on els infants eren immolats a — Li retrunyiran ambdues orelles. Tan
Moloc, cauran morts i llurs cadávers se- terrible será el flagell que Jahvé ha de
ran la pastura deis ocells del cel i de trametre, que només de sentir-ho hom
les bésties de la térra, mentre que per quedará esborronat.

altra banda la Ciutat Santa, assetja-
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d'Ennom», sino «La Valí de la Mortaldat». 7
I capgiraré en aquest

lloc els designis de Judá i de Jerusalem i els faré caure peí glavi da-

vant de llurs enemics i per má d'aquells que atempten contra llur

vida, i donaré llurs cadávers en pastura ais ocells del cel i a les feres

de la térra.
8

I convertiré aquesta ciutat en esbalaiment i xiulet;

tothom que hi passará es quedará esbalait i xiulará veient les seves

nafres. 9
I els faré menjar la carn de llurs filis, i la carn de llurs filies,

i cadascun menjará la carn del proisme en el setge i en el destret en

qué Testrenyeran llurs enemics i els qui atempten contra llurs vides.

10 Trencarás, dones, l'atuell ais ulls deis homes vinguts amb tu,

11
i els dirás: Així parla Jahvé deis exércits : D'aquesta manera

esbocinaré aquest poblé i aquesta ciutat, com s'esbocina un atuell de

terrisser, que mai més no es pot confegir. I hom enterrará a Tófet

per manca de lloc per a enterrar. 12Així faré jo en aquest lloc— ora-

ele de Jahvé— i ais seus habitants, convertint aquesta ciutat en

un Tófet. 13
1 esdevindran les cases de Jerusalem i les cases deis

reis de Judá com el lloc del Tófet, impures : totes les cases sobre

els terrats de les quals han cremat encens a tot l'estol del cel i han

fet libacions a d'altres déus.

XVII. JEREMIAS I FASSUR

Repeteix el vaticini en els atris del Temple

14
1 torna Jeremias del Tófet, o

i posat a l'atri de la casa de Jahv

8, Sup. xviii, 16,

7. — Capgiraré. L'hebreu deriva el

verb de la mateixa arrel de la qual prové
el mot atuell del v. 1, i probablement
hi aHudeix.

8. — Xiulet. Literalment per escarní,

com el següent verb xiulará expressa

un escarní definitiu.

10. — Trencaras V atuell. Al costat

de la profecía, Jeremias executa una

n Thavia enviat Jahvé a profetitzar,

é, exclama davant de tot el poblé

:

Inf. xlix, 13; l, 13.

acció simbólica que no pot ésser més
expressiva.

ir. — / hom enterrará. . . Compareu
amb VII, 32. Manca en el grec.

12. — Tófet. Cal remarcar que Je-

remias, dirigint-se segons el v. 2 a la

Valí deis filis d'Ennom, es dirigeix jus-

tament on hi havia el Tófet. Vegeu
VII, 31, nota.
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15 «Així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel : Heus ací que faig

venir sobre aquesta ciutat i sobre totes les seves altres ciutats tota la

plaga que he pronunciat contra ella; perqué han endurit llur bes-

coll, per no escoltar les meves paraules.»

La captivitat de Babilonia és predita a Fassur

(C. XX.) *E1 sacerdot Fassur, fill d'Emmer, —aquest era l'ins-

pector principal a la casa de Jahvé— oí Jeremias profetitzant tais

coses. 2
I Fassur féu percudir el profeta Jeremias i el posa al cep

que hi havia al portal superior de Benjamí, que és a la casa de Jahvé.

3 Pero Tendemá Fassur alliberá Jeremias del cep, i Jeremias li di-

gué: No amb el nom de ((Fassur» t'anomena Jahvé, ans amb el

de « Terror a Pentorn » .

4 Car així parla Jahvé :

Amenaces a Fassur i als seus amics

Heus ací que et lliuraré al terror,

tu i tots els teus amics

;

i cauran sota l'espasa de llurs contraris,

i els teus ulls ho veuran.

Judá sencer lliuraré

en má del rei de Babilonia,

i els emmenaré captius a Babilónia,

i els colpirá amb l'espasa.

2. — Al cep. Un instrument de

tortura, en qué el eos del pacient era

mantingut en una posició violenta i

enutjosa: el coll, les mans i peus eren

subjectats entre dues fustes, i reduits

per tant a la immobilitat.

Al portal superior de Benjami, per

diferenciar-lo de l'altre portal homó-
nim de la ciutat. Cf. XXXVII, 13;
XXXVIII, 7. Ambdós eren situats

probablement al nord, el primer més
amunti l'altre més avall.

3. — Terror a Pentorn. Sembla que
aquesta fórmula ha d'ésser una an-

títesi precisa al significat etimológic

del nom Fassur. Pero fins avui tots

els assaigs d'explicació resulten infeli-

cos. Vegeu els reportáis per Knaben-
bauer i Condamin. Aquest sobrenom
era probablement una expressió de

llenguatge popular, amb un signifi-

cat ben entenedor per als contempo-
ranis.
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6
I lliuraré tots els béns d'aquesta ciutat,

tot el seu treball i totes les seves coses precioses,

i tots els tresors del rei de Judá,

els lliuraré en mans de llurs enemics

:

els saquejaran, i els faran llurs,

i se'ls enduran a Babilonia.

6
I tu, Fassur, i tots els habitants de la teva casa,

anireu en captiveri

;

a Babilonia anirás, i allí morirás,

i allí t'enterraran,

tu i tots els teus amics,

a qui tu profetitzaves la mentida

!

El Profeta es plany novament

7 M'has seduit, oh Jahvé, i m'he deixat seduir

;

més fort que jo tu fores i has prevalgut.

He esdevingut la riota de cada dia,

tothom es burla de mi.

8 Cada vegada que parlo, m'he d'escridar,

violencia i esbalcament proclamo:

que és la paraula de jahvé per a mi

oprobi i riota cada dia.

9
I exclamí : «No vull recordar-me d'ell,

ni parlar més en nom seu.»

7. — Mlms seduit. Val a dir que el ca de qué Thavia investit Déu, amb
Profeta tenia raó de fer aquest plany, una mala art de seducció. Remarqufs
referint-se ais oprobis i perills per encara que tot el primer hemistiqui,

qué havia hagut de passar a causa traduit per amor de l'exactitud amb
de i'esperit de profecía, del qual per una certa verbositat, en l'original és

altra banda no podia evadir-se. És una tot dit en dos mots, ultra el vocatiu

veu sincerament humana. Alguns tra- Jahvé: «fa la impressió d'un udol »

,

ductors desvirtúen la forca de l'original, com comenta encertadament Ricciotti.

adoptant el verb persuadir o induir, en 9. — No vull recordar-me d'ell, és a

lloc de seduir. Es tracta de seduir o dir. de Jahvé. El Profeta parla amb una
enganyar, com així mateix tradueix ardidesa de llenguatge molt humana i

(Vg.) i comenta St. Jeroni. Evident- sobretot molt semítica, que encanta per

ment Jeremías usa un llenguatge me- la seva terrible sinceritat, acompanya-
táforic, comparant la missió proféti- da d'un immediat retorn al respecte.
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Hi havia en el meu cor com un foc bleídor

tancat dintre els meus ossos

;

m'he esdernegat per contenir-lo,

i no he reeixit

!

10 Car he sentit les calúmnies de la turba

:

« Terror a l'entorn.

Denuncieu ! i el denunciarem ! »

Cada home, fins els que eren en pau amb mi,

jo espiava si queia.

«Potser será seduít, i prevaldrem sobre ell

;

prendrem d'eil venjanca.»

Jahve és l'únic süport del Profeta

11 Pero Jahvé és amb mi com un heroi puixant,

per aixó els meus adversaris cauran en lloc de vencer;

serán molt avergonyits per no haver compres,

oprobi etern, que no será oblidat.

12 Oh Jahvé deis exércits que escrutes el just,

explores els ronyons i el cor

:

11, Inf. xzill, 40.— 12, Sup. xi, 20; xvii, 10.

Com un foc bleidor ... tnhe esdernegat

per contenir-lo. El Profeta expressa en

termes claríssims la seva consciéncia

d'ésser empés per Déu en el camí
ardu de la missió profética. La seva

voluntat humana es sent arrossegada

per un foc bleidor que ve de dalt.

Aqüestes afirmacions sobre l'origen de

la profecía troben un ressó decisiu en

la Lletrall, 1, 21 de l'Apóstol St. Pere :

« Car la profecía no és vinguda mai per

voluntat de cap home ; sinó que em-
portats per l'Esperit Sant parlaren els

sants homes de Déu».
Girant els ulls a aqüestes realitats so-

brenaturals, copsables i tot per una
crítica positiva, sincerament realista,

s'han donat definicions tan apriorísti-

ques com aquesta : « La inspiració deis

profetes no devia ésser més quel'obses-

sió interior d'una gran idea i d'un irresis-

tible deure que omplia llur ánima, l'ori-

gen psicológic de la qual escapava a llur

consciéncia.» Sabatier, Esquisse d'une

philosophie religieuse, ed. 5 , pp. 158-159.
/ no he reeixit. Gr. i Vg. afegeixen

« a dur-lo».

ro.

—

Terror a l'entorn, s'entén, en-
torn del Profeta. La turba hostil, can-
sada de sentir les seves amenaces, de-

sitjava que aqüestes caiguessin damunt
d'ell mateix. Aquesta frase devia ésser

una expressió proverbial en les predi-

ques de Jeremías, i hom la girava

contra ell, com un escarn. Cf. el v. 3.

— Fins els que eren en pau amb mi, és a

dir, els amics. Home de sentiments de-

licats i tendres, res no li fa tanta pena
com aquesta incomprensió deis seus
propis amics.
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pugui jo veure la teva venjanca damunt d'ells,

car a tu he encomanat el meu plet.

18 Canteu a Jahvé,

lloeu Jahvé

;

car ell ha salvat la vida del pobre

de la má deis malvats.

El Profeta maleeix el día del seu naixement

14 Maleit siguí el dia en qué so nat;

que el dia que em parí la meva mare

no sigui beneit

!

16 Maleit sigui l'home que porta la nova al meu pare dient:

« T'ha nascut un fill másele »,

i el curullá de joia.

16 Que sigui aquell home com les ciutats

que Jahvé enderrocá, i no se n'apiadá;

que al matí sentí alarits

i al migdia brogit de guerra.

17 Perqué no em féu morir dins l'úter,

i la meva mare hauria estat el meu sepulcre,

i el seu úter m'hauria guardat eternament.

18 ¿Per qué dones he sortit de l'úter,

per a veure angoixa i neguit,

per a consumir els meus dies en la ignominia ?

14, lob ni, 2.

14. — Maleit sigui el dia... El Pro- en compte més aviat el que volen dir

feta reprén aquella descripció del seu es- que no pas el que diuen objectivament.

tat d'ánim, comencada en el v. 7, que ja Son desfogaments retórics d'una ánima
semblava terminada en la cloenda espe- semítica, amargada per tantes proves i

rangadora del v. 11, 13. Remarqui's sofrences, que la més bella nova per a

que malgrat l'enorme commoció pas- un hebreu, la de la naixen^a d'un fill

sional, el Profeta no s'encara amb els másele, ja no compta per res, ád-

seus pares, sinó amb l'home que porta huc la considera com la major dis-

l'anunci de la sevanaixenca i amb el dia sort.

que veié la llum primera. Semblants 16. — Les ciutats, enderrocades per

improperis s'aplicava el pacient Job, Jahvé, a qué al-ludeix el Profeta, són So-

III, 3 ss., i per entendre'ls cal teñir doma i Gomorra.



SEGONA PART

ORACLES SOBRE LA RUINA DE JERUSALEM
I JUDÁ

(XXI, i-XXIX, 31)

I. MISSATGE DE SEDECIAS

Reí I POBLE SERAN lliurats al reí Nabucodonosor

(C. XXI.) 1 Paraula que fou a Jeremías de part de Jahvé, quan

el rei Sedecias li envía Fassur, fill de Melquias, i el sacerdot So-

fonias, fill de Maasias, per dir: 2 «Consulta, t'ho prego, Jahvé per

nosaltres
;

puix que Nabucodonosor, rei de Babilonia, ens mou

guerra, ¿ es comportará potser Jahvé amb nosaltres segons tots els

seus miracles, a fi que aquest s'allunyi de nosaltres?»

3 Digué dones Jeremías a ells: «Aixó referireu aSedecias: 4 Talment

parla Jahvé, Déu d'Israel : Heus ací, jo faré tornar enrera els instru-

ments de guerra que són dins la vostra má, i amb els quals vosaltres

combateu el rei de Babilonia i els caldeus que us assetgen des de fora la

muralla, i els aplegaré enmig d'aquesta ciutat; 5
i combatré jo mateix

contra vosaltres amb ma estesa i amb brac potent, i amb ira, furor i

amb gran indignació. 6
I colpiré els habitants d'aquesta ciutat; els

2. — Nabucodonosor. Ací l'hebreu es- escriu : Nabukadnesar.— Segons tots els

criu : Nabukadretsar, que s'acosta més al seus miracles. Aliudeix a la derrota mi-
nom babílónic original: Nabu-Kudurri- raculosa del rei assiri, Sennaquerib, a

usur= Nebo protegeixi la corona. En les envistes de la mateixa Jerusalem.
altres indrets del text massorétic hom Cf. Is. XXXVII, 36.
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homes i els animáis morirán d'una gran pesia. 7
I després d'aixó

—oracle de Jabvé—lliuraré Sedecias, rei de Judá, i els seus servents i

el seu poblé i els qui, en aquesta ciutat, s'hauran salvat de la pesta, de

l'espasa i de la fam, en mans de Nabucodonosor, rei de Babilonia, i

en mans de llurs enemics i en mans d'aquells que cerquen ilur vida,

i els passará a fil d'espasa; no tindrá pietat d'ells, no planyerá ni

sentirá misericordia.))

Que el poblé es passi als caldeus

8
I dirás a aquest poblé : Aixi parla Jahvé : Heus ací que jo poso

davant vostre el camí de la vida i el camí de la mort. 9 El qui resti

en aquesta ciutat morirá d'espasa, de fam i de pesta
;
pero qui en

surti i es rendeixi als caldeus que us assetgen, viurá, i tindrá la seva

vida per botí.
10 Perqué he girat la meva fac contra aquesta ciutat

per a mal i no per a bé— oracle de Jahvé. En mans del rei de Ba-

bilonia será lliurada, i aquest hi calará foc.

Que la casa reial estableixi un regim justicier

11 A la casa del rei de Judá:

Escolteu la paraula de Jahvé, casa de David.

Així parla Jahvé

:

12 De bell matí feu bona justicia,

i arrenqueu l'oprimit de la má de l'opressor;

que no esclati com foc el meu furor,

abrusi i no hi hagi qui pugui apagar-lo,

davant la maldat de lesvostres obres.

9, Inf. xxxviii, 2. — 12, Inf. xxn, 3.

9.— I tindrá la seva vida per boti.

És a dir, encara que perdés els altres

béns, aquell home tindrá com a botí el

millor de tots, que és la vida.

11. — Ací comenca una secció a part

que termina en el cap. XXIII, 8, i que
ve a ésser com un poema sobre els tres

reis, Josias, Joacaz, Joaquim.

—

A li

casa del rei de Judá, és a dir, a la dinas-

tía davídica.
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Contra Jerusalem

13 Ve-te'm aquí a tu, oh habitadora de la valí,

roca de la plana— oracle de Jahvé.

Els qui dieu : « ¿ Qui davallará contra nosaltres?

¿i qui entrará en els nostres retrets?»,

14 tanmateix us puniré,

segons el fruit de les vostres accions— oracle de Jahvé.

Encendré un foc a la selva d'ella,

i devorará tots els seus encontorns

!

II. AMENACES A LA CASA REIAL

EL CÁSTIG QjüE AMENAZA EL REI DE JüDA

(C. XXII.) 1 Aixi parla Jahvé: Davalía a la casa del rei de Judá,

i allí proferirás aquests mots, 2
i dirás :

Escolta la paraula de Jahvé, oh rei de Judá,

que seus en el tron de David,

tu, els teus servents, i el teu poblé,

que entreu per aquests portáis.

3 Així parla Jahvé :

Feu dret i justicia,

i arrenqueu 1'oprimit de mans de l'opressor,

no afligiu ni violenteu

l'estranger, Torfe i la vidua,

3, Sup. XXI, 12.

13. — Habitadora de la valí, roca de aquest vaticini va adregat al rei Sede-

la plana, son circumloquis per Jerusa- cias, ais últims anys del seu regnat,

lem, a qui va dedicat el fragment 13-14; quan també fou compostel tros XXXIII,
sobre la justesa geográfica d'aquestes 1-8. En canvi, Knabenbauer creu que
expressions, cf. P. Vincens, Jerusalem aquest advertiment hauria estat repetit

antigüe, p. 122. per Jeremías a més d'un rei.

I. — Oh rei de Judá... Sembla que

7 - ANTIC TBSTAMENT IX



9 o JEREMIAS -XXII, 4-10

i no vesseu la sang innocent en aquest lloc.

4 Si acompliu realment tal cosa,

entraran pels portáis d'aquest palau

reis que seuran sobre el tron de David,

muntats sobre carros i cavalis,

ells, llurs servents i llur poblé.

5 Pero si no escolteu aqüestes paraules,

ho juro per mi mateix— oracle de Jahvé—

,

que aquesta casa esdevindrá una ruina.

6 Car així parla Jahvé,

tocant a la casa del rei de Judá

:

Un Galaad tu ets per a mi,

un cim del Liban;

dones jo faré de tu un desert,

ciutats deshabitades.

7 Assenyalaré contra tu destructors,

cadascun amb les seves eines

;

tallaran els teus cedres escollits

i els tiraran al foc.

8
I passaran pobles nombrosos per aquesta ciutat, i exclamaran,

cadascun al seu company : «¿Per qué Jahvé ha tractat així aquesta

ciutat tan gran?» 9
I hom respondrá : «Perqué aquests abandonaren

Fallanca de Jahvé, llur Déu, i adoraren altres déus i els serviren.»

Sobre el reí Sellum

10 No ploreu per qui és mort,

ni feu complanta per ell

;

8, Dt. xxix, 24; I Rg. ix, 8.

6. — Un Galaad... un cim del Liban...

la contrada de Galaad, d'una vegetació

luxuriant (cf. VIII, 22), i el cim ma-
jestuós del Liban, representen un sím-
bol, més que de la casa reial de Judá,
de tot el regne de Judá. Vegeu el que
segueix: Dones jo faré de tu un desert,

ciutats deshabitades.

7. —Assenyalaré. Lit.: «santificaré».

Cf. I, 5, nota.

10. — El mort, és el rei Josias, que
morí gloriosament a la batalla de Mag-
geddo. —Planyeu elvianant, o aquell que
partirá al'exiliper a no tornar més: és

]oaca%j fill de Josias ; només en aquest

indretienl Cron. III, 15, és anomenat
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planyeu, planyeu el vianant,

que no tornará mai més,

i no veurá més la seva térra nadiua.

11 Perqué així parla Jahvé a SeHum, fill de Josias, reí de Judá, que

regná en el lloc de Josias, el seu pare, que se n'aná d'aquest lloc.

12 No hi tornara mai més; car a l'indret on el dugueren captiu, allí

morirá, i no veurá mai més aquest lloc.

FASTUOSITAT I INJUSTÍCIA DEL REI JOAQUIM

3 Ai del qui basteix la seva casa sense justicia,

i les seves cambres sense dretura

;

que fa treballar el seu proísme de franc

i el preu de la seva fatiga no li dona;

4
el qui diu: «Em bastiré una casa immensa,

i cambres esbarjoses;

»

i obre ampies finestrals,

i l'emposta amb cedres,

i la pinta amb vermelló.

15
1 Ets rei perqué tens el daler del cedre ?

Slmplicitat i justícia del seu pare

¿Ton pare no menjava ni bevia?

Feia dret i justicia,

llavors era felic.

SeHum.—No tornará més, ans morirá en

el lloc de la deportado. Cf. II Rg.
XXIII, 31-34; II Cron. XXXVI, 1-4.

Per aquesta rao és més de plányer que
el seu pare.

14. — Em bastiré una casa immensa.

És el rei Joaquim que parla, successor

de Joacaz. Joaquim fou amic de cons-

truccions sumptuoses, que emprenia
amb un absolut menyspreu de la jus-

tícia social, com diu el verset anterior.

Cambres esbarjoses, bastides dalt deis

terrats, amb una adaptació especial

per a recollir l'oreig en el temps de les

fortes calors.

15. — Ets rei. Trobem molt plau-

sible la interpretació que dona Ricciotti

d'aquest hemistiqui i del que segueix :

« Donat que en aquells temps el rei per

exceUéncia era el babiloni — el títol de

Gran Rei apareix en els documents as-

siro-babilonians, i en Is. XXXVI, 4

—

i com sigui que justament Nabucodo-
nosor explotava amplament la forest
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18 Jutjava la causa del mesquí i del pobre,

i llavors era felic.

¿No és aixó conéixer-me?— oracle de Jahvé.

17 Pero tu no tens ulls ni cor

sinó per al teu guany,

i per a vessar la sang innocent,

i per a fer opressió i violencia.

CÁSTIG DE JOAQUIM

18 Per aixó parla així Jahvé tocant a Joaquim, fill de Josias, rei

de Judá:

No es fará per ell complanta

:

«Ai germá meu! Ai germana!»

No es fará per ell complanta

:

«Ai senyor ! Ai majestat !»

19 En sepultura d'ase será enterrat,

arrossegat i llencat cap enfora

deis portáis de Jerusalem.

El poblé de Judá punit per la seva impietat

20 Puja dalt del Liban i crida,

i a Basan fes ressonar la teva veu

;

crida des d'Abarim,

que són esmicats tots els teus amants

!

deis cedres del Liban per a les seves

construccions régies — han estat troba-

des a aquest propósit inscripcions ba-

bilonianes, a l'est d'aquella munta-
nya, i cf. Is. XIV, 8 — per aixó el

Profeta amonesta el petit i fastuós rei

de Judá, que no per aixó reeixirá a igua-

lar-se amb el Gran Rei. — Ton pare no
menjava ni bevia, és una frase feta que
vol dir viure modestament, acontentar-

se amb el necessari, evitant el superflu.

18.

—

Ai gemid meul Ai germana!
Aquests mots eren el formulan de la

complanta que les ploracossos ento-

naven en els ritus fúnebres.

19. — En sepultura d'ase. Es a dir,

no fou coliocat dins el panteó reial.

II Cron. XXXVI, 8, text grec, corro-

bora aquest vaticini, dient que l'impia-

dós Joaquim, igual que els idolatres

Manassés i Amon, havia estat enterrat

al jardí d'Uzza, Gan-o\ae, és a dir, en
un indret comú i vulgar. Dues hipóte-

sis són probables quant a l'explicació

d'aquest pas de les Cróniques. Cal

teñir en compte que Nabucodonosor
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l Et vaig parlar en els teus temps felinos;

responies : «No vull escoltar.»

Aquest fou el teu camí des de la teva jovenesa,

que no has escoltat la meva veu.

2 Tots els teus pastors, els pasturará el vent,

i els teus amants aniran en captiveri

;

llavors serás avergonyida i confosa

per tota la teva maldat.

13 Oh tu que habites al Liban,

tu que nies en els cedres,

com gemirás quan et vindran els dolors,

contorsions com de dona que infanta.

Jeconias será endut captiu a Babilonia

24 Per ma vida !
— oracle de Jahvé—

,

ni que fos Jeconias, fill de Joaquim, rei de Judá,

un anell a la meva má dreta,

d'allí me l'arrencaria.

25 Et lliuraré en mans d'aquells que cerquen la teva vida,

i en mans d'aquells la fac. deis quals t'esglaia,

en mans de Nabucodonosor, rei de Babilonia,

i en mans deis caldeus.

2G
I et llan^aré, tu i la teva mare

que t'ha infantat,

a una térra estrangera on no nasquéreu

;

i allí morireu.

27
1 a la térra on glatirá Pánima llur per tornar,

no hi tornaran.

havia vinguttot justament per punir l'en- el sebolliment en el jardí d'Uzza tin-

cara vivent rei Joaquim. Pero havent gués lloc algún temps després de la

conquistat la Ciutat Santa poc després mort, quant ja s'havia fet la profana-
de la mort d'aquest rei, és possible que ció del cadáver.

Nabucodonosor donés ordre de violar 27. — On glatirá Vánima llur. Lit.

la tomba, i exhumés el cadáver de Joa- « cap on ells aixecaran 1'ánima». Cf.

quim per tal d'inferir una injuria definí- XLIV, 14.

tiva al rebel. O també és possible que
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Jeconias no tindra successor

¿És, dones, un vas menyspreat, esmicat,

aquest home de Jeconias,

un atuell que no vol ningú?

¿Per qué, dones, foren llancats ell i la seva nissaga,

i tirats a una térra que no coneixien ?

Terra, térra, térra,

escolta la paraula de Jahvé

!

Així parla Jahvé

:

Inscriviu aquest home com a estéril,

com un home fallit en els seus dies,

car no reeixirá de la seva nissaga

ningú a asseure's en el tron de David,

i a dominar encara Judá

!

Contra els mals pastors d'Israel

(C. XXIII.) 1 Ai els pastors que perden i dispersen

el ramat de la meva pastura !
— oracle de Jahvé —

.

2 Per aixó parla així Jahvé, Déu d'Israel,

sobre els pastors que pasturen el meu poblé

:

Vosaltres dispersáreu el meu ramat,

Theu allunyat, i no n'heu tingut cura.

Ara, dones, jo tindré cura de vosaltres,

de la maldat de les vostres obres — oracle de Jahvé.

3
I jo aplegaré la resta de les meves ovelles

de tots els paisos on les hauré escampades,

1, Ez. xiii, 3; xxxiv, 2.

30. — Inscriviu. Es tracta de fer i no un descendent própiament dit.

un cens ideal. Al costat del nom de 1 .
— Els pastors s'entén d'Israel, són

Joaquim, cal afegir les notes subse- els reis anomenats en el decurs d'a-

güents de predicció.— No reeixirá de quests dos últims capítols. I el que se-

la seva nissaga... L'últim rei de gueix ve a ésser-ne com una recopi-

Judá fou Sedecias, oncle de Joaquim, lacio.
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tornaré a dur-les a llurs prats,

serán fecundes i es multiplicaran.

4
I establiré sobre elles pastors que les pasturin

;

i no s'esglaiaran més, ni temerán

ni en mancaran— oracle de Jahvé.

PROMETENCES ESPERANDADORES I MESS1ÁNIOJJES

6 Heus ací que dies vindran — oracle de Jahvé—

,

en qué suscitaré a David un planeó just

;

regnará com a rei i será savi,

i fará dret i justicia sobre la térra.

6 En els seus dies será salvat Judá

i Israel habitará en seguretat,

i aquest és el nom amb qué será anomenat

:

Jahvé, nostra Justicia.

7 Per aixó, heus ací que vénen dies— oracle de Jahvé—

,

en qué no es dirá més : « Per vida de Jahvé,

que féu sortir els filis d'Israel de la térra d'Egipte.»

8 Sino : «Per vida de Jahvé que féu sortir i que féu tornar

la sement de la casa d'Israel del país de septentrió,

i de tots els paisos per on els havia escampats,

i que els reconduí a llur patria.»

5, Is. iv, 2; xl, ii; xlv, 8; Inf. xxxiii, ij; Ez. xxxiv, n; Da. ix, 24; lo. 1, 4J.— 8, Dt. xxxm, 28.

5-6. — Passatge certament messiá-

nic, amb qué el Profeta encoratja i con-

sola els israelites fidels. Al quadre des-

coratjador deis acabaments de la dinastía

davídica, composta de pastors infidels

i calamitosos, el Profeta contraposa la

figura esperancadora del Messias, pas-

tor de pobles per excerléncia, el qual és

«planeó de la nissaga davídica». Cf. Is.

XI, 1.

Jahvé, nostra Justicia. Nom sim-

bólic del fons de plena justicia que en-

clou el regne universal, l'Església, que
será establerta per obra i gracia del

Messias. I al mateix temps aquest
cognom del Messias fará eco al nom
de Púltim rei de la dinastía davídica,

que els contemporanis del Profeta tin-

gueren la dissort de conéixer, Se-

decias ; nom que etimológicament vol

dir: Justicia tneva és Jahvé.

7-8. — És un passatge que ja hem
vist en XVI, 14-15. El grec no el té

en aquest lloc sinó al final del capítol.
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III. AMENACES ALS FALSOS PROFETES

ESGARRIEN EL POBLE

9 Ais profetes

:

Es trenca el meu cor dintre meu,

trontollen tots els meus ossos.

Sóc com un home embriac,

0 com un home domat peí vi,

davant de Jahvé i de les seves paraules santes.

10 Perqué el país és pie d'adúlters;

a causa de la maledicció, la térra és endolada,

les pastures del desert són assecades

;

llur correr és cap al mal,

1 llur for<;a no és la dreturera.

11 Car fins el profeta i el sacerdot són impius

;

ádhuc dins casa meva trobo llur maldat,

— oracle de Jahvé.

12 Per aixó llur via esdevé per a ells

com pendís en les tenebres :

serán empesos, i hi cauran

;

car vull fer venir damunt d'ells una dissort,

l'any de llur vísitació— oracle de Jahvé.

13 En els profetes de Samária

9. — Ais profetes, ve a ésser el titol santes amb qué Jahvé ha predit els cás-

d'una nova secció. Són els falsos tigs que cauran sobre els falsos profe-

profetes, els quals eren el pitjor entre- tes i sobre tot el poblé, Jeremías, aterrit,

banc per al ministeri de Jeremías. Cf. no sap com descriure la cólera divina i

XXVIII. Aquesta secció cronológica- parla com un home embriac, gairebé foll

ment pertany, segons la majoria deis de terror.

exegetes, al període de més intensa 12. — Vany de llur visitado, perla
activitat del ministeri del nostre Profe- justicia divina. Els pseudo-profetes que
ta, que fou durant el regnat de Joa- foravien amb una gran hipocresía el po-

quim. ble de Déu, aviat sentirán els efectes

Davant de la visió, de les paraules de la ira de Jahvé.
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he vist vanitat

:

profetitzen per Baal,

esgarrien el meu poblé, Israel.

14 També en els profetes de Jerusalem

he vist coses esgarrifoses :

cometen adulteris i caminen en la mentida

;

sostenen el brac deis malvats,

perqué ningú no torni de la seva maldat

;

són tots per a mi com Sodoma,

i els seus habitants com els de Gomorra.
16 Per aixó parla així Jahvé deis exércits

tocant ais profetes

:

Heus ací que jo els faré menjar absenta,

els faré beure aigua emmetzinada

;

puix que deis profetes de Jerusalem

s'escampa la impietat per tot el país.

Falsedat de llurs oracles

16 Així parla Jahvé deis exércits :

No escolteu les paraules deis profetes

que us profetitzen

;

de vanitats us emplenen,

la visió de llur cor anuncien,

i no la de la boca de Jahvé.
17 No paren de dir ais qui em menyspreen

:

«Paraula de Jahvé : La pau será amb vosaltres;»

i a tothom que segueix l'obstinació del seu cor, diuen:

«No us vindrá cap mal.»

18 Pero, ¿qui ha assistit al consell de Jahvé,

i ha vist i ha oít la seva paraula ?

¿Qui ha escoltat la seva paraula i Tha oída?

16, Inf. xxvii, 9; xxix, 8.— 17, Sup. v, 12; xiv, 13
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19 Heus ací la tempesta de Jahvé, la ira que esclata;

rhuracá es desferma,

sobre el cap deis malvats descarrega.

20 No tornará enrera la cólera de Jahvé

fins que haurá executat i acomplert els designis del seu cor

;

a la fi deis dies ho entendreu.

21 No he pas enviat aquests profetes,

i ells tanmateix corren;

no els he pas parlat,

i ells profetitzen.

22
Si, dones, al meu consell haguessin assistit,

anunciarien al meu poblé la meva paraula;

els apartarien del camí pervers,

i de la maldat de llurs obres.

23 <¿Sóc jo un Déu de prop— oracle de Jahvé—

,

i no un Déu de lluny?

24 ¿Es que pot amagar-se un home en amagatalls,

i que jo no el vegi?— oracle de Jahvé.

¿ Es que els cels i la térra

no els empleno jo?— oracle de Jahvé.

Serán pünits

25 He sentit el que diuen els profetes

que en nom meu profetitzen mentida,

exclamant : « He somiat, he somiat ! »

26 ¿Fins quan hi haurá aixó

en el cor deis profetes que profetitzen mentida,

que profetitzen el frau de llur cor?

19-20. — Aquest passatge es retroba tes amb aquesta exclamació triomfal

en XXX, 23-24. volen significar que han obtingut una
23.— Un Déu de prop, un Déu de lluny. veritable comunicació de la divinitat per

Són expressions que vénen explicades mitjá del somni.
peí v. següent; aixó és, fan referencia 26. — El primer hemistiqui d'aquest

ais atributs divins de l'omnisciéncia i verset ha estat objecte de discussions
;

de l'omnipoténcia de Jahvé. alguns corregeixen «en el meu poblé »

25.

—

He somiat. Els pseudo-profe- en lloc de « en el cor ».
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27 ¿Pensen fer oblidar el meu nom al meu poblé,

per via de llurs somnis que es conten els uns ais altres,

com oblidaren llurs pares el meu nom, a causa de Baal?

28 El profeta que té amb ell un somni,

conta tanmateix el seu somni

;

pero qui té amb ell la meva paraula,

conti la meva paraula fidelment.

29 ¿Qué té a fer la palla amb el gra?

— oracle de Jahvé.

—

¿No és la meva paraula com el foc,

— oracle de Jahvé,

—

i com malí que trenca la pedra?

30 Per aixó, heus-me ací contra els profetes— oracle de Jahvé—

,

que es roben les meves paraules els uns ais altres.
31 Heus-me ací

contra els profetes—oracle de Jahvé— ,
que posen en moviment llur

llengua i profetitzen oracle. 32 Heus-me ací contra els profetes de

somnis mentiders — oracle de Jahvé— que, contant-los, foravien

el meu poblé amb llurs mentides i amb llur parlera, mentre jo no

els he enviats ni els he donat comanda, i ells no aprofiten per a res

a aquest poblé— oracle de Jahvé.

EL POBLE QUE ES PORTA LA PREDICClÓ FUNESTA

33 Quan et preguntará aquest poblé, o un profeta o un sacerdot,

quin és Pencárrec de Jahvé, els respondrás: «Vosaltres sou el carree;

30. — Que es roben Ies meves paraules

els uns ais altres. Per atreure's la sim-

patía i donar-se una patent d'autoritat,

els pseudo-profetes s'atribui'en profecies

deis profetes legítims.

3 3-40. — Tot el passatge juga a l'en-

torn del terme hebreu:— Massa (dena-
S2?=aixecar, portar) que vol dir pes, cár-

rega, com també: oracle, sentencia dita

alcant la veu. En la pregunta hom aHu-

deix a aquest segon significat, pero amb
ironia, car els discursos deis profetes

prenien sovint un to solemne i feixuc

d'amenaces ; al contrari, en laresposta

es pren l'altre sentit de pes o cárrega. En
catalá pot ésser conservada alguna cosa
d'aquesta accepció equívoca del mot
original prenent el mot encárrec en sen-

tit moral, i carree en sentit purament
material. El poblé donava aentendre a

Jeremías que el seu ministeri profétic

se li feia una cárrega
;
Jeremías replica-

va que aquest poblé és justament la

cárrega que Jahvé es llevaría de damunt
seu ben aviat. El poblé no havia po-

gut mai comprendre les prediccions
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i us refusaré» — oracle de Jahvé.
34

I el profeta, i el sacerdot, i

el poblé que exclami: «Encárrec de Jahvé», jo li'n demanaré compte,

a ell i a la seva casa. 35 Així direu cadascun al seu company i al seu

germá : «¿Qué ha respost Jahvé?» i «¿Qué ha dit Jahvé?» 86 Pero nous

glorieu més de teñir encárrec de Jahvé; si no, la paraula de cadascun

será per a ell mateix un carree, puix que vosaltres capgireu les parau-

les del Déu vivent, de Jahvé deis exércits, el nostre Déu. 37 Així

dirás al profeta: « ¿ Qué t'ha respost Jahvé? ¿Qué ha dit Jahvé?»
38 Pero si parleu d'encárrec de Jahvé, heus ací també el que diu

Jahvé : Puix que vosaltres repetiu aquest mot : Encárrec de Jahvé,

quan us he fet dir que no parléssiu més d'encárrec de Jahvé, 39 per

aixó, heus ací que us oblidaré definitivament, i us rebutjaré lluny

de la meva preséncia, vosaltres, i aquesta ciutat que us he donat a

vosaltres i ais vostres pares; 40
i posaré damunt de vosaltres oprobi

etern i vergonya eterna que no será oblidada.

IV. VISIÓ SIMBÓLICA

Els dos cistells de figues

(C. XXIV.) 1 Jahvé era féu veure; i heus ací dos cistells de

figues posats davant del temple de Jahvé. Era després que Nabuco-

donosor, rei de Babilonia, hagué deportat Jeconias, fill de Joaquim,

40, Sup. xx, 1 1.

de Jeremías, sobretot aquella tan insis-

tent del desastre que consumarien els

babilonis. El nacionalisme jueu es re-

voltava instintivament contra aquesta

realitat tan crua de la propia desapari-

ció en el mapa de les nacions.

39. — Torna el joc de conceptes del

v. 35. Us oblidaré. Traduím segons l'es-

tat actual del text hebreu ; molt adient

al context és la lligó de les versions an-

tigües: em carregaré.

1 . — Dos cistells de figues. La visió

simbólica, a ús del poblé, que com-

pren tot el cap. XXIV, resumeix el

pensament religiós i polític del Profeta

tocant a l'esdeveniment sensacional de

la deportació de Jeconias (Joaquim)
i del poblé escollit— l'any 597— que

acabava de teñir Uoc; implica així

mateix la interpretació equivocada que
el poblé romas a Judea donava a aquell

cástig de Déu.
Juntament amb el rei havienestatde-

portades les classes altes a Babilonia per

voluntat de Nabucodonosor. La gen-

teta romasa en el lloc s'havia fet iHu-
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rei de Judá, els nobles de Judá, els fargaires i els serrallers, fora

de Jerusalem i els hagué emmenats a Babilonia. 2 Un cistell de

figues molt bones, com les figues primerenques, i l'altre cistell

de figues molt dolentes, que no es podien menjar de dolentes.

3
I em digué Jahvé : «¿Qué veus tu, Jeremías?» I responguí:

«Figues; i les figues bones són molt bones, i les dolentes son molt

dolentes, tant que no es poden menjar de dolentes.» 4
I s'escai-

gué a mi la paraula de Jahvé, dient: 5Així parla Jahvé, Déu d'Israel:

Com s'esdevé amb aqüestes figues bones, així esguardaré benévo-

lament els deportats de Judá, que he bandejat d'aquest lloc al país

deis caldeus. 6
I posaré el meu esguard damunt d'ells benigna-

ment, i els reconduiré en aquesta térra: els reedificaré per a no

enderrocar-los més, i els plantaré per a no desarrelar-los més. 7
I

els daré un cor per a conéixer-me, que jo sóc Jahvé; i aquests serán

per a mi un poblé, i jo seré per a ells Déu, perqué tornaran a mi

amb tot llur cor.

8 Per contra, com s'esdevé amb les figues dolentes que no es po-

den menjar de dolentes— cert aixó diu Jahvé— , així tractaré Sede-

cias, rei de Judá, i els seus princeps i el restant deis habitants de

Jerusalenij romasos en aquest país, o que habiten al país d'Egipte.

9
I els convertiré en terror i malauranca per a tots els regnes de la

térra, en oprobi i en refrany, en escarn i en maledicció en tots els

indrets per on els llancaré; 10
i enviaré contra ells l'espasa i la fam

i la pesta, fins que desapareguin del sol que els he donat a ells i a

llurs pares.

7, Sup. vii, 23.-8, Inf. xxix, 17.

sions, atribuint llur millor sort ais ficats en primer terme Sedecias i la

mérits personáis. Anaven errats; car seva cort.

justament ells representaven les figues Els serrallers. Segons Ricciotti, amb
dolentes, en tant que no són men- aquest mot « és designada una corpora-

gívoles de dolentes que són. Déu els ció d'obrers especialitzats en treballs

fará fita de terror per a tots els reg- mecánics: una especie de eos d'engi-

nes de la térra. En canvi llurs ger- nyers i en part militars. Car el que
mans exiliats, representats peí símbol mogué Nabucodonosor a deportar es-

de les figues excellents, que Déu es- pecialment aquests fargaires i serrallers,

guarda benévolament, tornaran de l'exi- ve explicat peí fet que ells eren els

li, després d'haver donat un cor sensible elements més importants per a una re-

al penediment. Remarqui's encara que, sisténcia armada, ja que fabricaven ei-

entre les figues dolentes, són classi- nes de guerra i fortificacions ».
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V. LA CAPTIVITAT DELS SETANTA ANYS

Pertinacia de Judá

(C. XXV.) 1 Paraula que fou a Jeremías tocant a tot el poblé

de Judá, l'any quart de Joaquim, fill de Josias, rei de Judá, aixó és,

l'any primer de Nabucodonosor rei de Babilonia, 2 que el profeta

Jeremias proferí davant de tot el poblé de Judá, i a tots els habitants

de Jerusalem, dient

:

3 De l'any tretzé de Josias, fill d'Amon, rei de Judá, fins en aquest

dia, són ja vint-i-tres anys que la paraula de Jahvé em fou adre-

cada; i us he parlat, des del matí parlant, i no m'heu escoltat.
4
I

Jahvé enviá a vosaltres tots els seus servents, els profetes, des del

matí, i vosaltres no escoltáveu, ni heu parat l'orella per escoltar,

quan deien: 5 Gireu-vos, cadascun del vostre tirany pervers, i de la

maldat de les vostres accions, per tal que pugueu habitar en el país

que Jahvé us ha donat a vosaltres i ais vostres pares, de segle en segle.

6
I no aneu darrera d'altres déus per servir-los i adorar-los, i no em

provoqueu a ira amb l'obra de les vostres mans, i no us faré cap

mal. 7 Vosaltres, pero, no m'heu escoltat — oracle de Jahvé—

,

de manera que heu provocat la meva cólera per les obres de les

vostres mans, per a dissort vostra.

5, II Rg. xvir, 1 3 ; Snp. xviu, i 1 ; Inf. xxxv, i j

.

1. — L'any quart de Joaquim, fixa la a Palestina, — aixó és, Vany primer de

data de la composició de tot aquest ca- Nabucodonosor. Aquest detall cronoló-

pítol, que, segonsPodechard, clouria el gic, per bé que respon a la realitat his-

primer deis tres reculls básics del llibre tórica (cf. XXXII, 1, LII, 12; II Rg.
de Jeremias. L'any quart de Joaquim XXIV, 12), manca en el grec. Cf. Ric-

tingué lloc la batalla de Carcamís, ciotti en aquest lloc.

605 (cf. XLVI, 2 i Is, X, 9, nota), Tocant a tot el poblé. Per la seva
i Jeremias rebé l'ordre de Déu d'es- generalitat aquest vaticin es distingeix

criure les seves profecies. Cf. XXXVI, deis altres, dirigits ais reis, ais profetes

1-2. És difícil de dir si aquest ca- i a les classes altes, especialment culpa-

pítol constitueix un próleg o un epí- bles deis flagells que Déu els envia.

leg a aquests escrits. Hom conjectura 3.— De Vany tretzé de Josias, cap a

que fou redactat tot seguit després l'any 627 (cf. I, 2, 6). El grec no conté
de la decisiva batalla de Carcamís i la fi del v. 3.

abans de l'arribada de Nabucodonosor
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L'lNSTRUMENT DE LA JUSTÍCIA DIVINA

8 Per aixó parla així Jahivé deis exércits : Puix que no heu parat

esment a les meves paraules, 9 heus ací que jo envió a cercar totes

les races del nord— oracle de Jahvé— i Nabucodonosor, rei de Ba-

bilonia, servent meu, i els conduiré contra aquesta regió i contra els

seus habitants i contra totes les nacions de l'entorn; i les enrunaré

i les reduiré a escarn i oprobi, a desolació eterna. 10
1 faré desapa-

reixer d'entre ells la veu de joia i la veu d'alegria, la veu d'espós

i la veu d'esposa, la veu de la mola i la llum de la llántia.

11
1 tot aquest país será canviat en ruina i desert; i aquests pobles

serán esclaus del rei de Babilonia setanta anys.

12
1 s'esdevindrá, al cap de setanta anys, que puniré el rei de

Babilonia i la seva nació— oracle de Jahvé— per llur iniquitat, i el

país deis caldeus, i en faré deserts eternals. 13
1 acompliré contra

aquest país totes les meves paraules que he dit contra ell : tot el

que está escrit en aquest llibre, el que ha profetitzat Jeremías contra

totes les nacions.

14 Car nombroses nacions i grans reis reduiran a esclavatge també

aquests; i els retribuiré segons llurs accions i segons Tobra de

llurs mans.

11, II Par. xxxvi, 22; Esr. 1, 1; Inf. xxvi, 6; Dn. ix, 2.

11. — Setanta anys. La batalla de

Carcamís, l'any 605 — cf. Josephus,
Contr. Ap. I, 19 \ Antig. X, 11, 1 —
marcá l'inici de la servitud oficial del

regne de Judá, i des d'aquella datahom
comenta a enviar jueus al captiveri ba-

bilónic. Res no s'oposa que aquesta
data sigui presa com a punt de parten-

ca deis anys predits ací. En aquesta

hipótesi, l'exili babilónic hauria durat

67 o 68 anys — 605-538 — i per tant

«setanta» seria un nombre rodó, com
si diguéssim « set desenes d'anys »,

per bé que la darrera no fos com-
pleta.

El rei de Babilonia, no és altre que
Nabucodonosor, el futur destructor de

la nació jueva i deportador deis jueus
a Babilonia.

12-14. — Mentre abans i després d'a-

quests versets es parla deis cástigs que
Déu executará per mitjá de la nació ba-

bilónica sobre Judá i altres pobles, ací

és predit el que Déu reserva a la ma-
teixa nació punidora, la qual al seu torn

será reduída a deserts eternals.

Cal advertir al lector que aquests

versets creen ací una dificultat dins el

context actual de l'edició massorética,

justament perqué el v. 13 suposa im-
mediates les profecies contra Babilonia,

quan no apareixen fins ais caps. L - LI.

A més les paraules d'aquest verset 13 13

«el que ha profetitzat Jeremías contra totes
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VI. ORACLE CONTRA LES NACIONS

La copa de la ira divina

16 Puix que així em parla Jahvé, Déu d'Israel : Pren de la meva

má aquesta copa de vi escumejant, i fes-lo beure a totes les na-

cions a qué jo t'enviaré :

16 que beguin, testanegin i s'enfolleixin,

davant del glavi que estendré enmig d'elles.
17

1 prenguí la copa

de la má de Jahvé, i vaig fer beure totes les nacions a les quals

Jahvé m'havia enviat: 18
a Jerusalem i a les ciutats de Judá, ais

seus reis i ais seus princeps, per reduir-los a ruina i a desolació, a

riota i maledicció com en aquest dia ;
19 a Faraó, rei d'Egipte, i ais

seus servents i ais seus princeps i a tot el seu poblé; 20
i a tota la

població mixta ; i a tots els reis de la térra d'Hus i a tots els reis de

la térra deis filisteus, i a Ascaló i a Gaza i a Acarón i a la resta

d'Asod; 21 a Edom i a Moab i ais filis d'Ammon ;
22

i a tots els

reis de Tir i a tots els reis de Sidó i ais reis de les illes que

són dellá de la mar; 23
i a Dedan i a Tema i a Buz i a tots aquells

les nacions» — veritable títol per a en- 18. — Com en aquest dia. Glossa que
capcalar els oracles contra les na- manca en el grec. Afegida probable-

cions, — suggereixen que, primitiva- ment després de la destrucció de Jeru-

ment, el T. M. devia reportar ací salem. Cf. Knabenbauer, in h. 1.

aqüestes profecies ; si més no, proven 20. — la tota la població mixta, fri-

que Jeremías tenia intenció d'incloure- dica els estrangers que habitaven a

les-hi. Egipte conservant llur nacionalitat pró-

El v. 14 manca en el grec. pia, tot i essent sotmesos al Faraó.

I del v. 12 el Gr. també suprimeix 22. — Les illes que són dellá déla mar,

el rei de Babilonia i tot el tros oracle de Xipre i en general les terres banyades

/... caldeus. per la mar Mediterránia.

15. — Ací el Profeta rep l'ordre 23. — Dedan, és identificat amb El-

de presentar a totes les nacions, que Ela, poblé situat a 300 km. al nord-est

s'havien complagut a perseguir Judá, de Medina. Cf. Revue biblique, 19 10,

la copa del vi escumejant de la cóle- 525-531. Cf. Is. XXÍ, 13; Gn. XXV,
ra de Jahvé, símbol deis estralls que so- 3; Job, II, 11, nota,

breixen damunt les nacions estrangeres. Tema, cfr. Gn. XXV, 15, nota; Is.

De bon o mal grat hauran d'engolir el XXI, 14 i Job, VI, 19.

licor del vertigen. ¿Com podrien és- Bu^, no se'n sap res; també és citat

ser-ne planyuts, quan la ira divina no en Gn. XXII, 21 i Job. XXXII, 2.

plany ni tan sois el poblé elegit ? Que es rauen les temples, són els árabs.
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que es rauen les temples; 24
i a tots els reis d'Arabia, i a tots els

reis de pobles barrejats que habiten aldesert; 25
i a tots els reis

de Zimri, i a tots els reis d'Elam, i a tots els reis de Media; 26
i a

tots els reis del nord, veíns o llunyans els uns ais altres ; i a tots els

regnes del món que són sobre la fac de la térra ; i el rei de Sesac

beurá darrera d'ells

!

27
1 els dirás: Així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel: Be-

veu, embriagueu-vos, vomiteu i caieu per a no aixecar-vos més,

davant del glavi que jo estendré davant vostre. 28
Si refusessin

de prendre de la teva má la copa per beure, els dirás : Així parla

Jahvé deis exércits: Certament en beureu. 29 Puix que, heus ací,

damunt la ciutat anomenada amb el meu nom jo comen co a portar

desventura, ¿i vosaltres sereu estalviats? No sereu estalviats; ans

jo crido un glavi contra tots els habitants de la térra — oracle de

Jahvé deis exércits.

La invasió assoladora és descrita i justificada

I tu profetitza'ls totes aqüestes paraules, i els dirás

:

Jahvé d'endalt rugeix,

de la seva estada santa retruny la seva veu;

fortament rugeix contra la seva pleta,

llanca el crit deis trepitjadors

contra tots els habitants de la térra.

31 Arriba l'estrépit fins ais confins de la térra;

29, I Ptr. iv, 17.— 30, !oel ni, 16; Am. r, 2.

25. — Zimri, inidentificable. Alguns
proposaren de llegir «Cimmeris».

El grec suprimeix els pobles esmen-
tats en 20 a, b; 25 a. I en lloc úq Sesac,

llegeix Babel; cf. LI, 1, 41.

26. —Per Sesac cal entendre «Babilo-

nia», segons el sistema i els LXX.
29. —La ciutat anomenada amb el meu

nom, és a dir, amb el nom de Jahvé,
és com en altres llocs Jerusalem. L'es-

posa era anomenada amb el nom de
l'espós.

Crido un glavi, aixó és, el faig ve-

nir, l'estenc damunt tots els habitants

del país.

30. — El cant que segueix fa l'e-

fecte d'una visió recapituladora del ju-

dici de Jahvé sobre les nacions, i con-
té idees i també expressions ja troba-

des. No és improbable que sigui un
deis afegitons que degué fer Jeremías
al rotlle primitiu, i precisament deis

més tardans.

S - ANTIC TESTAKENT IX
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car Jahvé té un plet amb les nacions,

litiga contra tota carn,

lliura els malvats a l'espasa,— oracle de Jahvé.

32 Així parla Jahvé deis exércits

:

Heus ací que una dissort passa de nació en nació,

i una gran tempesta s'arremolina deis confins de la térra.

33
1 jauran els colpits de Jahvé en aquest dia,

d'un cap fins a l'altre cap de la térra

;

no serán plorats, ni recollits, ni enterráis,

com femta sobre la fac del sól restaran.

S4 Udoleu, pastors, xiscleu,

rebolqueu-vos en cendra, majorals deis ramats

;

car han vingut per a vosaltres els dies de Pextermini,

els dies de la vostra dispersió

;

i caureu com moltons triats.

35 Tancada és la fuga ais pastors,

i la sortida ais majorals deis ramats.

36 Oh la veu del clam deis pastors,

i l'udol deis majorals deis ramats,

car Jahvé devasta llurs pasturatges,

37
i s'arranen llurs pletes tranquilies

davant l'ardor de la ira de Jahvé.

38 Surt com el lleó de la seva cova,

i ha esdevingut llur térra un desert,

davant l'espasa desoladora

i davant l'ardor de la ira de Jahvé.

34.

—

Moltons triats. Seguim els LXX; 38.

—

L'espasa desoladora. Seguim
és probable també la llicó de l'hebreu i els LXX; hebreu: «la ira de l'opres-

Vg.: «vasos preciosos». sor».



JEREMIAS - XXVI, 1-9 107

VII. EL DISCURS DINS EL TEMPLE

La impressió del discurs

(C. XXVI.) lA les primeries del regnat de Joaquim, fill de

Josias, rei de Judá, fou aquesta paraula de part de Jahvé, dient:

2 Així parla Jahvé: Posa't a l'atri de la casa de Jahvé, i digues a

totes les ciutats de Judá, que vénen a adorar a la casa de Jahvé,

totes les paraules que t'he manat de dir-los; no llevis cap pa-

raula. 3 Potser escoltaran i tornará cadascun del seu tirany per-

vers, tant que em repensaré del mal que jo estic pensant de fer-

los per raó de la maldat de llurs obres. 4
I els dirás: Així parla

Jahvé : Si no m'escolteu, seguint la meva llei que he posat davant

vostre, 5 escoltant les paraules deis meus servents els profetes, que

jo us envió, que us he enviat des del matí, i no heu escoltat,
6 reduiré

aquesta casa com Silo, i daré aquesta ciutat per maledicció a totes

les nacions de la térra.

T Sentiren els sacerdots i els profetes i tot el poblé Jeremías que

deia aqüestes paraules a la casa de Jahvé. 8 Pero s'esdevingué

que, bon punt Jeremias hagué terminat de dir tot aixó que li ha-

via encomenat Jahvé de dir a tot el poblé, l'aferraren els sacer-

dots i els profetes i tot el poblé exclamant : « Certament, morirás !

9 ¿Per qué has profetitzat en ñora de Jahvé dient: Com Silo esde-

6, I Sm. iv, 2-10.

1. — A les primeries del regnat. Le 4-6. — La predicado de Jeremias pot
Hir, basant-se en el carácter historie dir-se resumida en aquests 3 versets,

d'aquest capítol, considera l'episodi que on exhorta el poblé a la conversió abans
s'hi narra com un suplement a la his- que Déu trameti el cástig que mereix
tória del regnat de Joaquim. El cert la seva contumacia,
és que el cap. XXVI és autónom, i 8. — Els sacerdots i els profetes, en-
el fet aHudit ja el sitúa cronológica- tengui's els falsos profetes.— / tot el po-
ment després del cap. VII, on una es- ble, entengui's la turba i no el poblé
cena semblant és descrita. El missatge, en general (cf. v. 11-16). Aquests
potser recitat a poc espai de temps dins tres grups de la societat manifesta-
l'atri del Temple, congriá a Jeremias un ven cada vegada més hostilitat al Pro-
odi mortal, seguit d'una persecució fe- feta.

rotge.
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vindrá aquesta casa, i aquesta ciutat será deserta, sense habitants?»

I s'aplegá tot el poblé entorn de Jeremías, a la casa de Jahvé.

10 S'ennovaren d'aixó els magistrats de Judá, i de la casa del rei

pujaren a la casa de Jahvé, i s'assegueren a l'entrada del Portal

Nou de Jahvé.
11

1 parlaren els sacerdots i els profetes ais magis-

trats i a tot el poblé, dient : Sentencia de mort per a aquest home

!

De fet ha profetitzat contra aquesta ciutat, com heu sentit amb les

vostres orelles.

El profeta és absolt

12 Llavors Jeremias parla ais magistrats i a tot el poblé, dient

:

«Jahvé m'ha enviat a profetitzar contra aquesta casa i contra aquesta

ciutat totes les paraules que heu sentit.
13

1 ara milloreu els vostres

camins i les vostres obres, i escolteu la veu de Jahvé, el vostre

Déu, i es penedirá Jahvé del mal que ha decretat contra vosaltres.

14
1 quant a mi, heus-me ací en les vostres mans; tracteu-me

segons el que sigui bo i dreturer ais vostres ulls.
15 Pero sa-

pigueu ben bé que si em condemneu a mort, una sang innocent

vosaltres us tireu damunt vostre, i damunt d'aquesta ciutat i da-

munt deis seus habitants
;
puix que en realitat m'ha tramés Jahvé

a vosaltres per fer sentir a la vostra orella aqüestes paraules.»

16 Digueren llavors els magistrats i tot el poblé ais sacerdots i ais

profetes : «Cap senténcia de mort per a aquest home ! Realment ha

parlat a nosaltres en nom de Jahvé, Déu nostre.» 17 S'aixecaren

també alguns deis ancians del pais i digueren a tota l'assemblea del

poblé :

18 « Miqueas de Moréixet era profeta en els dies d'Ezequias,

rei de Judá, i parla a tot el poblé de Judá per dir-li

:

12, Sup. xxv, 13. — 13, Sup. vii, 3.

10. — Els magistrats de Judá, en con- seva missió sobrenatural, i tant és així,

traposició a l'element clerical, sacer- que malgrat la seva timidesa innata, no
dots i profetes. — Portal Nou. Potser defuig ni la mort, amb que resti ben
el que féu construir Joatam ; cf. IV, ferm que és Jahvé qui l'ha enviat a

Rg. XV, 35. profetitzar (cf. v. 15).

12. — M'ha enviat... El Vident té 18.

—

Miqueas. Llegim el seu escriten-

plena consciéncia de la realitat de la tre els deis profetes menors; i el passatge
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Així parla Jahvé deis exércits

:

Sion será llaurada com bancal,

i Jerusalem será un munt de desferres,

i la muntanya del Temple un coll de malesa

!

19 ¿Per ventura el feren morir Ezequias, rei de Judá, ni ningú de

Judá? ¿I no temeren Jahvé i aplacaren la fac de Jahvé, i es pe-

nedí Jahvé del mal que havia decretat contra ells? ¿Nosaltres,

dones, ens atrauríem un mal tan gran damunt les nostres ánimes ?

»

La mort d'Urias

20 Hi hagué encara un altre home que profetitzava en nom de

Jahvé, Urias, fill de Semeías, de Cariatiarim, i profetitzava contra

aquesta ciutat i contra aquest país les mateixes coses que Jeremías.

21
1 havent sentit el rei Joaquim i tots els oficiáis i tots els seus

magistrats les seves paraules, cerca el rei de fer-lo morir; pero

Urias havent-ho sabut tingué temor, i fugí a Egipte. 22
1 el rei

Joaquim enviá homes a Egipte, Elnatan, fill d'Acobor, i homes

juntament amb ell a Egipte, 23
i aquests s'endugueren Urias d'Egipte

i el conduiren al rei Joaquim, el qual el colpí d'espasa, i llencá el

seu cadáver al cementiri popular.

24 Malgrat tot, la má d'Ahicam, fill de Safan, era amb Jeremías,

perqué no el donessin a mans del poblé per lliurar-lo a mort.

ací aliudites troba en Miqueas III, 12.

Peí testimoni d'aquests ancians, apareix

que el record d'aquest profeta es man-
tenía vivent després d'un segle, i el

seu exemple serví definitivament per a

fallar en favor del profeta, suposat blas-

fem, Jeremías.

20.— Urias, fill d¿ Semeias. La refe-

rencia al cas d'aquest profeta, altrament

desconegut a la Biblia, ve a ésser més
aviat una confirmado del perill que 11a-

vors degué passar el profeta Jeremias,

que no pas un nou argument en boca
deis ancians favorables a la seva alli-

beració. Aixó ha fet pensar a certs

exegetes recents que aquest tros potser

fou afegit posteriorment peí profeta Ba-

ruc, per tal de fer entendre quina hau-
ria pogut ésser la sort de Jeremias si

Déu no l'hagués alliberat de les mans
deis seus enemics.

24. — Ahicam, fill de Safan, contem-
porani de Jeremias, probablementla ma-
teixa persona que en II Reg. XXII, 12.
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VIII. EL JOU BABILONIO

ACCIÓ SIMBÓLICA

(C. XXVII.) *A les primeries del regnat de Sedecias, fill de

Josias, rei de Judá, fou aquesta paraula a Jeremias de part de

Jahvé, dient :

2 Així em parla Jahvé : Fes-te uns cinyells i un

jou i posa-te'ls sobre el coll.
3 Els enviarás després al rei d'E-

dom, i al rei de Moab, i al rei deis filis d'Ammon, i al rei de

Tir, i al rei de Sidó, per mitjá deis ambaixadors llurs vinguts a

Jerusalem prop de Sedecias, rei de Judá, * encarregant-los de fer-ho

saber a llurs amos, dient: Així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel

:

D'aquesta manera parlareu alsvostres amos: 5Johe fet la térra, l'home

i els animáis que són sobre la fac. de la térra, per mitjá del meu gran

poder i per mitjá del meu brac desplegat; i els he donats a qui em

semblá just ais meus ulls.
6
I ara jo he donat totes aqüestes terres en

mans de Nabucodonosor, rei de Babilonia, servent meu; i fins les bés-

ties del camp li lie donades perqué el servissin. 7
I totes les nacions

servirán a ell, i el seu fill, i el fill del seu fill, fins que vindrá el

moment per a la seva térra, també per a ella, i la faran esclava moltes

nacions i grans reis.
8
I s'esdevindrá que la nació i el reialme que no

1 . — A les primeries del regnat de Se-

decias. Enllocde «Sedecias» l'hebreu ac-

tual diu «Joaquim»; d'acord amb la ma-
joria deis comentaristes moderns hem
corregit «Sedecias», segons els v. 3 i 12.

Els LXX ometen el v. 1 ; St. Jeroni opina

que forma part de la narració anterior.

2.—Mentre els ambaixadors deis po-

bles veíns s'han reunit a Jerusalem per

tal d'organitzar la resistencia contra

Nabucodonosor, Jahvé mana al Profeta

que, per mitjá d'una acció simbólica,

els anuncií l'esclavatge a qué será sot-

més el poblé de Judá.

—

Jou, enl'hebreu
jous, potser perqué Taparea

1

és format
de diverses peces unides; segurament
Jeremias només se'n posá un.

5-7. — Déu, abans de manifestarla
seva voluntat de lliurar-ho tot a mans
del rei de Babilonia, esmenta el domini
que com a Creador li pertany i que
exerceix sobre totes les coses; la nació

que s'oposará al seu decret será inexo-

rablement castigada.

7. — El seu fill, i el fill del seu fill. El

fill de Nabucodonosor, Evilmerodac,
regná només dos anys, al cap deis quals

fou destronat i mort peí seu sogre Ne-
riglissor, que regná quatre anys. La
frase vol indicar únicament que no pas-

sará gaire temps sense que Babilonia

caigui, al seu torn, sota el domini d'una

altra nació.
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1

servirán a ell, Nabucodonosor, rei de Babilonia, i que no posaran

llur coll sota el jou del rei de Babilonia, aquesta nació la perseguiré

peí glavi, per la fam, per la pesta— oracle de Jahvé— , fins que

l'hauré lliurada a la seva má.

Contra els falsos profetes

9 Vosaltres, dones, no escolteu els vostres profetes, els vostres en-

devins, els vostres somiadors, els vostres astrólegs ni els vostres

bruixots, que us parlen dient: «No esdevindreu esclaus del rei de Ba-

bilonia.» 10 Puix que ells us profetitzen la mentida, a fi d'allunyar-vos

del vostre sol, i perqué jo us tregui i aneu a la ruina; 11
la nació

que posará el seu coll sota el jou del rei de Babilonia i el servirá,

la faré reposar sobre el seu sol— oracle de Jahvé— i podrá treba-

llar i sojornar-hi.

A Sedecias

12
1 a Sedecias, rei de Judá, he parlat segons totes aqüestes parau-

les, dient: Poseu el vostre coll sota el jou del rei de Babilónia,

i serviu-lo, a ell i el seu poblé, i viureu. 13 ¿Per qué voldríeu

morir tu i el teu poblé d'espasa, de fam i pesta, com ha decretat

Jahvé per a aquella nació que no servirá el rei de Babilónia? 14
1 no

heu d'escoltar les paraules deis profetes que us parlen dient : «No

esdevindreu esclaus del rei de Babilonia»; puix que us profetitzen la

mentida. 15 Car jo no els he enviats— oracle de Jahvé— i aquests

profetitzen falsament en nom meu, perqué jo us tregui i aneu a la

ruina, vosaltres i els profetes que profetitzen a vosaltres.

9, Sup. xxnt, 16; Inf. xxix, 8.

9. — Totes les msntides deis pseudo- dors interpretant els somnis ; els as-

profetes no impedirán l'acompliment trólegs per la contemplado deis astres

d'aquest oracle, ans serán causa de (el mot hebreu ha estat traduít de di-

major ruina. — Els profetes es gloria- verses maneres); i finalment els brui-

v¿n de conéixer el futur per revela- xots es servien de paraules i encarne-

ció de Déu; els endevins pels moví- ris mágics.

ments de les sagetes, per l'evocació 12 i ss. - Jeremias s'adreca al rei,

deis difunts o per l'examen de les després ais sacerdots, i finalment a tot

vísceres d'animals morts; els somia- el poblé.
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ALS SACERDOTS I AL POBLE

16 Ais sacerdots i a tot aquest poblé vaig parlar dient : Així parla

Jahvé: No escolteu les paraules deis vostres profetes que us profetit-

zen, dient: «Heus ací que els vasos de la casa de Jahvé serán tornats

de Babilonia ara, ben aviat». Puix que mentida aquests profetitzen.

17 No els escolteu. Serviu el rei de Babilonia i viureu. ¿Per qué

fer d'aquesta ciutat un desert? 18
1 si ells son profetes, i si la pa-

raula de Jahvé és amb ells, que insisteixin prop de Jahvé deis exér-

cits a fi que els vasos que han restat a la casa de Jahvé i a la casa del rei

de Judá i de Jerusalem no vagin a parar a Babilonia. 19 Puix que així

parla Jahvé deis exércits tocant a les columnes, a la mar i ais basaments

i tocant a tots els altres vasos que han restat en aquesta ciutat, 20
i que

Nabucodonosor, rei de Babilonia, no s'ha emportat, quan de Jerusa-

lem cap a Babilonia s'endugué captius Jeconias, fillde Joaquim, rei de

Judá, i tots els nobles de Judá i de Jerusalem; 21 puix que així parla

Jahvé deis exércits, Déu d'Israel, tocant ais vasos que han restat a

la casa de Jahvé i a la casa del rei de Judá i a Jerusalem :

22 A Babi-

lonia serán portats i hi restaran fins al dia que els visitaré— oracle

de Jahvé— i els prendré per tornar-los a dur en aquest lloc.

IX. ANANÍAS DE GABAON

Promeses enganyadores

(C. XXVIII.) *I s'esdevingué en aquell mateix any, a primeries

del regnat de Sedecias, rei de Judá, l'any quart, el mes cinqué, que

15, Sup. xiv, 14; xxiii, 21; Inf. xxix, 9.

19. — Tocant a les columnes... la mar
(de bronze) etc Vegeu III Rg., VII,

13, ss.; IV Rg,,XXV, 13, ss.

XXVIII. — Ananias promet , en noiTi

de Jahvé, que dintre dos anys tindrá

fi la captivitat babilónica; el rei Jeco-
nias tornará amb tots els exiliats; els

tresors del Temple serán restituits.

Contra aquesta falsa profecia Jeremías
(v. 12-17) reP novament l'oracle de

Jahvé, que confirma les prediccions

anteriors i al mateix temps anuncia la

mort del fals profeta, abans de l'any,

com de fet s'esdevingué.

1 .
— És aquell mateix any en qué es

reuniren a Jerusalem els ambaixadors



JEREMIAS -XXVIII, 2-1

1

el profeta Ananias, fill d'Azur, que era de Gabaon, em parla a la

casa de Jahvé, sota els ulls deis sacerdots i de tot el poblé, d'aquesta

manera: 2 «Així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel, dient: Trencaré

el jou del rei de Babilonia !

3 Encara dos anys de dies, i jo faré tornar

en aquest lloc tots els vasos de la casa de Jahvé, que ha pres Nabuco-

donosor, rei de Babilonia, d'aquest lloc i se'ls ha emportats a Babilonia.

4
I Jeconias, fill de Joaquín, rei de Judá, i tots els exiliats de Judá,

que han anat a Babilonia, jo els tornaré en aquest lloc— oracle de

Jahvé— , car trencaré el jou del rei de Babilonia. »
5 Pero el pro-

feta Jeremías digué al profeta Ananias, sota els ulls deis sacerdots i

sota els ulls de tot el poblé que estava a la casa de Jahvé ;
6 digué,

dones, el profeta Jeremías: «Amén! Així ho faci Jahvé. Compleixi

Jahvé les teves paraules que has profetitzat, fent tornar els vasos de

la casa de Jahvé i tots els exiliats de Babilonia en aquest lloc.
7 Amb

tot, escolta bé aqüestes paraules que jo parlo a les teves orelles i a

les orelles de tot el poblé: 8 Els profetes que han existit abans de

mi i abans de tu des de l'antiguitat, profetitzaven contra regions

nombroses i contra grans reialmes la guerra i la calamitat i la pesta.

9 El profeta que profetitza la pau, en realitzar-se la paraula del pro-

feta, es coneix que el profeta ha estat realment enviat de Jahvé.))

10 Prengué llavors el profeta Ananias el jou de sobre el coll del

profeta Jeremías i el trenca. 11
1 parla Ananias ais ulls de tot el po-

blé, dient: «Així parla Jahvé: D'aquesta manera trencaré el jou de

deis cinc reis, segons que refereix el ca-

pítol anterior.—Ananias. D'aquest per-

sonatge no sabem res més que el que
diu acíjeremias. — Gabaon (cfr. nota

ajos. IX, 3). Era una ciutat levítica

(Jos. XVIII, 25; XXI, 17); proba-
blement, dones, Ananias era sacer-

dot.

3-4. — Les profecies d'Ananias són
com un suport moral a les aspiracions

deis conjurats que volen treure's del da-

munt el jou de Babilonia. — Dos anys

de dies. Com si digués « exactament el

temps de dos anys» (v. 10).

4. — Jeconias (cfr. IV Rg. XXIV,
12). D'aquest rei Jeremías havia predit

que no tornaría a la patria, sino que
moriría a l'exili, cfr. XXII, 24 ss.

6 i ss. — Jeremías no está enutjat;

no cal tampoc veure cap ironía en la

seva resposta. Ell, més que ningú, de-

sitja l'acabament de l'esclavatge babiló-

nic ; ben a malgrat seu n'anuncia la

continuació, amb l'acompanyament de

noves dissorts que venen sobre Jeru-
salem.

8-9. —Els profetes anteriors anun-
ciaven generalment cástigs, aquest, en
canvi, prosperitats ; caldrá esperar l'a-

compliment d'aquesta profecía per a

saber si Ananias parla o no en nom de

Jahvé.
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Nabucodonosor, rei de Babilonia, d'aquí a dos anys de dies, de sobre

el coll de totes les nacions.»

Llavors Jeremias se n'aná per la seva banda.

Cástig d'Ananias

12 Pero la paraula de Jahvé fou a Jeremias, després que el profeta

Ananias havia trencat el jou de sobre el coll del profeta Jeremias,

dient: 13 «Vés i parla a Ananias d'aquesta manera: Així parla

Jahvé : Un jou de fusta has trencat, pero n'has fet un de ferro en

lloc d'aquell. u Puix que així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Is-

rael : Un jou de ferro posaré sobre el coll de totes les nacions

aqüestes perqué siguin esclaves de Nabucodonosor, rei de Babilo-

nia! I el servirán, i fins les bésties del camp li he donat.» 15
1 el

profeta Jeremias digué al profeta Ananias: «Escolta, Ananias. Jahvé

no t'ha enviat, i tu fas que aquest poblé es reñí de la mentida.

16 Per aixó parla així Jahvé: Heus ací que jo t'envio fora de la fag

de la térra. Dintre Tany tu morirás, perqué has pronunciat paraula

de revolta contra Jahvé.»
17

1 el profeta Ananias morí aquell mateix any, al mes seté.

X. JEREMIAS ESCRIU ALS EXILIATS

Primera lletra: L'exili será llarg

(C. XXIX.) *I aqüestes són les paraules de la lletra que el pro-

feta Jeremias enviá des de Jerusalem al restant deis ancians de l'exili

13.—Després de l'acte simbólic d'A-

nanias (v. 10), una nova revelado rebat

la falsa profecía; n'has fet un de ferro,

que no es trencará fácilment. LXX:
«te'n faréun de ferro en lloc d'aquell».

XXIX. — Jeremias en aquest capítol

combat l'acció deis falsos profetes que
pertorben els captius a Babilonia, així

com en els tres caps, anteriorsha com-
batut els falsos profetes de Jerusa-

lem. La lletra ais exiliats conté una
exhortació perqué es preparin per a

una llarga captivitat de setanta anys,

passats els quals podran tornar a la

pátria; els qui han restat a Palestina

hauran de sofrir grans calamitats ; no
trigará a venir sobre els pseudo-pro-

fetes Acab i Sedecias el cástig diví

;

acabada aquesta lletra, el cap. es clou

amb l'anunci del cástig contra Semeías
que havia escrir des de Babilonia per

excitar el sacerdot Sofonias contra Jere-

mias.

i.—Al restant deis ancians. Els jueus
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i ais sacerdots i ais profetes i a tot el poblé que Nabucodonosor havia

deportat de Jerusalem a Babilonia, 2 després que havien partit el rei

Jeconias, la reina, els eunucs, els princeps de Judá i de Jerusalem, els

fargaires i els serrallers fora de Jerusalem, 3 per mans d'Elasa, fill

de Safan, i de Gamarias, fill d'Helcias, que Sedecias, rei de Judá, havia

enviat a Babilonia, a Nabucodonosor, rei de Babilonia, dient

:

4 Així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel, a tots els exiliats que

he deportat de Jerusalem a Babilonia: 5 Constru'iu cases i habiteu-les;

planteu horts i mengeu llur fruit; 6 preneu muller i engendreu filis i

filies, i preneu muller per ais vostres filis, i les vostres filies deu-les a

marit i que infantin filis i filies, i multipliqueu-vos allá baix i no

minveu. 7 Cerqueu la pau de la ciutat on us he deportat; i pre-

gueu en bé d'ella a Jahvé, perqué en la pau d'aquella consistirá la

vostra pau. 8 Puixque així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel:

Que no us sedueixin els vostres profetes que son enmig de vos-

altres i els vostres endevins, ni feu cas deis somnis que aneu so-

miant; 9 perqué mentida us profetitzen en nom meu : no els he

enviats— oracle de Jahvé.
10 Perqué així parla Jahvé: Quan serán

acomplerts per a Babilonia setanta anys, us visitaré i mantindré en

profit vostre la meva paraula bona, fent-vos tornar en aquest lloc.

11 Car jo conec els designis que jo sobre vosaltres vaig meditant

— oracle de Jahvé— ,
designis de pau i no de dissort, per concedir-

vos la fi esperada. 12 M'invocareu i vindreu i em pregareu, i us es-

coltaré.
13 Em cercareu i em trobareu; si em cerqueu amb tot el

vostre cor, 14 em faré trobar de vosaltres — oracle de Jahvé; i re-

8, Sup. xtv, 14; xxiii, 16.— 10, II Par. xxvvi, 21; Esr. r, 1; Sup. xxv, 12; Dn. ix, 2.

en l'exili tenien també magistrats; cf.

Dan. XIII, 15.

2.—Jeconias. Cfr. XIII, 18. La lletra,

dones, fou escrita després de la de-

portado del rei Jeconias, potser i'any

quart del regnat de Sedecias, com en
XXVIII, 1.

3.—Jeremías per afer arribar la seva

lletra aprofita el viatge que Elasa i

Gamarias fan a Babilonia per encárrec

del rei Sedecias.

4. — Aquesta lletra manca d'inscrip-

ció, d'adreca i de comiat; aixó dona
a entendre que ací només n'hi ha un
resum.

1 1-14. — Es remarcable el fet que les

profecies més esglaiadores, com ho és

aquesta de la durada de Pexili, vagin

sempre acompanyades de la promesa
d'un esdevenidor pie d'esperanca: Jahvé
els aplegará de totes lesnacions per tal

d'acomplir la missió a qué els té des-

tináis.

12. — Paraules de Dt. IV, 29-30.
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conduiré els vostres exiliats i us aplegaré de totes les nacions i de

tots els llocs on us he dispersat— oracle de Jahvé— i us faré tornar

al lloc on us he enviat en exili.

SORT DELS aUI HAN RESTAT AL PAÍS I DELS FALSOS PROFETES

15 Car heu dit : Jahvé ens ha fet sorgir profetes a Babilonia

;

16 dones, així parla Jahvé tocant al rei que s'asseu sobre el tron

de David i a tot el poblé que habita en aquesta ciutat, i ais

vostres germans que no han sortit amb vosaltres a l'exili :

17
així

parla Jahvé deis exércits : Heus ací que jo envió contra aquests l'espa-

sa, la fam i la pesta, i els tornaré com figues dolentíssimes que

no poden ésser menjades de tan dolentes. 18
1 els perseguiré amb

l'espasa, amb la fam i amb la pesta i els convertiré en terror per a

tots els regnes de la térra, en maledicció i en desolació i en riota i

en oprobi entre totes les nacions on els he dispersats; 19 perqué no

escoltaren la meva paraula— oracle de Jahvé— , mentre els enviava

els meus servents, els profetes, des del matí; i no heu escoltat

— oracle de Jahvé.

20 Pero vosaltres sigueu atents a la paraula de Jahvé, tots els

exiliats que vaig enviar de Jerusalem a Babilonia. 21 Així parla

Jahvé deis exércits, Déu d'Israel, tocant a Acab, fill de Colias,

i tocant a Sedecias, fill de Maasias, que us profetitzen mentida

en nom meu : Heus ací que jo els consignaré en mans de Nabu-

codonosor, rei de Babilonia, que els occirá sota els vostres ulls.
22

1

hom prendrá d'ells una maledicció per a tots els exiliats de Judá que

hi ha a Babilonia, dient : «Et tracti Jahvé com a Sedecias i com a

Acab, que el rei de Babilonia ha rostit al foc.» 23 De fet, ells obraren

la maldat a Israel, i cometeren adulteri amb les mullers de llurs

companys i pronunciaren en nom meu paraules de mentida que jo no

havia encarregat
;
pero jo ho sé i en sóc testimoni— oracle de Jahvé.

17, Sup. xxiv, 10.

15. — Comenca la vehement diatriba ees d'un alliberament immediat; lluny

contra els falsos profetes que en nom d'aixó, els qui han restat a Jerusalem
de Jahvé fan concebre al poblé esperan- serán també castigats.
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Sbgona lletra: Cástig de Semeías

24
1 a Semeías, el Nehelamita, dirás així:

25 Així parla Jahvé deis

exércits, Déu d'Israel, dient: Ja que tu has enviat en nom teu Uetres a

tot el poblé que viu a Jerusalem i a Sofonias, fill de Maasias, sa-

cerdot, i a tots els sacerdots, dient: 26 Jahvé t'ha posat com a

sacerdot, en lloc del sacerdot Joiada, per vigilar dins la casa de Jahvé

tot forassenyat que es doni a profetitzar i perqué el posis al cep i al

calabós. 27 Dones bé, ¿i per qué no has agafat Jeremías, l'Ana-

totita, que está profetitzant entre vosaltres? 28 Puix que justament

ens ha tramés un missatge a Babilonia que diu : «N'hi ha per a molt

de temps; construíu cases i habiteu-les, planteu horts i mengeu llur

fruit.»
29

1 llegí el sacerdot Sofonias aquesta lletra al profeta Jere-

mías. 30
I la paraula de Jahvé fou a Jeremias, dient: 31 Envía a

dir a tots els exiliats : Així parla Jahvé tocant a Semeías, el Nehela-

mita : Ja que Semeías s'ha donat a profetitzar entre vosaltres, quan

jo no l'he enviat, i fa que confieu en la mentida, 32 per aixó parla

així Jahvé : Heus ací que visitaré Semeías, el Nehelamita, i la seva

nissaga ; no hi haurá un home de la seva familia que habiti enmig

d'aquest poblé, tant que pugui veure el bé que jo faré al meu poblé

— oracle de Jahvé— ,
perqué ha pronunciat la revolta contra Jahvé.

24. — De Semeías no sabem res més
que el que ens diu aquest passatge. Era
anomenat Nehelamita, segurament peí

lloc del seu origen. — Del v. 24 al 3

1

hi ha el resum d'una segona lletra que
Jeremias escriu a Babilonia : la pre-

dicció sobre la durada de la captivitat

fou molt mal rebuda, com ho deixa en-

treveure el v. 27.

25. — Sofonias (cf. XXI, 1; LII, 24)
home recte, no volgué que Jeremias
ignorés tot el que es tramava contra

ell, per tal que pogués defensar-se.

31. — Ací acaba la frase del v. 25,
on comencava l'amenaca contra Se-

meías: en punició del seu pecat, el seu

nom i descendencia serán esborrats del

poblé de Déu.



TERCERA PART

PROFECIES MESSIANIQUES
(XXX, i - XXXIII, 26)

I. RESTAURACIÓ D'ISRAEL

Introducció

(C. XXX.) 1 Paraula que fou a Jeremías de part de Jahvé, dient

:

2 Així parla Jahvé, Déu d'Israel : Escriu-te totes les paraules que

t'iie dit, en un llibre,
3 perqué, heus ací que vénen dies— oracle

de Jahvé— , en qué reconduiré els exiliats del meu poblé d'Israel i de

Judá— diu Jahvé; i els faré tornar a la contrada que doní a llurs

pares, i la posseiran. 4
I aqüestes són les paraules que pronuncia

J.ihvé sobre Israel i sobre Judá.
5 Així ha parlat Jahvé :

XXX. — La missió de Jeremías no
consisteix únicament a extirpar i aba-

tr¿, o sigui anunciar les calamitats que
vénen sobre la filia de Sion: té nores-

menys la missió de bastir i plantar (cfr.

I, ¡o), o sigui anunciar manifestament
la salvació del poblé d'Israel, la perpe-

tüítat del soli de David. Aqüestes pro-

fecies de redregament comprenen els

quatre capítols següents : en XXX i

XXXI es descriu d'una manera poética

la restauració ; en XXXII, per mitjá

d'una acció simbólica — la compra d'un

camp — s'insisteix en la certesa d'aques-

tes profecies ; en el capítol XXXIII,
especialment en la darrera part, és pre-

sentada la magnificencia del regne mes-
siánic.

2. — D'una manera solemne Jahvé
mana que siguin escrites les seves pa-

raules, p^r tal que serveixin de consol

en els dies de dejecció.

5-7.—Descriu en primer lloc el Pro-

feta Paflicció en qué es troba Jacob, i

de la qual será alliberat.
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«JO ET SALVO DE LLUNY

»

Un crit d'esglai hem oit,

esfere'iment en lloc de pau

!

8 Pregunte a i veieu

si és que un másele pareix.

¿Per qué, dones, veig cada home

amb les mans sobre els ronyons com dona que infanta,

i tots els rostres s'han tornat pállids ?

7 Ai las ! que és gran aquell dia,

no n'hi ha de semblant

;

temps de destret per a Jacob,

pero en sortirá salvat.

8
I s'esdevindrá en aquell dia

— oracle de Jahvé deis exércits—

,

que esmicaré el seu jou de sobre el seu coil

i les seves cadenes trencaré,

i no el íaran mai més esclau els estrangers.

9 Ans servirán Jahvé, llur Déu,

i David, llur rei, que els suscitaré.

10 Pero tu no temis, servent meu, Jacob,

— oracle de Jahvé— , ni t'espantis, Israel!

Car heus ací que jo et salvo de lluny,

i la teva nissaga, de la térra del seu exili;

tornará Jacob i descansará,

apaivagat i sense qui el contorbi.

11 Car amb tu sóc jo

— oracle de Jahvé— ,
per salvar-te;

car faré extermini de totes les nacions

entre les quals t'he dispersat

;

7, Ioel 11, 2. 11; Km. v, 18; Soph. 1, 15.— 10, Is. xun, 1 ; xuv, 2; Le. 1, 70.

9. — David, llur rei, o sigui el des- termini de les nacions que ara et per-

mdent de David, el Messias, que pos- segueixen no vindrá sense que tu abans
íirá eternament el soli d'ísrael. hagis sofert una prova que et servirá

1 1.

—

No et deixaré del tot impunit. L'ex- d'expiació pels enormes pecats comesos.
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pero de tu no faré extermini,

sinó que et castigaré segons judici,

i no et deixaré del tot impunit.

£L GUARIMENT

12 Car així parla Jahvé :

Inguarible és el teu capolament,

molt greu la teva plaga;

13 no hi ha qui pledegi perqué t'embenin,

reméis cicatritzants, no en tens.

14
1 tots els teus amants t'han obüdat,

no es deleixen per tu

;

car amb cop d'enemic t'he colpit,

amb cástig amarg,

perqué és molta la teva iniquitat,

enormes els teus pecats.

15
i Qué crides peí teu capolament,

peí teu inguarible dolor?

Perqué és molta la teva iniquitat,

enormes els teus pecats,

t'he fet tais coses.

18 Pero tots els qui et devoren serán devorats,

i tots els teus opressors tots ells aniran a l'exili

;

i acabaran saquejats els teus saquejadors,

i tots els teus depredadors, depredats.

17 Car et restauraré la salut

i et guariré de les teves nafres

14, Sup. xxnr, 19.

12. — No hi ha metge que pugui 16.

—

Pero... perqué et trobes en
guarir la ferida i capolament de Sion, aquest estat misérrim.

car Jahvé mateix l'ha castigada (12-15); 17. — Car repudiada... Els enemics
amb tot, s'apiadará d'ella (16-17); res- parlen amb menyspreu de Sion, repu-

tituirá amb esplendor novell la seva diada del seu Senyor, Jahvé; precisa-

gloria (18-22) i punirá implacablement ment aquest insult el mou a guarir-la i

els seus enemics (23-24). a tornar-li la majestat perduda.
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— oracle de Jahvé.

Car t'anomenen «repudiada», Sion,

«la que ningú no cerca.»

ESDEVEN'IDOR GLORIÓS

18 Així parla Jahvé :

Heus ací que faré tornar els captius de les tendes de Jacob,

i deis seus estatges tindré pietat

;

será reconstruida la ciutat sobre el seu pujol,

el palau es drecará en el seu lloc.

19
1 n'eixiran cors de lloanga,

i veus d'exultants.

Els multiplicaré i no minvaran,

els honoraré i no serán menyspreats.

20 Serán els seus filis com en el passat,

i la seva assemblea davant meu será confirmada

;

perqué puniré tots els teus opressors.

21
1 el seu cap será un deis seus,

i el seu sobirá sortirá d'enmig d'ella.

El cridaré i s'acostará a mi

;

car 1 qui és aquell tal que conforma el seu cor,

per acostar-se a mi?— oracle de Jahvé.

22
1 vosaltres sereu el meu poblé,

i jo seré el vostre Déu.

18. — Tendes, o habitacions, com el ra a mi» com a sacerdot i mitjancer en
seu paraHel estatges. — Si palau hagués favor del poblé; o bé «s'acostará a mi>
de traduir-se « temple », com ho entén com a amic íntim.— Conforma el seu cor.

Vg. , la ciutat seria Jerusalem. Ací pro- Generalment aquestafrase es tradueix en
bablement té un sentit més general. el sentit de «prometre, fer-se'n respon-

21. — I el seu cap será un deis seus. sable, jurar »; vegeu Gn. XLIII, 9 : «Jo
Sion no estará més sotmesa ais seus en responc» i id. XLIV, 32: «Jo, ton
enemics, ans el cap que la regirá, «el servent, he respost del minyó davant
Messias », será elegit per Déu. — El del pare». Menys acceptable sembla
cridaré... Passatge obscur. El sentit l'opinió deis qui tradueixen : arríscala

probable és : « El cridaré » aquell que seva vida. LXX trad. el qui lliurá el seu

ha anomenat «capitá» del seu poblé «i cor.

s'acostará a mi» sense temenga, puix 22. — Resum de totes les promeses
que jomateixl'he cridat;obé «s'acosta- divines; vegeu VII, 23; XI, 4; XXXI, 1.

9 - AKTIC TES T AMEN T IX
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23 Heus ací la tempesta de Jahvé, la ira que esclata;

l'huracá es desferma,

sobre el cap deis malvats descarrega.

24No tornará enrera la cólera de Jahvé,

fins que haurá executat i acomplert els designis del seu cor

;

a la fi deis dies ho entendreu.

II. LA NOVA ALIANZA

El retorn a la patria

(C. XXXÍ.) 1 En aquells temps— oracle de Jahvé—

,

seré Déu de totes les tribus d'Israel,

i aqüestes serán el meu poblé.

2 Així parla Jahvé :

Trobá gracia en el desert

el poblé deis escápols a l'espasa

;

ana al seu repós Israel.

8 De lluny Jahvé se m'ha aparegut, dient

:

D'un amor etern t'he amat,

per aixó t'he servat misericordia.

4 De nou t'ediñcaré i tu serás reedificada,

23 i ss. — Abans de parlar de la feli-

citat íeservada al poblé escollit, descriu

la ira de Déu sobre el poblé prevarica-

dor (cf. v. 5 i 12). L'antiga alianca ha
estat violada, per aixó Jahvé ha des-

carregat la seva ira; pero després pac-

tará amb la verge d'Israel una alian-

ca molt superior a l'antiga (v. 30-31);
la llei de Déu estará escrita sobre llur

cor i no s'esborrará mai més.
1. — En aquells temps, en qué será re-

construidaJerusalem (cf.XXX, 18-22).

2.—En el desert. Així anomena l'exili

babilónic, aHudint al desert a través

del qual Israel ana d'Egipte a la térra

promesa. — Escápols a l'espasa, perqué
s'han escapat de la matanca que han
fet els caldeus.

3. — Respon el poblé: De lluny... i

Déu reprén la paraula: D'un amor...

Vg. tradueix : « Amb caritat perpétua

t'he amat, per aixó compadint-me t'he

atret». Unicament l'amor etern de Jah-

vé, mai els propis mereixements, pot

explicar el redre^ament d'Israel, imatge

del redrecamentde l'ánima pecadora.
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oh verge d'Israel.

De nou t'agencarás amb els teus tímpans,

i eixirás fora entre danses d'exultants.

5 De nou plantarás vinyes

sobre les muntanyes de Samaría

;

els plantadors plantaran i recolliran.

6 Car vindrá día en qué cridaran les sentinelles

de dalt de les muntanyes d'Efraim

:

«Aixequeu-vos i pugem a Sion,

cap a Jahvé, el nostre Déu!»
7 Car així parla Jahvé :

Exulteu sobre Jacob,

gaudiu-vos per la primera de les nacions,

publiqueu, celebreu, proclameu

:

«Ha salvat Jahvé el seu poblé,

la romanalla d'lsrael!»

8 Heus ací que jo els recondueixo

de la térra del septentrió,

els aplegó deis confins de la térra

;

entre ells l'orb i el coix,

l'encinta i la que deslliura ensems

:

una gran gernació que torna aquí.

9 Amb plors vindran i amb pregáries de misericordia

;

els guiaré, els conduiré ais rierols d'aigües,

per un camí planer on no empasseguin.

Torno a ésser per a Israel un pare,

i Efra'ím és el meu primogénit.

6, Is. ií, 3 ; Mch. iv, 2.

8. — La tendresa de Jahvé arriba a

l'extrem d'ajudar aquells que per de-

fecte físic no podrien emprendre la ca-

minada. En l'ordre sobrenatural, Déu
aixeca les animes més pobres i desval-

gudes a la més alta santedat.

9. — Torno a ésser. Tot aquest pas-

satge, pie de paternal misericordia, ens

evoca aquelles paráboles de l'Evangeli

que, com la del fill pródig, manifesten la

paternal misericordia de Déu.

—

Efra'im

representa ací tot el poblé predilecte.
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ESCLAT DE J0IA

10 O'iü la paraula de Jahvé, nacions,

anuncieu-la a les illes llunyanes i digueu

:

«Qui ha dispersat Israel el reuneix,

i el guarda com pastor el seu ramat.

11 Car Jahvé redimí Jacob,

i l'ha rescatat de mans d'un més fort que ell.»

12 Vénen i exulten sobre el turó de Sion,

aflueixen cap ais béns de Jahvé

:

cap al forment i el vi i Toli,

i cap a les noves ovelles i els braus

;

será llur ánima com jardí arrosat,

i no tornaran a llanguir.

13 Llavors la donzella menará, joiosa, la dansa,

els joves i els ancians plegats;

canviaré llur dol en gaudi,

i els consolaré i els alleugeriré de llur neguit.

14
1 saciaré de greix l'ánima deis sacerdots,

i el meu poblé deis meus béns será sadoll,

— oracle de Jahvé.

El plany d'Efraím commou Jahvé

Així parla Jahvé

:

Una veu a Ramá s'ha sentit,

una complanta, un plany amarg

:

Raquel plora els seus filis

;

14. — De greix, entengui's de les vic-

times. Els sacerdots, que tant havien

contribuit a la ruina del poblé, partici-

paran en primer lloc de les bondats del

Senyor.

15. — Es segueix aquí també el pía

sistemátic (vegeu XXX, 23-24) de des-

criure primer la dissort present, per tal

de donar major relleu a la felicitat

que el Profeta prediu al seu poblé.

Rama. Cf. III Rg. XV, 17; Mt. II,

18 i nota. Ací Ramá és com un símbol

de la ruina d'Israel, car en aquest lloc

foren reunits tots els jueus que havien

d'ésser exiiiats a Babilonia (vegeu XL,

1); Raquel, mare de Josep i Benjamí



JEREMIAS - XXXI, 16-21 125

ha refusat d'ésser conhortada

pels seus filis, car ja no hi són.

18 Així parla Jahvé :

Atura la teva veu de plányer-se,

i els teus ulls de plorar

:

hi haurá un guardó per al teu trebail— cracle de Jahvé—

,

car tornaran de la térra de Tenerme.

17 Hi ha una esperanca per al teu esdevenidor,

— oracle de Jahvé —

,

i tornaran els filis a llurs fronteres.

18 He prou sentit Efraim que es plany:

«Tu m'has punit i ben punit he estat

!

Era com un vedell indómit

;

fes que torni i tornaré,

car tu ets Jahvé, el meu Déu.
19 Perqué després d'haver-me íoraviat m'he penedit,

i després d'haver-me conegut, m'he colpit la cuixa

;

i m'he hagut d'avergonyir i confondre,

car suporto l'oprobi de la meva jovenesa.»

20 ¿No és un fill meu preferit Efraím,

0 l'infant de les meves delicies ?

Car d'encá que he parlat contra ell,

molt bé me'n recordó encara;

així dones, per ell es commouen les meves entranyes,

1 sois tinc misericordia per a ell,— oracle de Jahvé.

EXKORTACIÓ AL RETORN

21 Dreca per a tu fites,

posa per a tu monjoies

;

(Gn. XXXV, 24) representa el dol de

les mares quan llurs filis són enduts

a l'exili. Més endavant l'Evangeli de

sant Mateu (II, 18) aplicará aqüestes

mateixes paraules al dol de les mares
en la matanza deis filis innocents.

—

Vg. tradueix el mot « Ramá » eti-

mológicament per «un lloc elevat».

1 8. -El poblé reconeix la propia culpa.—Que esplany. Vg. « que anava a l'exili»

.

19. — M'he colpit la cuixa, en senyal
de penediment.
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posa el teu cor a retrobar la calcada,

el camí peí qual t'allunyares.

Torna, verge d'ísrael,

torna a les teves ciutats, aquí.

22 ¿Fins a quan anirás d'ací d'allá,

oh filia rebel?

Car ha creat Jahvé una cosa nova sobre la térra

:

una dona envoltará un home.
23 Així parla Jahvé deis exércits, Déu d'ísrael

:

Hom dirá encara aqüestes paraules

a la térra de Judá i a les seves ciutats,

quan faré tornar els exiliats

:

«Jahvé et beneeixi, sojorn de justicia,

muntanya de la santedat ! »

24
1 allí habitaran Judá

i totes les seves ciutats plegades,

els camperols i els qui menen ramats.

26 Car faré que begui l'ánima assedegada

i tota ánima llangorosa saciaré.

—

2(5 Es per aixó que m'he despertat i he vist,

i el meu son ha estat plaent.

27 Heus ací que vénen dies,— oracle de Jahvé—

,

en qué sembraré la casa d'ísrael i la casa de Judá

amb semenca d'home i amb semenca de béstia.

28
1 s'esdevindrá que corn he vetllat sobre ells

per extirpar i per abatre

i per demolir i per perdre i per noure,

així vetllaré sobre ells

per edificar i per plantar— oracle de Jahvé.

22. — Una dona envoltará un home.

Son molts els comentaristes católics,

entre els quals santjeroni i sant Tomas,
que interpreten aquest passatge coni

una profecía del misteri de l'Encarnació

del Verb dins les entranyes de María

Verge. Aqüestes paraules teñen certpa-

ral-lel amb el senyal de la Verge-mare
d'Isaias, cap. VII, 10-15.

24. — / allí: la muntanya de santedat

del v. anterior.
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29 En aquells dies ja no es dirá

:

«Els pares menjaren agrassots

i les dents deis filis n'han estat esmussades. »

30 Ans cadascun peí seu delicie morirá,

cada home que mengi agrassot

en tindrá les dents esmussades.

Alianza nova i perpetua

3l Heus ací, dies vénen— oracle de Jahvé—

,

en qué conclouré amb la casa d'Israel i la casa de Judá

una aüanca nova.

32 No com l'alian^a que vaig conclouré amb llurs pares

el dia que vaig prendre'ls per la má,

per fer-los eixir de la térra d'Egipte

;

car romperen la meva alianza,

per bé que jo per a ells havia estat l'espós

— oracle de Jahvé—.
33 Ans aquesta será i'alianca

que conclouré amb la casa d'Israel,

després d'aquells dies — oracle de Jahvé ;
—

posaré la meva llei en llur si,

i damunt llur cor Pescriuré

;

i seré per a ells llur Déu,

i ells serán el meu poblé.

34 Ni caldrá que insirueixi cadascú el seu company,

ni cadascú el seu germá,

dient : Conegueu Jahvé !

Ans tots plegats em coneixeran,

del més petit al més gran,— oracle de Jahvé;

29, Ez. xv:n, 2.— 31, Hbr. vm, 8.-33, Hbr. x. i6.-34, Act. x, 43.

29 i ss.— Observi's els carácters de la la nova llei será interna, escrita en el

nova aüanca: justicia personal, cadas- cor (33); tothom podrá teñir conei-

cun responsable deis propis actes (29- xenca de l'únic Déu (34); la nova alian-

30) ; es fundará una aüanca nova (31); <;a será perpetua (35-37).
distinta de l'anterior, ja caducada (32);
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perqué perdonaré llur delicte

i en llur pecat no pensaré més.

35 Així parla Jahvé :

Qui dona el sol per a la llum del dia,

les liéis de la lluna i deis estéis per a la llum de la nit,

qui agita la mar i les seves ones bramen,

Jahvé deis exércits és el seu nom.
36 Si fallissin aqüestes liéis

de davant la meva fac— oracle de Jahvé—

,

també la semenca d'Israel cessaria

d'ésser nació a la meva fac per tots els dies.

37 Així parla Jahvé :

Si íossin mesurats els cels endalt,

i s'escorcollessin les bases de la térra davall,

jo també rebutjaria tota la semenca d'Israel,

per tot el que han obrat— oracle de Jahvé.

Jerusalem, ciutat santa

38 Heus aci, dies vénen— oracle de Jahvé—,

en qué será edificada la ciutat a Jahvé

de la torre d'Hananeel fins al portal de l'Angle.

39
1 s'estendrá més enllá la corda d'amidar,

d'allá fins al turó de Gareb,

girant-se després cap a Goa.
45

1 tota la Valí deis cadávers i les cendres,

i tots els camps fins al torrent de Cedrón,

fins a l'angle del portal deis Cavalls a Orient,

serán coses santes a Jahvé;

no serán abatudes ni enderrocades per l'eternitat.

35. — Jahvé clou el seu oracle amb
solemne jurament, com si digués: De
la mateixa manera que no fallirán les

liéis i disposicions de la natura, així no
fallirá tampoc el meu pacte amb Israel;

i com la intel-ligéncia creada no podrá

mai amidar el cel ni penetrar en els fo-

naments de la térra, així el poblé esco-

llit no será mai rebutjat per Jahvé.

38. — Torre d'Hananeel. Situat entre

el nord i llevant. Portal de VAngle en-

tre el nord i ponent.
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III. ACCIÓ SIMBÓLICA

La compra del camp d'Anatot

(C. XXXII.) Paraula que fou a Jeremías de part de Jahvé,

l'any desé de Sedecias, rei de Judá, que és l'any divuité de Nabuco-

donosor. 2 Llavors l'exércit del rei de Babilonia assetjava Jerusalem

i el profeta Jeremias estava tancat dins l'atri de prevenció, que hi ha

en el palau del rei de Judá; 3
allí l'havia tancat Sedecias, rei de Judá,

dient: ¿Per que profetitzes, dient : Així parla Jahvé: « Heus ací

que jo lliuro aquesta ciutat en mans del rei de Babilonia, i la pren-

drá; 4
i Sedecias, rei de Judá, no será escápol de la má deis cal-

deus, ans será lliurat en má del rei de Babilonia, que li parlará

boca a boca, i els seus ulls veuran els ulls d'ell ;
5

i a Babilonia

emmenará Sedecias, que restará allí fins que els visitaré— oracle de

Jahvé Si combateu contra els caldeus, no reeixireu!

»

6
I digué Jeremias : La paraula de Jahvé fou a mi dient: 7 Heus ací

Hanameel, fill del teu oncle Sellum, que ve a tu per dir-te : Compra't

el meu camp que és a Anatot, perqué tu tens el dret de la preferéncia

parental en la compra. 8
I vingué a mi Hanameel, fill del meu oncle,

segons la paraula de Jahvé, a l'atri de prevenció i em digué : «Com-

pra el meu camp que és a Anatot, que és a la térra de Benjamí,

perqué és teu el dret d'heréncia i teva la preferéncia parental ; com-

pra-te'l». I jo vaig conéixer que era paraula de Jahvé.
9 Vaig comprar

el camp de Hanameel, fill del meu oncle, que és a Anatot, i li vaig

1. — Mentre Jerusalem está voltada bre i parlar amb els seus familiars

país exércits invasors, per tal de de- (cf. XXXVII, 19-20).

mostrar que la imminent ruina del po- 6. — / digué Jeremias. Aquests mots
ble escollit no será definitiva, Jahvé or- manquen en el text grec.

dena a Jeremias que compri un camp 7-8.

—

Dret d'heréncia, preferéncia pa-
d'un parent seu.

—

L'any desé. El set- rental. Quan el propietari d'un camp
ge de Jerusalem havia comencat l'any havia de vendre'l, el seu més próxim
nové ; Sedecias regná deu anys (cf. parent tenia el dret i fins el deure d'ad-

LII). quirir-lo (Lv. XXV, 25), per tal que
2. — Dins Vatri de prevenció. No a no passés a familia estranya.

la presó; estava ben tractat i podia re- 9-15. — Descriu detalladament com
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pesar el diner, disset sicles d'argent. 10 Vaig escriure el contráete, el

vaig segellar, vaig prendre testimonis i vaig pesar el diner en les

balances; 11 vaig prendre el contráete de compra, el segellat, el

mandat i els estatuís, i l'obert,
12 vaig donar el contráete de compra

a Baruc, fill de Nerias, fill de Maasias, sota els ulls d'Hanameel, el

fill del meu oncle, i sota els ulls deis testimonis que han subscrit el

contráete de compra, i sota els ulls de tots els jueus que eren a

1'atri de prevenció. 13
1 vaig donar en llur presencia aquesta ordre a

Baruc :

14 Així parla Jahivé deis exércits, Déu d'ísrael : Pren aquests

contractes, el contráete de compra segellat i el contráete obert, i

posa'ls en un gerro d'argila, a fi que es conservin per molts dies.

15 Puix que així parla Jahvé deis exércits, Déu d'ísrael: Encara es

compraran cases i camps i vinyes en aquest país.

Pregaría de Jeremías

16
1 vaig pregar Jahvé, després que vaig haver donat el contráete

de compra a Baruc, fill de Nerias, dient: 17 Ai! Senyor Jahvé!

Ets tu que has fet els cels i ia térra per mitjá del teu gran poder i per

mitjá del teu brac desplegat ; no hi ha difícil per a tu cap cosa. 18Tu
que et mostres benigne envers milers, i pagues el salari de la iniquitat

deis pares en el si de llurs filis després d'ells: Déu gran, fort, Jahvé deis

exércits és el nom d'ell.
19 Gran en consell i poderos en obra, els teus

lS, lix. xxxiv, 7. •

es feia un contráete da compra entre els

hebreus. No diu quina era l'extensió del

camp, ni si era gaire bo per al conreu.

1 1 — Probablement foren escrits dos
exsmplars; l'un, el segellat, era el con-

tráete de compra amb segells de garan-

tía, que contenia l'objecte, preu i con-

dicions de la venda; l'altre, el contráete

obert, o sigui l'exemplar no segellat, pro-

bablement una copia, potser resumida,

de roriginal. Del text grec més aviat

es deduiria que només hi hagué un sol

exemplar.
12-15.—Els exemplars són dipositats

dins un gerro d'argila, per preservar-

los de la humitat o deis lladres. Dues

veritats resten així anunciades: la llarga

durada de la captivitat i el retorn cert i

gloriós.

16. — La pregaría següent manifesta

quins eren els sentiments de Jeremías;

no cal entendre que lapronunciés oral-

ment. Comenca per una lloanca deis

atributs divins, que s'han manifestat

especialment amb el poblé d'ísrael, el

qual, pero, fou ingrat a la misericordia

divina; el cástig s'acosta, ¿per qué,

dones, Déu l'obliga a comprar-se un
camp ? La resposta de Jahvé és doble

:

d'una part afirma la punició, de l'ahra

el redrecament d'ísrael.

19. — Poderos en obra. Segons hebreu
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ulls están oberts damunt totes les vies deis filis d'Adam, per donar

a cadascun segons els seus tiranys i segons el fruit de les seves obres.

20 Tu que obrares senyals i miracles en térra d'Egipte fins aquest

dia, i a Israel i entre els homes; i t'has fet un nom com és el

d'avui; 21
i feres eixir el teu poblé Israel de la térra d'Egipte

entre senyals i miracles, i amb má valenta i amb brac desplegat i

entre gran esfereíment ;
22

i els donares aquesta contrada, que ha-

vies jurat a llurs pares de lliurar-los, contrada regalant ilet i mel.

83 Vingueren aquests i en prengueren possessió
;

pero no escol-

taren la teva veu; i segons la teva llei no caminaren, tot el que

havies manat de fer no feren, i cridares contra ells tota aquesta

dissort.

24 Heus ací que els ginys toquen ja la ciutat per prendre-la, i la

ciutat ha d'ésser donada en má deis caldeus, que combaten contra ella,

en forca de Tespasa, de la fam i la pesta. El que digueres s'esdevé,

i vet aquí que tu ho estás contemplant. 25 Pero tu em digueres, oh

Senyor Jahvé : «Compra't el camp segons preu i pren testimonis.

Així i tot la ciutat ha d'ésser donada en má deis caldeus.»

La resposta divina : el cástig

35
1 fou la paraula de Jahvé a Jeremias dient :

27 Heus ací que jo

sóc Jahve, Déu de tota carn. ¿Per ventura hi hauria difícil per a

mi cap cosa? 28 Per aixó parla així Jahvé : Heus ací que jo dono

aquesta ciutat en má deis caldeus i en má de Nabucodonosor, rei

de Babilonia; i la prendrá. 29
1 vindran els caldeus que combaten

contra aquesta ciutat, i calaran foc a la ciutat, i l'abrusaran junt

amb les cases dalt del terrat de les quals s'ha ofert encens a Baal

i s'han acomplert libacions a altres déus per irritar-me. 30 Car

els filis d'ísrael i els filis de Judá han obrat solament el que és

dolent ais meus ulls, des de llur jovenesa; car els filis d'ísrael

i LXX.—Vg.; incomprensible en elspen- 1'iHustri en una cosa tan difícil: no és
saments. un acte de queixa ni de supérbia, car

21. — CitaDt. XXVI, 8. abans ha proclamat la saviesa i omni-
25. — Demana humilment que Déu potencia de Déu.
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m'han solament provocat a ira amb 1'obra de llurs mans — oracle

de Jahvé— .

31 Car aquesta ciutat és per a mi causa de la meva ira i del

meu furor des del día en qué l'edificaren fins al dia d'avui, i fins a tant

que la faré desaparéixer de davant la meva fac,
32 per tot el mal deis

filis d'Israel i deis filis de Judá, que obraren per provocar-me a ira,

ells, llurs reis, llurs princeps, llurs sacerdots i llurs profetes i els

homes de Judá i els habitants de Jerusalem. 33 Han girat a mi llur

dors i no la fac; i vaig instruir-los, des del mati instruint-los, pero

ells no escoltaren per rebre la correcció. 34
1 coliocaren llurs abomi-

nacions dins la casa on és invocat el meu nom, per profanar-la. 36
1

construiren les altures de Baal, que són a la Valí del fiíl d'Ennom,

per fer passar llurs filis i llurs filies a Moloc : cosa que no vaig manar

ni m'havia vingut al pensament ; fins a acomplir aquesta abomina-

do perinduir Judá a pecar.

I EL PERDÓ

88
1 ara per aixó parla així Jahvé, Déu d'Israel, a aquesta ciutat de

la qual vosaltres dieu : «Es donada en má al rei de Babilonia, per

mitjá de l'espasa, de la fam i la pesta.» 37 Heus ací que jo aplegaré

aquest poblé, de totes les regions per on l'hauré escampat en la ira

meva, en el meu furor i en la meva gran indignació; els faré tornar en

aquest lloc i els faré habitar en seguretat. 38
1 serán el meu poblé,

i jo llur Déu. 39
1 els donaré un sol cor i una sola via per a té-

mer-me cada dia, peí bé llur i de llurs filis després d'ells.
40

1 con-

clouré amb ells una alianza eterna, tant que no em cansaré més d'és-

ser a la vora d'ells per fer-los bé ; i posaré el meu temor en llurs

cors a fi que no s'allunyin de mi. 41
1 posaré el meu goig a fer-los

bé, i els plantaré en aquesta térra amb fidelitat i amb tot el meu cor

i amb tota la meva ánima. 42 Car així parla Jahvé : Com he fet

34-35.— Les abominacions. Els ídols 40. — La nova alianga tindrá un ca-

que ¿bren col-locats dins el Temple. -Fer rácter espiritual, consistirá en la unió

passar. Acaz i Manassés oferiren sacrifi- entre Déu i els homes, que li serán per

cis humans a Moloc. Cf. IV Rg. XVI, 3 ;
sempre fidels.

XXI, 6 iespecialment sup VII, 3 1, nota.
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venir sobre aquest poblé aquesta gran dissort, així jo faré venir

sobre ells tot el bé que jo els he dit.
43 Hom comprará camps

en aquesta contrada de la qual dieu : « Es un desert, sense home i

sense bestia ; és donada en má deis caldeus.» 44 Hom comprará

camps segons preu, i s'escriuran contractes, serán segellats, es

prendran testimonis, a la contrada de Benjamí i ais encontorns de

Jerusalem i a les ciutats de Judá i a les ciutats de les muntanyes

i a les ciutats de la plana i a les ciutats del migjorn
;
puix que faré

tornar llurs exiliats— oracle de Jahvé.

IV. SÓN CONFIRMADES LES PROMESES DE SALVACIÓ

«Faré tornar els exiliats»

(C. XXXÍÍÍ.) *I fou paraula de Jahvé a Jeremías per segona

vegada, mentre ell encara estava tancat dins l'atri de prevenció, dient:

2 Així parla Jahvé que ha fet la térra, que 1 na formada i establerta;

Jahvé és el seu nom: s Crida'm i et respondré, i t'anunciaré coses

grans i impenetrables que tu no coneixes. 4 Car així parla Jahvé,

Déu d'ísrael, tocant a les cases d'aquesta ciutat, tocant a les cases

del rei de Judá, que s'han d'abatre davant deis ginys i davant de

l'espasa 5 que vénen per combatre amb els caldeus, i per omplir

de cadávers deis homes que he colpit en la meva ira i en el meu

furor, i pels quals amago el meu rostre a aquesta ciutat per tota

Uur maldat: 6 heus ací que jo li posaré damunt un remei i un le-

nitiu ; i els guariré i els revelaré abundáncia de pau i de fidelitat.

1. — D'aquesta profecía a l'anterior, posi a les grans coses que vol reve-

no devia haver passat gaire temps, iar-li.

com ho deixa entendre l'expressió per 5. — Que vénen per combatre amb
segona vegada. Continua el mateix els caldeus. L'hebreu en l'estat actual

argument: Déu promet el retorn deis és obscur; seguim Vg. que fa con-
captius i la restauració de Jerusalem; cordar el participi « venientium » amb
afirma el seu poder ; invita el Profeta ginys i espasa del v. anterior. Els LXX
a pregar, per tal que l'oració el dis- ometen «que vénen».
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7
I faré tornar els exiliats de Judá i els exiliats d'Israel, i els re-

edificaré com al principi. 8
I els purificaré de tota llur iniquitat

amb qué pecaren contra mi, i perdonaré totes llurs iniquitats amb

qué pecaren contra mi, i per les quals es rebellaren contra mi;
9

i ella será per a mi un nom de gaudi, de lioanca i de gloria, a la fac.

de totes les nacions de la térra, que oirán tot el bé que jo els faré,

i s'espantaran i s'estremiran per tot el bé i per tota la pau que

jo els faré.

Prosperitat i joia

10 Així parla Jahvé :

Encara hom sentirá en aquest lloc del qual vosaltres dieu

:

«Es un desert sense home i sense bestia,»

i a les ciutats de Judá i a les places de Jerusalem,

desolats, sense home i sense habitant i sense bestia,

11
la veu de la gaubanca i la veu de l'alegria,

la veu de Tespós i la veu de l'esposa

;

la veu deis qui diuen : «Lloeu Jahvé deis exércits,

car Jahvé és bo i la seva misericordia és eterna ! »

D'aquells que porten llurs ofrenes a la casa de Jahvé;

car faré tornar els captius del país,

com al principi— diu Jahvé.

18 Així parla Jahvé deis exércits

:

Encara hi haurá en aquest indret,

que és desert, sense home ni bestia,

i en totes les ciutats, sojorn de pastors,

que apletaran llurs ramats;

13 a les ciutats de la muntanya, a les ciutats de la plana,

i a les ciutats del migdia,

i en el país de Benjamí, a l'entorn de Jerusalem

7.—Com al principi. Abans de caure 11. — Ofrems. Sacrificis de lioanca i

en la idolatría. d'acció de grácies.
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i a les ciutats de Judá, encara passaran els moltons

sota la má d'aquell que els compta— diu Jahvé.

Perennitat del regne i del sacerdoci

u Heus ací que venen dies — oracle de Jahvé —

,

en qué acompliré la bona paraula que he dit,

a la casa d'ísrael i a la casa de Judá.

16 En aquells dies i en aquells temps,

faré germinar a David un planeó de justicia,

i fará justicia i dret a la térra.

18 En aquells dies, será salvat Judá,

Jerusalem habitará en seguretat,

i hom l'anomenará: «Jahvé, Justicia nostra.»

17 Car així parla Jahvé

:

No mancará mai David d'un baró

assegut en el tron de la casa d'ísrael;

18
i els sacerdots levites no mancaran mai d'un baró davantmeu

que ofereixi holocaustos i cremi ofrenes

i que faci sacrinci tots els dies.

19
1 íou paraula de Jahvé a Jeremias per dir-li

:

80 Així parla Jahvé :

Si rompeu el meu pacte amb el dia i el meu pacte amb la nit,

13. —Els moltons passaran refíats so-

ta el benévol guiatge d'aquell que els

cometa, el Messias, planeó de justicia que
fará justicia i dret a la térra (15).

14. — Comenta la solemne pro-

mesa de la permanencia de la dignitat

reial i sacerdotal. Ambdues dignitats

són essencials en el regne messiánic, i

s'acompleixen en Jesucrist, vertader Rei

i Sacerdot de la nova Sion.

16. — l hom Vanomenará. Jerusalem
rebrá aquest nom perqué Jahvé li haurá
comunicat els seus dons de santedat i

de justicia.—Vg. ho refereix a Judá, en
lloc de Jerusalem (cf. XXIII, 6).

17. — La mateixa profecia de Jacob

(Gn. XLIX, 10) repetida ara en cir-

cunstancies ben adverses: l'ángel anun-
ciará també a Maria (Le. I, 33) que

el seu Fill regnará a la casa de Jacob
eternament.

18. — Holocaustos, ofrenes, sacrifici :

Els tres sacrificis de l'Antiga Llei

(cf. XVII, 26). — Afirma la perpetuítat

del sacerdoci i de la seva acció especí-

fica que són els sacrificis ; Jeremias no
diu en qué consistirán, sabem pero

(cf. III, 1) que no hi haurá l'Arca de
l'Alianga, d'on podem deduir que els

sacrificis també serán distints.

20.— L'oracle, com en XXXI, 35-36,
acaba amb un solemne jurament; de la
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perqué dia i nit no caiguin just en llur temps,

21 també será romput el meu pacte amb David, el meu servent,

perqué no tingui un fill que regni sobre el seu tron,

i amb els levites sacerdots, ministres meus.
22 Com no es pot comptar l'estol deis cels,

ni mesurar Parena de la mar,

aixi multiplicaré la ra<;a de David, el meu servent,

i els levites, ministres meus.
23

1 fou paraula de Jahvé a Jeremias per dir-li:

24 No has vist el que diu aquesta gent:

«Jahvé ha refusat les dues famílies que havia escollit

i menysprea el meu poblé,

que, a llur fac, ja no és una nació».

Així parla Jahvé

:

Si és que jo no he fet pacte amb el dia i la nit,

ni establert les liéis deis cels i de la térra,

26 també rebutjaré la raca de Jacob i de David, el meu servent,

no prendré de la seva nissaga cabdills

per a la ra<;a d'Abraam, d'Isaac i de Jacob;

car faré tornar llurs captius i m'apiadaré d'ells.

mateixa manera que ningú no romprá poc no mancará mai el Fill de David
la successió del dia i de la nit, així tam- en el tron d'Israel.



QUARTA PART

NARRACIONS I ORACLES
(XXXIV, i - XLV, s)

I. PREDICCÍO DEL SETGE DE JERUSALEM

(C. XXXIV.) 1 Paraula que fou a Jeremias, de part de Jahvé,

mentre Nabucodonosor, rei de Babilonia, i tot el seu exércit, i tots

els regnes de la térra en poder de la seva má, i tots els pobles com-

batien contra Jerusalem i contra totes les seves ciutats, dient

:

3 Així parla Jahvé, Déu d'ísrael: Vés i parla a Sedecias, rei de

Judá, i digues-li : Així parla Jahvé : Heus ací que jo lliuro aquesta

ciutat en má del rei de Babilonia, que hi calará foc. 3
1 tu no

serás escápol de la seva má, ans serás pres i lliurat a la má d'ell

;

i els teus ulls veuran els ulls del rei de Babilonia, la seva boca

parlará a la teva boca, i anirás a Babilonia. 4 Malgrat aixó, escolta la

paraula de Jahvé, oh Sedecias, rei de Judá! Aixi parla Jahvé tocant

a tu : No morirás d'espasa: 5 en pau morirás, i com cremaren per-

fum ais teus pares, els reis primers que foren abans de tu, també

XXXIV.— La quarta part conté Tac- i Azeca (v. 7). Jeremias rep l'encárrec

tuació de Jeremias durant el setge de de predir la son de Sedecias, profecía

Jerusalem (XXXIV-XXXIX); des del que li valdrá l'empresonament.

XL al XLV s'expliquen diversos fets 2.—Jeremias está encara en Uibertat;

esdevinguts des de la caiguda de la ciu- aquesta és probablement la primera ve-

tat fins que Jeremias és obligat a anar a gada que profetitzá al rei la seva fi;

Egipte. car en XXXII, 3, 5, el Profeta estava

1 . — Totes les ciutats están ja en po- ja tancat dins l'atri de prevenció.

der deis caldeus; resten només Laquis

IO-ANTIC TESTAME* T IX
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en cremaran per a tu; i dient: « Ai las! Senyor!», per tu es la-

mentaran. Perqué paraula he proferit jo— oracle de Jahvé.

6
I el profeta Jeremías repetí a Sedecias, rei de Judá, totes aqües-

tes paraules a Jerusalem, 7 mentre Texércit del rei de Babilonia com-

batía contra Jerusalem i contra totes les ciutats de Judá que res-

taven, contra Laquis i contra Azeca ; perqué aqüestes havien romas

entre les ciutats de Judá com a ciutats fortificades.

II. L'AFRANQUIMENT DELS ESCLAUS

ELS ESCLAUS SÓN DEIXATS LLIURES I SOTMESOS DE NOU

8 Paraula que fou a Jeremías, de part de Jahvé, després que el rei

Sedecias hagué conclós un pacte amb tot el poblé que hi havia a

Jerusalem per proclamar Tafranquiment :

9 Que cadascú trametés

lliure el seu criat i cadascú la seva criada, hebreu o hebrea, a fi que

ja no tingués més en servitud un jueu al seu germá. 10 Con-

sentiren tots els magistrats i tot el poblé que havien entrat en el

pacte de trametre lliures cadascú el seu criat i cadascú la seva criada,

a fi de no retenir-los més en servitud ; havent consentit, els trame-

teren. 11 Pero tot seguit es penediren i reprengueren els criats i les

criades que havien enviat lliures, i per for$a els feren esdevenir de

nou criats i serventes.

12
1 fou paraula de Jahvé a Jeremías, de part de Jahvé, dient:

13 Així parla Jahvé, Déu d'Israel : Jo vaig concloure un pacte amb els

vostres pares el dia que vaig fer-los sortir de la térra d'Egipte, de la

casa deis esclaus, dient: 14 Al cap de set anys trametreu cadascú el

14, Ex. xxi, 2; Dt. xv, 12.

8. — Els servents després de sis anys caldeus s'allunyaven, potser per com-
de servei (Ex. XXI, 1 ss.) havien d'ésser batre contra els egipcis, es desdigueren

alliberats; els amos només ara que es del que havien acordat i obligaren els

veuen a punt de caure sota el jou deis servents a tornar a llurs amos,
caldeus es recorden d'aquesta llei : pot- 13. — Egipte és la casa deis esclaus

ser Déu s'apiadará d'ells, si deixen en perqué allí Israel havia sofert captivitat.

llibertat els propis servents. 14. - Al cap de set anys. L'esclau havia

II. — Es penediren. En veure que els de servir sis anys i al seté ésser afranquit.
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seu germá hebreu que t'havia estat venut i t'hagi servit durant sis

anys ; i els trametrás lliures de casa teva, pero els vostres pares no

m'escoltaren ni pararen llur orella.
15 Vosaltres heu tornat enrera

avui, i heu obrat el que és dret ais meus ulls proclamant l'afran-

quiment, cadascú en favor del seu company; i heu conclós un

pacte davant meu, dins la casa on és invocat el meu nom. 16 Sinó

que heu mudat d'opinió i, profanat el meu nom, heu représ cadascú

el seu criat i cadascú la seva criada que havíeu enviat lliures en llur

persona, i els heu for<;ats a ésser criats i serventes.

El cástig DIVÍ

17 Per aixó parla així Jahvé: Vosaltres no m'heu escoltat proclamant

l'afranquiment, cadascú en favor del seu germá i cadascú en favor del

seu company; i heus acíque jo proclamo pera vosaltres l'afranquiment

— oracle de Jahvé—vers l'espasa i vers la pesta i vers la fam, i us faré

ésser un horror per a tots els regnes de la térra.
18

1 lliuraré els

homes que han transgredit el meu pacte, que no han mantingut les

paraules del pacte que conclogueren davant meu, tallant un brau en

dos, i passant entre les dues meitats, 19
els caps de Judá i els caps de

Jerusalem, els eunucs i els sacerdots i tota la gent del país, que ha

passat entre les dues meitats del brau; 20
i els lliuraré en má de

llurs enemics, en má deis qui cerquen llur vida, i llurs cadávers

serán botí deis ocells del cel i de les bésties de la térra. 21
1 Se-

decias, rei de Judá, i els seus princeps lliuraré en má de llurs

enemics, i en má d'aquells que cerquen llur vida, i en má de

l'exércit del rei de Babilonia, que s'ha allunyat de vosaltres.

22 Heus ací que jo dono una ordre— oracle de Jahvé— i els faré

tornar contra aquesta ciutat ; combatran contra ella i la prendran,

i hi calaran foc, i les ciutats de Judá les reduiré a desolació, sense

habitants.

17. — Proclamo l'afranquiment. Déu
donará ais conculcadors de la seva llei

una llibertat ben terrible, la d'ésser

victimes de tota mena de calamitats.

18.

—

Tallant un brau en dos. Manera de
formalitzar un pacte; cf. Gn. XV, 10-17.
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III. ELS RECABITES

Llur fidelitat exemplar

(C. XXXV.) x Paraula que fou a Jeremías, de part de Jahvé, en

els dies de Joaquim, fill de Josias, rei de Judá, dient: 2 Vés a la casa

deis recabites i parla'ls ; els conduirás a la casa de Jahvé, en una de

les cambres, i els donarás a beure vi.
3 Vaig prendre Jezonias, fill

de Jeremías, fill d'Habsanias, i els seus germans i tots els seus filis

i tota la casa deis recabites; 4
i els vaig conduir a la casa de Jahvé,

a la cambra deis filis d'Hanan, fill de Jegedelias, home de Déu,

la qual era al costat de la cambra deis princeps, sobre la cambra

de Maasias, fill de Selium, custodi del portal. 5 Vaig posar davant

deis descendents del casal deis recabites garrafes plenes de vi, i

copes, i vaig dir-los : «Beveu vi». 6 Pero ells respongueren : «No

bevem vi; puix que Jonadab, fill de Recab, el nostre pare, ens ho

prohibí, dient : No begueu vi, ni vosaltres ni els vostres filis, eterna-

ment. 7 Ni edificareu cases, ni sembrareu camps, ni plantareu vinyes,

ni en posseireu; ans habitareu per tots els vostres dies sota ten-

des, a fi que pugueu viure molts dies com a estrangers sobre la fac

del sol per on peregrineu.» 8
I hem obeít la veu de Jonadab, fill de

Recab, el nostre pare, en tot aixó que ell ens maná, de no beure

vi tots els nostres dies, nosaltres, les nostres dones i els nostres filis

i. — En els dies de Joaquim, fill de els uns prop d'Arad, altres prop del

Josias. La narrado no segueix per tant Tabor. Llur legislador Jonadab, fill de

un ordre cronológic, car Sedecias, ob- Recab (v. 6-7), volgué que el seu

jecte del cap. anterior, fou successor de poblé no fos atret pels costums refinats

Joaquim. Els dies de Joaquim poden de les altres nacions, sinó que conser-

precisar-se més : era (v. n) mentre vés la vida senzilla que havia hagut
Nabucodonosor envai'a Palestina, abans de fer en el desert. La fidelitat deis

de la batalla de Carcamís, o sigui abans recabites ais preceptes de llur legis-

de l'any quart del regnat de Joaquim. lador contrastara amb el menyspreu
La casa, aixó és, la familia o tribu deis que el poblé escollit feia deis preceptes

Recabites. El nom els ve del patriarca de Jahvé deis exércits, Déu d Israel (v.

Recab, .descendent de Cineu, parent de 16) davant del qual no era res l'autori-

Moisés (Jdc. I, 16); acompanyaren els tat de Jonadab.
filis de Judá a Palestina ; s'establiren
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i les nostres filies,
9

i de no bastir cases per a la riostra habitado, i

de no posseir ni vinyes, ni camps, ni sembrats, 10
i habitem sota

tendes, havent escoltat i practicat tot el que maná Jonadab, el nos-

tre pare. 11
1 s'ha esdevingut que en pujar Nabucodonosor, rei de

Babilonia, contra el país, hem dit: «Anem tot seguit a Jerusalem,

lluny de l'exércit deis caldeus, i lluny de l'exércit de Siria ! I habi-

tem a Jerusalem.»

CONTRAST AMB LA INFIDELITAT DELS JUEUS

12
1 fou paraula de Jahvé a Jeremías dient : Així parla Jahvé deis

exércits, Déu d'Israel: Vés a dir ais homes de Judá i ais habitants de

Jerusalem: ¿No acceptareu vosaltres, dones, l'ensenyament de com

han d'ésser escoltades les meves paraules— oracle de Jahvé? 15 Han

estat verificades les paraules de Jonadab, fill de Recab, que maná ais

seus filis de no beure vi, i no n'han begut fins al día d'avui, perqué

han escoltat el manament de llur pare; jo, per contra, heparlat a vos-

altres, des del matí he parlat i no heu escoltat! 14
1 us he enviat

tots els meus servents, els profetes, des del matí els he enviats, dient

:

Convertiu-vos, dones, cadascú del seu camí pervers, torneu bones les

vostres accions i no aneu darrera altres déus per servir-los ; i habi-

tareu la térra que vaig donar a vosaltres i ais vostres pares, pero

no heu prestat la vostra orella ni m'heu escoltat.
15 Han ben

complert els filis de Jonadab, fill de Recab, el manament donat a

ells per llur pare, pero aquest poblé no m'ha escoltat.
16 Per aixó

parla així Jahvé deis exércits, Déu d'Israel: Heus ací que jo faig venir

sobre Judá i sobre tots els habitants de Jerusalem tota la dissort que

jo he pronunciat contra ells, puix que els he parlat i no m'han es-

coltat, i els he cridats i no han respost. 17 Pero a la casa deis recabi-

tes Jeremías digué : Així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel : Ja

que heu escoltat el manament de Jonadab, el vostre pare, i heu ob-

15, Sap. xviii, iij xxr, J.

17-18. — Premi a la fidelitat deis re- trobem en altres indrets (cf. XXXIII,
cabites. — Algú que estigui iava.nl la 17-18; II Par. VI, 16).

meva fag. Fórmula de benedicció que
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servat tots els seus preceptes, i heu obrat segons tot aixó que us

havia imposat, 18 per aixó parla així Jahvé deis exércits, Déu d'Is-

rael: No mancará a Jonadab, fill deRecab, algú que estigui davant la

meva fac tots els dies.

IV. JOAQUIM CREMA EL VOLUM DE PROFECIES

REDACCIÓ DE LES PROFECIES I LECTURA EN EL TEMPLE

(C. XXXVI.) 1
l s'esdevingué que, l'any quart de Joaquim, fill

de Josias, rei de Judá, fou aquesta paraula a Jeremías de part de

Jahvé, dient: 2 «Pren-te un rotlle de llibre i escriu-hi totes les paraules

que t'he pronunciat contra Israel, contra Judá i contra totes les na-

cions, des del dia que et vaig parlar, des deis dies de Josias fins aquest

dia.
3 Potser sentirán els de la casa de Judá tota la dissort que jo

estic pensant de fer sobre el!s, a fi que tornin enrera, cadascú de la

seva senda perversa, i que jo perdoni llur iniquitat i llur pecat.»

4 Jeremías llavors cridá Baruc, fill de Nerias; i Baruc escriví sobre

un rotlle de llibre, de la boca de Jeremías, totes les paraules que

Jahvé havia dit a aquest. 5
1 Jeremías maná a Baruc, dient: «Jo

estic impedit, no puc anar a la casa de Jahvé,
6
hi anirás per aixó tu,

i en el rotlle en qué has escrit de la meva boca, llegirás les paraules

1. — L'any quart del rei Joaquim. li, coni explica Baruc en el v. 18.

Aquest mateix any Jeremías féu el va- 5. — Jo estic impedit. No pot enten-

ticini de la captivitat deis setanta anys dre's pres o tancat, com tradueixen LXX
(cf. XXV, 1). i Vg., car els princeps li dirán des-

2. — Contra Israel. Generalment les prés (v. 19) que s'amagui; per altra part

profecies van dirigides contra Jerusalem no sabem de quina mena d'impediment
i Judá; és per aixó probable la lliqó del parla aquí el profeta; hom pot conjec-

text grec « contra Jerusalem».

—

Contra turar que el rei havia prohibit que es

totes les nacions. Per tant el llibre aquest prtsentés en públic.

estava disposat en un ordre distint 6. — Un dia de dejuni. Potser el dia de

del text hebreu actual i de la Vg.; pro- dejuni assenyalatper la Llei (Lv. XXIII,

bablement el de la versió grega, on 27), festa solemne en qué el poblé es

els cap. XLVI-LI, que constitueixen els reunía dins el Temple i s'abstenia de tot

« üracles contra les nacions», están treball. Podia també ésser un dejuni

intercalats després del c. XXV, 1 3 per a implorar la clemencia de Jahvé o

4. — De laboca, de viva veu, dictant- de dol per les calamitats passades.
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de Jahvé, a les orelles del poblé, dins la casa de Jahvé, un dia de

dejuni; i també a les orelles de tots els de Judá, que vénen de llurs

ciutats, haurás de llegir-les.
7 Potser llur súplica vindrá a la pre-

sencia de Jahvé i es tornaran enrera cadascú de la seva senda perversa,

puix que gran és la ira i el furor que Jahvé ha decretat contra aquest

poblé.» 8
I Baruc, fill de Nerias, féu tot aixó que li havia manat el

profeta Jeremías, llegint en el llibre les paraules de Jahvé, dins la

casa de Jahvé.

9 S'esdevingué en l'any cinqué de Joaquim, fill de Josias, rei de

Judá, en el mes nové, que fou proclamat un dejuni a la preséncia

de Jahvé, per a tot el poblé de Jerusalem i tot el poblé que fos

vingut de les ciutats de Judá a Jerusalem. 10 Llavors llegí Baruc

en el llibre les paraules de Jeremías dins la casa de Jahvé, a la cam-

bra de Gamarias, fill de Safan, el secretan, a Tatri superior, a

Tentrada del Portal Nou de la casa de Jahvé, a orelles de tot el

poblé.

Lectura als prínceps

11 En sentir Miqueas, fill de Gamarias, fill de Safan, totes les pa-

raules de Jahvé en el llibre,
12 davallá a la casa del rei, a Taula

del secretan, i heus ací que allí tenien sessió tots els princeps, Eli-

sama el secretan, Dalaías fill de Seme'ías, Elnatan fill d'Aco-

bor, Gamarias fill de Safan, Sedecias fill d'Ananias, i tots els prínceps.

13 Els reporta llavors Miqueas totes les paraules que havia sentit men-

tre Baruc llegia en el llibre, a les orelles del poblé. 14 Enviaren, per

tant, tots els prínceps Judí, fill de Natanias, fill de Selemias, fill de

Cusí, per dir a Baruc : «El rotlle en el qual tu has llegit a les orelles

del poblé, pren-lo en la teva má i vina.» I Baruc, fill de Nerias,

9.—Es tracta d'un dejuni diferent del cambra o despatx del secretari Gama-
vist en v. 6 ; car s'assenyala un any, rias. — Portal Nou. Cf. XXVI. 10.

mes i ocasió del dejuni que no concor- 1 1-1 3 . — Miqueas reporta el que ha
den amb l'anterior. sentit als ministres del rei, segurament

10. — El llibre fou llegit des d'un lloc per esquivar tota responsabilitat per a

elevat, perqué pogués sentir-lo bé tot ell mateix o per al seu pare Gamarias.
el poblé. Potser des d'una finestra de la
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prengué en la seva má el rotlle i se n'aná cap a ells.
15

1 li digue-

ren: «Seu, dones, i llegeix aixó a orelles nostres.» I Baruc llegí a

orellesd'ells. 16
1 s'esdevinguéque tantosthagueren sentit totes lespa-

raules miraren amb esglai cadascú el seu company i digueren a Baruc:

«Hem de reportar totes aqüestes paraules al rei!»
17 Preguntaren a Ba-

ruc dient : « Conta'ns, dones : ¿com has escrit totes aqüestes parau-

les de la seva boca?» 18
1 Baruc els digué : «De la seva boca em dic-

tava totes aqüestes paraules, i jo les escrivia en el llibre amb tinta.»

19 Digueren llavors els princeps a Baruc : «Vés, amagad tu i Jere-

mías, i que ningú no sápiga on sou.»

Lectura al reí i destrucció del llibre

20
1 anaren al rei, a l'atri, deixant el volum dins la cambra d'Eli-

sama, el secretan, i contaren a orelles del rei totes aqüestes coses.

21 El rei enviá Judí a prendre el rotlle, i aquest el prengué de l'aula

d'Elisama, el secretan. I Judí el llegí a les orelles del rei i a les

orelles de tots els princeps que estaven drets al costat del rei.
22 El rei

estava assegut en el departament d'hivern, en el mes nové, i un bra-

ser cremava davant d'ell.
23 S'esdevingué, dones, que tantost Judí

havia llegit tres o quatre columnes, el rei les esquine,ava amb el

ganivet del secretan i les tirava al foc que hi havia al braser, fins

que tot el rotlle fou acabat en el foc que hi havia al braser. 24
1 no

s'espantaren ni esquincaren llurs vestits el rei i tots els seus mi-

nistres que havien escoltat totes aqüestes paraules. 26
1 ádhuc El-

natan, Delai'as i Gamarias insistiren prop del rei perqué no cremés

el rotlle, pero ell no els escolta.
26 Comanda, a més,el rei a Jeremiel,

fill del rei, a Sara'ías fill d'Ezriel, i a Selemias fill d'Abdeel, d'aga-

far Baruc, el secretad, i Jeremías, el profeta; pero Jahvé els amaga.

15.— Seu. LXX «llegeix de nou». hi havia en el rotlle, corresponents a

22. — El mes nove. Correspon al de- cadascun deis trossos de pell de qué es-

sembre. tava format.

23. — Columnes. S'han donat diver- 26. — Jeremiel, fill del rei. Un príncep

ses interpretacions d'aquest mot hebreu de sang reial; Vg. deixa el mot sense

que significa portes, batent d'una porta; traduir, com si es tractés d'un nom pro-

probablement significa les divisions que pi « fill d'Amélec » (cf. XXXVIII, 6).
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El nou llibre

27
1 fou paraula de Jahvé a Jeremías, després que el rei hagué

cremat el rotlle amb els discursos que Baruc havia escrit de la boca

de Jeremías, dient: 28 Torna a prendre un altre rotlle i escriu-hi

totes les paraules primeres, que estaven en el primer rotlle, que

Joaquim, rei de Judá, ha cremat. 29
1 contra Joaquim, rei de Judá,

dirás : Així parla Jahvé : Tu has cremat aquest rotlle exclamant

:

¿Per qué hi has escrit, dient: Prou vindrá el rei de Babilonia i

devastará aquesta regió i en fará desaparéixer homes i bésties? 30 Per

aixó parla així Jahvé sobre Joaquim, rei de Judá : No tindrá qui se-

guí en el tron de David, i el seu cadáver será llen<;at a la calor

durant el día i al fred durant la nit.
31 Castigaré en ell i en la seva

raca i en els seus servents llur iniquitat, i faré venir sobre ells i so-

bre els habitants de Jerusalem i sobre els homes de Judá tota la dissort

que he pronunciat contra ells, sense que escoltessin.

32 Jeremías prengué un altre rotlle i el doná a Baruc, fill de Nerias,

el secretan; i va escriure-hi de boca de Jeremías tots els discur-

sos del llibre que Joaquim, rei de Judá, havia cremat al foc; i a més

foren afegits a aquests molts discursos semblants a aquells.

V. EMPRESONAMENT DE JEREMIAS

Consulta del reí. Resposta del Profeta

(C. XXXVII.) l
l el rei Sedecias, fill de Josias,regná en el lloc de

Jeconias, fill de Joaquim, el qual Nabucodonosor, rei de Babilonia, ha-

29 —La culpabilitat del rei és agreu-

jada per haver volgut fer desaparéixer la

paraula divina.

XXXVII. — Cal notar que les narra-

cions des d'aquest cap. al XLV están

deslligades de les precedents : mentre
les anteriors pertanyen al regnat de

Joaquim, les que ara comencen ens

descriuen els sofriments de Jeremias
durant els últims anys de Sedecias; set-

ge i caiguda de Jerusalem, captivitat i

dispersió deis jueus. Cronológicament
vénen després del XXXIV, 11, on es

conta la manumissió deis esclaus he-

breus.

i.— Nabucodonosor, — rei estranger



146 JEREMIAS -XXXVII, 2-12

via establert rei sobre la térra de Judá.
2 Pero no escoltaren, ell i

els seus servents i el poblé del país, les paraules de Jahvé, que havia

pronunciat per mitjá del profeta Jeremías.

3
1 el rei Sedecias envía Jucal, fill de Selemias, i el sacerdot Sofo-

nias, fill de Maasias, al profeta Jeremías, perdir: «Et prego que

intercedeixis a favor nostre prop de Jahvé, el nostre Déu.» 4
Jere-

mías de fet anava i venia enmig del poblé i no l'havien encara posat

a la presó. 5
I l'exércit del Faraó havia sortit d'Egipte i els caldeus

que assetjaven Jerusalem, havent sentit aquest rumor, s'allunyaren

de Jerusalem.

8 Llavors fou paraula de Jahvé al profeta Jeremías, dient :

7 Així

parla Jahvé, Déu d'Israel : D'aquesta manera parlareu al rei de Judá

que us ha enviat a mi per consuitar-me : Heus ací que l'exércit del

Faraó, sortit en el vostre ajut, tornará al seu país d'Egipte; 8
i

tornaran els caldeus, combatran contra aquesta ciutat, la prendran

i la cremaran al foc. 9 Així parla Jahvé: No us decebeu vosaltres

mateixos exclamant : Se n'han anat ja de nosaltres els caldeus

!

Car no se n'aniran. 10 Ni que batéssiu tot l'exércit deis caldeus que

combaten contra vosaltres, i no restessin més que homes ferits, ca-

dascundins la seva tenda es drecaria, i cremarien aquesta ciutat al foc.

Empresonament de Jeremías

ll S'esdevingué que, allunyat l'exércit deis caldeus de Jerusalem

a causa de l'exércit del Faraó, 12
sortí Jeremías de Jerusalem per anar

i idólatra — posa i treu al seu albir els

reis del soli de David.

3 .
— El faraó Hofra surt d'Egipte

amb un gran exércit, disposat a lliu-

rar batalla ais caldeus; aquests aixequen

el setge de Jerusalem i van al'encontre

deis egipcis. Aixó fa concebre grans es-

perances a Sedecias, que tramet unmis-
satge al Profeta per tal que intercedeixi

prop de Déu amb les seves oracions.

7-10. — La resposta divina és que
s'han de lliurar ais caldeus; altrament

és tan certa la destrucció de Jerusalem,
que, fins si tots els enemics restessin

ferits en el combat, encara es drecarien

i la destruirien.

12. — A rebrt un htrelatge (Talla, en-

mig del poblé. Potser a rebre els fruits

o « la part » que li tocava d'una posses-

sió que hi tingués. La frase és obs-

cura en l'hebreu i les versions anti-

gües ja la interpretaren diversament.

Els LXX « per comprar allá », s'entén

provisions, donada la miseria que pertot

arreu hi havia ; les altres versions gre-

gues li donen el sentit de repartir; Vg.,

« per dividir-hi una possessió en pre-

sencia deis ciutadans ».
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a la contrada de Benjamí a rebre un heretatge d'allá, enmig del po-

blé.
13

1 quan fou al portal de Benjamí, hi havia l'encarregat de la

guardia, el seu nom Jerias, fill de Selemias, fill d'Hananias, el qual

agafá el profeta Jeremías, exclamant: «Tu et passes ais caldeus ! »

14
1 digné Jeremías : «Es fals ! Jo no em passo ais caldeus !» Pero no

l'escoltá, sinó que Jerias, aferrant Jeremías, el dugué ais princeps.

^S'enfurismaren els princeps contra Jeremías, el bateren i el posa-

ren a la presó, a casa de Jonatás el secretan, car n'havien fet

presó. 16 Així entra Jeremías a la cisterna sota les voltes, i allí

resta Jeremías molts dies.

Nova consulta. A l'atri de prevenció

17
1 el reí Sedecias envia a treure'l; i el reí Pinterroga en secret en

el seu palau, dient: «¿Hi ha paraula de part de Jahvé?» I Jeremías di-

gué: « N'hi ha »; i digué: « En má del rei de Babilonia serás lliurat.»

18A més digué Jeremías al rei Sedecias : « ¿En qué he mancat contra

tu i contra els teus servents i contra aquest poblé, perqué em posessis

a la presó? 19
¿I on són els vostres profetes que profetizaren a vosaltres,

dient : No vindrá el rei de Babilonia contra vosaitres ni contra aquest

país? 20 Ara escolta, oh rei, senyor meu; que el meu prec siguí ac-

ceptable davant teu : No em facis tornar a la casa de Jonatás, el se-

cretan, que no morí allí.»
21

1 dona ordre el rei Sedecias i tingueren

en custodia Jeremías dins l'atri de prevenció, passant-li cada día un

tros de pa del carrer deis Forners, fins que manca totalment el pa a

la ciutat. I Jeremías resta dins l'atri de prevenció.

17. — El carácter indecís del rei fa

que, veient el que és just, no tingui

prou fonja per a oposar-se ais qui el

volten.

21,

—

Un tros de pa. Potser podría tra-

duir-se «un pasencer». El mothebreu
significa un talent, pes certament exa-

gerat si ho entenem literalment. Vg.
« torta pañis ».—Del carrer deis Forners.

Vg. «excepto pulmento», que es po-
dría entendre «arnés del menjar cuit»

o bé « sense cap altre menjar ».

Cal admirar com el Profeta ens parla

de Sedecias sense cap mena de rancúnia,

malgrat la injusticia de la persecució

que sofreix; ans, quan hi ha motiu,
com en el cas present, no regateja la

lloanga.
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VI. JEREMIAS TIRAT EN UNA CISTERNA

L'aversió dels princeps

(C. XXXVIII.) l Peró sentiren Sefatias, fill de Matan, Gedalias,fill

de Fassur, Jucal, fill de Selemias, i Fassur, fill de Melquias, les pa-

raules que Jeremías parlava a tot el poblé, dient :

2 Així parla Jahvé :

El qui resti en aquesta ciutat morirá d'espasa, de fam i de pesta;

i qui surti cap ais caldeus, viurá i tindrá la seva vida per botí, i

viurá. 3 Així parla Jahvé: « Certament, aquesta ciutat será donada

en má de l'exércit del rei de Babilonia, i la prendrá.» 4 Digueren, per

tant, els princeps al rei: «Que mori aquest home, perqué ¡ustament

está enervant les mans dels homes de guerra que resten en aquesta

ciutat i les mans de tot el poblé en pariar-los d'aquesta manera. Cert,

aquest home no cerca la pau d'aquest poblé, ans la malauranca.»
5
I el rei Sedéelas digué: «Heus ací, está ell a les vostres mans; car el

rei no pot res contra vosaltres.» 6 Llavors prengueren Jeremías i el

tiraren dins la cisterna de Melquias, fill del rei, la qual era a l'atri de

prevenció; i davallaren Jeremías per mitjá de cordes. Dins la cisterna

no hi havia aigua, ans solament fang, i així Jeremías s'enfonsá en

el fang.

2, Sup. xxi, 9.

1. — El canvi de la presó primera
a la més benigna de l'atri de prevenció

porta com a conseqüéncia una major
llibertat del Profeta; els nobles, irats

perqué Jeremías no cessá un moment
de predir la ruina de la ciutat, el Dan-
cen dins una cisterna, amb el consenti-

ment del rei que no gosa oposar-s'hi;

l'etíop Abdemélec obté del rei el permís
de treure'l; d'amagat aquest té una en-
trevista amb Jeremías, el qual en nom
de Déu torna a assegurar la caiguda

de la ciutat i el triomf dels caldeus.

Fassur. Cf. XXI, 1. — Jucal. Aquest
personatge ana en nom del rei a consul-

tar el Profeta quan els caldeus s'allu-

nyaren de Jerusalem. Cf. XXXVII, 3.

2. — Tindrá la seva vida com un boti.

Salvará la propia vida, com un premi
per haver obei't el manament de Déu.

5. — El rei s'ajup, no pas de bon
grat, a les exigéncies dels nobles.

6. — Melquias
y fill del rei, Vg. «fill

d'Amélec », com en XXXVI, 26.
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Abdemélec salva el Profeta

7 L'etíop Abdemélec, un eunuc que hi havia a la casa del rei,

s'assabentá que havien tirat Jeremías a la cisterna. Trobant-se 11a-

vors el rei al Portal de Benjamí, 8 sortí Abdemélec de la casa del

rei i informa el rei, dient :

9 «Oh rei, senyor meu, han obrat mal

aquells homes en tot el que han fet al profeta Jeremias, havent-lo

tirat a la cisterna ; i hi morirá de fam, car no hi ha més pa a la ciu-

tat.»
10 Llavors el rei dóna a Abdemélec, l'etíop, aquesta ordre: «Pren

d'aquí amb tu trenta homes, i retira de la cisterna el profeta Jeremias

abans que mori.» 11
1 Abdemélec prengué amb ell homes, ana a

la casa del rei, sota el tresor, prengué d'allí uns parracs de roba i

uns draps i els davalía a Jeremias a la cisterna amb cordes. 12 Digué

llavors Abdemélec, l'etíop, a Jeremias : «Posa els parracs de roba i

els draps sota la teva aixella, per sota les cordes !» I Jeremias ho féu

així.
13 Tragueren per tant Jeremias amb les cordes, i el feren pujar

fora de la cisterna. Així Jeremias romangué a l'atri de prevenció.

VIL DARRER DIÁLEG ENTRE SEDECIAS I JEREMIAS

14 Enviá llavors el rei Sedecias i féu venir el profeta Jeremias

prop seu, a l'entrada terca que hi ha a la casa de Jahvé. I el

rei digué a Jeremias : « Et pregunto jo una cosa ; no m'ama-

guisres!» 15 Digué Jeremias a Sedecias: «Site la dic, ¿no em
farás morir? I si et dono un consell no m'escoltarás.» 16

1 jura

el rei Sedecias en secret a Jeremias dient : «Viu Jahvé que ens ha

fet aquesta ánima, no et faré morir ni et lliuraré en má d'aquests

7. — Abdemélec. Només conegut peí vis de Jeremias un mot d'esperan^a;

que en diu aquest passatge. Fácilment pero tot és inútil, car aquest no deixará

convenc el rei; salva Jeremias de mort de dir el que Jahvé li inspira,

inevitable, i ho fa d'una manera ben A ¡'entrada terca. És probable que
enginyosa i suau. fos un portal del palau que duia al

14. — És la darrera entrevista del temple.

Profeta i el rei, que voldria sentir de lia- 16. — Viu Jahvé... Fórmula de jura-



i
5o JEREMIAS - XXXVIII, 17-25

homes que cerquen la teva ánima.» 17 Llavors Jeremías digué a Se-

derías : « Així parla Jahvé, Déu deis exércits, Déu d'Israel : Si et

rendeixes ais oficiáis del rei de Babilonia, viurá la teva ánima, i

aquesta ciutat no será cremada al foc : viurás tu i la teva casa.

13 Pero si no et rendeixes ais oficiáis del rei de Babilonia, aquesta ciu-

tat será lliurada ais caldeus, i la cremaran al foc; i tu no serás es-

cápol de llurs mans.» 19
1 el rei Sedecias digué a Jeremias : «Jo temo

els jueus que s'han passat ais caldeus : que no sigui lliurat a llurs

mans, i m'escarneixin.» 20 Jeremias digué: «No et lliuraran. Obeeix,

dones, la veu de Jahvé peí que jo et dic : tu hi guanyarás i viurá la

teva ánima. 21 Si per contra no vols rendir-te, aquesta és la paraula

que m'ha revelat Jahvé :

22 Heus ací, totes les dones que han restat

a la casa del rei de Judá serán dutes ais oficiáis del rei de Babilo-

nia ; i elles dirán

:

T'han seduit, t'han perdut

els homes de la teva pau !

S'han enfonsat en el llot els teus peus,

i t'han girat l'esquena !

23
1 totes les teves mullers i tots els teus filis serán duts fora ais

caldeus, i tu no podrás ésser escápol de llurs mans ; ans serás aferrat

per la má del rei de Babilonia, i cremarás aquesta ciutat al foc.»

24 Digué llavors Sedecias a Jeremias: «Ningú no sápiga res

d'aquests raonaments, i no morirás. 25
1 si els princeps sentissin dir

que he parlat amb tu, i vinguessin a tu i et diguessin : Fes-nos saber

ment molt emprada en llengua he- Expressió enérgica que fa ressaltar la

brea. culpabilitat del rei. Les versions n'ate-

18. — Cfr. XXXÍV, 2-5. — Ais ofi- nuen la forca; LXX: «La ciutat será cre-

cials. No al rei mateix, que es trobava mada»; Vg. : «I el rei calará foc a

a Rebla, a la contrada d'Emat, com diu aquesta ciutat».

en el cap. següent, v. 5. 24-27 El carácter timid del rei el

19. — Els jueus que s'han passat ais priva d'encarar-se amb els seus corte-

caldeus. Els partidaris de la pau que sans i de fer-los complir la seva volun-

havien abandonat Sedecias. tat; vol que Jeremias dissimuli, proba-

22. — Els homes de la teva pau. Els blement per salvar-li la vida; d'altra

teus amics i consellers t'han precipitat banda, coneix bé el carácter deis qui

en Tactual destret, í després, en lloc el volten, i les coses s'esdevenen tal

d'ajudar-te, t'abandonaran. com ell havia previst.

23. — / cremarás aquesta ciutat alfoc.
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de qué has parlat al rei, no ens amaguis res, i no et farem morir;

i de qué ha parlat amb tu el rei.
* 6 Els dirás: Exposava jo el

meu prec al rei, que no em fes tornar a casa de Jonatás, a morir-

m'hi.» Vingueren tots els princeps a Jeremias i l'interrogaren ; els

respongué en tot segons les paraules que el rei li havia manat ; i el

deixaren tranquil, perqué la conversa no havia estat sentida. 27 Ro-

mangué, dones, Jeremias a l'atri de prevenció fins al dia que fou presa

Jerusalem.

VIII. PRESA DE JERUSALEM I SITUACIO DE JEREMIAS

SORT DEL REI, DELS PRINCEPS I DEL POBLE

I s'esdevingué, quan fou presa Jerusalem, (C. XXXIX.) 1 l'any nou

de Sedecias, rei de Judá, en el mes desé, que vingué Nabucodonosor,

rei de Babilonia, i tot el seu exércit a Jerusalem i l'assetjá.
2 L'any onzé

de Sedecias, en el mes quart, el dia nou del mes, fou esportellada la ciu-

tat.
3
I entraren tots els oficiáis del rei de Babilonia i segueren al portal

del mig: Nergal-Saréser, custodi del tresor, Nabusarsequim, príncep

deis eunucs, Nergal-Saréser, príncep deis mágics i tots els altres ca-

pitans del rei de Babilonia. 4
I s'esdevingué que tantost els veieren

Sedecias, rei de Judá, i tots els combatents, prengueren la fuga i sorti-

ren de nit de la ciutat peí camí del jardi del rei, a través del portal entre

26. — I el deixaren tranquil; o bé : «i

callaren».

27. — Jeremias segurament demaná
al rei que no l'empresonés altra vegada

a la casa de Jonatás.
1. — Per tor aquest cap cf. LII,

4-16 i IV Rg. XXV. -Després d'ha-

ver Jeremias predit tantes vegades les

calamitats que caurien sobre Jerusa-

lem i sobre el rei, si aquest no vo-

lia obeir a qui li parlava en nom de

Jahvé, és ben natural que ara afegeixi

el compliment de les seves predic-

cions. Els LXX ometen aquest capítol.

Vingué Nabucodonosor. Si de cas

vingué personalment, com es podría

deduir del text, no romangué durant
tot el setge (v. 5).

3 .
—Segueren al portal del mig. Acte

de domini; allí es repartiren els espolis

i assenyalaren cástigs ais venguts

4. — Es compleix la profecía tocant

al rei Sedecias. — Sortiren de nit. Pot-

ser perqué precisament de nit la ciu-

tat caigué, o perqué s'amagá de dia

i aprofitá la foscor de la nit per a fugir.



I
5
2 JEREMIAS - XXXIX, 5-14

dos murs; i sortí peí camí del desert. 6 Pero l'exércit deis caldeus els

perseguí i aconseguí Sedecias en els camps de Jericó ; i havent-lo pres

el conduíren a Nabucodonosor, reí de Babilonia, a Rebla, a la con-

trada d'Emat, i pronuncia sentencia contra ell.
6
1 el rei de Babilo-

nia degollá els filis de Sedecias sota els seus ulls a Rebla; i el rei de

Babilonia degollá els nobles de Judá.
7 Buida els ulls a Sedecias i el

Higa amb dobles cadenes de bronze perdur-lo a Babilonia. 8 Els caldeus

calaren foc a la casa del rei, i a les cases del poblé, i enderrocaren

les muralles de Jerusalem. 9 El restant del poblé que havia romas

a la ciutat i els tránsfugues que s'havien passat a ell, i el restant

del poblé romas, Nabuzardan, capitá de la guardia, els deporta a Ba-

bilonia. 10 Pero part del poblé pobre, d'aquells que no posseíen res,

Nabuzardan, capitá de la guardia, la deixá en el país de Judá, i els

doná vinyes i camps en aquell dia.

Jeremías respectat

11
1 Nabucodonosor, rei de Babilonia, havia donat ordre a Nabuzar-

dan, capitá de la guardia, tocant a Jeremías, dient: 12 «Pren-lo, tingues-

li els ulls damunt, i no li facis cap tort; ans el que et dirá, li ho farás.»

13
1 Nabuzardan, capitá de la guárdia, i Nabusezban, príncep deis

eunucs, i Nergal-saréser, príncep deis mágics, i tots els prohoms del

rei de Babilonia 14 enviaren a treure Jeremías de l'atri de prevenció

i el lliuraren a Godolias, fill d'Ahicam, fill de Safan, perqué el du-

gués a la casa. I habitá enmig del poblé.

5.— Rebla, a la contracta d'Emat. Era
una ciutat de tránsit sobre la gran cal-

cada que des de Palestina, per Da-
masc i Emesa, duia fins a Tápsac i

Carcamís. — Pronuncia sentencia o bé

parla amb daresa, per haver trencat els

pactes.

6-7. — Els ulls de Sedecias contem-
plaren — horrible espectacle— la mort
deis propis filis i la deis nobles del

regne. El cástig del rei és inferior al

deis seus consellers.

8.— La ciutat és lliurada al foc un

mes després d'haver caiguten mans deis

caldeus. Cf. LII, 12; IV Rg. XXV, 8.

10. — Resten només aquells que no
podien causar cap pertorbació ais ven-
cedors. — Camps. Vg. « cisternes ».

1 1. — Jeremias resta, dones, detingut

fins al moment de caure la ciutat. Es
tret de l'atri de prevenció (v. 14); per

quina raó fou després dut a Rama junt

amb els altres presoners (XL, 1), no
ho sabem; potser fou per error d'al-

gun subordinat de Nabuzardan, igno-

rant ho aquest.
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15
1 a Jeremías fou paraula de Jahvé mentre era tancat dins Patri

de prevenció, dient :

16 Vés i parla a Abdemélec, l'etíop, per dir-li

:

Així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel : Heus ací que jo acom-

pleixo les meves paraules a aquesta ciutat en mal i no en bé, i

s'esdevindran davant de tu en aquest dia.
17 Pero et salvaré en

aquest dia— oracle de Jahvé— , i tu no serás lliurat en má deis

homes que tems. 18 De cert et salvaré, i d'espasa no caurás; i tin-

drás la teva vida per botí, puix que has confiat en mi— oracle de

Jahvé.

IX. ENTREVISTA DE NABUZARDAN AMB JEREMIAS

(C. XL.) Paraula que fou a Jeremías de part de Jahvé després

que el deixá lliure Nabuzardan, capitá de la guardia, des de Rama, ha-

vent-lo pres mentre era lligat amb cadenes enmig de tots els captius

de Jerusalem i de Judá que eren duts en exili a Babilonia.

2 El capitá de la guardia prengué Jeremías i li digué : «Jahvé, ton

Déu, havia pronunciat aquesta dissort contra aquest lloc,
3

i Pha feta

venir, acomplint Jahvé tal com havia pronunciat; perqué havíeu vosal-

tres pecat contra Jahvé, i no havíeu escoltat la seva veu, us ha esdevin-

gut aquesta cosa. 4
I ara, heus ací que jo t'allibero avui d'aquestes

cadenes que portes a les mans; si és bo ais teus ulls de venir amb mi a

Babilonia, vina i tindré els meus ulls sobre tu, i si és mal ais teus ulls

de venir amb mi a Babilonia, deixa-ho. Mira, tot el país está al davant;

on ais teus ulls siguí bo i plaent d'anar, vés-hi.» 5
I com que ell en-

cara no es movía... «Vés-te'n a Godolias, fill d'Ahicam, fill de Safan,

15. — L'etíop que salva d'una mort ^.— Icorn que ell encara no es movía...

certa el Profeta (XXXVIII, 7) será tam- Vés-te'n. Passatge difícil ; en les antigües

bé escapol de la mort, en pac de la versions ésinterpretatmoltdiversament.

seva confianca en Jahvé. Així els LXX « i si no, vés-te'n » ; Sim-
r. — Paraula... de part de Jahvé. En- mac, «i abans que jo me'n vagi, tor-

capcalament a manera de títol; comen- na-te'n »
;
Vg. «I no vulguis venir amb

cen les profecies fetes després de la mi», traducció aquesta última que no s'a-

presa de Jerusalem. — Després que el vé amb el context. Probablement en l'he-

deixá lliure. Cf. XXXIX, 14. breu manca algún mot, per ex. «digué».

I I - AKTt: TKiTAMEMT IX
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que el rei de Babilónia ha establert sobre les ciutats de Judá, i habita

amb ell enmig del poblé; o bé on siguí plaent ais teus ulls d'anar,

vés-hi.» I el capitá de la guardia havent-li donat vitualles i un pre-

sent, l'acomiadá. 6 Jeremías llavors ana a Godolias, fill d'Ahicam, a

Masfá, i habita amb ell enmig del poblé que havia restat al país.

X. CONSP1RACÍÓ CONTRA GODOLIAS

Godolias a Masfá

7
I sentiren tots els caps de les tropes que hi havia peí camp,

ells i llurs homes, que el rei de Babilónia havia establert Godolias,

fill d'Ahicam, en el govern del país, i que li havia confiat el carree

deis homes, de les dones i deis infants, i d'aquells d'entre els po-

bres del país que no havien estat enduts a Babilónia; 8
i vingue-

ren prop de Godolias a Masfá, Ismael fill de Natanias, Joanan i

Jonatan filis de Caree, Saraías fill de Tanehumet, els filis d'Ofi de

Netofat, i Jezonias fill del Maacatí, ells i llurs homes. 9
I Godo-

lias, fill d'Ahicam, fill de Safan, jura a ells i a llurs homes,

dient : «No tingueu por de servir els caldeus ; resteu en el país, ser-

viu el rei de Babilónia i estareu bé.
l0 Quant a mi, heus ací que jo

resideixo a Masfá per estar davant deis caldeus que vindran a nosal-

tres; vosaltres dones colliu vi, fruits i oli, i guardeu-los en els vostres

vasos, i habiteu a les vostres ciutats que haureu ocupat.»

11 Tots els jueus que eren a Moab i entre els filis d'Ammon i a

Edom, i els que en qualsevol térra sentiren que el rei de Babilónia

havia concedit una romanalla a Judá i hi havia establert per cap

9, II Rg. xxv, 24.

6. — Masfá. Ciutat de la tribu de que el segon ñora siguí degut a un error

Benjami, prop de Rama. En aquesta del copista, car manca en els LXX i

ciutat Samuel havia exercit el carree de en IV Rg. XXV, 2}.— Netofat. Població

jutge d'Israel i elegit Saül rei. Cf. I entre Jerusalem i Betlem. — Maacat.

Rg. VII, 15 s.; X, 17. Comarca de la Transjordánia, al nord,

8. — Joanan i Jonatan. És probable prop de l'Hermon; cf. LXII, 1 i nota.
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Godolias, fill d'Ahicam, fill de Safan, 12 tornaren— tots els jueus de

tots els llocs on eren dispersos— i vingueren a térra de Judá prop

de Godolias a Masía; i feren collita de vi i de fruits en molta

abundancia.

L'assassixat

13 Pero Joanan, fill de Caree, i tots els caps de les tropes que hi

havia peí camp, vinguts prop de Godolias a Masfá, 14
li digueren:

«¿No saps que Baalis, rei deis filis d'Ammon, ha enviat Ismael, fill de

Natanias, per llevar-te la vida?» Pero Godolias, fill d'Ahicam, no els

cregué. 15
1 Joanan, fill de Caree, parla en secret a Godolias a Masfá

per dir-li: «Hi aniré, dones, colpiré Ismael, fill de Natanias, sense

que ningú ho sápiga; ¿per quin motiu ha de llevar-te la vida, per

fer així una escampadissa de jueus aplegats vora teu i arruinar la

romanalla de Juda?» 16 Pero Godolias, fill d'Ahicam, digué a Joanan,

fill de Caree : «No ho facis, perqué parles falsament contra Ismael.»

(C. XLI.) *I s'esdevingué que en el mes seté, Ismael, fill de Na-

tanias, fill d'Elisama, de nissaga reial, vingué, i els nobles del rei i deu

homes amb ell,prop de Godolias, fill d'Ahicam, a Masfá, i prengue-

ren allí menjar plegats, a Masfá. 2
I Ismael, fill de Natanias, s'aixecá

amb els seus deu homes que eren amb ell, i amb el glavl colpiren

Godolias, fill d'Ahicam, fill de Safan, fent morir aquell que el rei de

Babilonia havia establert sobre el país; 3
i tots els jueus que hi havia

amb ell, amb Godolias, a Masía, i els caldeus que s'hi trobaven,

gent de guerra, Ismael els occí.

13. — Un nou perill amenaza els feta per un deis personatges més fidels

jueus qu¿ han restat a Palestina: Baalis, a la seva persona,
rei deis ammonites, conspira contra 1.— Només havien passat tres mesos
Godolias, potser per odi al fill d'Ahi- (XXXIX, 2) des de la caiguda de Jeru-
cam que s'havia pronunciat contra l'a- salem. — I els nobles del rei. Eltextgrec
lianca amb les nacions circumveínes omet aqüestes páranles ; amb tot, no és

(cf. XXVI, 16 i 24). possible que deu homes sois poguessin
15. — Per fer una escampadissa . . fer tot el que es descriu, especialment

arruinar. — Joanan preveu exactament en els v. 10 i 16. Aquests «nobles o
les funestes conseqüéncies del crim grans oficiáis del rei » que acompanya-
que es prepara. Meravella la conducta ven Ismael, no sabem si eren princeps
de Godolias que, mancat de tota pre- jueus o deis ammonites.
visió, es nega a examinar la denuncia



JEREMIAS -XLI, 4-11

ESDEVENIMENTS POSTERIORS

4 S'esdevingué també en el segon dia després de la mort de Go-

dolias — i ningú no en sabia res— ,
5 que vingueren homes de

Siquem, de Silo i de Samaría, vuitanta homes, amb la barba ragu-

da, els vestits esquin^ats i amb incisions a la pell, portant en llurs

mans oblacions i encens per oferir a la casa de Jahvé. 6 Ismael,

fill de Natanias, sortí a llur encontré des de Masfá, i s'hi acostava plo-

rant; i s'esdevingué que quan els hagué aconseguits, els digué: «Veniu

prop de Godolias, fill d'Ahicam!» 7 Pero quan foren arribats enmig

de la ciutat, Ismael, fill de Natanias, els degollá dins de la cisterna,

ell i els homes que eren amb ell.
8 Entre aquests se'n trobaren deu

que digueren a Ismael : «No ens matis, perqué nosaltres tenim tre-

sors amagats en els camps, blat, ordi, oli i mel.» Llavors els planyé

i no els occí junt amb llurs germans. 9
I la cisterna on Ismael

tira tots els cadávers deis homes que havia occit per causa de

Godolias, és la que havia fet el rei Asa per causa de Baasa, rei

d'Israel; aquesta, Ismael, fill de Natanias, l'omplí de morts.

10 Ismael, ultra aixó, s'endugué en esclavitud tot el restant del po-

blé, que era a Masfá, les filies del rei i tot el poblé que havia romas

a Masfá, que Nabuzardan, capitá de la guardia, havia confiat a Go-

dolias, fill d'Ahicam : Ismael, fill de Natanias, se'ls endugué en

esclavitud, i es posá en camí per passar ais filis d'Ammon.

Ismael, atacat, füig

11 Sentí Joanan, fill de Caree, i tots els caps de les tropes que

eren amb ell, tot el mal que havia fet Ismael, fill de Natanias;

5. — Amb incisions a la pell. En se-

nyal de peniréncia i dol. — Portant en

llurs mans oblacions i encens. Després de

la destrucció eren ofertes a Jahvé obla-

cions sobre les ruines, en el mateix lloc

del Temple destruit. Cf. Bar. I, 10, 14.

7.

—

Els degollá i els tira dins la cis-

terna.

9. — Per causa de Godolias. Lit. :

«per má de Godolias» Els LXX afegei-

xen: « Aquest és un pou (o cisterna)

molt gran».

1 1 - 14. — Joanan ataca fácilment Is-

mael, que amb la impedimenta deis

presoners no podia anar gaire de

pressa.
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12
i prenent tots els homes, s'encaminaren per atacar Ismael, fill de

Natanias, i el trobaren vora el gran estany que hi ha a Gabaon.
13 S'esdevingué que tan bon punt tot el poblé que era amb Is-

mael veié Joanan, fill de Caree, i tots els caps de les tropes que

eren amb ell, exulta; 14
i es gira tot el poblé que Ismael s'enduia

de Masfá en esclavitud, i se'n torna i se n'aná amb Joanan, fill

de Caree. 15 Amb tot Ismael, fill de Natanias, es féu escápol amb

vuit homes, a la fac de Joanan, i passá ais filis d'Ammon. 16 Lla-

vors Joanan, fill de Caree, i tots els caps de les tropes amb ell,

prengueren tot el restant del poblé que havien rescatat d'Ismael, fiíl

de Natanias, de Masfá, després que havia occit Godolias, fill d'Ahi-

cam ; homes forts de guerra, dones, infants i eunucs que havia fet

tornar de Gabaon. 17
1 es posaren en camí i feren una parada a Gerut

Camaam, que és prop de Betlem, per prosseguir i arribar a Egipte

18 lluny deis caldeus; car els temien, puix que Ismael, fill de Nata-

nias, havia occit Godolias, fill d'Ahicam, que el reí de Babilonia havia

establert sobre el país.

XI. FUGA DE LA GENT A EGIPTE

Jeremías és consultat

(C. XLII.) 1
l s'acostaren tots els caps de les tropes i Joa-

nan, fill de Caree, i Jezonias, fill d'Osaías, i tot el poblé del més

petit al més gran, 2
i digueren al profeta Jeremías: «Que el nostre

prec siguí davant teu. Intercedeix a favor nostre prop de Jahvé,

ton Déu, a favor de tota aquesta romanalla; puix, d'entre molts,

pocs restem, com els teus ulls ens veuen. 3 Que ens mostri

Jahvé, ton Déu, el camí peí qual hem de caminar i el que hem de

12. —Estany de Gabaon. A cinquanta com en XLIII, 2. No sabem si aquest
estadis de Jerusalem ; cf. II, Rg. II. personatge portava més d'un nom, o si

1 .—Je~oniasfi¡l d* Osa'ias. EnXL, 8 Je- es tracta d'un error de copista,

zonias és anomenat «fill del Maacatí»; Malgrat tot, es dirigeixen cap a Egipte
els LXX llegeixen en aquest indret i s'enduen Jeremias i el seu secretari

« Azarias fill de Maasias » exactament Baruc.



i>8 JEREMIAS - XLII, 4- 6

fer.» 4
I el profeta Jeremías els digué: «He sentit;heus ací que jo inter-

cediré prop de Jahvé, el vostre Déu, com heu dit; siguí la que es vulgui

la paraula que Jahvé respondrá per a vosaltres, us la faré saber sense

amagar- vos-en res.» 5
Ells llavors digueren a Jeremías: «Siguí Jahvé

contra nosaltres testimoni de veritat i de fidelitat, si no ens cap-

tenim segons tota paraula que et trametrá per a nosaltres Jahvé, ton

Déu. G Sigui bona sigui dolenta, nosaltres escoltarem la veu de

Jahvé, el nostre Déu, al qual nosaltres t'enviem ; a ñ* que ens esde-

vingui bé, si escoltem la veu de Jahvé, el nostre Déu.»

Resposta del Profeta

7 S'esdevingué, dones, que al cap de deu dies fou la paraula

de Jahvé a Jeremías; 8
i crida Joanan, fill de Caree, i tots els caps de

les tropes que eren amb ell, i tot el poblé, del més petit al més

gran, 9
i els digué: Així parla Jahvé, Déu d'Israel, a qui m'heu

enviat perqué la vostra súplica fos acceptable davant d'Ell. 10 Si

continueu habitant en aquest país, us edificaré i no enrunaré, us

plantaré i no us desarrelaré ; car era penedeixo del mal que us he

fet.
11 No heu de témer el rei de Babilonia, del qual vosaltres

sou temorosos; no l'heu de témer— oracle de Jahvé— , perqué amb

vosaltres sóc jo per salvar-vos i per alliberar-vos de la seva má.
12 Us faré misericordia, i s'apiadará de vosaltres i us deixará habitar

en el vostre sol.
13 Pero si vosaltres dieu: « No volem habitar en

aquest país! », de manera que no obeiu la veu de Jahvé, el vostre

Déu, u dient: «Res d'aixó ! Car anirem aterres d'Egipte, per no

veure més la guerra, no sentir més la veu de la trompeta, i no ens

mancará el pa, i allá habitarem, »
15 ara, dones, romanalla de Judá,

escolta la paraula de Jahvé : Així parla Jahvé deis exércits, Déu

d'Israel : Si gireu els vostres esguards a Egipte per adrecar-vos-hi,

i si hi entreu per habitar-hi, 16 s'esdevindrá que el glavi que vos-

altres temen us atenyerá, allí en el país d'Egipte, i la fam que us

16. — Llunv de trobar la pau que frir grans calamitats i finalment la

desitgen, a Egipte hauran de so- mort.



JEREMIAS -XLII, 17-XLIII, 5 159

espaordeix s'arrapará a vosaltres, allí, a Egipte; i allí morireu.

17
1 s'esdevindrá que tots els homes que giren llur hq per entrar

a Egipte a habitar-hi, morirán de glavi, de fam i de pesta, i ni

un será escápol, ni un defugirá la dissort que jo faré venir sobre

ells.
18 Puix que així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel: Com

s'escampá la meva ira i el meu furor sobre els habitants de Jeru-

salem, així s'escampará el meu furor sobre vosaltres si entreu a

Egipte, i esdevindreu execrado i horror, maledicció i oprobi, i no

veureu mai més aquest lloc.

19 Ha pariat Jahvé sobre vosaltres, oh romanalla de Judá : No
entreu a Egipte. Sapigueu bé que testifico entre vosaltres avui,

20 que us feu el mal vosaltres mateixos. Car vosaltres m'heu enviat

a Jahvé, el vostre Déu, dient: Intercedeix a favor nostre prop

de Jahvé, el nostre Déu, i tot alió que dirá Jahvé, el nostre Déu,

així comunica'ns-ho i ho farem :

21
1 us ho he comunicat avui, i no

heu escoltat la veu de Jahvé, el vostre Déu, per tot el que m'ha tra-

més a vosaltres.
22

1 ara sapigueu ben bé que morireu de glavi, de

fam i de pesta en el lloc on us plau d'adre$ar-vos per habitar-hi.

OBSTINACIÓ DEL POBLE

(C. XLIII.) 1t
l s'esdevingué que quan Jeremías hagué acabat de

dir a tot el poblé totes les paraules de Jahvé, llur Déu— totes aque-

lles paraules per les quals l'havia enviat a ells—
,

2 digueren Azadas,

fill d'Osa'fas, Joanan, fill de Caree, i tots els homes insolents, a Je-

remías : «Dius mentida tu : Jahvé, el nostre Déu, no t'ha enviat a

nosaltres per dir : No entreu a Egipte per habitar-hi !

3 Ans és Baruc,

fill de Nerias, que t'instiga contra nosaltres, amb el fi de lliurar-

nos en má deis caldeus perqué ens matin i ens deportin a Babilonia.»

4 Així Joanan, fill de Caree, i tots els caps de les tropes i tot el

poblé no escoltaren la veu de Jahvé, de restar en país de Judá.
5
I

Joanan, fill de Caree, i tots els caps de les tropes prengueren

2.— Cf. XLII, 1, nota.
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tota la romanalla de Judá, que havien tornat de totes les nacions on

havien estat dispersats, per habitar a la térra de Judá,
6
els homes,

les dones i els infants, les filies del rei i totes les persones que Na-

buzardan, capitá de la guardia, havia deixat amb Godolias, fill d'Ahi-

cam, fi!l de Safan, i així mateix el profeta Jeremías, i Baruc fill de

Nerias; 7
i entraren enterra d'Egipte, perqué no escoltaren la veu

de Jahvé, i arribaren fins a Tafnis.

Nabücodonosor colpirá Egipte

8
I fou paraula de Jahvé a Jeremías, a Tafnis, dient:

9 Pren amb

la teva ma pedrés grosses i enfonsa-les, contemplant-ho els bornes

de Judá, en l'argila del forn de nijols que hi ha al portal del

palau de Faraó a Tafnis. 10
1 els dirás: Així parla Jahvé deis

exércits, Déu d'Israel : Heus ací que jo enviaré a cercar Nabücodo-

nosor, rei de Babilonia, el meu servent, i establiré el seu tron sobre

aqüestes pedrés que he enfonsat, i estendrá sobre aqüestes el seu

tapís.
1

1

Ell vindrá, colpirá la térra d'Egipte: qui és per a la mort,

anirá a la mort; qui per a l'esclavitud, a l'esclavitud ; i qui per a

l'espasa, a l'espasa.
12 Calará foc a les cases deis déus d'Egipte, les

abrusará i els durá en exili; es vestirá del país d'Egipte, com es vesteix

un pastor del seu mantell, i en sortirá en pau. 13 Esmicará els obe-

liscs de la casa del Sol que hi ha al país d'Egipte, i amb foc cremará

les cases deis déus d'Egipte.

8. — Déu ordena al Profeta que per blir-hi el seu tron, com un dominador
una acció simbólica predigui la submis- que ha vencut els seus enemics.

sió d'Egipte ais caldeus. 12. — Es vestirá del país ¿'Egipte.

9. — En Vargiia del forn de nijols. Després d'haver destruit els temples
Altres tradueixen : « En el fang, en el egipcis se n'endurá el que més li abe-

paviment». Vg. : «En la volta (o en lleixi.

la cripta) que hi ha sota el mur de 13. — Esmicará els obeliscs de la casa

rajols ». — En les exploracions tetes a del Sol. Obeliscs pot traduir-se també
Tell Defenne — l'antiga Tafnis — pre- amb Vg. « estatúes » — Els LXX afe-

cisamen: davant de la torre construida geixen « que hi ha a (la ciutat de)

en temps del faraó Psammétic, s'han Un».
trobat grosses pedrés sota el paviment La profecía s'acomplí : Nabucodo-
fet de rajols. (Dublin Review, 1 886, II, nosor, l'any 37 del seu regnat, envai

págs. 460-46 1, citar per Kn'akknbaukk). Egipte, vencé el faraó i se'n torna

10. — Estendrá el seu tapís. Per esta- carregat de botí.
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XII. EN L'OCASIÓ D'UNA FESTA IDOLÁTRICA A EGIPTE

La idolatría causa de la dissort present

(C. XLIV.) J Paraulaque fou a Jeremías per a tots els jueus

que habitaven al país d'Egipte, que habitaven a Mígdol, a Tafnis, a

Nof i a la regió de Patros, dient :

2 Així parla Jahvé deis exércits,

Déu d'Israel : Vosaltres heu vist tota la malauranca que he fet venir

sobre Jerusalem i sobre totes les ciutats de Judá; i heus-les aquí avui

día desertes, sense habitants. 3 Per rao del mal que aquells practi-

caren per provocar-me a ira, anant a cremar encens i servint déus

estrangers que no havien conegut ni ells, ni vosaltres, ni els vostres

pares. 4
I vaig enviar-los tots els meus servents, els profetes, des del

matí els enviava per dir: «No feu aquesta abominació que de-

testo»; 5 pero no escoltaren ni pararen l'orella per tornar enrera

de llar maldat i per no cremar encens ais déus estrangers. 6 Per

aixó s'escampá el meu furor i la meva ira i s'encengué contra les

ciutats de Judá i les places de Jerusalem, i esdevingueren desert i

desolació com són en el dia d'avui.

Que els jueus establerts a Egipte es converteixin

7
I ara així parla Jahvé Déu deis estols, Déu d'Israel: ¿Per qué

vosaltres cometeu un mal tan gran contra vosaltres mateixos, fent

exterminar entre vosaltres home i dona, infant i nodrissó, enmig de

Judá, talment que no deixareu de vosaltres cap romanalla? 8 Provo-

cant-me a ira amb les obres de les vostres mans, cremant encens

I. — Poc temps després d'haver-se

establert els emigrats a Egipte, Jeremías
els amonesta per tal d'allunyar-los de

la idolatría. — A Migdol... Mentre uns
s'establiren a la mateixa ratlla fronte-

rera {Migdol, cf. Ex. XIV, 2; i Tafnis),

d'altres s'endinsaren en el país fins a Nof
en hebreu, Vg. Memfis (cf. Is. XIX,
13); i fins a Pairos, l'alt Egipte o Te-
baida.

2-6. — Cástigs que la idolatría ha
atret sobre Judá i Jerusalem.



IÓ2 JEREMIAS -XLIV, 9-17

a déus estrangers en el país d'Egipte, on heu entrat per habi-

tar-hi, per tal de fer-vos exterminar i d'esdevenir maledicció i

oprobi entre totes les nacions de la térra. 9 ¿Es que heu oblidat

els delictes deis vostres pares, i els delictes deis reis de Judá, i els

delictes de les seves mullers, i els vostres delictes i els delictes

de les vostres mullers que foren comesos en el país de Judá i a les

places de Jerusalem? 10 No s'han penedit fins al dia d'avui, ni han

temut, ni han caminat en la meva llei i en els meus preceptes que

vaig posar davant vostre i davant deis vostres pares. 11 Per aixó parla

així Jahvé deis exércits, Déu d'Israel : Heus ací que jo posaré el

meu esguard sobre vosaltres per a dissort i per exterminar tot Judá.
12

1 prendré la romanalla de Judá i aquells que posaren llur esguard

en Egipte per anar-hi a habitar; i morirán tots sobre la térra

d'Egipte : cauran de glavi, de fam deperiran, del més petit fins

al més gran ; de glavi i de fam morirán, i serán execració, hor-

ror, maledicció i oprobi. 13
1 visitaré els qui habiten en térra

d'Egipte com vaig visitar Jerusalem, amb el glavi, la fam i la pesta.

14
1 d'entre la romanalla de Judá i deis qui anaren a habitar allá en

térra d'Egipte no hi haurá qui sigui escápol ni qui resti vivent per

poder tornar al país de Judá, on glateix l'ánima llur per tornar a

habitar; car no tornaran, llevat d'alguns escápols.

RESPOSTA DEL POBLE

15 Respongueren llavors a Jeremías tots els homes que sabien que

llurs mullers cremaven encens ais déus estrangers i totes les dones

que eren presents — un gran aplec— , i tot el poblé que habi-

tava en térra Egipte, a Patros, i digueren :

16 «La paraula que ens

has dit en nom de Jahvé, no volem escoltar-te-la. 17 Ans corn-

il, Am. ix, 4.

9. — De les vostres mullers. LXX : 15. — La resposta palesa l'obstinació

«Deis vostres dirigents». deis jueus idolatres. — Un gran aplec.

11. — Posaré el meu esguard. Lit. « la És probable que Jeremías es presentés

meva fac. » ; indica la resolució, el pro- al poblé mentre es preparava o s'estava

pósit ferm de castigar-los. celebrant una festa idolátrica.
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plirem tota paraula que és eixida de la nostra boca, de cremar encens

a la reina deis cels, i de vessar a ella libacions, com hem fet nosal-

tres, els nostres pares, els nostres reis i els nostres princeps, a les

ciutats de judá i a les places de Jerusalem. Aleshores ens sadollavem

de pa, estávem contents i malauranca no véiem. 18 Quan, d'encá

que cessárem de cremar encens a la reina deis cels i de vessar liba-

cions, ens ha mancat tot i som morts de glavi i de fam. 10
¿I si nos-

altres cremem encens a la reina deis cels i vessem libacions, per

ventura sense els nostres marits preparem per a ella coques r.mb la

seva efigie i li vessem libacions?»

Nova exhortació de Jeremías

20
1 parla Jeremias a tot el poblé, ais homes i a les dones i a tota

la gent que li havia respost, per dir:
21 «'¿Que per ventura l'encens

que vosaltres heu cremat a les ciutats de Judá i a les places de Je-

rusalem, vosaltres i els vostres pares, els vostres reis i els vostres

princeps i el poblé del país, no se n'ha recordat Jahvé i no li ha

pujat al cor? 22
1 Jahvé no pogué resistir mes, davant la maldat

de les vostres accions i davant les abominacions que cometéreu, i

així el vostre país ha esdevingut desert, horror i maledicció, sense

cap habitant, com en el dia d'avui. 23 Perqué heu cremat encens i

pecat contra Jahvé, i no heu escoltat la veu de Jahvé i no heu caminat

en la seva llei i en els seus preceptes i en els seus testimonis, per

aixó us ha arribat aquesta dissort, tal com en el dia d'avui.»

24
I digué Jeremias a tot el poblé i a totes les dones: «Escolteu la

paraula de Jahvé, oh vosaltres tots de Judá, que sou en térra d'Egipte.

25 Així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel, dient : Vosaltres, i les

vostres dones, ho heu proclamat amb la vostra boca i ho heu acom-

plert amb les vostres mans, dient : Ben bé complirem els nostres vots

19. — La reina deis ceh. Cf. V, 18. afirmat (v. 18), sino únicament en la

20 - 23 .
— La causa de les calamitats idolatría que Jahvé no pogué reustir mes.

que afligeixen el poblé d'Israel no ha 25. — Cert, ratifiquen... El Profera

d'ésser cercada en l'abandonament del parla en sentit irónic, com si digués

cuite a la reina deis cels, com ells han «pero ja en veureu les conseqüéncies ».
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de qué férem promesa, de cremar encens a la reina deis cels i de

vessar a ella libacions. Cert, ratifiqueu els vostres vots
;
cert, acom-

pliu els vostres vots.
26 Per aixó escolteu la paraula de Jahvé, oh

vosaltres tots els de Judá, que habiteu en térra d'Egipte. Heus ací

que jo juro peí meu gran nom, diu Jahvé, que no será mai més in-

vocat el meu nom per boca de cap home de Judá, dient : «Per la vida

del Senyor Jahvé ! » en tot el país d'Egipte. 27 Heus ací que jo estic

vetllant sobre ells peí mal i no peí bé, i tots els homes de Judá

que són en térra d'Egipte deperiran peí glavi i per la fam fins que

siguin anorreats. 28
1 els escápols de l'espasa tornaran del país

d'Egipte al país de Judá, escassos en nombre
;

sabrán, dones, tots

els de la romanalla de Judá, que han vingut a Egipte per habitar-hi,

de qui es verificará la paraula, si la d'ells o la meva. 29
1 aquest

será per a vosaltres el senyal— oracle de Jahvé — ,
que us puniré jo

en aquest lloc, a fi que sapigueu que prou s'esdevindran sobre

vosaltres les meves paraules per a dissort. 30 Així parla Jahvé : Heus

ací que jo lliuro el Faraó Hofra, rei d'Egipte, en má deis seus ene-

mies i en má d'aquells que cerquen la seva vida, com vaig lliurar

Sedecias, rei de Judá, en má de Nabucodonosor, rei de Babilonia,

el seu enemic i que cercava la seva vida.»

XIII. APÉNDIX. MISSATGE DE JEREMIAS A BARUC

(C. XLV.) Paraula que el profeta Jeremías pronunciá sobre

Baruc, fill de Nerias, quan aquest escriví en un llibre aqüestes

paraules de la boca de Jeremías, l'any quart de Joaquim, fill de

Josias, rei de Judá, dient

:

29. — i" aquest será per a vosaltres el

senyal. Els jueus idolatres tindran un
senyal previ de Tacompliment del cás-

tig que Jeremías els prediu : Hofra
(cf. XXXVII, 5) será lliurat en má deis

seus enemics. Notem que la profecía

no diu que hagi de teñir la mateixa fi

que Sedecias, sino que ambdós tindran

una fi terrible.

XLV — Segons l'ordre cronológic,

aquest cap. aniria després de XXXVI,
7; per rao d'ésser un oracle particular

dirigit a Baruc ha estat coHocat després

deis oracles que fan referencia a Judá i
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2 «Així parla Jahvé, Déu d'Israel, sobre tu, Baruc. 5 Has dit : Ai

a mi ! perqué Jahvé afegeix pena al meu dolor. M'afanyo a gemegar

i no trobo repós. 4 Així li dirás: Aixi parla Jahvé: Heus ací, aixó

que havia edificat ho enderroco, i aixó que havia plantat ho des-

arrelo, aixó és, tot el país.
5
I tu, ¿cercarás per a tu grans coses? No

les cerquis. Puix que heus ací que faig venir dissort sobre tota carn

— oracle de Jahvé— ,
pero a tu et donaré la teva vida per botí en

tots els llocs on anirás.»

Israel, abans deis oracles contra les

nacions.

L'argument és breu : Baruc es plany
— potser espaordit pels terribles judicis

divins que ell mateix escriu—
; Jahvé

li respon que encara és més greu la

seva pena d'haver de destruir el poblé

de la seva predilecció; promet que en-

mig de tantes calamitats Baruc salvará

la vida.



CINQUENA PART

ORACLES CONTRA LES NACIONS
(XLVI, i-LI, 64)

(C. XLVI.) *Paraula de Jahvé que fou a Jeremías, profeta, con-

tra les nacions.

I. PRIMER ORACLE CONTRA EGIPTE

2 Per a Egipte : Sobre l'exércit del íaraó Necao, rei d'Egipte,

que era vora el riu Eufrates a Carcamís, i que Nabucodonosor, rei de

Babilonia, colpí l'any quart de Joaquim, fill de Josias, rei de Judá:
8 Prepareu pavés i broquer,

i llanceu-vos al combat;
4 junyiu els cavalls

XLVí. — Els oracles de Jeremías no
són solament adrecats contra el seu

poblé, sinó també contra les nacions

estrangeres. Jahvé, dones, hi apareix

com a Déu transcendent, creador de
l'univers i que estén el seu domini so-

bre totes les nacions ; no com un Déu
nacional, l'acció del qual sigui limi-

tada per altres déus, ans tot altre cuite

desapareixerá, i restara només el de

Jahvé.
Reprén ací l'argu.ment exposat en for-

ma més general en el cap. XXV, 15-38.

El primer grup d'oracles prediu el cástig

que la justicia divina iniligirá ais egip-

cis, ais filisteus, ais moabites, ais

ammonites i ais idumeus
;
segueix la

punició de Damasc, de les tribus de

Cedar, d'Elam; o sigui de tot el país

comprés entre el Nil i l'Eufrates. El

segon grup de profecies va contra Ba-
bilonia: després que l'imperi babilónic

haurá servit d'instrument de la cólera

divina, ell mateix será enderrocat, en
cástig de la seva idolatría.

2. — Necao. Era íill de Psammétic I;

regná des de l'any 6 1 1 al 595 a. J. C.

Aquest Faraó posa el rei Joaquim en el

tron de Judá. — Carcamís. Cf. Is. X,

9, nota.

3. — Descriu poéticament l'exércit

egipci en una expedició fora del seu

país; tot d'una, pero, recula i es cobreix

d'ignomínia.
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i munteu, cavallers

;

arrengueu-vos els elms;

febriu les llances,

revestiu-vos les cuirasses

!

6 ¿Per qué els veig consternats,

girant-se cap enrera?

Llurs prócers són colpits,

fugen rápidament i no giren la cara

!

Terror a l'entorn— oracle de Jahvé.

6 L'ágil no s'escapi,

ni es salvi el procer

!

A septentrió, a les vores del riu Eufrates,

ensopeguen, cauen

!

7 ¿Qui és aquest que puja com el Nil,

com a rius les seves aigües s'agiten?

8 És Egipte : puja com el Nil

i com rius s'agiten les aigües.

I diu : Pujaré, recobriré la térra,

destruiré la ciutat i els qui hi habiten

!

9 Que pugin els cavalls

i s'enfolleixin els carros !

Que surtin els prócers,

etíops i libis que empunyen l'escut,

i lidis que empunyen i tiven Tare.

10 Aquest és el dia del Senyor, Jahvé deis exércits,

dia de venjanca per a venjar-se deis seus enemics.

L'espasa devora i es sadolla,

s'abeura de llur sang

!

Car és un sacrifici per a Jahvé deis exércits,

en térra del septentrió, vora el riu Eufrates.

11 Puja a Galaad a cercar bálsam,

verge, filia d'Egipte

!

En va multipliques els reméis,

no hi ha guariment per a tu.
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12 Han sentit les nacions la teva ignominia,

el teu clamor ha omplert la térra

:

que el procer empassega amb el procer,

plegats cauen tots dos.

II. SEGON ORACLE CONTRA EGIPTE

13 Paraula que Jahvé digué al profeta Jeremias, que Nabucodono-

sor, rei de Babilonia, vindria a colpir la térra d'Egipte

:

14 Publiqueu-ho a Egipte, anuncieu-ho a Migdol,

proclameu-ho a Nof i a Tafnis.

Digueu : «Arrenga't i prepara't,

que el glavi devasta al teu entorn !

»

15 ¿Per qué, dones, ha estat prostrat el teu valent?

No es té dret, car Jahvé l'empenyé.

16 Ha multiplicat els qui empasseguen;

i cauen Tun sobre l'altre.

Diuen: «Alcem-nos, tornem al nostre poblé,

i a la térra que és la nostra patria,

lluny del glavi devastador.»

17 Criden allá : «Faraó, rei d'Egipte,

una commoció : ha passat el temps establert.

»

18 Per la meva vida— oracle del Rei,

Jahvé deis exércits és el seu nom :
—

com el Tabor entre les muntanyes,

i com el Carmel per damunt la mar, ha de venir.

i$. — Inscripció del segon oracle.

El país és envait pels exércits de Nabu-
codonosor.

14. — Migdol i Tafnis eren comía
porta d'Egipte venint del costat de Pa-

lestina; Nof (Vg. Memfis), en canvi,

estava situat en el cor del país.

15. — El teu valent. Com que el mot
hebreu pot significar també «bou», els

LXX trad. «el teu Apis».
16. — Lluny del glavi devastador.

Com en XXV, 58; Vg. trad.: «En
preséncia del glavi del colom».

17. — Verset discutit. L'hem traduít

segons l'hebreu actual. Els LXX deixen

sense traducció els mots difícils, com
si es tractés de noms piopis. Entre les

conjectures per a restablir el sentit del

text ens sembla més probable la que
recolza en el siríac : «Anomeneu el

Faraó rei d'Egipte amb el nom de per-

torbador i consumidor del temps.»
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19 Fes-te els arreus per al captiveri,

habitant, filia d'Egipie,

perqué Nof esdevé un desert,

arruinada, sense habitants.

20 Una jónega molt bella és Egipte;

un távec ve, ve del septentrió.

2l Ádhuc els seus mercenaris enmig d'ella,

són com vedells engreixats;

car ells també giren l'esquena,

fugen plegats, no resisteixen,

que el dia de llur capolament ve sobre ells,

el temps de llur cástig.

82 La seva veu és com el serpent que se'n va;

car ells avancaran amb forca,

i amb les destrals vindran a ella,

com uns llenyataires.

25 Abateu el seu bosc— oracle de Jahvé—

,

perqué no es pot explorar

!

Car s'han multiplicat més que les llagostes,

no hi ha per a ells un nombre.
24 S'ha avergonyit la filia d'Egipte,

ha estat lliurada a má d'un poblé nórdic.

25 Parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel : Heus ací quejo puniré

Amon de No, i Faraó, i Egipte, i els seus déus i els seus reis

;

Faraó i els qui en ell confien. 26
1 els lliuraré a má d'aquells que

cerquen llur vida, i en má de Nabucodonosor, reí de Babilonia, i en

má deis seus servents. I després d'aixó será habitada com en els

dies antics— oracle de Jahvé.

27 Pero tu no temis, servent meu, Jacob;

ni t'espantis, Israel

!

27, Is. xliii, 1; xuv, 2.

22. — Que se'n va. LXX : «que — No et deixaré del tot impunit. O sigui,

xiula». rebrás algún cástig, que no será pero
27-28. — L'oracle contra Egipte es definitiu, car — afirma solemnement—

clouambunfalaguerauguriperalsrael. amb tu sóc jo, s'entén «per salvar-te»,

I2-XNTIC TESTAME NT IX
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Car heus ací que jo et salvo en térra llunyana,

i la teva níssaga de la térra del seu exili

;

tornará Jacob i descansará,

apaivagat, i sense qui el contorbi.

Tu no temis, servent meu, Jacob,

— oracle de Jahvé — car amb tu sóc jo;

car faré extermini de totes les nacions

entre les quals t'he dispersat

;

pero de tu no faré extermini,

sinó que et castigaré segons judici,

i no et deixaré del tot impunit.

III. ORACLE CONTRA ELS FILISTEUS

(C. XLVII.) *Paraula de Jahvé que fou al profeta Jeremías, so-

bre els filisteus, nbans que Faraó hagués colpit Gaza.
3 Així parla Jahvé :

Heus ací, aigües pugen del septentrió,

i esdevenen torrent que es desborda;

inunden la térra i la seva plenitud,

la ciutat i els qui l'habiten

:

clamen els homes i udolen

tots els habitants de la térra.

3 Al brogit deis unglots deis seus cavalls fogosos,

al soroll deis seus carros, al brunzit de les seves rodes,

els pares no es giren cap ais filis,

per defalliment de les mans

;

4
a causa del dia que ve,

com afegeix en el passatge paraUel de citno hauria estat en condicions de po-

XXX, 10- 1 1 . sar setge a Gaza. — Vegeu en I Rg. VI,

1. — Inscripció de l'oracle. Manquen 17, les ciutats principáis deis filisteus.

dades históriques que permetin de deter- 4. — Tir i Sidon. Cf. Is. XXIII, 4,

minar amb precisió el temps d'aquesta nota. — Villa de Caftor. D'on eren ori-

profecia; probablementfou feta abans de ginaris els filisteus, segons Dt. II, 23

la batalla de Carcamís, car drsprés l'exér- i Ara. IX, 7. Aquesta illa era proba-
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per a destrucció de tots els filisteus,

i capolament de Tir i Sidon,

tots els aliats que resten

;

car Jahvé destruirá els filisteus,

les restes de Tilla de Caftor.

5 Gaza s'ha ragut la testa,

emmudida és Ascalon,

i la resta de llur valí.

¿Fins a quan et farás incisions a la pell?

6 Ah ! glavi de Jahvé,

¿fins a quan no t'aturarás?

Fica't dins la teva beina,

reposa, apaivaga't.

7 ¿Com t'aturarás?

Si Jahvé li ha donat ordres

contra Ascalon i contra la costa del mar

:

aquí l'ha destinat.

IV. ORACLE CONTRA MOAB

(C. XLVIII.) X A Moab.

Així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel

:

Ai a Nebó, que fou devastada

!

Fou avergonyida, fou presa Cariataím

;

fou avergonyida la ciutadella, i abatuda

;

blement Creta, no Xipre ni les costes

del Delta. St Jeroni trad : «les illes de

Capadócia».

5 .
— La resta de llur valí. LXX : «Els

que resten deis Enacim». — Et farás...

Cf. XLI, 5.

6. — Escaient figura poética : el Pro-

feta parla en ñora deis filisteus castigats.

El glavi de Jahvé no s'aturará, car el

decret diví és immutable.
XLVIIÍ. — Altres profetes, principal-

ment Isaías (Is. XV-XVI) , han profetit-

zat contra els Moabites, tradicionaiment

enemics d'Israel; Jeremias repeteix

bona part deis oracles ja dits i enca-
ra no acomplerts. — Cadascuna de les

estrofes en qué es pot considerar di-

vidida aquesta profecía acaba amb la

fórmula: Oracle de Jahvé.

Per a les notes geográfiques que ací

manquen, vegeu Is. XV i XVI.
1. — Cariataím. Ciutat assignada a

la tribu de Rubén. Nm. XXXII, 37. —
La ciutadella. Alguns autors interpre-

ten el mot hebreu «Misgab», com si

es tractés d'una ciutat.
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2
ja no existeix la gloria de Moab!

A Hesebon, han maquinat contra ella

:

Anem, suprimim-la d'entre les nacions.

També, Madmén, emmudirás,

darrera teu camina el glavi.

3 Un crit xiscla d'Horonaim
j

devastació, i gran capolament.
4 Moab és trossejada;

es sent el clam fins a Segor.

5 Cert, a la pujada de Luit,

hi ha plors, la pugen plorant

;

cert, a la davallada d'Horona'ím

es senten crits de consternació.

6 Fugiu, salveu la vostra vida,

sigueu com el ginebre en el desert

!

L'exili

7 Cert, ja que has confiat en les teves obres i en els teas tresors

també tu serás presa;

sortirá Camos cap a l'exili,

i el seus sacerdots i els seus princeps tots junts.

8 Pervindrá el devastador a cada ciutat,

cap ciutat no s'escapará

;

destruida será la valí, saquejada la plana,

com ho ha dit Jahvé.

9 Doneu ales a Moab perqué prengui bé el vol;

les seves ciutats serán desolació,

sense ningú que hi habiti

!

6. — Com el ginebre. Cf. XVII, 6. conserven l'hebraisme i no depenen per

7. — Camos. Déu de la guerra; a tant d'un text distint, encara que no en
causa d'aquest ídol els moabites són copsaren el sentit. Vg. : «Doneuflorsa
anomenats «el poblé de Camos». Moab, perqué eixirá florint». LXX

:

Nm. XXI, 29; II Rg. XI, 7. «Doneu signes a Moab, perqué será

9. — Doneu ales. Per tal que pugui percudida»,
fugir rápidament. Les antigües versions
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10 Maleít qui fa 1'obra de Jahvé amb negligencia,

i maleít qui atura el seu glavi de la sang

!

11 Quiet resta Moab des de la seva jovenesa

i tranquil sobre els seus solatges;

no íbu trasbalsat de vas en vas,

a exili no fou endut

;

per aixó resta en ell el seu bevent,

la seva olor no s'ha esbravat.

12 Per aixó heus ací que vénen dies— oracle de Jahvé—

,

en qué li enviaré trasbalsadors per trasbalsar-lo

:

buidaran els seus vasos,

trencaran els seus cántirs.

13
1 Moab s'avergonyirá de Camos,

com la casa d'Israel s'avergonyí

de Betel, la seva confianca.

Les ciutats devastades

14¿Com podeu dir: «Nosaltres som valents,

homes forts per a la batalla ?

»

15 Es devastat Moab i les seves ciutats,

la flor del seu jovent davalía a l'escorxador

!

— Oracle del Rei, Jahvé deis exércits és el seu nom.
16 S'acosta el desastre de Moab,

la seva ruina s'afanya molt.

17 Feu-li condol, tots els seus veins,

i tots els qui coneixeu el seu nom, digueu

:

Com fou trencat el bastó de poder,

el ceptre de magnificéncia

!

10. — i!obra de Jahvé. El cástig de- 15.— Versetdiversament interpretat.

cretat contra els moabites. Acceptem la versió de Vg., ben fona-

n. — Moab ha viscut sempre tran- mentada en l'hebreu i d'acord amb el

quilla, sense exilis, com el vi que no ha context.

estat mai trasbalsat. 17.— Feu-li condol. LXX: «Sacsegeu

13. — Betel. Lloc del regne de Judá per ella » la testa, en senyal de menys-
on els israelites adoraren el vedell d'or preu. — Bastó, ceptre. El poder, la in-

que hi dregá Jeroboam. III. Rg. XII, 29. dependencia.
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18 Davalía de la teva esplendor i asseu-te en el sol árid,

oh filia que habites Dibon

;

perqué el devastador de Moab puja contra tu,

abat els teus baluards.

19 Al llarg del camí atura't i esguarda,

oh habitadora d'Aroer,

pregunta al fugat i a l'escápol,

digues : «¿Qué s'ha esdevingut?»

20 Moab s'ha avergonyit, car ha estat abatut

;

udoleu, crideu

!

Publiqueu vora l'Arnon,

que Moab és devastat!

21 El judici ve sobre la térra del pía:

sobre Helon i sobre Jasa,

22 sobre Mefaat i sobre Dibon;

sobre Nebó, sobre Bet-diblataim,

23 sobre Cariataím, sobre Bet-gamul,
24 sobre Bet-maon, sobre Cariot i sobre Bosra;

sobre totes les ciutats de la térra de Moab,

les llunyanes i les próximes.

25 És tallat el corn de Moab,

i el seu brac, trencat— oracle de Jahvé.

19. — Aroer. Mot que significa «gi-

nebre». Cf. XVII, 6, nota. Ciutat

atribuida a la tribu de Gad (Nm.
XXXII, 34), situada a la riba septen-

trional de l'Arnon, riu principal del

país deis moabites.

2 1 . —Helon . Ciutat desconeguda, que
no pot ésser identificada amb l'homó-
nima de la tribu de Judá. Jos. XV, 5

1.

—

Jasa (escrita també Jassa o Jahás). Ve-
geules notes a Dt. II, 32; Nm. XXI,
23 i Jos. XIII, 18. — Mefaat. Ciutat no
identificada. Cf. Jos. XIII, 18, nota.

Aqüestes ciutats estaven situades a la

plana, al nord de 1'Arnon.

22. — Bet-diblata'im. Ciutat esmen-
tada a Téstela de Mesa; potser és la

mateixa esmentada en Nm. XXXIII, 47,
amb el nom d'Helmon-diblataim.

23. — Bet-gamul. Ciutat altrament

desconeguda; Bet-maon o Baal-meon,
esmentada també a Téstela de Mesa.

Nm. XXXII, 38.

24. — Cariot. Alguns Tidentifiquen

amb Ar-Moab, la capital. Ara. II, 2,

nota. — Bosra. Diverses ciutats han
portat aquest nom (Is. XXXIV, 6; Jr.

XLIX, i 3). L'esmentada aquí és potser

la mateixa que « Bósor, al desert, en

térra de planell». Dt. IV, 43, nota;

Jos. XX, 8.

25. — Corn. Forca, abundor, orgull.

— Braf. Poder.



JEREMIAS - XLVIII, 26-32 175

La supérbia calcigada

26 Embriagueu-lo, car s'ha engrandit contra Jahvé

;

que es rebolqui Moab en el seu vómit,

i esdevingui una riota també ell

!

27 ¿Israel no ha estat per a tu una riota?

¿Ha estat sorprés entre Uadres,

que quan parles d'ell mous el cap ?

28 Deixeu les ciutats, feu vida a les roques,

habitants de Moab, i sigueu com el coiom

que ta el seu niu en els fenents de les penyes.

29 Hem sentit la supérbia de Moab

— el molt soberguejant—

,

la seva altivesa, la seva supérbia,

la seva inflor i l'urc del seu cor.

30
Jo conec— oracle de Jahvé—
la seva insolencia i els seus vans discursos

;

en vanitat obraren.

Compassió del Profeta

31 Per aixó sobre Moab udolo,

sobre Moab tot sencer m'exclamo,

per la gent de Quir-Harés gemego !

32 Amb el plor de Jazer ploro per tu,

oh vinya de Sibmá;

els teus sarments passaven la mar,

fins a la mar de Jazer atenyien.

29, Is. xvi, 6.

31. — En l'oracle paraHel, Isaías (Is. senyal de dol». Vg.: « Els homes de

XVI, 7) invita Moab a plorar, mentre la muralla de rajols que es lamen-
que ací Jeremías mateix plany com- ten».

mogut la futura ruina del poblé veí 32. — £7$ teus sarments passaven la

d'Israel. — Quir-Harés. Aquest nom de mar. El mor «mar» de l'hebreu s'ha

ciutat no fou ben compres. Els LXX d'entendre «aigües, esíany». Els LXX
trad.: «Els homes que s'arranen en ometen«mar».
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Sobre la teva collita i la teva verema,

el devastador s'ha llancat.

33 S'ha perdut el goig i l'alegria

en els vergers i a la térra de Moab

;

he estroncat el vi deis cups;

ja no es trepitja amb gatzara,

la gatzara no será gatzara.

34 Peí clam d'Hesebon, fins a Elealé,

fins a Jasa donen llur veu

;

de Segor fins a Horonaim,

Eglat-Xelixiá

;

car fins les aigües de Nimrim

són desolades

!

35
1 acabaré a Moab— oracle de Jahvé —

,

amb el qui puja al lloc alt,

i el qui crema encens ais seus déus

!

36 Per aixó el meu cor per Moab

com una flauta gemega,

i el meu cor pels homes de Quir-Harés

com una flauta gemega

!

Car l'estalvi que feren, l'han perdut.

37 Car totes les testes són ragudes,

i totes les barbes són tallades,

en totes les mans hi ha incisions,

i sobre tots els lloms cilicis.

88 En tots els terrats de Moab, i en les seves places,

pertot hi ha condol

;

perqué jo he esmicat Moab,

com un atuell que no plau— oracle de Jahvé.

89 Ai! com és esbocinat! Udoleu!

33, Is. xvi, 10.— 37, Is. xv, 2; Ez. vii, 18.

33. — La gateara. El cant deis vere-

madors ha perdut la seva alegría o ha
estat substituit per l'alarit de guerra.

34. — Eglat-Xelixiá o « Eglat la ter-

ca ». També ací St. Jeroni trad. : « ve-

della de tres anys». Cf. Is. XV, 5,

nota.

35.—El cuite idolátric desapareixerá.
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Ai ! com Moab gira l'esquena amb deshonra !

I será Moab la riota

i l'horror de tots els seus ve'íns.

Refús de Moab. Será perdonat

40 Car així parla Jahvé :

Heus ací, com una águila vola

i estén sobre Moab les seves ales.

41 Son preses les ciutats i els baluards conquerits,

i és el cor deis valents de Moab aquell dia

com el cor d'una dona que infanta.

42 Será destruít Moab com a poblé,

perqué contra Jahvé s'engrandí.

45 Terror i fossa i filat

sobre tu, habitant de Moab ! — oracle de Jahvé.
44 Qui fuig davant del terror,

caurá dins la fossa;

i qui puja de dins la fossa,

será pres en el filat

!

Car faré venir tais coses sobre Moab

en l'any del seu cástig— oracle de Jahvé.
46A Pombra d'Hesebon s'aturaran

sense forces, escápols

;

cert, un foc sortirá d'Hesebon

i una flama del mig de Sehon

;

i devorará el flanc de Moab,

i el bescoll deis filis del tumult.

46 Ai de tu, Moab !

Está perdut el poblé de Camos

;

44, Is. XXIV, I».

45. — A Tombra d'Hesebon, cercan t coma la victoria d'Israel sobre Seon, rei

protecció, s'aturaran. — Un foc, una deis amorreus, dominador de Moab.

—

flama. Repeteix amb lleugeres variants Flanc, bescoll. Ho devorará tot, sense

el passatge de Nm. XXI, 28, on es deixar res. Nm. XXIV, 17.
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perqué són enduts els teus filis captius,

i les teves filies captives.

47 Tanmateix faré tornar els exiliats de Moab,

a la fi deis dies— oracle de Jahvé.

Fins aquí el judici de Moab.

V. ORACLE CONTRA ELS AMMONITES

(C. XLIX.) ^ls filis d'Ammon.

Així parla Jahvé

:

¿Es que no té filis Israel,

és que hereu no té ?

¿Per qué dones Melcom ha heretat Gad,

i el seu poblé habita a les seves ciutats?

2 Per aixó heus ací que vénen dies— oracle de Jahvé—

,

en qué faré retrunyir contra Rabbat deis filis d'Ammon

el crit de guerra.

I esdevindrá un munt de ruñes,

i les seves filies serán incendiades.

I Israel será fet hereu deis seus hereus,

— oracle de Jahvé.

3 Udola, Hesebon, car Hai fou devastada

;

gemegueu, filies de Rabbat,

cenyiu-vos cüicis, planyeu-vos,

i aneu errants entre els marges

;

47. — El judici. El decret amb qué
Jahvé ha condemnat els moabites.

XLIX. — Els ammonites eren també
tradicionalment enemics d'ísrael. Entre

els molts greuges d'elis rebuts, el Pro-

feta esmenta especialment el d'haver-se

apoderat de la regió assignada a la tribu

de Gad (i part de Rubén i de Manassés)
quan Teglatfalassar s'endugué part del

poblé en exili. I Par. V, 6; IV Rg. XV, 29

.

2. — Melcom. Divinitat deis ammo-

nites. El Targum trad. «llur rei», pero
en aixó discrepa de totes les antigües

versions. — Rabbat. Cf. Am. I, 14,

nota. — Les seves filies. Les ciutats de

l'entorn.

3 — Hai. No es pot identificar amb
la ciutat del mateix ñora, prop de la qual

Abraham planta la seva tenda i que

Josué prengué després de Jericó. Vegeu
Gn. XII, 8; Jos. VII, 2; IX, 3 ; Is. X,
28 i les notes corresponents.
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car Melcom se n'anirá a Pexili,

els seus sacerdots i els seus princeps plegats.

4 ¿Per qué et glories de les valls?

Fértil és la teva valí,

oh filia rebel;

refiada deis teus tresors,

deies : «¿ Qui vindrá contra mi?»
5 Heus ací que faig venir sobre tu el terror,

— oracle del Senyor Jahvé deis exércits—

,

de tots els teus voltants

;

sereu allunyats, cadascun de dret al seu davant,

i no hi haurá qui aplegui els escápols.

6 Pero després d'aixó faré tornar els exiliats deis filis d'Ammon
— oracle de Jahvé.

VI. ORACLE CONTRA ELS EDOMITES

7 A Edom.

Aixi parla Jahvé deis exércits

:

¿Es que ja no hi ha saviesa a Teman?

¿S'ha esvait el consell deis prudents,

s'ha escolat Uur saviesa?

8 Fugiu, partiu, feu vida en amagatalls,

habitants de Dedan,

perqué faig venir la ruina sobre Esaú,

el temps de llur cástig.

9 Si vénen veremadors a tu,

no deixaran gotims

;

6. — Com abans a Moab (XLVII, 47)
Poracle promet a Araraon misericordia

i perdó.

7. — El poblé d'Edom és anomenat
poéticament Esaú, car els edomites eren

descendents del germá de Jacob (Nm.

XX, 14); és dones un poblé molt afí ais

jueus. — Aquest oracle contra Edom té

molta semblanza al que escriví Abdias.

8. - Teman. Gn. XXXVI, 11, 15;

Job, II, 11, nota. — Dedan. XXV, 25,
nota.
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si vénen lladres de nit,

saquejaran a llur pler.

10 Car jo despullo Esaú,

descobreixo els seus recessos,

i no podrá amagar-se

;

és devastada la seva nissaga, i els seus germans

i els seus veins — i no será més.

n Deixa els teus orfes, jo els faré viure,

i les teves vídues en mi confiaran.

Certesa del cástig

12 Car així parla Jahvé:

« Heus ací que els qui no havien de beure la copa,

ben cert que la beuran,

¿i tu restarles impunit?

Tu no restarás impunit, ans ben cert que beurás

!

13 Car per mi mateix he jurat,

— oracle de Jahvé—

,

que un desert, un oprobi, una solitud,

una maledicció será Bosra,

i totes les seves ciutats serán ruines eternes. »

14 Una nova sentó de part de Jahvé,

i un herald és enviat entre els pobles

:

Reuniu-vos i veniu contra ell,

alceu-vos per al combat

!

16 Car heus ací que et torno petit entre les nacions,

menyspreable entre els homes.
16 El terror t'ha enganyat,

14, Abd. 1.— 16, AbJ. 4.

12. — Els qui no havien de beure la nota; distinta de la ciutat del mateix
copa. Israel, tot i ésser el poblé escollit nom esmentada en cap. XLVIII, 24.

en el qual s'havien de complir les pro- 16. — El terror que causaves ais

fecies, ha begut la copa del cástig. teus enemics t'ha fet creure invenci-

13. — Bosra. Cf. Is. XXXIV, 6, ble.
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l'altivesa del teu cor

;

tu que habites en els fenents del penyal,

i t'aferres al cim deis turons.

Ni que com l'águila posessis endalt el teu niu,

d'allí et faria davallar — oracle de Jahvé.

I Edom será un esbalaíment,

tothom que passará en quedará esbalait

i xiulará veient les seves nafres.

Com el capgirament de Sodoma i Gomorra,

i de les seves veines— diu Jahvé;

no hi habitará cap home,

i cap fill d'home no hi fará estada.

Per designi de Jahvé

19 Heus ací, talment un lleó puja

del fast del Jordá cap a les pletes d'ufana

;

cert, de sobte els en faré sortir,

i ¿qui és l'elegit, per establir-Phi?

Car, ¿qui és com jo? ¿i qui em dicta normes?

¿i quin és el pastor que resisteix davant meu?
20 Escolteu, dones, el designi de Jahvé

que ha decretat per a Edom,

i els seus propósits que ha meditat

contra els habitants de Teman.

Sí, els arrossegaran, com els febles del ramat;

si, llur prat se n'escruixirá.

21 De l'estrépit de llur caiguda tremola la térra;

el clam de la seva veu es fa sentir fins a la mar Roja.

22 Heus ací, com una águila puja i vola,

18, Gn. xix, 24. — 19, lob xli, i.

17. — Esbalaitnenl, o bé «desolació». 21. — Mar Roja. Lit. «Mar de les

18. — Les seves veines. Adama i Se- algues ».

boím. Vegeu Dt. XXIX, 25. 22. — Com una águila... entengui's

20. — Els arrossegaran com si fos- l'enemic.

sin els més febles del ramat.
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i estén les seves ales sobre Bosra;

i és el cor deis valents d'Edom aquell dia

com el cor d'una dona que infanta.

VIL ORACLE CONTRA DAMASC

23 A Damasc.

Confuses són Emat i Arfad,

perqué han sentit una mala nova

;

s'escolen de por ; és talment la mar agitada,

que no pot encalmar-se.

24 Defalleix Damasc, es gira a la fuga,

la por se n'apodera
;
angoixa i dolences

el penetren com una dona que infanta.

25 Ai! ¿com no l'han deixada, la ciutat famosa?

La ciutat de la meva alegría

!

26 Per aixó caurá el seu jovent a les seves places,

i tots els seus homes de guerra callaran aquell dia,

— oracle de Jahvé deis exércits.

27 Encendré un foc en els murs de Damasc,

i devorará els palaus de Ben-Hadad.

VIII. ORACLE CONTRA LES TRIBUS ÁRABS

28A Cedar i ais regnes d'Asor, els quals colpí Nabucodonosor, reí

de Babilonia.

23. — Sota el nom de la capital,

Damasc, és designat el regne de Siria,

que després de moltes vicissituds havia

estat restaurat en temps de Jeremías.

L'oracle no parla d'extermini, sino de

greus calamitats: les ciutats principáis

serán destruides, morirán els seus joves

i els homes de guerra; els palaus reíais

serán lliurats al foc.

25 .— Com no l'han deixada ? O siguí

:

¿Per qué els enemics no l'han respec-

tada, per qué l'han destruida? En Vg.
manca la negació, i el passatge pren un
sentit ben divers: «Com l'han deixada?»

els seus habitants, ¿per qué han aban-
donat la defensa ?

27. — Ben-Hadad. Probablement el

nom d'un reí de Siria.

28.— Cedar. Cf. II, 10. L'Arábia de-

serta. —Asor (Hasor), no pot ésser iden-

tificada amb les ciutats d'aquest nom
citades en Jos. XI, i;XV, 23, 25 inotes;
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Així parla Jahvé

:

Alceu-vos, pugeu contra Cedar,

devasteu els filis d'Orient

!

29 Llurs tendes i llurs ramats siguin presos;

llurs pavellons i tots llurs atuells,

i llurs camells els siguin arrabassats.

I es cridi damunt d'ells : « Terror a l'entorn ! »

30 Fugiu, escapeu lluny,

enfonyeu-vos en amagatalls,

habitants d'Asor— oracle de Jahvé.

Car ha fet un designi contra vosaltres

Nabucodonosor, rei de Babilonia,

un propósit contra vosaltres ha meditat.

31 Alceu-vos, pugeu contra un poblé tranquil,

que viu en seguretat — oracle de Jahvé

;

que no té ni portes ni forrellats,

i que habita solitari.

32
1 siguin llurs camells un botí,

i la munió deis seus ramats, una presa.

I escamparé a tot vent aquests homes de polsos rasos,

de tots costats faré venir llur ru'ína— oracle de Jahvé.

33
1 será Asor un catau de xacals,

un desert per a sempre

;

no hi habitará cap home,

cap fill d'home no hi fará estada.

IX. ORACLE CONTRA ELAM

34 Paraula de Jahvé que fou al profeta Jeremias sobre Elam, al

comencament del regnat de Sedecias, rei de Judá, dient:

Neh. XI, 33; ací designa els árabs

sedentaris, que vivien establement en
llogarrets, per diferenciar-los deis nó-
mades, compresos sota el nom de
Cedar. — L'oracle es limita a predir la

futura invasió, i aconsella que fugin.

31. — Alceu-vos. El Profeta es diri-

geix ais caldeus i els invita a acomplir
el decret de Jahvé.

34. — Elam. Regió situada a la part

oriental del Tigris inferior, en els con-
fins de Babilonia.
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35 Així parla Jahvé deis exércits :

Heus ací que jo trenco Tare d'Elam

el principi de llur potencia.

36
1 faig venir sobre Elam quatre vents,

deis quatre caps del cel,

i els escamparé a tots aquests vents,

i no hi haurá nació on no arribin els fugitius d'Elam.

s7 Esfereiré Elam davant deis seus enemics

i davant d'aquells que cerquen llur vida;

i faré venir sobre ells la dissort,

la flama de la meva ira— oracle de Jahvé;

i Ranearé darrera d'ells l'espasa,

fins que els hauré anorreats.

38
1 posaré el meu tron a Elam,

exterminant-ne reis i princeps — oracle de Jahvé.

"Pero s'esdevindrá a la fi deis dies

que faré tornar els exiliats d'Elam — oracle de Jahvé.

X. ORACLE CONTRA BABILÓNIA

(C. L.) 1 Paraula que Jahvé pronuncia sobre Babilonia i sobre el

país deis caldeus per mitjá del profeta Jeremias.

Ruina de Babilonia i deslliuranca d'ísrael

2 Anuncieu-ho entre les nacions, publiqueu-ho,

i arboreu un estendard, publiqueu-ho;

35. — Is. XXIÍ, 6, nota.

39. — Elam no será definitivament

anorreat; a la fi deis dies participará

també de la redempció esperada.

Act. II, 9.

L. — La serie de profecies adrecades

contra les nacions paganes es clou na-

turalment amb la predicció d¿l terrible

cástig que vindrá sobre Babilonia, la

superbiosa ciutat que ara oprimeix el

poblé de Jahvé.
2. — La caiguda de Babilonia és tan

certa que el Profeta la descriu com a

realitzada. — Bel, Merodac. Els ídols

desapareixeran juntament amb la ciutat

que els ret cuite.
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no amagueu res, digueu: «Babilonia és presa,

Bel avergonyit, Merodac trossejat

;

avergonyides les seves escultures, trencats els seus ídols.»

3 Car puja contra ella un poblé del septentrió

que fará de la seva térra una solitud,

no hi haurá qui hi habiti

;

deis homes fins ais animáis,

han fugit, s'han fet fonedissos.

4 En aquells dies i en aquell temps — oracle de Jahvé —

,

vindran els filis d'Israel,

i els filis de Judá juntament amb ells;

plorant faran via,

Jahvé, llur Déu, cercaran.

5 Demanaran peí camí de Sion, girat el rostre cap a ella:

«Veniu i ajuntem-nos a Jahvé,

amb pacte etern, que no sigui oblidat.»

6 Ovelles esgarriades era el meu poblé,

i llurs pastors les havien dispersades,

per les muntanyes les havien fetes girar

:

de muntanya en turó rondaven,

oblidades de llur pleta.

7 Tothom que les trobá, les devora

;

i llurs enemics deien : « No hi ha en aixó culpa,

car han pecat contra Jahvé, la seu de justicia,

i contra Tesperanca de llurs pares, Jahvé.

»

8 Fugiu d'enmig de Babilonia,

i de la térra deis caldeus sortiu

;

i sigueu com els bocs davant deis ramats.

9 Car heus ací que jo suscito

i faig venir contra Babilonia

un aplec de grans nacions

3.— Un poblé del septentrió. Cf. v. 9 i 4 - 7. — Israel — esgarriat en la ido-

XLI, 1 r, on aquest poblé és anomenat latría — després d'expiar les seves trans-

explícitament. gressions, torna a la térra de promissió.

13-AXTIC TESTA MENT IX
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de la térra del septentrió

;

s'arrengaran contra ella,

d'allí será presa.

Les seves sagetes són les d'un guerrer expert,

no tornará de buit.

10
1 será la Caldea un botí,

tots els seus depredadors es sadollaran— oracle de Jahvé.

11
Sí, alegreu-vos, sí, exulteu,

saquejadors de la meva herencia;

sí, boteu, com vedella a Pagram,

i renilleu com llavorers

!

12 Pero avergonyida de debo será la vostra mare,

confosa será la qui us ha infantat

;

heus-la ací, l'última de les nacions,

un desert, un areny, una estepa.

13 A causa de la ira de Jahvé no será habitada

i será un esbala'iment tota ella;

tothom que passará per Babilonia en quedará esbalait

i xiulará veient les seves nafres.

La venjanqa de Jahvé

14 Arrengueu-vos contra Babilonia a l'entorn,

tots els qui tiveu l'arc

;

tireu contra ella, no estalvieu les sagetes,

perqué contra Jahvé ha pecat.

15 Llanceu alarits contra ella a l'entorn;

ja es rendeix la seva má;

es desplomen les seves torres,

són abatudes les seves muralles.

Car aquesta és la venjanca de Jahvé

!

Vengeu-vos d'ella,

15. -Repetició de XIX, 8; XLIX, 17.
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segons el que ella ha fet, feu-li.

16 Extermineu de Babilonia el qui sembra,

i el qui empunya la falc en temps de sega.

Davant l'espasa desoladora,

cadascun al seu poblé es giri,

i cadascun a la seva térra se'n fugi.

17 Ovella esgarriada fou Israel,

lleons li donaren encale;

fou primer a devorar-la el reí d'Assíria,

i l'últim li ha trencat els ossos Nabucodonosor, reí de Babiló-

18 Per aixó així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel : [nía.

Heus ací que visitaré el rei de Babilonia i la seva térra,

com vaig visitar el rei d'Assíria

;

19
i faré tornar Israel a la seva pleta,

i pasturará al Carmel i al Basan;

i a les muntanyes d'Efraím i de Galaad

es sadollará la seva ánima.

20 En aquells dies i en aquells temps— oracle de Jahvé—

,

hom cercará la iniquitat d'Israel, i no n'hi haurá,

i els pecats de Judá, pero no es trobaran,

car perdonaré els qui hauré deixat.

El martell trossejat

21 Contra la térra de la doble revolta, puja, oh glavi, contra ella,

i contra els habitants de la Visitació

:

mata i extermina darrera d'ells— oracle de Jahvé—

,

fes segons tot el que t'he manat.

16.

—

Espasa desoladora.,Vg.: «L'espa-

sa del colom»; cf. XXV, 38; XLVí,i6.
19. — A la seva pleta. Vg.: « Al seu

sojorn ».

21.

—

La térra de la doble revolta.

Textobscur; les antigües versions no
concorden. Vg. : « La térra deis opres-
sors»; LXX: « Amargament». Alguns
moderns (Delitzsch, Payne Smith) dei-

xen el mot sense traduir: «La térra de

Merataím », que significaría la regió

babilónica meridional. — Els habitants

de la Visitació, o siguí els habitants de

la térra que ha de rebre la visita de

Jahvé per ésser castigada. També al-

guns deixen el mot sense traduir, com
si es tractés de un nom geográfic : « Els

habitants de Pecod».
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22 Estrépit de batalla en el país,

i gran destroca

!

23 ¿Com és romput i trossejat

el martell de tota la térra?

¿ Com ha esdevingut una solitud

Babilonia entre les nacions?

24 Un llac vaig parar-te i ádhuc fores presa,

Babilonia, sense que te n'adonessis

;

fores trobada i ádhuc fores agafada,

perqué contra Jahvé has entrat en guerra.

25 Jahvé ha obert el seu arsenal

i ha tret les eines de la seva ira

;

que una missió té el Senyor, Jahvé deis exércits,

a la térra deis caldeus.

26 Veniu a ella des del cap,

obriu els seus graners

;

apiloteu com garbes, extermineu,

que no en resti res

!

27 Mateu tots els seus braus,

que davallin a l'escorxador

!

Ai a ells, car ha arribat llur dia,

el temps de llur cástig

!

28 El crit deis qui fugen i s'escapen

de la térra de Babilonia,

per proclamar a Sion

la venjanca de Jahvé, el nostre Déu,

la venjanca del seu temple !

29 Crideu contra Babilonia els arquers,

tots aquells que tiven Tare

;

acampeu-vos contra ella a l'entorn,

23. — El martell que Déu havia fet havia estat ocupada una bona part de

servir per a castigar altres pobles; la ciutat, els qui habitaven en els barris

cf. XXV, 9; Is. XIV, 3, 6. del mig no en sabien encara res. Heró-
24. — Fores agafada tot d'una com dot, I, 191.

un ocell en un ílaf. Tan imprevista 26.

—

Des del cap de la térra,

fou l'escomesa deis medes, que quan
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que no se n'escapi ningú.

Pagueu-la segons les seves obres,

segons tot el que ella ha fet, feu-li

;

perqué contra Jahvé s'ha insolentat,

contra el Sant d'ísrael.

°Per aixó caurá el seu jovent a les seves places,

i tots els seus homes de guerra

callaran aquell dia — oracle de Jahvé.

'Heus-me ací contra tu, oh insoléncia!,

— oracle del Senyor Jahvé deis exércits —

;

car ha arribat el teu dia,

el temps del teu cástig.

2 Ensopegará la insoléncia i caurá,

i no hi haurá qui l'aixequi

;

calaré foc a les seves ciutats,

i devorará tots els seus encontorns.

L'espasa de Jahvé

S3 Així parla Jahvé deis exércits:

Oprimits són els filis d'ísrael,

i els filis de Judá juntament amb ells;

tots Uurs deportadors els aferren,

refusen d'alliberar-los.

34 Pero llur redemptor és potent;

Jahvé deis exércits és el seu nom

;

defensará llur causa,

per donar tranquiHitat a la térra

i fer tremolar els habitants de Babilonia.

30. — Igual que XLIX, 26, en l'ora-

cle contra Damasc.
31-32 — Babilonia personifica la su-

pérbia que es rebeHa contra Jahvé; per

aixó caurá i no hi haurá qui Vaixequi.

33. — Aquesta estrofa comenta amb
la descripció deis pecats que Babilonia

ha comes contra el poblé de Jahvé

;

anuncia després el cástig futur.

34. — Per donar tranquiHitat a la

térra, pertorbada a causa de la tiranía

babilónica. Vg. : « A fi de fer tremolar
la térra» que s'esglaiará per la terribi-

litat de la venjanga divina.
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35 Espasa contra els caldeus,— oracle de Jahvé—

,

i contra els habitants de Babilonia,

contra els seus princeps i contra els seus savis

!

36 Espasa contra els endevins, i que perdin l'esma,

espasa contra els seus guerrers, i que siguin astorats

!

37 Espasa contra els seus cavalls i contra els seus carros

i contra tota la barreja que s'hi troba,

i que esdevinguin dones

!

Espasa contra llurs tresors, i que siguin depredats

!

38 Secada sobre les seves aigües, i que s'eixuguin

!

Car térra d'ídols és ella,

i per aquests horrors deliren.

39 Per aixó hi viuran les feres amb els xacals,

i hi viuran els estoicos;

no será habitada mai més,

ni poblada d'edat en edat.

40 Com Déu capgirá Sodoma,

i Gomorra i les seves ve'ínes— oracle de Jahvé —

,

no hi habitará cap home

i cap fill d'home no hi fará estada.

El flagell ve del nord

41 Heus ací, un poblé ve del nord,

i una nació gran amb reis nombrosos

s'aixequen deis extrems de la térra.

42 Are i dard empunyen,

són cruels i no s'apiaden

;

40, Gn. xix, 24.

37. — Barre/a. Cf. XXV, 20.

38. — Secada. Així hebreu i Vg.; els

LXX trad. «glavi», conservant el pa-

rallelisme amb els vv. anteriors. Els

dos mots «secada» i «glavi» només
es distingeixen en hebreu per la pun-
tuado vocálica. — Els ídols són ano-

menats horrors perqué són ensems
veneráis i temuts.

39. — Feres, xacals, estrucos. Cf. Is.

XIII, 2 1 .—LXX: «Per aixó habitaran els

fantasmes a les illes, i hi habitaran les

filies de les sirenes ».

41. — Segona part de l'estrofa. Ex-
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llur veu bramula com la mar,

i sobre corsers cavalquen

;

armats com un home per a la batalla,

contra tu, filia de Babilonia.

43 Sentí el reí de Babilonia la nova,

i les seves mans defalliren;

el destret l'angoixa,

contorsions com de dona que infanta.

44 Heus ací, talment un lleó puja

del fast del Jordá cap a les pletes d'ufana,

cert, de sobte els en faré sortir,

i ¿qui és l'elegit, per establir-l'hi?

Car, ¿qui és com jo? i ¿qui em dicta normes?

I ¿ quin és el pastor que resisteix davant meu ?

45 Escolteu, dones, el designi de Jahvé,

que ha decretat per a Babilonia,

i els seus propósits que ha meditat

contra la térra deis caldeus.

Sí, els arrossegaran, com els febles del ramat

;

si, llur prat se n'escruixirá

!

40 De Testrépit de la presa de Babilonia tremola la térra,

i el clam es fa sentir per les nacions.

Per a Babilonia no hi haurá guariment

(C. LI.) 1 Aixi parla Jahvé:

Heus ací que suscitaré contra Babilonia

i contra els habitants de la Caldea

Tesperit d'un destructor.

44, Iob xn,

pressions gairebé iguals trobem en
Vi, 22-24, adrecades contra Jerusa-

lem.

44-46. — Cf. XLIX, 19-21, en
l'oracle contra Edom.

4',.—Els febles del ramat. Cf. XLIX,
20, nota.

1.—De la Caldea. Preferim els LXX.
L'hebreu lit. diu : «Del cor deis meus
adversaris». Es tracta probablement
d'una transposició de consonants se-

gons l'alfabet artificial que els rabins

anomenen Atbaix. — Vesperit d'un des-

tructor. Vg.: «Un vent pestilencial ».
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2 Enviaré a Babilonia ventadors que la ventaran,

i buidaran la seva contrada

;

car l'escometran de pertot arreu

en el dia de la dissort.

3 Que tivi l'arquer el seu are,

i el guerrer s'orgulli amb la seva cuirassa;

no planyeu els seus joves,

extermineu tot el seu exércit.

4 Caiguin ferits de mort en térra de Caldea

i traspassats al llarg deis seus carrers

!

5 Car no són pas vidus Israel i Judá

de llur Déu, de Jahvé deis exércits

;

car la térra llur és plena de delicte,

a la fac del Sant d'Israel.

6 Fugiu d'enmig de Babilonia,

salvi cadascú la seva vida;

no sucumbiu peí seu crim

;

car aquest és temps de venjan^a per Jahvé,

el que ella es mereix, ell li ho pagará.

7 Una copa d'or era Babilonia en má de Jahvé,

embriagava tota la térra

;

del seu vi begueren les nacions,

per aixó les nacions deliren.

8 De sobte ha caigut Babilonia i s'ha esmicat;

udoleu sobre ella

!

Cerqueu bálsams per al seu dolor,

potser es guarirá

!

9
« Hem volgut guarir Babilonia, pero no s'ha guarit

;

abandoneu-la, i anem cadascú a la seva térra.»

sió probable. Vg. dona un sentit ben donars com una vidua, ans Jahvé els

diferent. El Profeta no es dirigeix ais venjará deis enemics. — La térra llur.

invasors, sinó ais defensors de Babiíó- Tot el país deis caldeus.

3. — Que tivi l'arquer el seu are. Ver- 4~S- —Israel i Judá no han estataban-

nia i els diu que tot esfor$ és inútil

:

« Que el que tiva l'arc, no el tivi ».

9. — Cadascú a la seva térra. Junt
amb els jueus podran tornar a llur
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Perqué ha arribat ais cels el seu judici,

s'ha elevat fins ais núvols.

Ha manifestat Jahvé les nostres justicies;

veniu, proclamem a Sion

l'obra de Jahvé, el nostre Déu.

Els medes, enviats de Jahvé

11 Aguseu les sagetes, ompliu els buiracs

!

Ha suscitat Jahvé l'esperit deis reís de Média,

perqué el seu designi sobre Babilonia és destruir-la

;

car és venjan^a de Jahvé, venjan<;a del seu Temple.
1! Contra els murs de Babilonia arboreu Pestendard,

reforceu el bloqueig, establiu les guárdies,

pareu les emboscades

;

car ha meditat Jahvé,

i executará tanmateix el que ha dit

contra els habitants de Babilonia.

15 Oh tu que habites vora moltes aigües,

rica de tresors,

ha vingut la teva fi, la coizada del teu destí.

14 Jahvé deis exércits ho ha jurat per ell mateix

:

Sí, t'ompliré d'homes com de Uagostes,

i llancaran contra tu el crit de guerra.

15 Ell ha fet la térra en la seva puixanca,

establi l'orbe en la seva saviesa,

14, Am. vi, 8. 15, Gn. 1, 1.

patria totes les nacions sotnieses a com quan es teixeix una tela i es talla

l'esclavatge babilónic. una vegada Uest el treball. Altres: «El
11. — Buiracs. LXX i Vg. El mot límit de la teva avaricia ».

hebreu designa un instrument de com- 1 4. -Els invasors serán innombrables,

bat que no es pot precisar; St. Je- 15-19- — Repetició de X, 12-16.
roni l'ha traduít indistintament per Només en el v. 19 manca ací el mot
«buiracs, armes, escuts » etc.

—

Uesperit Israel, que afegim per creure-ho oblit

deis reis de Média. Cf. v. 1 i 9. del copista. El Profeta afirma de nou
13. — La coleada del leu destí. La me- l'omnipoténcia de Jahvé, que reduirá

sura o límit de les teves iniquitats. a no-res Babilonia, per bé que la vegin
Altres trad.: «La mida del teu tall», ara tan poderosa.
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i estengué els cels en la seva inteHigéncia.

16 A la seva veu, dona brogit d'aigües en els cels,

i fa pujar els núvols deis confins de la térra;

envia els llamps amb la pluja,

fa sortir el vent deis seus dipósits.

17 Tothom és estult, mancat de saviesa,

tot escultor s'avergonyeix de la seva estatua

;

perqué és mentida el que ha fos, i no hi ha alé.

18 Son vanitat, obra d'enganys,

en el temps de llur visitació desapareixeran.

19 No com aquests és l'heretatge de Jacob,

ans és el Creador de tota cosa,

i Israel és la tribu de la seva herencia,

Jahvé deis exércits és el seu nom.

Desolació eterna de Babilonia

20 Tu ets el meu martell,

la meva eina de guerra

:

amb tu esclafo les nacions,

amb tu destrueixo els reialmes;

21 amb tu esclafo cavall i cavaller,

amb tu esclafo el carro i el seu conductor;

29 amb tu esclafo home i dona,

amb tu esclafo vell i infant

;

amb tu esclafo adolescent i donzella,

83 amb tu esclafo el pastor i el seu ramat,

amb tu esclafo el llaurador i el seu coble,

amb tu esclafo governadors i magistrats.

24
1 retribuiré Babilonia,

i tots els habitants de la Caldea

per tot el mal que han fet a Sion

20-24.— Primerament Jahvé ha col- de sofrir el cástig merescut.—Vg. refe-

pit les nacions prevaricadores amb el reix els vv. 20-24 al cástig que Babiló-

tnarlell (cf. XXV, 9 ss; L, 23) que és nia mateixa ha de rebre.

Babilonia; després aquesta haurá també
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sota els vostres ulls — oracle de Jahvé.

2S Heus-me ací contra tu, muntanya destructora,

— oracle de Jahvé—

,

que destrueixes tota la térra;

estendré la meva ma sobre tu,

i et faré rodolar daltabaix deis penyals,

i faré de tu una muntanya cremada.

26 No es prendrá de tu pedra d'angle,

ni pedra per ais fonaments;

ans desolació eterna

serás — oracle de Jahvé.

27 Alceu un estendard en el país,

soneu la trompeta entre les nacions

:

consagren les nacions contra ella,

convoqueu contra ella

els regnes d'Ararat, Menni i Ascenez
;

establiu contra ella un cabdill,

feu pujar els cavalls com llagostes hirsutes;

28 consagreu contra ella les nacions,

els reís de Media,

els seus governadors i tots els seus magistrats,

i tota la regió del seu domini.

"Tremoli la térra i fremeixi,

car s'acompleixen sobre Babilonia els designis de Jahvé,

per reduir la térra de Babilonia

a solitud, sense habitants.

30 Han cessat de combatre el:

fan vida a les fortaleses

;

26. — Destrucció total, sense espe-

ranca de redrecament.

27. — Ararat, Menni, Ascene\. Les
tres regions que constituíen l'Arménia.
— Un cabdill. El mot «tifsar» que

Jahvé venja el seu poblé

guerrers de Babilonia,

Vg. deixa sense traduir, significa sá-

trapa o cap de provincia, o bé el pre-

fecte encarregat de la lleva deis soldáis.

Cf. Nah. III, 17, nota.
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llur valentía ha defallit,

han esdevingut com dones.

Foren incendiats llurs edificis,

foren trencats llurs forrellats.

31 Un correu empaita l'altre correu,

i un missatger l'altre missatger,

per anunciar al rei de Babilonia

que la seva ciutat és presa de pertot.

32 Els guals són ocupats,

han calat foc ais aiguamolls,

i els homes de guerra están esglaiats.

83 Car així parla Jahvé deis exércits, Déu d'Israel

:

La filia de Babilonia és com una era

al temps de calcigar-la;

encara un poc i haurá vingut

el temps de la sega per a ella.

34 M'ha devorat, m'ha consumit

Nabucodonosor, rei de Babilonia
;

ha fet de mi un gerro buit,

m'ha englotit com un dragó;

ha omplert el seu ventre

de les meves delicies ; m'ha llancat.

36 El meu ultratge i la meva carn sobre Babilonia!,

exclamará l'habitadora de Sion

;

i la meva sang sobre els habitants de Caldea!,

exclamará Jerusalem.

36 Per aixó parla així Jahvé:

Heus ací que jo defensaré la teva causa,

i acompliré la teva venjanca;

32. — El mot gual té ací un sentit 34-35. — El Profeta posa en boca
general per a significar els passos, els de Jerusalem personificada aqüestes

ponts de l'Eufrates. — Han calatfoc ais paraules : Ha omplert el seu ventre d'alló

aiguamolls... és a dir, ais canyars. Ex- que constituía les meves delicies, deis

pressió hiperbólica, per a indicar que el tresors del Temple, de les riqueses

foc ho ha destruit tot, i que no resta nacionals.

possibilitat de defensa.



JEREMIAS - LI, 37-45 197

eixugaré la seva mar,

i estroncaré la seva deu.

37
1 será Babilonia un munt de pedra,

un cau de xacals;

un desert i una riota, sense habitants.

?8 Rugeixen plegats com lleons,

grunyen com cadells de lleona.

39 En llur ardor prepararé per a ells un festí,

els embriagaré perqué s'atordeixin;

i dormirán un son etern

i no en despertaran — oracle de Jahvé.

40 Els arrossegaré com a xais a l'escorxador,

com a marrans amb els bocs.

LA IDOLATRIA PUNIDA

41 ¿Com ha estat presa Sesac

i conquerida la gloria de tota la térra ?

¿ Com ha esdevingut un horror

Babilonia entre les nacions ?

42 La mar ha pujat contra Babilonia,

i Tha coberta amb el tumult de les seves ones.

43 Han esdevingut les seves ciutats un desert,

térra eixuta i estepa;

térra on no habitará ningú,

ni hi passará cap fill d'home.
44

1 visitaré Bel a Babilonia,

i trauré de la seva boca el que ha englotit,

i les nacions no hi afluirán més

;

ádhuc la muralla de Babilonia ha caigut.

45 Ix d'enmig d'ella, poblé meu;

i salvi cadascú la seva vida

de la ira roent de Jahvé.

41. — Sesac. Babilonia. Cf. XXV, 42. — La mar. L'exércit enemic.
26. Cf. XLVI, 7, 8.
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46 No desmaí el vostre cor ni temi,

peí rumor que es sentirá a la térra;

car un any vindrá un rumor,

i després d'aquest un altre any un rumor,

i violencia en el país, i tira contra tira.

47 Per aixó heus ací que venen dies

en qué visitaré els ídols de Babilonia

;

tota la seva térra será avergonyida,

i tots els seus ferits de mort cauran enmig d'ella.

48
Jubilaran per Babilonia els cels i la térra

i tot el que hi ha en ells,

car del nord vindran contra ella els devastadors

— oracle de Jahvé.
49 Ádhuc Babilonia ha de caure

pels occits d'Israel,

com per Babilonia caigueren

els occits de tota la térra.

50 Oh escápols del glavi,

partiu, no us torbeu

!

Recordeu-vos, al lluny, de Jahvé,

i Jerusalem torni al vostre cor

!

5I Estávem avergonyits perqué sentíem l'ultratge,

la ignominia cobria el nostre rostre,

perqué havien vingut estrangers

contra el santuari de la casa de Jahvé.

Certesa del cástig

58 Per aixó heus ací que vénen dies

-oracle de Jahvé —

,

en qué visitaré els seus ídols,

46-47. — Aquest passatge evoca les succeiran d'any en any, fins que
paraules amb qué Jesús conforta els Babilonia caurá en mans deis ene-

deixebles perqué les calamitats futu- mies.

res no els esgla'fn (Mt. XXIV, 6; 51. — Paraules deis jueus que tornen

Le. XXI, 28). — Car un any vindrá un a Jerusalem.
rumor... Els rumors amenacadors es 52. — El qui degollen de mort inútil-
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i en tota la térra gemegará el qui degollen.

53 Ni que pugés Babilonia fins al cel,

ni que fes inaccessible el cim de la seva forca,

de part meva l'atenyerien els devastadors,

— oracle de Jahvé.

"Tumult de clams de Babilonia,

desastre gran al país deis caldeus

!

55 car Jahvé devasta Babilonia,

i fa cessar el seu crit orgullos

;

bramulen llurs ones com aigües puixants,

retruny el brogit de llur veu.

56 Car ha vingut contra ella, contra Babilonia, el devastador:

són presos els seus valents, trencats llurs ares

;

car Jahvé és el Déu de les retribucions,

i els pagará la paga.

57 Embriagaré els seus princeps i els seus savis,

els seus governadors, els seus magistrats, els seus valents;

i dormirán un son etern,

i no se'n despertaran— oracle del Rei,

Jahvé deis exércits és el seu nom.
68 Així parla Jahvé deis exércits :

Les muralles de Babilonia, tan ampies, serán arrasades,

i els seus portáis, tan alts, cremats peí foc.

Han treballat els pobles per al no-res,

i les gents per al foc s'han esmercat.

ACCIÓ SIMBÓLICA EN CONFIRMAClÓ DE i/ORACLE

59 La paraula que ordena el proteta Jeremias a Saraias, fill de Ne-

rias, fill de Maasias, quan partí amb Sedecias, rei de Judá, a Babi-

ment gemegará, car els ídols no podran d'Habacuc (II, 13) palesa com ha estat

donar-li socors. inútil tot l'esforg deis qui construi'ren

53. — Enérgicament el Profeta afirma per al foc les altíssimes muralles de Ba-
qué cap forc,a no impedirá el decret diví. bilónia.

58. — Per a vanitat... Amb mots 59. — Una acció simbólica que, molt
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lónia, en l'any quart del seu regnat. Saraías era cap deis allotjaments.

60 Escriví Jeremías tota la dissort que havia de venir sobre Babilo-

nia en un llibre; totes aqüestes paraules escrites contra Babilonia.

6l Digué per tant Jeremias a Saraías : «Quan haurás arribat a Babilo-

nia, mira i llegeix totes aqüestes paraules; 62
i dirás: Oh Jahvé,

tu has decretat contra aquest lloc que el destruiries, tant, que

no hi hagi més cap habitant, deis homes fins ais animáis, ans sigui

solitud eterna.

63
1 s'esdevindrá que quan haurás acabat de llegir aquest llibre, hi

¡ligarás una pedra i el llancarás enmig de ¡'Eufrates, 64 exclamant:

D'aquesta manera s'enfonsará Babilonia, i no s'aixecará davant la

dissort que jo faré venir sobre ella; i cauran retuts.»

Fins aquí les paraules de Jeremias.

breu, resumeix el que ha dit abans,

i serveix de cloenda a la profecía contra

Babilonia. — Saraías. Cf XXXVI, 26;

XL, 8. Baruc és anomenat també filí

de Nerias. — Cap deis allotjaments: era

l'encarregat de cercar-ne per al rei,

quan aquest anava de viatge. Els LXX
donen un altre sentit; no va amb el

rei, sinó « de part del rei » i no és cap

deis allotjaments, sinó «deis dons» o
regáis, que, com a rei vassall, Sedecias

envia al rei de Babilonia.

60. — Escrivi. No cal entendre-ho

de la primera redacció; pot ésser que
Jeremias fes treure una copia de la pro-

fecía, redactada molt abans.

64.

—

Fins aquí. Acabament del llibre

de Jeremias.



APÉNDIX HISTORIO
(LII, 1-34)

Sedecias. Ruina de Jerusalem

(C. LII.) Redecías tenia vint-i-un anys quan esdevingué rei; i

regná a Jerusalem onze anys. I el nom de la seva mare era Ami-

tal, filia de Jeremías, de Lobna. 2
I féu el mal ais ulls de Jahvé,

enterament com havia fet Joaquim. 3 Per aixó la ira de Jahvé

vingué contra Jerusalem i contra Judá, fins que els hagué fora-

gitats de la seva presencia. I Sedecias es rebeHá contra el rei de Ba-

bilonia.

4
I s'esdevingué l'any nové del seu regnat, en el desé dia del desé

mes, que Nabucodonosor, rei de Babilonia, vingué, ell i tot el seu

exércit, contra Jerusalem, posaren campament contra ella i cons-

trui'ren obres al seu entorn. 5 Així romangué la ciutat assetjada

fins a l'any onzé del rei Sedecias. 6 En el quart mes, al nou del mes,

prevalgué la fam a la ciutat i no hi havia pa per al poblé del país.

7
I fou esportellada la ciutat; i tots els homes de guerra sortiren de

la ciutat durant la nit, peí camí del «Portal entre els dos murs» que

era sobre el jardí del rei, mentre els caldeus eren contra la ciutat,

de per tots costats, i se n'anaren peí camí del desert. 8
I l'exércit deis

caldeus perseguí el rei; i aconseguí Sedecias en els camps de Jericó;

1, Par. xxxvi, 1 1.— 4, II Rg. xxiv, i; Sup. xxxix, i.

LII. — Aquest Apéndix, tret de IV fer Jeremías, car no fou testiraoni deis

Rg. XXIV, 18-XXV, 30, ha estat afegit últims anys del rei Joaquim, narrats

al llibre de Jeremías, probablement per en els vv. 31-34.
algún altre autor inspirat ; no ho pogué

I4-ANTIC TESTAME.N'T IX
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i tot el seu exércit s'escampá de la vora d'ell.
9
I prengueren el rei

i el dugueren al rei de Babilonia, a Rebla, a la contrada d'Hemat ; i

pronuncia sentencia contra ell.
10

1 el rei de Babilonia degollá els filis

de Sedecias sota els seus ulls, i ádhuc tots els princeps de Judá

degollá a Rebla. 11 Buida després els ulls a Sedecias i el Higa amb

dobles cadenes de bronze ; i el féu dur a Babilonia i el posa a la casa

de presó, fins al dia de la seva mort.

13 El mes cinqué, al deu del mes de l'any dinové del rei Nabucodo-

nosor, rei de Babilonia, Nabuzardan, capitá de la guardia, que prestava

serveia la presencia del rei de Babilonia, vingué a Jerusalem. 18
1 crema

la casa de Jahvé i la casa del rei i totes les cases de Jerusalem ; cre-

ma tots els grans palaus. 14A més, tot l'exércit deis caldeus que era

amb el capitá de la guárdia enderrocá totes les muralles de Jerusalem

a l'entorn. 15
1 els pobres del poblé, amb el restant del poblé que havia

romas a la ciutat, i els tránsfugues que s'havien passat al rei de Babi-

lonia i la resta deis artesans, Nabuzardan, capitá de la guárdia, els

deporta. 16 Pero així i tot, Nabuzardan, capitá de la guárdia, deixá al-

guns deis pobres del país per vinyaters i camperols. 17
1 els caldeus

esmicolaren les columnes de bronze que hi havia a la casa de Jahvé,

i els basaments i la mar de bronze que hi havia a la casa de Jahvé, i

en dugueren tot el bronze a Babilonia. 18 Prengueren les calderes,

les pales, els coltells, els tupins i les copes i tots els atuells de bron-

ze amb els quals s'acomplia el ministeri. 19 Ádhuc les greales, els

encensers, els bacins, els perols, els canelobres, les copes, les urnes;

el que era d'or, d'or, el que era d'argent, d'argent, prengué el

capitá de la guárdia. ao Quant a les dues columnes, a la mar, i ais

dotze bous que hi havia sota, i ais basaments que havia fet el rei

Salomó per a la casa de Jahvé, tots aquests atuells eren fora mida.

21De les columnes, cadascuna era alta de divuit colzades, i un cordó

de dotze colzades la voltava; el seu gruix era de quatre dits, i per dins

9.

—

A la contrada d'Hemat. Manca
en IV Rg. XXV, 6.

11. — / el posa a la casa de presó,

fins al dia de la seva mort. Manca en IV
Rg. XXV, 7.

12. — Al deu del mes. Rg. : «Alset
del mes ». Error de copista.

20.— I ais doi\e bous que hi havia sota.

Manca en Rg. (16).
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era buida. 22 Tenien damunt un capitell de bronze, i l'altura del pri-

mer capitell era de cinc colzades; i damunt del capitell, a 1'entorn,

hi havia una xarxa i magranes : tot era de bronze ; les mateixes coses

eren a l'altra columna, i les magranes. 23 Les magranes eren noran-

ta-sis, horitzontalment ; totes plegades eren un centenar, damunt la

xarxa, a 1'entorn. 24 El capitá de la guardia prengué també Saraías,

gran sacerdot, i Sofonias, sacerdot de segon ordre, i els tres guar-

dians del llindar.
26 A la ciutat prengué també un oficial que

era comissari de la gent de guerra, i set homes deis familiars

del rei, que foren trobats a la ciutat, i el secretari del cap de

l'exércit, que feia les reclutes del poblé del país, i seixanta ho-

mes del poblé del país, que foren trobats a la ciutat. 2G Nabu-

zardan, capitá de la guardia, els prengué i els conduí al rei de

Babilonia, a Rebla. 27
1 el rei de Babilonia els percudí, i els

féu morir, a Rebla, al país d'Hemat. I Judá fou endut en captivitat

fora del seu país.

28 Aquest és el poblé que Nabucodonosor deporta: l'any set, tres

mil vint-i-tres jueus ;
29 l'any divuit de Nabucodonosor, tragué de

Jerusalem vuit-centes trenta-dues animes; 8o rany vint-i-tres de Na-

bucodonosor, Nabuzardan, capitá de la guardia, deportá d'entre els

jueus set-centes quaranta-cinc animes. Totes les animes foren quatre

mil sis-centes.

BON AUGURI PER AL REIALME DE JüDA

31
1 s'esdevingué l'any trenta-set de la captivitat de Joaquín, rei de

Judá, en el vint-i-cinqué dia del mes dotzé, que Evil-Merodac, rei

de Babilonia, en l'any de la seva proclamado, redre^á el cap de

Joaquim, rei de Judá, i el tragué de la presó; 32
i li parlá benigna-

22-23.—Hi ha més detalls que en Rg. 30.— Manca en Rg. Aquesta depor-
28. — L'any set. A IV Rg. XXIV, tació fou potser decretada a causa de

12 : «L'any vuit». l'assassinat de Godolias. Cf. XLI,
29. — Uany divuit. Probablement 1-3.

«l'any dinou», com en v. 12 i IV 31. — Cf. IV Rg. XXV, 27 i nota.
Rg. XXV, 8.
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ment, i posa el seu setial més amunt que el setial deis reís que eren

amb ell a Babilonia; 33
i li muda els vestits de presó, i menjá a la

presencia del rei, sempre, tots els dies de la seva vida. 34
1 el seu

sosteniment, com a sosteniment habitual, li era subministrat de

part del rei de Babilonia, i aixó dia per dia, fins al dia de la seva

mort, tots els dies de la seva vida.



ELS PLANYS DE JEREMIAS
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NOTICIA PRELIMINAR

Al Llibre de Jeremías cal afegir el petit llibre deis Planys o Lamenta-

cions del mateix autor, en el qual el profeta deplora amb cants patétics

la gran catástrofe de la Ciutat santa, del sacerdoci i del reialme ju-

daic, que s'esdevingué l'any 588 quan els caldeus arrasaren Jerusalem.

El nom de Tautor no apareix en el text hebraic, pero sí en un prefaci de

la versió alexandrina i deis códexs grecs en general, que des de Sant

Jeroni figura en els códexs llatins.

Els Planys o Lamentacions constituien un génere poétic elegíac, consa-

grat entre els israelites; segurament foren compostos diversos d'aquests

poemes en les ocasions de gran dol nacional. Del mateix profeta Jere-

mías sabem que n'escriví per plorar la mort del piados rei Josias.

Aquesta petita, pero commovedora, complanta, és coneguda entre els

hebreus sota el nom d'Eka, mot d'exclamació elegiaca amb qué comenca;

els Setanta li donaren el títol, més significatiu, de ©pfjvoi, al qual

correspon el nostre de Planys o Lamentacions.

En l'original hebraic presenta la disposició típica deis acróstics alfa-

bétics : cada verset comenta per una de les 22 lletres de l'alfabet hebraic,

en llur ordre tradicional. La tercera complanta, o sia el capítol tercer,

ofereix encara la particularitat que cadascuna de les lletres iniciáis deis

diversos versets es repeteix tres vegades, i així fa que el capítol es

desplegui en 66 versets. L'últim, o siguí el cinqué, no és acróstic, pero

consta així mateix de 22 versets.

El llibret deis Planys ha tingut un gran prestigi dins la Sinagoga, la

qual no ha oblidat mai els tendres accents de dol, travessats tanmateix
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d'esperanca, amb que el Profeta consola el seu poblé en la seva gran

catástrofe. I l'Església cristiana, quan en els oficis de Setmana Santa

evoca especialment el sublim sacrifici del Calvan, pren algunes de les

llicons deis Planys de Jeremías, i en paraules del Profeta plora Jesús la gran

deserció del poblé elegit i intercedeix a favor de la humanitat culpable

que Israel tan trágicament representa.



ELS PLANYS DE JEREMIAS

Nota histórica

I s'esdevingué, després que Israel fou dut a la captivitat i que

Jerusalem resta deserta, el profeta Jeremías s'assegué plorant i es la-

menta amb aquest plany sobre Jerusalem i digué

:

PRIMER PLANY

El Profeta es lamenta de la malauranca de Sion

ALEPH

(C. I.)
1 Ai, com seu solitaria

la ciutat plena de gernació

!

Ha esdevingut com vídua,

ella, gran entre les nacions

;

princesa entre les províncies,

ha esdevingut tributaria

!

La « Nota histórica » no pertany al

text sagrat; car manca en l'original

hebreu i en gairebé totes les versions

antigües. La redactaren els traduc-

tors alexandrins. Vg. afegeix: «I amb
amargor d'esperit, sospirant i gement,
digué »

.

i. — Per a la forma d'aquesta elegia

i les tres següents en l'original, vegi's

la Notícia preliminar. Encapcalem les

estrofes amb la lletra inicial del primer
' mot hebreu : Aleph, Beíh, etc. com
fan la majoria de les versions.

i . — Gran entre les nacions. Vg.

:

«Mestressa de les nacions».
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BETH

2 Plora amargament durant la nit,

i les seves llágrimes cobreixen les seves galtes

;

no hi ha qui la conhorti,

de tots els seus amants

;

tots els seus amics Trian traída,

se li han tornat enemics.

GHIMEL

3 Partí en exili Judá per miseria,

i per magnitud d'esclavatge

;

ella habita entre les nacions,

no troba repós

;

tots els seus perseguidors 1'han aconseguida

enmig de les angoixes.

DALETH

4 Els camins de Sion porten dol,

perqué no ve ningú a les seves festes

;

tots els seus portáis són aterrats,

els seus sacerdots, gements,

les seves donzelles, afligides,

i ella en l'amargor.

HE

s Els seus opressors triomfen,

els seus enemics prosperen

;

perqué Jahvé Tha afligida

per la multitud de les seves revoltes

;

els seus infantons partiren

captius, davant l'opressor.

2, Ir. xiii, 17.

2. — Plora amargament. Lit. : « Pío- 5 . — Els seus opressors triomfen. Lit.

:

rant plorava». — Les nacions aliades, « Foren els opressors d'ella per cap»,
lluny de socorrer Jerusalem, s'han unit Vegeu una frase análoga en Dt. XXVII,
ais seus enemics. 44. — Prosperen, amb LXX. Lit.: « són

3. — Ella. « La filia de Sion » (v. 6), en pau »
;
Vg.: « S'han enriquit».

o «la verge filia de Judá» (v. 16).
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1

VAU

•S'ha esvai't de la filia de Sion

tota la seva majestat;

els seus princeps foren com cérvols

que no han trobat pastura,

se'n van sense forca

davant del perseguidor.

ZAIN

7 Jerusalem es recorda,

en els dies del seu destret i del seu errar,

de tots els béns preciosos que posseía

des deis dies antics.

Ara que el seu poblé ha caigut en má de Topressor,

i que no hi ha qui l'ajudi,

els seus enemics la veuen,

es riuen del seu desvagament.

HETH

8 Ha multiplicat els seus pecats Jerusalem;

per aixó ha esdevingut una cosa sollada

;

tots els qui l'exaltaren la menyspreen,

perqué han vist la seva nuesa

;

ella mateixa llanca gemecs

i es gira enrera.

TETH

•La seva taca és en les seves faldes

;

no pensava en la seva fi,

ha davallat prodigiosament,

6. — Com cérvols. LXX i Vg.; « Com
anyells »

.

7. — Desvagament. El mot hebreu
«mixbat» té la significado fonamental de

«repós»; ací el context ens suggereix

al mateix temps la noció d'impoténcia,

car el repós de la Filia de Sion és el

del vencut en mans del vencedor. Vg. :

«Els seus dissabtes» o dies de festivitat.

LXX: «El seu sojorn» Uuny de la

patria.

8.

—

Ha esdevingut una cosa sollada.

Vg.: «S'ha tornat inestable», dutaal'e-
xili. LXX: «Ha esdevingut en agitació» o
torbació.— Els pecats de Jerusalem, —
la idolatría i el menyspreu de la Llei —
l'han feta abominable ais ulls deis altres,

ádhuc ella mateixa se n'avergonyeix.
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no hi ha qui la conhorti

!

«Mira, Jahvé, la meva miseria,

car Tenemic triomfa.»

JOD

10 L'opressor ha allargat la seva má

damunt tots els seus tresors;

car ella ha vist les nacions

entrar en el seu santuari,

de les quals tu havies ordenat

:

«No entraran a la teva assemblea.»

CAPH

u Tot el seu poblé és de gements,

de gent que cerca pa

;

baraten llurs joiells per aliments

que els retornin la vida.

« Mira, Jahvé, i considera,

com sóc envilida.»

Jerusalem es lamenta

LAMED

11 «Oh ! vosaltres, tots els qui passeu peí camí,

gireu els ulls i vegeu

si hi ha un dol semblant al meu dol

que s'abat sobre mi,

aquell amb qué Jahvé colpeix

en el dia de l'ardor de la seva ira.

MEM

13 D'amunt ha llancat un foc dins els meus ossos,

i els ha dominats

;

ha estés un filat ais meus peus,

12. — Que s'abat o que recau. LXX : mat, tal com digué en el jorn de la

«Perqué el Senyor m'ha humiliat...». seva indignació ».

Vg.: «Perqué el Senyor m'ha veré- 13. —

/

els ha dominats, o consumits.
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m'ha fet girar enrera

;

m'ha enfonsat en la desolació,

tot el dia llangueixo.

NUN

14 Fou lligat el jou de les meves iniquitats

;

en mans d'ell s'han entreteixit

;

pesen sobre el meu bescoll,

ha afeblit la meva forca.

M'ha lliurat el Senyor en mans

de qui no podré redrecar-me.

SAMECH

16 Ha reprovat tots els meus valents

el Senyor, enmig de mi

;

ha cridat contra mi un exércit

per esclafar la meva joventut

;

el Senyor ha trepitjat en un cup

per la verge filia de Judá.

AIN

16 Per aqüestes coses jo ploro,

els meus ulls, els meus ulls se'n van en aigua

;

car és lluny de mi qui em conhorti,

qui retorni la meva vida

;

els meus filis están desolats,

perqué l'enemic preval.»

PHE

17 Allargá Sion les seves mans...

no hi ha qui la conhorti

!

Ha decretat Jahvé contra Jacob

16, Ir. xiv, 17.

Vg. : «I m'ensenya» per mitjá del el sentitque donen LXX i Vg.: «temps»,
cástig. car «moed»(de «iaad» indicar) sig-

14. — Fou lligat. LXX i Vg : « S'ha nifica cosa establerta, temps senya-
despertat». lat, dia festiu, lloc de reunió, multitud

15. — Un exércit. És també probable reunida, aplec, assemblea, exércit...
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que els seus veins fossin els seus enemics

;

Jerusalem ha esdevingut

una cosa sollada enmig d'ells.

SADE
18

« Just és Jahvé,

car contra la seva paraula m'he revoltat.

Oh, escolteu, pobles tots,

i vegeu el meu dol

:

les meves donzelles i els meus fadrins

han partit cap a Tesclavatge.

COPH

19 He invocat els qui m'estimaven,

pero m'han enganyat

;

els meus sacerdots i els meus ancians

dins la ciutat han mort,

cercant menjar

per retornar llur vida.

RES

ÍO Mira, Jahvé, com sóc en destret!

Les meves entranyes rebullen;

el meu cor és trastornat dintre meu,

car he estat molt rebel.

Per defora l'espasa afolla;

per dins, és la mort.

SIN

21 Escoltaren, perqué gemego

;

no hi ha qui em conhorti

!

Tots els meus enemics han sabut la meva dissort,

jubilen perqué Tu ho feies.

17. — Una cosa sollada. Cf. v. 8.

20.— He estat molt rebel. Vg. : « Estic

plena d'amargor».

—

Per dins, és la mort.

Lit.: «A casa, com la mort»; Vg.: «A
casa hi ha una mort semblant».

21. — Perqué Tu ho feies. L'alegria

deis enemics augmenta en veure que
és Jahvé mateix el qui flageHa el seu

poblé.
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Fes venir el dia proclamat,

i serán com jo mateixa

!

THAU

"Arribi tota llur malicia al teu davant,

i obra amb ells

com has obrat amb mi,

per totes les meves revoltes!

Car molts són en realitat els meus gemecs,

i el meu cor llangueix.»

SEGON PLANY

La destrucció es obra de Jahvé

ALEPH

(C. II.)
1 Ai > com ha obscurit, en la seva ira,

el Senyor la filia de Sion

!

Ha precipitat deis cels a la térra

la majestat d'Israel;

ni s'ha recordat de Tescambell deis seus peus,

en el dia de la seva ira.

BET

2 Ha devorat el Senyor, i no planyé,

les pastures totes de Jacob

;

ha capgirat en el seu furor

tots els baluards de la filia de Judá

;

22.— Obra... Vg.: «Verema'ls, com la mar; cal dones quejerusalem adreci

m'has veremat a mi ». al Senyor la seva pregaría.

II. — No és deguda a l'atzar ni al 2. — Les pastures. També «les ten-

poder deis enemics la destrucció deje- des, les estades». LXX iVg.: «Les
rusalem:Jahvé ha executat el seu decret; coses plaents o belles ».

per aixó la seva dolen^a és gran com
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ha decantat a térra, profanat

el regne d'ella i els seus princeps.

GHIMEL

8 Ha trencat, en la roentor de la seva cólera,

tota la forca d'Israel

;

ha retirat la seva dreta

davant Tenerme;

ha enees en Jacob com un foc ardent

que devora de tots costats.

DALETH

4 Ha tivat el seu are com un enemic,

la seva dreta s'ha alcat com la d'un assaltant,

ha degollat tot el que era delicia de l'ull

dins la tenda de les filies de Sion

;

ha escampat com un foc la seva indignado.

HE

5 El Senyor ha estat com un enemic,

ha devorat Israel

;

ha devorat tots els seus casáis,

ha enderrocat els seus baluards

;

ha acrescut en la filia de Judá

plany sobre plany.

VAU

6 Ha forcat, com un verger, la seva tanca,

enderrocat el seu Santuari;

ha fet Jahvé oblidar dins Sion

els aplecs i els dissabtes,

ha rebutjat en el furor de la seva ira

reí i sacerdot.

3. — Tota la for$a. Lit. : tot el tructura diferent, com si diguéssim

:

corn. « aflicció i afligiment ».

5.

—

Plany sobre plany. En l'hebreu 6. — La seva tanca. Jahvé ha esbot-

dos mots de la mateixa reí, pero d'es- zat el mur que circumdava Jerusalem,
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ZAIN

7 Ha abominat el Senyor el seu altar,

profanat el seu Santuari

;

ha lliurat en má de Tenerme

els murs deis seus casáis

;

hom llanca crits dins la casa de Jahvé,

com en un dia de festa.

HETH

8 Ha maquinat Jahvé d'abatre

el mur de la filia de Sion

;

ha estés el cordill, no ha retirat

la sevá má de la destrucció

;

reduí a dol antemur i muralla

:

ambdós llangueixen.

Gran es com la mar la teva dolenca

TETH

9 Els seus portáis són enfonsats a térra,

ha romput i esmicat els forrellats

;

el seu rei i els seus princeps són entre les nacions,

no hi ha Llei

;

ádhuc els seus profetes ja no troben

visió de part de Jahvé.

JOD

10 S'asseuen a térra, callen,

els ancians de la filia de Sion;

han tirat pols sobre llur testa,

s'han cenyit de sacs

;

acoten el cap a térra

les verges de Jerusalem.

comparada a un verger no violat. LXX 9. —La monarquía, la llei, el cuite, les

i Vg.: « La seva tenda ». visions profétiques, totha desaparegut.

I 5 - ANTIC TESTAMENT IX
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CAPH

11 Es consumen en llágrimes els meus ulls,

les meves entranyes rebullen

;

s'escampa per térra el meu fetge,

per Tesmicament de la filia del meu poblé,

quan defalleix Pinfantó i el lactant

per les places de la ciutat.

LAMED

12 A llurs mares diuen :

« ¿ On és el forment i el vi? »

Quan s'esvaíen com ferits

per les places de la ciutat,

quan exhalaven 1'ánima

al pit de llurs mares.

MEM

18
(i
A qui et compararé, a qui t'assembles,

oh filia de Jerusalem?

¿A qué et podría igualar per consolar-te,

oh verge filia de Sion ?

Car, gran és com la mar ton esvoranc:

¿qui podria guarir-te'n?

NUN

14 Els teus profetes han vist per a tu

estulticia i vanitat

;

i no han descobert la teva iniquitat,

per apartar de tu l'exili

;

ans contemplaren per a tu oracles

d'estultícia i de seducció.

n. — El meu fetge. Expressió hiper- 14. — Els teus falsos profetes. — Se-

bólica del seu dolor. — LXX : «La ducció. El sentit de Vg. «expulsions»
nieva gloria». Els mots «fetge» i és també probable: els falsos profetes

«gloria» difereixen només per la pun- pr^veien que els enemics serien expul-

tuació vocálica. sats de Palestina.
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SAMECH

15 Piquen de mans en veure't

tots els qui passen peí camí

;

xiulen, mouen el cap,

per la filia de Jerusalem

:

«¿Aquesta és la ciutat que deien de perfecta bellesa,

el goig de tota la térra?

»

PHE

16 Badén la boca contra tu

tots els teus enemics;

xiulen i carrisquegen de dents,

exclamen : «L'hem englotida.

És justament aquest el dia que esperávem

;

rhem aconseguit, l'hem contemplat.»

AIN

17 Ha fet Jahvé el que havia resolt,

ha complert la seva paraula,

que havia decretat des deis dies antics,

ha destru'it, i no ha planyut

;

ha fet que gaudís sobre tu Tenerme,

ha aixecat el corn deis teus opressors.

INVITACIÓ A LA PREGARIA

SADE

18 Crida llur cor al Senyor:

Oh muralla de la filia de Sion,

fes correr, com un torrent, el plor,

de dia i de nit

;

no et donis treva a tu mateixa,

no pari la pupilla deis teus ulls.

17, Lv. xxvr, 14; Dt. xxviii, 1 <¡.—18, Ir. xiv, 17; Sup. 1, 16.

— El goig. LXX : « Corona de Phe; hi ha dones ací una alteració de

l'ordre alfabétic.

— Ain hauria d'anar davant de 18. — Vg.: « Clama llur cor al Se-



220 ELS PLANYS DE JEREMIAS - II, 19-22

COPH

19
Alca't, llanca crits en la nit,

al comenc de les vetlles

;

escampa com aigua el teu cor

davant la fac del Senyor

!

Estén cap a ell els teus palmells

per la vida deis teus infantons,

que defalleixen de fam

al cap de tots els carrers!

RES

20
« Mira, Jahvé, i considera,

¿amb qui has obrat mai així?

¿ Devoraran les dones Uur fruit,

els infantons que gombolden?

¿ Serán trucidats en el santuari del Senyor

el sacerdot i el profeta ?

SIN

21 «Jeuen per térra en els carrers,

el minyó i l'anciá

;

les meves verges i els meus fadrins

han caigut d'espasa;

has trucidat en el dia de la teva ira,

has immolat, no planyeres.

THAU

22 «Has convocat, com en un dia d'aplec,

els meus terrors, de tot entorn;

no hi ha hagut, en el dia de la ira de Jahvé,

escápol ni fugitiu

;

els que jo havia gomboldat i fet grans,

l'enemic els ha extermináis.»

nyor sobre el murs de la filia de Sentit probable. Vg.: «Els infants de

Sion ». la mida d'un pam »; LXX: « Els mfants

20. — Els infantons que gombolden. que xuclen el mugró ».



ELS PLANYS DE JEREMIAS - III, 1-9 221

TERCER PLANY

Parla el Profeta: Lamentacions

ALEPH

(C. III.) 'Sóc l'home que ha vist Paflicció

sota la verga del seu furor.

' M'ha guiat i conduit

en tenebra i no en llum

;

3 contra mi sol gira i regira

la seva má tot el dia.

BET

4Ha gastat la meva carn i la meva pell,

ha romput els meus ossos

;

6 ha bastit contra mi,

m'ha voltat de metzina i de treball

;

6 en indrets tenebrosos m'ha fet habitar,

com els morts de fa temps.

GHIMEL

7 M'ha voltat d'una tanca, i no puc eixir,

ha afeixugat la meva cadena.

8 Ádhuc quan al^o crit i clam,

barra el pas a la meva pregária.

9 Ha clos el meu camí amb pedra tallada,

ha revessat els meus tiranys.

III. — Per a la forma d'aquesta

elegía vegi's la Notícia preliminar.—
El plural s'alterna amb el singular

(w. 22, 40...), car el Profeta parla en
nom de tot el poblé. Dues idees no-

ves constitueixen el carácter d'aquest

cap.: resignado al justcástig de Déu,

i, sobretot, ferma esperanca del perdó.

5. — Contra mi. Vg.: «Al meu en-

torn ».

6.— Els morts defa temps. Els morts
que tothom ha oblidat. Vg.: «Els
morts sempiterns». Expressió igual en
Ps. CXLII, 3.
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DALETH

10 Ha estat per a mi com un ós a l'aguait,

un lleó en emboscada;
11 ha pervertit el meu camí, m'ha fet bocins;

m'ha devastat completament,
12 ha tesat el seu are, i m'ha pres

per fitó de la fletxa.

HE

13 Ha enfonsat en els meus ronyons

els filis del seu buirac
;

14 sóc la riota de tot el meu poblé,

llur caneó tot el dia

;

15 m'ha sadollat d'amargors,

m'ha abeurat amb absenta.

VAU

16 Ha triturat amb reble les meves dents,

m'ha rebolcat en la cendra.

17 S'ha fastiguejat de la pau la meva ánima,

he oblidat la ventura

;

18
i he dit: «S'ha perdut la meva virior

i la meva esperanca en Jahvé.»

Esperanza resignada

ZAIN

19 Recordó la meva aflicció i el meu errabundeig,

l'absenta i la metzina

!

10. — La vivida descripció de l'ene- dretes, amb grava. LXX : «Amb un
mistat de Jahvé és només per a preparar códol». Vg.: «Una per una».

—

M'ha
els sentiments d'esperanga en la mise- rebolcat. LXX i Vg. concorden: « Em
ricórdia divina. nodrí amb cendra».

13.— Els filis del seu buirac. Les sage- 18.— S'ha perdut la meva virior. LXX:
tes, anomenades també filis «de l'arc»; « S'ha perdut la meva victoria ». Vg.:

Job XLI, 20. «S'ha perdut la meva fi», o sigui, s'ha

14. — El meu poblé. Els incréduls acabat el temps de la meva vida.

que enmig de tantes calamitats feien 19. — Errabundeig. Vexació i so-

encara mofa deis qui es convertien al frences de la persecució i de l'exili.

Senyor. LXX: «M'he recordat de la meva misé-

16. — Tritura amb reble, o amb pe- ria i déla meva amarga persecució...»
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20 De tot em recordó, i s'ajup

en mi la meva ánima.
21 Aixó faré present al meu cor,

per aixó esperaré.

HETH

22 Per mercé de Jahvé no hem estats consumits,

car no són finides les seves misericordies

;

23 noves són cada matí;

gran és la teva fidelitat

!

24 «La meva part és Jahvé— diu la meva ánima—

,

per aixó esperaré en ell!»

TETH

25 Bo és Jahvé per a qui en ell confia,

per a Fánima que el recerca.

26 Bo és d'esperar en silenci

la salvació de Jahvé ;

27 bo és per a l'home de portar

un jou des de la seva minyonia.

JOD

28 Seure solitari i callat,

perqué Déu ho imposá damunt seu.

29 Posar en la pols la seva boca;

potser hi ha esperanza

!

30 Oferir a qui li pegui la gaita,

sadollar-se d'oprobi.

CAPH

31 Car no rebutja

per un mai més el Senyor

;

22. — Es de gran efecte poétic la vi- prové del repartiment d'una herencia,

rada que de sobte fa l'argument; Jere- — Diu. Pensa.

mias, tot el poblé — parla en plural — 27. — El jou, segons el context s'ha

es llancen ardidament pels camins de la d'entendre format de sofriments, més
confianca en Jahvé. que d'obediéncia.

24. — Part. Tresor o possessió que
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32 ans, si afligeix, es condol

segons la multitud de les seves mercés
j

33 car no és pas de cor que oprimeix

i afligeix els filis de rhome.

LAMED

34 Que hom trepitgi sota els peus

tots els captius de la térra,

35 que hom decanti el dret d'un home

a la fac de l'Altíssim,

36 que hom faci tort a algú en el seu plet,

¿és que el Senyor no ho veu?

MEM

37 ¿Qui ha parlat i la cosa s'és feta,

sense que el Senyor Phagi manada?
38 ¿De la boca de l'Altíssim no vénen

els mals i el bé?

39 ¿Per qué es planyerá l'home vivent?

Cadascun peí seu pecat.

Penediment

NUN

40 Examinem les nostres vies i escrutem-les

i tornem a Jahvé.

41 Elevem el nostre cor amb els nostres palmells

a Déu que és en el cel.

42 «Nosaltres, culpables fórem i rebels;

tu no has perdonat.

37, Am. ni, 6.

32. — Si el Senyor afligeix.

33. — De cor. De bon grat.

35. — Que hom decanti. Que hom
conculqui el dret, o bé que hom jutgi

amb parcialitat.

36. — Faci tort. LXX: «Condemni».

37-39- — Tot s'esdevé segons la vo-
luntat provident de Déu; no pot, dones,

el pecador plányer-se deis mals que
Ell li envi'i.

42.

—

No has perdonat. Vg.: «Ets
inexorable ».
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SAMECH

43 «T'has embolcallat en ira i ens has perseguit,

has trucidat, no planyeres

;

44
t'has embolcallat en un núvol

perqué no passi la pregaría;

46 en dejecció i rebuig ens has convertit,

enmig deis pobles.»

PHE

46 Badaren contra nosaltres la boca

tots els nostres enemics.

47 El terror i la fossa han estat nostres,

Textermini i la ruina.

48 Rierols d'aigua vessen els meus ulls,

per Tesmicament de la filia del meu poblé.

AIN

49 L'ull meu plora i no para,

no hi ha repós,

50
fins que miri i vegi

Jahvé de dalt del cel.

51 El meu ull turmenta la meva ánima,

per totes les filies de la meva ciutat.

SADE

52 Em donaren cac.a com a un ocell,

els meus enemics, sense motiu.

53 Han volgut anorrear la meva vida dins la fossa,

i han llancat una pedra sobre mi.

64 Pujaven les aigües sobre el meu cap,

deia: «Estic perdut!»

43.—Enshas perscgnit.Vg.: «Ens col- chicar els ulls» per no veure'm.
pires». 46. — Phe davant á'Ain, com en II,

44. — LXX afegeix; «Per tal d'a- 16.
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Invocació

COPH

55 He invocat el teu nom, oh Jahvé,

de dins la fossa pregona;

56
la meva veu has sentit : «No amaguis la teva orella

al meu sospir, al meu clam!»

57 T ,

has acostat, el dia que jo t'invocava,

has dit : «No temis !»

RES

58 Has defensat, oh Senyor, la causa de la meva ánima,

has rescatat la meva vida.

59 Has vist, oh Jahvé, la meva opressió;

judica el meu dret!

60 Has vist tota llur venjanca,

tots llurs designis contra mi.

SIN

61 Has sentit llur ultratge, oh Jahvé,

tots llurs designis contra mi,

6i
els llavis deis meus adversaos i llur mussitació,

contra mi tot el dia

;

63 quan s'asseuen o aixequen, observa,

sóc jo llur caneó.

THAU

64 Dóna'ls la paga, oh Jahvé,

segons l'obra de llurs mans

;

63 dóna
,

ls el tapament del cor:

la teva maledicció damunt d'ells

!

66 Persegueix amb ira i exterminaos

de sota el cel, oh Jahvé

.

59. — La meva opressió. LXX: « Les 62.

—

Llur mussitació... és a dir, llurs

meves pertorbacions ». Vg. : « Llur ini- maquinacions.
quitat contra mi ».
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PLANY QUART

Desastres dels darrers dies del setge

ALEPH

(C. IV.) x Ai! ¿com s'ha ennegrit l'or,

s'ha mudat l'or millor?

Les pedrés del santuari han estat escampades

al cap de tots els carrers

!

BETH

2 Els filis de Sion, els nobles,

preats a pes d'or fi,

com foren estimats gerros d'argila,

obra de mans d'un terrisser

!

GHIMEL

3 Adhuc els xacals presenten la mamella,

alleten llurs cadells

;

la filia del meu poblé s'ha tornat cruel

com els estrilóos en el desert.

DALETH

4 S'aferra la llengua del lactant

al seu paladar, per la set;

els infantons demanen pa,

no hi ha qui els en reparteixi.

HE

5 Els qui menjaven requisits,

s'esbalaeixen pels carrers

;

1. — L'or, les pedrés del Temple sig- lar, abandona els seus ous. Vegeu Job,
nifiquen els sacerdots i prohoms. XXXIX, 13, nota.

3. — L'estruc, segons créenla popu-
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els qui s'agencaven amb porpra

abracen els fems.

VAU

6 Gran fou la iniquitat de la filia del meu poblé,

més que el pecat de Sodoma,

que fou capgirada en un instant

sense que s'aixequés una má contra ella.

ZAIN

'Resplendien els seus princeps més que neu,

eren més blancs que la llet

;

vermellejava llur eos més que els coráis,

era de safir llur figura.

HETH

8 Llur fac/s'ha enfosquít més que la negror,

i hom no els reconeix pels carrers;

llur pell s'ha encastat ais ossos,

és seca igual que un lleny.

teth
,

9 Més venturosos foren els morts de glavi

que els morts de fam

;

perqué aquests s'han escolat, travessats

per la manca deis fruits de la térra.

JOD

10 Mans de dones compassives

han cuit llurs infantons

;

els han servit d'aliment,

en la destrucció de la filia del meu poblé.

6, Gn. xix, 24.

6. — Sodoma. Ciutat consumida peí «Més vermells que el vori antic»

foc del cel. Gn. XIX, 24, 25. 8. — Negror. Vg.: « Carbó ».

7. — Els seus princeps. Vg.: 10. — Compassives... aixó és, que so

«Els seus nazarens». — Coráis. Vg.: lien ésser-ho.
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CAPH

11 Ha acomplert Jahvé el seu furor;

ha escampat l'ardor de la seva ira,

ha enees un foc dintre Sion,

que ha devorat els seus fonaments.

PROHOMS I POBLE CASTIGATS

LAMED

11No creien els reis de la térra,

ni els habitants tots de l'orbe,

que entrés Tenerme i l'adversari

dins els portáis de Jerusalem.

MEM

18 Pels pecats deis seus profetes,

per les iniquitats deis seus sacerdots,

que vessaven enmig d'ella

la sang deis justos.

NUN

14 Titubejaven com orbs pels carrers,

contaminats de sang

:

ningú no podia tocar

llurs vestidures.

SAMECH

15 «Allunyeu-vos ! un impur!» els cridaven.

«Allunyeu-vos, allunyeu-vos! no toqueu!»

Quan fugien i erraven,

es deia entre les nacions : «No trobaran acolliment.»

AIN

16 El rostre de Jahvé els ha dispersats,

no gira més cap a ells Tesguard

;

14. — El subjecte és els profetes i 1 5. -Els leprosos havien de diraquests

sacerdots. — Contaminats de sang, in- mots per tal d'evitar que algúels toqués

justament vessada. i es contagiés llur malaltia. Lv. XIII, 45

.
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el rostre deis sacerdots no respectaren,

deis ancians no tingueren pietat.

PHE

17 Ádhuc els nostres ulls es consumien

esperant en va el nostre ajut

;

des de les nostres guaites mirávem

cap a un poblé que no pogué salvar-nos.

SADE

18 Encalcaren els nostres passos,

fins a no poder anar pels carrers

:

« Próxima és la nostra fi, acomplerts els nostres dies

;

cert, la nostra fi és arribada.

»

COPH

19 Ágils foren els nostres perseguidors

més que les águiles deis cels;

per les muntanyes ens han perseguit,

en el desert ens han sotjat.

RES

20 L'alé de la nostra boca, l'ungit de Jahvé,

ha estat agafat en llurs fosses

;

aquell del qual havíem dit : «A la seva ombra

viurem entre les nacions !

»

SIN

21 Alegra't i exulta, filia d'Edom,

que habites a la térra d'Hus

!

També t'arribará el teu calze,

en serás embriaga i et despullarás.

20. — Vale... Metafóricamentpel rei Senyor, fou pres per tal d'ésser la sal-

Sedecias, caigut presoner en mans deis vació del seu poblé,

caldeus. — En llurs fosses. Vg.: «Pels 21. — Et despullaras. Per a esdevenir

nostres pecats». Jesucrist, Yungit del la riota de tothom.
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THAU

23 Acomplerta és la teva iniquitat, oh filia de Sion

;

Jahvé no t'enviará més a Texili.

Visitará la teva iniquitat, oh filia d'Edom,

descobrirá els teus pecats.

PLANY C NQUÉ

Pregaría de Jeremías profeta

(C. V.) ^ecorda't, Jahvé, del que ens ha esdevingut,

considera i mira el nostre oprobi.

2 El nostre heretatge ha passat a estrangers,

les nostres cases a desconeguts.

3 Orfes hem esdevingut, sense pare,

les nostres mares com vídues.

4 L'aigua nostra amb diner bevíem,

la nostra llenya a preu aconseguíem.
6 Sobre els nostres colls som perseguits;

estem rendits, no tenim descans.

6 Estenem la má cap a Egipte,

cap a Assíria, per sadollar-nos de pa.

7 Els nostres pares pecaren, ja no són,

22. — Pagada la pena de la seva ini- dascuna de les quals té només un sol

quitat, la filia de Sion será perdonada; dístic.

en canvi la punició deis enemics no 3. — Orfes. Car han perdut Déu, llur

tindrá fi. pare.

V. — Els planys es clouen amb un 4. — Aconseguíem. LXX: «Vingué so-

clam commovedor: que Jahvé esguar- bre el nostre coll ».

di les calamitats que afligeixen el poblé 5. — Sobre els nostres colls... és a dir,

judaic, especialment el Temple profa- " « amb cárregues que ens afeixuguen ».

nat; que no siguin rebutjats definitiva- 6. — Estenguéretn la má. Férem alian-

ment. ca en cerca de protecció.

Aquesta elegía no és acróstica; cons- 7. — Ja no són. En aquest món per
ta, pero, també de 22 estrofes, ca- expiar llurs pecats.
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nosaltres arrosseguem llurs iniquitats.

8 Esclaus dominen sobre nosaltres,

no hi ha qui ens alliberi de llurs mans,
9 Amb perill de la vida ens proveim de pa,

davant l'espasa del desert.

10 La nostra pell s'ha recremat com un forn,

per les ardéncies de la fam.

11 Han ultratjat les dones a Sion,

les donzelles a les ciutats de Judá.
12 Els princeps han estat penjats de la má,

la fac deis ancians no ha estat honorada.
13 Els joves han mogut la mola,

i els infants, carregats de llenya, caigueren.

14 Els vells han abandonat el portal,

els jovenets llurs cántics.

15 S'ha acabat el gaudi del nostre cor,

la nostra dansa és canviada en dol.

16 Ha caigut la corona de la nostra testa;

ai de nosaltres que pecárem

!

17 Per aixo está malalt el nostre cor,

per aixó s'han enfosquit els nostres ulls

:

18 per la muntanya de Sion, que és desolada,

i els xacals s'hi passegen.

19 Tu, oh Jahvé, per sempre restes;

el teu tron, de nissaga en nissaga.

80 ¿Per qué ens oblidarás per sempre,

8. — Esclaus. Potser els caldeus són LXX: «Els joves arrencaren elplor».

anomenats així com a descendents de Vg. ho entén en sentit obscé; és prefe-

Cam (Gn. IX, 20-26), o bé realment rible el sentit de l'hebreu, que parla

els hebreus es veien obligats a sot- simplement del treball d'esclaus a qué
metre's ais esclaus de llurs domina- els joves foren sotmesos.
dors. 14. — El portal. On s'administrava

9. — L'espasa del desert. Les depre- justicia.

dacions deis árabs habitants del de- 18. — Els xacals. LXXiVg.: «Les
sert. guilles ».

10. — Les ardéncies de la fam. LXX 19.— Jahvé no depén de res transito-

i Vg.: « Les tempestes de la fam ». ri; el seu soli, més ferm que el Temple
13.

—

Els joves han mogut la mola. de Sion, román eternament.
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ens abandonarás en la llargária deis dies?

íl Torna'ns a tu, oh Jahvé, i tornarem,

renova els nostres dies, com abans

;

22
sí, car ens has rebutjat del tot,

t'has indignat contra nosaltres en extrem.

22. — Cal recordar que els Planys
foren redactats quan el més negre in-

fortuni pesava sobre el poblé jueu. El
Profeta que ha predit la restauració

l6 -ANTIC THSTAMENT IX

gloriosa de Sion, no dubta ara ni la

nega; malgrat aixó, la magnitud de la

desgracia fa que la darrera elegía es

clogui en accents tristíssims.





BARUC





NOTÍCIA PRELIMINAR

El llibre de Baruc fou escrit primerament en hebreu : Taire i la disposi-

ció del seu estil i els seus nombrosos hebraismes no deixen sobre aixó

Uoc a dubte. Pero Poriginal hebraic es perdé aviat, cap al segle n de la

nostra Era; en temps de Sant Jeroni ja no existia sinó la traducció grega

deis Setanta, de la qual procedeix la llatina de la Vulgata, feta molt ante-

riorment a Sant Jeroni.

Baruc fou ell mateix profeta, amic i secretari fidel de Jeremías. Era

d'una noble familia jerosolimitana, fill de Nerias i germá de Saraias, i

aquest havent de partir junt amb el rei Sedecias a l'exili, s'emportá el

vaticini contra Babilonia (vegeu Jr. LI, 59-64). Des de l'any quart de

Joaquim, Jeremías tingué Baruc al seu costat per a escriure els vaticinis

i promulgar-los (vegeu Jr. XXXVI).
Durant el regne de Sedecias, Baruc fou empresonat juntament amb

Jeremías, i no recobra la llibertat fins a la conquesta de Jerusalem pels

caldeus (588). Juntament amb Jeremías fou llavors obligat pels jueus

fugitius a encaminar-se a Egipte (Jr. XLIII, 6). Per últim fou enviat peí

mateix Jeremias a Babilonia, on morí.

El llibre de Baruc es composa de cinc capítols i un apéndix (cap. VI),

que, segons el seu títol mateix, és la lletra adrecada peí profeta Jeremias

ais jueus que eren deportats a Babilonia. L'autenticitat de la lletra és con-

firmada en el llibre segon deis Macabeus (II, 1-2): el seu original es

conservava encara en els arxius públics.

Quant a la profecía de Baruc própiament dita, es divideix en un próleg

(V, 1-14) i dues parts. La primera (I, 1
5 —III, 8) és una confessió que el
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poblé jueu fa deis seus pecats, seguida d'una preguera perqué Déu l'alli-

beri del cástig merescut. Forma la segona (III, 9-V, 9) un discurs de

Baruc ais seus compatriotes, exhortant-los a cercar la veritable saviesa i

consolant-los amb la seguretat que, quan s'hauran convertit, recobraran

la llibertat i la joia, mentre veuran el cástig definitiu de llurs enemics.

El llibre de Baruc exceHeix per l'eloqüéncia del seu estil. Si les esglé-

sies reformades no el teñen per inspirat, l'Església católica sempre l'ha

inclós entre els canónics, i més d'una vegada el trobem citat sota el nom
de Jeremías.



PRÓLEG

(C. I.) Aqüestes són les paraules del llibre que escriví Baruc,

fill de Nerias, fill de Maasias, fill de Sedecias, fill de Sedei, fill d'Hel-

cias,a Babilónia; 1 l'any cinqué, al seté dia del mes, en el temps que

els caldeus prengueren Jerusalem, i la incendiaren. 3
I llegí Baruc les

paraules d'aquest llibre a orelles de Jeconias fill de Joaquim, rei de

Judá, i a orelles de tot el poblé que venia al llibre,
4

i a orelles deis

princeps i deis filis deis reis, i a orelles deis ancians i a orelles de

tot el poblé, del més petit al més gran, de tots aquells que ha-

biten a Babilónia, vora del riu Sodi.

5
I ploraven, i dejunaven, i pregaven davant del Senyor. 6

I re-

colliren diners segons que pogué la má de cadascú, 7
i els enviaren

a Jerusalem al sacerdot Joaquim, fill d'Helcias, fill de Salom, i

ais sacerdots, i a tot el poblé que es trobava amb ell a Jerusalem

:

8 quan ell va rebre els atuells de la Casa del Senyor, que foren

emportats del temple, per tornar-los a la térra de Judá el dia deu de

Sivan, atuells d'argent, que féu Sedecias fill de Josias, rei de Judá,

Com que I'original hebreu del llibre un deis canals de l'Eufrates en comu-
de Baruc no s'ha conservat, la present nicació amb el Tigris,

versió ha estat feta sobre els LXX. 5. — Vg. comenca : «Els quáls en
2. — L'any cinqué. Després de la sentir-ho ploraven.»

caiguda de Jerusalem en poder de Na- 6. — Segons la má de cadascú. Segons
bucodonosor, o sigui l'any 583 a. J. C. el cabal o possibilitats. Cf. Lev. V,
— Del mes. Potser el primer mes de 11.

l'any o Nisan; res no indica que sigui 7. — Joaquim. No era probablement
el tercer mes o Sivan, del qual parla en el summe sacerdot, sinó el personat-

el v. 8. ge principal entre els qui restaren a

3. — Jeconias o Joaquín, rei de Judá, Jerusalem.
captiu a Babilónia. Cf. Jr. LII, 31. 8. — Sivan. El tercer mes de l'any;

4.— Vora del riu Sodi. Probablement comencava per la lluna de juny.
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9 després que Nabucodonosor, rei de Babilonia, hagué fet sortir

Jeconias, i els princeps, i els presoners, i els nobles, i el poblé de

la térra de Jerusalem, i els dugué a Babilonia.

10
1 digueren : «Heus ací que us hem enviat diner. Compreu amb

aquest diner victimes i encens, i feu oblacions, i oferiu peí pecat a

Faltar del Senyor, el nostre Déu ;
11

i oreu per la vida de Nabucodo-

nosor, rei de Babilonia, i per la vida de Baltasar, el seu fill, per tal que

llurs dies sobre la térra siguin com els dies del cel; 12
i el Senyor

ens donará virtut, i iliuminará els nostres ulls, i viurem sota l'ombra

de Nabucodonosor rei de Babilonia, i sota l'ombra de Baltasar el seu

fill, i els servirem molts dies, i trobarem gracia davant d'ells.

13
1 oreu per nosaltres al Senyor Déu nostre

;
perqué pecárem contra

el Senyor Déu nostre, i el furor del Senyor i la seva ira no s'han

apartat de nosaltres fins al dia d'avui. 14
1 llegiu aquest llibre, que

us hem enviat per recitar- lo a la Casa de Jahvé, en el dia de

festivitat, i en dies d'avinentesa.»

9. — l els presoners. Segurament els

ostatges. Vg. omet aquesta paraula.

10. — Les oblacions (car així cal tra-

duir el mot «manná» de LXX i Vg.)
eren sacrificis incruents que consistien

en l'ofrena de pa, vi, cereals. — Peí

pecat. Els sacrificis cruents oferts en

expiació deis pecats. Vegeu Ex. XXIX,
36; Lv. IV, 20-32.

14. — En dies d'avinentesa. En els

dies d'aplec o en les reunions religioses

del poblé. En l'original hebreu hi havia

probablement el mot « moed »; vegeu
Lv. XXIII, 2, 4; Jr. Lm. I, 15, nota.



PRIMERA PART

I. BARUC EXHORTA EL POBLE
(i, 15-ra, 8)

SlGUIN CONFESSATS ELS PECATS

16
1 direu

:

Al Senyor Déu nostre, la justicia; a nosaltres, la confusió de la

fa$, com és en el dia d'avui ais homes de Judá i ais habitants a

Jerusalem 16
i ais nostres reis i ais nostres princeps i ais nostres sa-

cerdots i ais nostres profetes i ais nostres pares. 17 Per raó del que

pecárem davant del Senyor, 18
i el desobeírem, i no escoltárem la veu

del Senyor Déu nostre, per caminar en els seus manaments, que dona

davant de nosaltres. 19 Des del dia que el Senyor tragué els nostres pares

de la térra d'Egipte fins al dia d'avui, hem estat incréduls al Senyor

Déu nostre ; i obrárem a la lleugera per no escoltar la veu d'ell.
80

1

se'ns aferraren malaurances, i la maledicció que el Senyor intima a

Moisés servent seu, el dia que tragué els nostres pares de la térra

d'Egipte, per donar-nos térra que regala llet i mel, com en el dia

d'avui.
2l Ino escoltárem la veu del Senyor, Déu nostre, segons

totes les paraules deis profetes, que ens enviá; 22
i anárem cadascun

al grat del nostre cor maligne, treballant per déus estrangers i fent

el mal ais ulls del Senyor Déu nostre.

15, Inf. ii, 6. — 17, Dn.ix, 5. — 20, Dt. xxviti, 15.

17. — Vg. afegeix : «No tenint fe en ell ».
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Déu tramet els cástigs anunciats

(C. II.) *Per la qual cosa el Senyor establí el seu mot, que parla

contra nosaltres, i contra els nostres jutges, que judicaren Israel, i

contra els nostres reis, i contra els nostres princeps, i contra els

homes d'Israel i de Judá, * de fer venir sobre nosaltres grans cala-

mitats, que no ha fet sota tot el cel, tal com fou fet a Jerusalem,

segons el que és escrit en la Uei de Moisés, 3
fins a menjar nosaltres

cadascun la carn del seu fill i cadascun la carn de la scva filia.
4
I els

lliurá com a sotmesos a tots els regnes que hi ha al nostre entorn,

per a oprobi i desolació entre tots els pobles de l'entorn, on el

Senyor ens ha dispersat. 5
I hem estat a sota i no a sobre, perqué

hem pecat contra el Senyor Déu nostre, per no escoltar la seva

veu. 6 Al Senyor Déu nostre, la justicia; a nosaltres i ais nostres

pares la confusió de la fac, com en el dia d'avui. 7 Tots aquests mals

de qué el Senyor havia parlat contra nosaltres han vingut damunt

nostre. 8
I no hem pregat a la fac del Senyor, per tal de fer tor-

nar cadascun de nosaltres deis pensaments del seu cor malvat. 9Així

el Senyor ha vetllat sobre el mal, i el Senyor i'ha fet venir damunt

nostre ; car el Senyor és just en totes les obres que ens ha orde-

nat. 10
1 no hem escoltat la seva veu, per caminar en els preceptes

del Senyor, que ha proposat davant de nosaltres.

II. PREGARIA PER A L'ALLIBERAMENT

11
1 ara, Senyor Déu d'Israel,

que has fet sortir el teu poblé del pais d'Egipte,

amb má forta, amb miracles i prodigis,

amb gran poténcia i brac. aixecat,

2, Dt. xxvm. — 6, Sup. i, i j.— 11, Dn. iv, i j.

i.

—

Jutges, reis. Es refereix a l'época 5. — Hem estat a sota i no a sobre.

en qué Israel fou regit primer per la Lit.: « Han estat (3.
a
pers.) » És a dir,

institució deis Jutges, després per la com Teodoret trad.: « Servents i no
deis Reis. senyors ».

4. — Vg.: «En els quals el Senyor 9. — Ha vetllat. Com a jutge, per
ens ha dispersat». tal que no restéssim sense cástig.
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i que t'has fet un nom, com en el dia d'avui

:

12 hem pecat, hem fet actes impiadosos,

hem comes la iniquitat, Senyor Déu nostre,

contra tots els teus preceptes.

13 Que s'aparti la teva ira de nosaltres,

car ben pocs restem enmig de les nacions

on ens has dispersat.

14 Escolta, Senyor, la nostra pregaría i la nostra súplica,

i allibera'ns a causa de tu mateix

;

dóna'ns favor a la fac d'aquells que ens han exiliat

:

15
a ñ que tota la térra sápiga que tu ets el Senyor Déu nostre,

que el teu nom ha estat invocat sobre Israel i sóbrela seva raca.

16 Mira, Senyor, des de la teva casa santa, pensa en nosaltres,

inclina, Senyor, la teva orella i escolta

;

17 obre els teus ulls i veges

que no són pas els morts en el llimb,

l'ánima deis quals ha sortit de llurs entranyes,

aquells que donen gloria i justicia a Jahvé

;

18 ans el vivent, entristit per la magnitud del mal,

que camina encorbat i afeblit,

i els ulls llangorosos

i Tánima afamada,

et donaran gloria i justicia, Senyor.

Flagell ben merescut

19 Car no és per la justicia deis nostres pares i deis nostres reis,

que escampem la nostra llástima davant de tu, Senyor Déu

[nostre.

20 Car has enviat sobre nosaltres la teva ira i la teva indignació,

com ho havies proclamat pels teus servents els profetes

:

16, Dt. jcxvi, 1 j; Is. lxiii, 15.— 17, Is. lxiv, 9; Ps. cxiii, 17.

14. — A causa de tu mateix. No pels és al llimb o «xeol», vegeu Is. XXXVIII,
nostres mérits. 15-20 — i no poden per tant els difunts

17-18. — Parla de lloanga tributada en aquest món glorificar-lo, com ho
a Déu en aquest món. Després de la fan els vivents. Elvivent, lit. «l'ánima».
mort ací només resta el eos — l'ánima 18.

—

Del mal. Minea, en els LXX.
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21 Així parla el Senyor :

«Ajupiu les vostres espatlles

i serviu el rei de Babilonia,

i restareu al país

que vaig donar ais vostres pares.

22 Que si no escolteu la veu del Senyor,

de servir el rei de Babilonia,

23
faré cessar de les ciutats de Judá,

i fora de Jerusalem,

la veu de joia i d'alegria,

la veu del nuvi i de la núvia,

i tot el país esdevindrá un desert, sense habitants.»

24 Pero no hem escoltat la teva veu

de servir el rei de Babilonia,

i has acomplert les teves paraules,

pronunciades per mitjá deis teus servents els profetes:

que els ossos deis nostres reis

i els ossos deis nostres pares

serien trets de llur indret. -

25
1 heus ací que han estat llen^ats,

ais ardors del dia i al fred de la nit;

i han mort en sofriments cruels,

per la fam, peí glavi, i en l'exili.

26 Has reduit la casa on és invocat el teu nom,

com és ella en el dia d'avui,

a causa de la maldat de la casa d'Israel i de la casa de Judá.

Després del cástig, la conversió i el perdó

27 Has obrat envers nosaltres, Senyor, Déu nostre,

segons tota la teva benignitat,

25. — Exili. La manera de traduir

tant deis LXX, kv á-noaxoXf], com de

la Vg. «emissione », fa improbable la

hipótesi segons la qual l'hebreu llegia

apesta» com en Jr. XXIV,io; XXIX, 17;

XXXIV, 17. En canvi ambdues versions

concorden en la noció de « treure de

casa, enviar lluny»; per aixó preferim

«exili».

26. — La casa. El Temple en ruines.
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i segons tota la teva gran misericordia;

28 com ho declarares per mitjá del teu servent Moisés,

el dia en qué li manares d'escriure la teva Llei,

en presencia deis filis d'Israel,

29 dient : «Si no escolteu la meva veu,

aquest gran i nombrós eixam

será reduit a un nombre escás,

entre les nacions on el dispersaré.

30 Car sé prou que no m'escoltaran,

perqué és un poblé dur de coll;

pero es convertirán en llur cor

a la térra de llur exili

;

31
i sabrán que jo sóc el Senyor llur Déu,

i els donaré un cor,

i orelles que sentin.

32
1 em lloaran al país de llur exili,

i es recordaran del meu nom;
33

i es convertirán de llur esquena dura,

i de llurs máximes perverses,

perqué es recordaran del camí de llurs pares,

que pecaren davant del Senyor.
34

1 els reconduiré al país,

que vaig jurar a llurs pares,

a Abraam i a Isaac i a Jacob,

i en serán els amos,

i els multiplicaré, i no minvaran.

85
1 establiré amb ells una alianza eterna,

a fi que jo sigui llur Déu,

i ells serán el meu poblé

;

i no trauré mai més el meu poblé Israel

del país que els he donat.»

29, Lv. xxyi, 14; Dt. xxvm, 15.

33. — Cami. Sort, destí. Valíanla eterna; cf. Jer. XXXI, 31, 32;

35.— Jeremías profetitzá també XXXII, 40.
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CONCLUSIÓ DE LA PREGARIA

(C. III.) Senyor totpoderós, Déu d'Israel,

una ánima en l'angoixa i un esperit inquiet crida vers tu.

2 Escolta, Senyor, i tingues pietat,

perqué hem pecat davant teu

;

8 car tu romans per sempre,

i nosaltres, ¿ ens perdrem per sempre ?

4 Senyor totpoderós, Déu d'Israel,

escolta la pregada deis morts d'Israel,

i deis filis deis qui han pecat davant teu

;

els quals no han escoltat la veu de llur Déu,

i aquests mals s'han operat a nosaltres.

6 No et recordis més de les iniquitats deis nostres pares,

ans recorda't de la teva má i del teu nom en aquest temps.
6 Car tu ets el Senyor Déu nostre,

i et Uoarem, Senyor.
7 Es per aixó que has posat la teva por en els nostres cors,

perqué invoquem el teu nom.

I et Uoarem en el nostre exili;

car hem apartat deis nostres cors

tota la iniquitat deis nostres pares,

que han pecat davant de tu.

8 Heus ací que nosaltres som avui en el nostre exili,

on ens has dispersat per a oprobi,

per a maledicció i expiació,

segons totes les iniquitats deis nostres pares,

que s'allunyaren del Senyor Déu nostre.

2. — Vg. després de tingues pietat,

afegeix : « perqué ets Déu misericordiós

tingues pietat de nosaltres ».

4. — La pregaría deis morts d'Israel.

La malauran<;a deis exiliats és tan fora

mida, que bé poden anomenar-se morts.

— Alguns volen entendre « la pregária

deis morts » la intercessió deis Pa-

triarques i justos d'Israel després de

llur mort; res, pero, en el context no fa

plausible aquesta hipótesi.

5. — De la teva má. Del teu poder.



SEGONA PART

DISCURS DE BARUC
OH, 9-V, 9)

I. Cal cercar la saviesa

9 Escolta, Israel, els manaments de vida;

para l'orella per aprendre prudencia.

10 ¿Per qué, Israel, per qué ets en país deis enemics,

que et marceixes en térra estrangera,

que et solles amb els morts,

11
i que ets comptat entre els del llimb?

12 Has abandonat la font de la saviesa.

13 Car si haguessis caminat en la via de Déu,

habitarles per sempre en pau.

14 Aprén on és la prudencia,

on és la fortalesa, on és l'enteniment,

a fi que sápigues ensems

on és la llargária deis dies i la vida,

on és la llum deis ulls i la pau.

Els gentils no l'han conegüda

15 ¿Qui ha trobat el lloc d'ella,

i qui ha entrat en els seus tresors ?

io. — Et marceixes. T'afebleixes, dueixen « envellir-se » en lloc d ' « afe-

llangueixes. LXXiVg.: «T'has enve- blir-se» en Ps. XVII, 46.— Els morís.

Hit». Probablement en l'hebreu hi havia Els caldeus idolatres,

el verb «nabal», ésser feble, Uangorós, 14. — La vida. Vg.: «Victus», el

marcir-se, decaure. LXX i Vg. el tra- nodriment, el menjar.
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16 ¿On són els caps de les nacions,

i els qui domten les bésties de sobre la térra,

17
els qui juguen amb els ocells del cel,

i que amunteguen l'argent i Tor,

en qué els homes posen llur confianca,

0 les possessions deis quals no teñen fi?

18 Car aquests amunteguen diner i en fan llur neguit,

1 no hi ha recerca de llurs obres.

19 S'han esvait, han davallat al llimb,

i d'altres s'han alcat en comptes d'ells.

20 De més joves han vist la llum

i han habitat sobre la térra

;

pero no han conegut el camí de la saviesa,

21 no han compres els seus camins fressats;

tampoc no l'han assolida llurs filis,

eren lluny del seu vial.

22 No se n'ha sentit parlar a Canaan,

ni ha estat vista a Teman.
23

1 els filis d'Agar que cerquen la prudéncia que és de la térra,

els mercaders de Merra i de Teman,

els intérprets de paráboles, els cercadors de prudéncia,

no han conegut el camí de la saviesa,

ni s'han recordat deis seus camins fressats.

84 Oh Israel, com és gran la casa de Déu,

i espaiós el lloc del seu domini

!

16. — On són ? ¿De qué els serveix

tot llur afany si no assoleixen la sa-

viesa ?

18. — No hi ha recerca de llurs obres.

LXX : ÉÉ-cúpcaic;; Vg.: «inventio». Si

hom investiga llurs maquinacions, no
arribará a conéixer-les totes; o, llurs

obres són tantes, que és impossible tot

recompte; o bé, és tan buida llur acti-

vitat, que quan vols cercar-la tot ha
desaparegut, no en trobes ni rastre.

20. — De més joves han vist la llum.

Una nova generació succeeix a la pre-

cedent, malgrat tot no hi ha esmena.
21. — Del seu vial. Del vial de la sa-

viesa; corregim el Gr. que per error

diu : « del vial d'ells » . Vg . « (la saviesa)

s'ha allunyat de llur fac. ».

22. — Canaan. Cf. Gn. IX, 18, 22
etc.; Is. XXIII, 11, nota. — Teman.

Jr. XLIX, 7, nota.

23. — Que és de la térra. Preferim
Vg. Els LXX: «els qui són sobre la

térra».

24. — La casa de Déu. Ací, tot el món,
segons St. Ambrós.
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25 Es gran, i no té límit,

és elevat i immens.
26 Allí visqueren des del principi els gegants famosos,

de gran talla, destres en la guerra.

27 Déu no els escollí,

ni els dona el camí de la saviesa.

28
1 es perderen per no teñir prudencia,

es perderen per llur irreflexió.

29 ¿Qui ha pujat al cel i l'ha assolida,

i l'ha feta davallar deis núvols ?

30 ¿Qui ha passat a l'altra part de mar, i l'ha trobada,

i l'ha portada al preu de l'or triat ?

31 No hi ha qui conegui el seu camí,

ni qui consideri el seu camí fressat.

DÉU HA ATORGAT LA SAVIESA A ISRAEL

32 Pero aquell que sap totes les coses la coneix;

la descobreix peí seu enteniment,

aquell que consolida la térra per a temps etern,

i que l'ha emplenada de bésties quadrúpedes

;

33 que enviá la llum, i ella camina,

la crida, i ella l'obeeix tremolant.

3 1 Els estéis brillen en llurs guárdies,

i están plens de joia

;

35
els crida, i diuen : « Som ací ! »

i brillen úfanosos per qui els ha creats.

36 Aquest és el nostre Déu,

i cap altre no li és comparable.

26. — Els gegants. Gn. VI, 4, nota. 32. — Per a temps elem. Com en Ps.

Llur forga extraordinaria no els féu XCII, 1: «Ha consolidat la térra i no
dignes de rebre la revelado de la divina trontollará ». — De bésties quadrúpedes.

Saviesa. De tota mena d'animals.

29-31. — La saviesa ens ve només 34.— En llurs guárdies. Els estéis són
de Déu, sense mérits de la nostra comparats a un exércit, del qual Déu
part. és capitá. Eccli. XLIII, 10.

IT-AHTIC TESTAMENT IX
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37
Ell ha trobat tot camí de saviesa,

i Tha donada a Jacob, el seu servent,

i a Israel, el seu benamat.

s8 Després d'aixó ha aparegut sobre la térra,

i ha conversat entre els homes.

(C. IV.) 1 Aquest és el llibre deis manaments de Déu,

i la llei que subsisteix per a sempre

;

tots els qui la posseiran, pervindran a la vida,

pero els qui l'abandonaran morirán.

* Torna, Jacob, i abra^a-la;

camina a la resplendor, davant la seva Uum.
8 No donis a un altre la teva gloria,

ni els teus avantatges a una nació estrangera.

4 Benaurats som nosaltres, Israel,

perqué el que plau a Déu ens és conegut

!

II. Jerüsalem exhorta i consola els seus fills

a Preneu coratge, poblé meu,

record d'Israel

!

6 Heu estat venuts a les nacions,

no pas per a ruina;

ans perqué heu excitat la ira de Déu,

heu estat lliurats ais enemics.

7 Car irritáveu Aquell que us ha fet,

57. — Jacob o Israel és pres ací per a

designar tota la nació de la qual és pare

(Gn. XXXV, 10). L'autor es complau
a alternar aquests dos noms (cf. IV,

2,4), com també els de Sion i Jerusalem

(IV, 8, 9), per a indicar el poblé es-

collit.

38. — La saviesa de Déu ha aparegut

sobre la térra a la muntanya de Sinaí

a Moisés, i cada vegada que Déu per

mitjá deis profetes i hagiógrafs ha par-

lat ais homes. En aquest passatge Sant

Joan Crisóstom veu profetitzada l'En-

carnació delVerbdiví, Saviesa increada

del Pare (Hom. II in Mt., n. 2).

1. — La saviesa divina és contingu-

da dins la llei que Déu ha donat ais

homes.
3-4. — Privilegi exclusiu d'Israel era

posseir la saviesa i conéixer per tan:

el diví beneplácit.

5. — Record iTIsrael. Enmig de tanta

dissort Israel resta encara com un re-

cord o monument de les promeses divi-

nes; car no ha estat conduít a l'exili

per a ruina, ans per tal que després de

Yalliberament (v. 24) Déu mostri ¡a

seva esplendor a tot país de sota el cel

(V, 3).

7. — Ditnonis. Própiament ídols (¿n
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oferint sacrificis ais dimonis, i no a Déu.

*Heu oblidat Aquell que us ha nodrit, Déu etern,

i heu afligit la que us ha criat, Jerusalem.

9 Car ella ha vist caure damunt vostre

la ira de Déu, i ha dit

:

Escolteu, veines de Sion,

Déu m'ha enviat un gran dol.

10 He vist la captivitat deis meus filis i de les meves filies,

que l'Etern ha fet venir damunt d'ells.

u Els havia nodrits amb joia,

i els he acomiadats amb plor i dol.

12 Que ningu no s'alegri de mi, vídua,

i abandonada d'un gran nombre

!

M'han desolat a causa deis pecats deis meus filis,

13 per tal com s'han foraviat de la llei de Déu

i no han conegut les seves justicies,

ni han caminat pels viaranys deis manaments de Déu,

ni han seguit els senders de la disciplina, en justicia.

14 Que vinguin les veines de Sion:

Recordeu-vos de la captivitat deis meus filis i filies

que l'Etern ha fet venir damunt d'ells.

15 Car ha fet venir contra ells una nació de lluny,

una nació insolent i de llenguatge estrany,

16 que no han tingut respecte peí vell,

ni s'han compadit de l'infant,

que s'han endut els benamats de la vídua,

i m'han deixat sola, privada de les meves filies.

Deslliuranca de Sion i punició dels enemics

17
1 jo, ¿com podria socórrer-vos?

18 Aquell que ha fet venir les dissorts

l'hebreu hi havia segurament «xedim»), 1 3 . — En justicia. Vg. : « De la seva

Cf. Dt. XXXII, 17, nota. veritat».

9. — Veines. Les ciutats de l'en- 17-20. — Només Déu pot posar re-

torcí, mei ais mals presents.
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us traurá de la má deis vostres enemics.

19 Aneu, filis, aneu,

car jo he estat deixada sola

!

20 M'he tret el vestit de la pau,

m'he posat el sac de la meva pregada,

clamaré a l'Etern en els meus dies.

21 Coratge, filis, crideu a Déu

i us traurá de la puixanca,

de la má deis vostres enemics.

22 Car jo he esperat de l'Etern la vostra salvació,

i m'ha vingut l'alegria de part del Sant, per la misericórdia

que us vindrá aviat de l'Etern, el vostre Salvador.

23 Car us he deixat partir amb plor i dol

;

pero Déu us reconduirá a mi amb goig

i delectanca per a sempre.
24 Car, així com les ve'ínes de Sion han vist ara el vostre captiveri,

veuran també aviat el vostre alliberament de part de Déu,

que us vindrá amb gran gloria,

i gran esplendor de l'Etern.

25
Filis, suporteu amb paciencia

la ira de Déu que ha vingut sobre vosaltres

;

t'ha perseguit l'enemic

;

pero veurás la seva ruina aviat

i caminarás sobre el coll d'ells.

26 Els meus delicats han caminat per aspres camins;

han estat enduts com un ramat, robat pels enemics.

27 Coratge, filis, i clameu a Déu,

car es recordará de vosaltres el qui se us endut.

28 Car com el vostre pensament ha estat d'allunyar-vos de Déu,

tornats a ell, el cercareu deu vegades més.

29 Car aquell que ha fet venir sobre vosaltres els mals,

us portará delectanca eterna, junt amb la vostra salut.

24.— Veines. Les nacíons de l'entorn, 25.— Aviat. Si hom considera l'e-

Moab, Edom, etc., que li eren enemigues. norme puixanga de 1'imperi babilónic,
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III. El Profeta consola Jerusalem

80 Cor fort, Jerusalem :

el qui t'ha donat nom, et consolará.

31 Malaurats aquells que t'han maltractat,

i s'han alegrat de la teva caiguda

!

32 Malaurades les ciutats on els teus filis han estat esclaus

!

Malaurada la que ha rebut els teus filis

!

35 Car, així com s'ha alegrat de la teva ruina

i s'ha delectat en la teva caiguda,

així es contristará de la propia solitud.

34 Li llevaré la joia de la seva gran turba,

i la seva ufana será mudada en dol.

35 Foc vindrá sobre ella de part de l'Etern,

per a llargs dies,

i será habitada per dimonis

durant molt de temps.

36 Mira cap a Orient, Jerusalem,

i veges 1'alegria que et ve de part de Déu.
37 Heus aci que tornen els filis que has vist partir,

vénen, de llevant a ponent, acoblats per la veu del Sant,

alegrant-se de la gloria de Déu.

La paü de la justicia

(C. V.) 1 Despulla't, Jerusalem, el vestit del teu dol i de la teva aflicció,

i revesteix Tagencament de la gloria que ve de Déu per sempre;

'vesteix-te amb el mantell de la justicia que ve de Déu

i posa sobre el teu cap la mitra de la gloria de l'Etern.

naturalment no es podía preveure la 32. — Vg.: «Les ciutats en les quals

seva ruina dintre poc temps. els teus filis foren esclaus serán cas-

30.—El Profeta els encoratja en nom tigades, i també aquella que els

de Déu. rebé ».

31.— Vg.: «Els dolents que t'han fet 2. — Vg.: «Déu et cenvirá amb el

mal morirán ». mantell de la justicia ».
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3 Car Déu mostrará la teva esplendor

a tot país de sota el cel.

4 El teu nom será escollit per Déu eternament

:

«Pau de la justicia» i «Gloria de la pietat».

5 Aixeca't, Jerusalem, dreta sobre l'altura,

i mira cap a l'Orient,

i veges els filis aplegats de sol ponent a llevant

per la paraula del Sant,
-

alegrant-se que Déu s'hagi recordat d'ells.

G Car havien eixit de tu a peu, enduts pels enemics

;

Déu te'ls recondueix portats amb honor,

com un tron reial.

7 Car Déu ha ordenat que s'ajupi

tota muntanya aleada i les roques eternes,

i que les valis s'omplin per aplanar la térra,

perqué Israel camini sense perill

per la gloria de Déu.
8 Ádhuc els boscos i tots els arbres d'olor

han fet ombra a Israel per ordre de Déu.
9 Car Déu conduirá Israel amb alegria a la llum de la seva gloria,

amb una misericordia i una justicia que d'ell mateix provénen.

5, Sup. iv, 36.

3 . — A tot país o bé a tota criatura;

en el Gr. manca el substantiu.

4.—Jerusalem és figura de l'Esglé-

sia, a la qual escau molt bé el nom

de Pau de ¡a justicia i Gloria de la pie-

tat.

6. — Cirus decreta el retorn gloriós

del poblé captiu. Esr. II, 66.



A P É N D I X

LLETRA DE JEREMIAS ALS EXILIATS
(VI, 1-72)

Proemi

(C. VI.) Copia de la lletra que enviá Jeremías ais qui anaven a

ésser duts captáis a Babilonia peí reí deis babilonis, per-amm-

ciar-los el que Déu li havia ordenat.

1 A causa deis pecats que heu comes davant de Déu, aneu a ésser

enduts captius a Babilonia per Nabucodonosor, reí deis babilonis.

2 Havent arribat a Babilonia, hi estareu molts anys i un llarg temps,

fins a set generacions ; i després d'aixó us en faré sortir en pau. 3Ara,

veureu a Babilonia déus d'argent, d'or i de fusta, que hom porta so-

bre les espatlles, i que inspiren por a les nacions. 4Aneu, dones, amb

compte de no imitar, vosaltres també, aquests estrangers, i que no us

agafi la por d'ells;
B quan veureu una turba davant i darrera d'ells,

que els adoren, digueu en el vostre cor: «A tu cal adorar, Senyor.»
6 Car el meu ángel és amb vosaltres i ell té cura de la vostra vida.

1, Ir. xxv, 9.-3, Is. xliv, 10.

VI. — L'esplendor del cuite idolátric 2. — Sel generacions. El mot genera-

representava un greu perill per ais jueus ció no vol dir ací un període determinar,

en exili. Jeremías, que ja havia adregat de temps; en un altre indret (Jr. XXV,
dues lletres ais deportats (XXIX, 1-3 1), 11, 12; XXIX, 10, 20) afirma que Texili

ara els escriu per tal d'allunyar aquesta durará 70 anys.

temptació. 5. — Era fascinador l'espectacle de
La lletra pot ésser considerada com les grans multituds que es prostraven

un tractat contra la idolatría, conti- al pas deis ídols portáis en processó.

nuació de Jr. X, 1-16. 6. — El meu ángel. L'ángel precedía

L'original hebreu s'ha perdut; resta els israelites en sortir d'Egipte (Ex.

només la versió deis LXX, de la qual XXXIII, 2; Dan. X, 13, 21; XII, 1).—
deriven les altres. I ell... Vg.: «I jo mateix tinc cura».
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Vanitat dels ídols

7 Car la llengua d'ells ha estat polida per un obrer ; hom la cobreix

d'or i d'argent, pero són mentida, i no poden parlar. 8 Com per a una

donzella amiga de l'agencament, prenent or, 9 han preparat corones

sobre la testa de llurs déus. S'esdevé que els sacerdots fins roben

a llurs déus l'or i l'argent, que fan servir per a ells mateixos; 10
fins en

donen a les prostitutes dins la casa. Els ornen, com a homes, amb

els vestits, els déus d'argent i els déus d'or i de fusta ;
11 pero ells no

poden defensar-se ni del rovell ni dels cues. 12 Els cobreixen amb

mantell de púrpura ; i els han de torear el rostre a causa de la pols

de la casa, que n'hi ha molta sobre ells.
13 Té certament un cep-

tre, com si fos un governador de provincia, aquell que no pot fer

morir el qui l'haurá ofés. 14 Prou té a la dreta una espasa i una

destral, pero no pot defensar-se contra els enemics i contra els 11a-

dres. D'on és evident que no són déus; no els temeu, dones.

15 Així com un atuell d'algú, quan és trencat, esdevé inútil, talment

passa amb llurs déus. 16
Si el poseu dins una casa, llurs ulls s'omplen

de pols, degut ais peus dels qui entren. 17 Talment per a aquell que

ha ofés el rei les portes són ben closes al seu entorn, o per a aquell

que és conduit a la mort, així els sacerdots defensen les cases de llurs

déus per mitjá de portes, forrellats i barres, per tal que no siguin es-

poliáis pels lladres.
18 Encenen llánties, ádhuc en major nombre que

per a ells mateixos, de les quals no en poden veure cap. 19 Són com

una de les bigues de la casa, i hom diu que llur cor és rosegat pels

reptils que surten de la térra, i que els devoren com a llurs vestits,

sense que se n'adonin. 20 S'ennegreix llur rostre peí fum que puja de la

10. — Vg. omet dins la casa. El sen- 1 3.— Un ceptre. Signe d'un poder fic-

tit del Gr. resta indeterminat; potser tici.

«dins la casa» dels sacerdots, o bé «dins J4-— Contra els enemics. Segons Vg.

la casa» dels déus, en els temples, on i alguns mss. grecs : «De la guerra»,

era admesa com un ritus la prostitució 17. — Els ídols, per tal de no caure

sagrada. Vegeu més avall, v. 42.— Vg. en poder dels lladres, han d'ésser re-

afegeix: «I quan de nou ho han re- closos dins els temples, com si fossin

but de les meretrius, n'adornen llurs uns reus de lesa majestat.

déus».
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casa. 21 Sobre llur eos i llar testa volen els mussols, les orenetes

i els altres ocells; i semblantment fins els gats. 22 Per aixó coneixe-

reu que no són déus; no els temeu, dones.

23 L'or amb que hom els cobreix per embellir-los, si algú no

n'eixuga el rovell, no el faran pas brillar; car ni quan els fonien

han sentit res. 24 Han estat compráis a tot preu, i no hi ha en ells

esperit. 25 Sense peus, són portats sobre les espatlles, mostrant llur

ignominia ais homes. Que siguin confosos també els qui els ser-

veixen !

26 Per aixó, si cauen a térra, no s'aixecaran per ells matei-

xos ; i si algú els posa drets, per ells mateixos no es mouran

;

i si es decanten, no es redrecaran; ans com ais morts els són presen-

tades les ofrenes.

27 Els sacerdots, venent les victimes, en treuen profit; semblant-

ment les mullers en fan salums, i no en donen res ni al pobre

ni al malalt. 28 Les parieres o les dones en estat d'impuresa to-

quen llurs sacrificis. Sabent, dones, per aqüestes coses que no són

déus, no els temeu.

Llur culte vergonyós

29
¿I per qué els anomenen déus? Perqué les dones fan ofrenes

a aquests déus d'argent, d'or i de fusta. 30
1 en llurs temples els sa-

cerdots s'asseuen, tenint les túniques esquincades, el cap i les galtes

ragudes, la testa descoberta. 31 Ululen cridant davant de llurs déus,

com en un ápat fúnebre. 32 Llurs sacerdots els lleven el vestit, i

n'abillen llurs dones i llurs infants. 33 Que hom els faci mal o que

hom els faci bé, no poden correspondre ; no poden constituir un rei

ni tombar-lo. 34 No poden tampoc donar la riquesa, ni tan sois una

peca de coure. Si algú, havent fet un vot, no el compleix, ells no el

reclamen. 35 No salvaran un home de la mort, no deslliuraran el

25, Is. lxvi, 7.

27-28.— Prova fefaent de llur impo- el culte diví; el comportament deis sa-

téncia és el menyspreu amb qué els cerdots havia d'ésser correctíssim; espe-

tracten llurs sacerdots. cialment els era prohibit d'esquin^ar-

29. —Per la llei da Moisés les dones se els vestits (Lv. X, 6) i raure's la

restaven excloses de tota participació en barba (Lv. XVIII, 27).



2
$
8 PROFECIA DE BARUC-VI, 36-51

feble del poderós. 36 No tornaran la vista a un home orh, i no

alliberaran l'home que és en el destret. 37 No tindran pietat de

la vídua ni faran bé a l'orfe.
38 S'assemblen ais roes de la mun-

tanya aquests ídols de fusta, recoberts d'or i d'argent; els qui

els serveixen serán confosos. 39 ¿Com, dones, s'ha de creure o dir

que són déus?
40 Encara els caldeus mateixos els deshonoren, llavors que veient

un mut que no pot parlar, el presenten a Bel, demanant que parli;

com si ell fos capac, de sentir alguna cosa. 41
1 considerant aixó, no

saben abandonar-los ; car no teñen sentits.
42 Les dones, cenyi-

des de cordes, s'asseuen a la vora d'un camí, cremant pinyols

d'oliva; 43
i quan alguna d'elles, enduta per algún vianant, hi ha dor-

mit, blasma la seva veína per no haver-ne estat jutjada digna com

ella, i no haver estat trencada la seva corda. 44 Tot el que es fa amb

ells és mentida. ¿Com, dones, s'ha de creure o dir que són déus?

Del tot inútils

45 Han estat afaiconats per artesans i orfebres ; no serán res més

que alió que els obrers volen que siguin. 46
1 els obrers que els han

afaiconats no teñen llarga vida; ¿com, dones, llurs obres la tindrien?

47 Han deixat mentida i oprobi a la posteritat. 48 Car quan sobrevé

una guerra o una calamitat, els sacerdots deliberen entre ells per

saber on s'amagaran amb ells;
49 ¿com, dones, no comprenen que

no són déus, els qui no es salven de la guerra ni de les desgracies ?

60 Car essent de fusta, recoberts d'or i d'argent, serán reconeguts

després que són mentida; a totes les nacions i a tots els reis

será evident que no són déus, ans obres de mans d'homes, i que

no hi ha en ells cap obra de Déu. 61 ¿A qui, dones, no seria

evident que no són déus?

42 .
— Jeremías, com a greu acusació almenys una vegada a la vida en honor

d'immoralitat, esmenta la prostitució de Mulitta, « car així els assiris anome-
sagrada, que constituía una forma de nen Afrodita ».— Cremant pinyols d'oli-

culte idolátric. El seu testimoni és con- va. Potser servia per a fascinar i atreure

firmar per Heródot (I, 199), segons el els vianants. El' Gr. maupa, pot tra-

qual cada dona havia de prostituir se duir-se també per segó.
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52 No estabüran mai un rei en un país, i no donaran pluja ais

homes. Bj No sabrán discernir el que és just en llurs propis afers, i

no protegiran contra la injusticia, essent impotents : talment les

gralles entre cel i térra. 54
1 quan es cali foc a la casa d'aquests

déus de fusta recoberts d'or i d'argent, llurs sacerdots fugiran i es

salvaran; pero ells, com bigues, serán cremats al mig. 65 No resis-

tirán ni a un rei ni ais enemics. ;Com s'ha d'admetre, dones, o

pensar que són déus?

66 Ni de lladres ni de bandolers es salvaran aquests déus de fusta,

recoberts d'argent i d'or.
57 De més poderosos que ells els llevaran

l'argent i l'or, i el vestit que porten, i se n'aniran enduent-s'ho; i

no podran socórrer-se ells mateixos.

QüALSEVOL COSA VAL MÉS QUE ELS ÍDOLS

58 Així val més ésser rei desplegant la seva forca, o un atuell útil

en una casa, de qué l'amo es serveix, que aquests falsos déus; o bé

una porta d'una casa, que guarda les coses que hi ha, que no pas

aquests falsos déus; o encara una columna de fusta en un palau,

que aquests falsos déus.

59 El sol, la lluna i els astres resplendeixen, i són enviats per a

utilitat, són obedients. 60 Semblantment el llamp, quan apareix, és bo

de veure; el vent així mateix bufa en tota contrada; G1
i els núvols,

quan Déu els mana que corrin per damunt tota la térra, executen el

que els és ordenat. 62 El foc així mateix, quan és enviat d'endalt per

consumir muntanyes i boscos, fa el que li ha estat manat. Peró

els ídols no els són comparables, ni en bellesa ni en poder. 63 D'on

no s'ha de pensar ni dir que siguin déus, puix que no poden ni dis-

cernir el que és just ni fer bé ais homes. 64 Sabent, dones, que no

son déus, no els temeu. 66 Car no maleiran ni beneiran els reis.

52-55, — La impotencia deis ídols llurs activitats
;
aqüestes criatures — el

posa més en relleu la grandesa del Déu sol, la lluna, etc. — assoleixen plena-

d'Israel, que exerceix el seu provident ment el fi per al qual han estat creades

domini sobre tot l'univers. a ulilital deis homes, i són obedients allur

59-62. — Déu ha donat ais éssers de Creador. Quin contrast entre aquests

la creació una finalitat determinada en éssers ais quals Déu ha donat bellesa i
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66No faran veure a les nacions senyals en el cel ; no brillen com

el sol, ni fan claror com la lluna.
67 Les bésties valen més que

ells, puix que poden, fugint a un amagatall, ésser útils a elles

mateixes.

68 Així, dones, és evident per a nosaltres que de cap manera no

són déus; per tant, no els temeu.

Epíleg

69 Com un espantall en un camp de cogombres no preserva de

res, aixi passa amb llurs déus de fusta recoberts d'or i d'argent.

70 Semblants a un botjar en un jardí, sobre el qual tots els ocells

es posen, o a un mort Uencat en un lloc obscur, tal són llurs déus

de fusta, recoberts d'or i d'argent. 71 Per la porpra i l'escarlata

que es podreix damunt d'ells es reconeixerá que no són déus; a la fi

ells mateixos serán devorats, i esdevindran una vergonya en el país.

72 Més val, dones, l'home just que no té ídols; car será lluny de

la confusió.

poder i els ídols que no serveixen per

a res !

69. — Camp de cogombres. Hortalissa

molt comuna a Palestina.

70. — Botjar ; o bé argelaga, o altre

arbust espinos.

71. — Escarlata, o alguna pintura

lluent com marbre ; el grec diu simple-

ment «marbre».

72. — Clou la lletra amb l'elogi del

just, que baldament es trobi entre ido-

latres, com els hebreus a Babilonia, sap

preservar-se de la idolatría.
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NOTÍCIA PRELIMINAR

El temps d'Ezequiel.— El Profeta aHudeix contínuament les condi-

cions históriques del poblé d'Israel i de les nacions veínes. Cal, dones,

tenir-ne una idea clara, si hom vol entendre l'ocasió i finalitat deis vatici-

nis d'Ezequiel.

A) Palestina.—A la mort de Salomó (a. 932) la nació israelítica es

dividí en dos regnes : el d'Israel (al nord, amb les deu tribus i per capi-

tal Samaría) i el de Judá, amb la capital a Jerusalem. Els reis d'Is-

rael, per tal d'accentuar més la separació política, bastiren aviat santuaris

idolátrics oposats al temple de Jerusalem. La idolatría portála corrupció,

i les Uuites intestines, provocades per la mancanca d'una dinastía legí-

tima, afebliren el regne, que es veié impotent per a resistir ais enemics

exteriors. L'any 722-721 fou destruida Samaría, la població d'Israel fou

deportada a l'Assíria i substituida en gran part per tribus idolátriques.

El regne de Judá o meridional es trobá en millors condicions religioses

i polítiques, malgrat la seva poca extensió i població, car comprenia so-

lament les tribus de Judá, Benjamí i la de Leví sense territori propi. Pos-

seia la vera dinastía davídica, el temple de Jerusalem, únic lloc legítim

del cuite, el sacerdoci mosaic i una successió ininterrompuda de profetes.

Aixó li estalviá moltes de les calamitats que afligiren el regne del nord.

Peró el mal exemple de Samaría i de les nacions ve'ines, la inclinació

gairebé congénita ais cuites idolátrics, la manía en els darrers reis per les

aliances polítiques amb les nacions paganes, dugueren també aquest mi-

núscul regne a la ruina religiosa i nacional. Ni la deturá la temptativa de

reforma religiosa que comencá el piados Josias (638-608), car els seus

successors agreujaren els errors tradicionals i feren inevitable la catás-

trofe : Joacaz (608), Joaquim (608-598), Joaquín (597) i Sedecias (597-

587),tots foren impiadosos, desoíren els profetes del Senyor, s'embolicaren

en aliances polítiques i es deixaren guiar per una minoría patriotera con-

tra el parer deis profetes Jeremías i Ezequiel.
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B) Les nacions orientáis. — Quan Ezequiel inaugurá el seu ministeri,

dos imperis es disputaven el domini de tot l'Orient: Babilonia i Egipte.

I un altre imperi acabava de desaparéixer : l'Assíria, amb la seva capital

Nínive.

a) Assiria.—A la mort d'Assurbanipal (625), el governador de Babi-

lonia Nabopolasar prengué el títol de rei, per bé que continuant subjecte

aparentment a Nínive. Pero l'any 612, amb motiu d'una rebeliió de tropes,

es trobá al cap d'un formidable exércit, i, entés amb Ciáxares, rei deis

medes, marxá sobre Nínive, que ocupá i saquejá el mateix any 612.

Ciáxares prengué l'Assíria própiament dita, mentre que Nabopolasar s'em-

pará de la Mesopotámia i Siria amb el regne d'Israel. Així el minúscul

regne de Judá caigué sota la influencia política babilónica, i Terror fatal

deis seus darrers reis fou d'entestar-se a no veure la realitat i a somiar

en l'ajut egipciá.

b) Egipte.—El Faraó Psammétic I (662-611) persistí durant tot el seu

llarg regnat a renovar la fesomia d'Egipte. Substituí les tropes indígenes

per mercenaris de les nacions mediterránies, impulsá Pagricultura amb la

construcció de nous canals o reparació deis vells, fomenta les arts erigint

sumptuosos temples, i en els darrers anys del seu regnat apronta la deca-

dencia del poder assiri i estengué els seus dominis peí litoral mediterrani.

El seu successor Necao II (611-595), continuant aquesta política d'ex-

pansió, dugué els seus exércits fins al nord de la Mesopotámia, l'any 608.

El rei de Judá, Josias, tement la puixanga egipcia o volent captar-se

les simpaties de Nabopolasar, s'oposá a l'avan^ada de Necao, pero morí

a Megiddo, a la plana d'Esdrelon (a. 608). Necao 2rribá fins a Textrem

N.O. de la Mesopotámia, a Karkemix, situada a les ribes de l'Eufrates.

c) Babilonia.—Nabucodonosor, el futur hereu de Nabopolasar, empren-

gué una victoriosa ofensiva contra els exércits de Necao i contra tots els

inquiets reialmes de la Siria; a Karkemix infligí un cop mortal a l'exér-

cit egipci, que es retirá desordenadament cap a les fronteres d'Egipte, en-

calgat per Nabucodonosor (605). La mort de Nabopolasar obligá Nabuco-

donosor a suspendre la triomfal ofensiva, que hauria trencat definitivament

tota resisténcia deis regnes occidentals. Després de prendre possessió del

regne babilónic, Nabucodonosor es presentá novament al litoral medite-

rrani, arriba a Jerusalem (a. 603), despullá el temple i s'endugué captius

molts nobles, entre ells el jove i futur profeta Daniel (Dan. I). És la pri-

mera deportació del regne de Judá i el comencament deis setanta anys de

la captivitat babilónica. Una nova rebellió de Joaquim provocá un retom

del rei de Babilonia. Mentre aquest venia, morí Joaquim, deixant per suc-

cessor el seu fill Jeconias o Joaquín, que regná solament tres mesos, el
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temps de venir Nabucodonosor i prendre Jerusalem. Joaquín fou dut

presoner a Babilonia, i amb ell tota la flor de la nació, els nobles, artí-

fexs i militars; entre ells anava també el nostre profeta Ezequiel, que

pren per data fonamental del seu Uibre aquesta segona deportació (II Rg.

XXIV, 12) de l'any 597. A Joaquín succeí el seu oncle Sedecias, que,

després d'alguns anys de subjecció a Nabucodonosor, instigat peí succes-

sor de Necao, Hofra (Apries), es rebeHá també, provocant la catástrofe

final. Nabucodonosor torná amb un formidable exércit, que devastá tot

el litoral de la Siria, i, el gener del 588, comencá el setge de Jerusalem,

que durá divuit mesos, fins al 28-29 de juny del 587, quan Jerusalem fou

presa, el temple cremat i Sedecias dut a Riblá, quarter general de Na-

bucodonosor, on veié com eren degollats els seus filis; i ell, després

d'ésser-li buidats els ulls, fou dut encadenat a Babilonia. És la tercera i

definitiva deportació : el regne de Judá desapareixia completament.

*
* *

Per a major claredat inserim aquí un resum cronológic deis fets histórics

que aHudeix Ezequiel

:

722 desembre-721 abril: Samaría, la capital del regne d'Israel, és presa i

devastada; la població del regne deportada a l'Assíria (captivitat de

Nínive).

612: Caiguda de Nínive. Nabucodonosor, fill de Nabopolasar, la des-

trueix, i comenta el nou imperi babilónic o caldeu.

608 : Batalla de Megiddo, on mor el piados rei Josias.

605 : Batalla de Karkemix, on Nabucodonosor desfá la poténcia militar

egipcia.

604-561 : Nabucodonosor succeeix el seu pare Nabopolasar i estén triom-

falment el seu imperi sobre la Caldea, Assíria, Siria, Palestina i Egipte.

608 : A Josias succeeix Joacaz, destronat tres mesos després per Necao, i és

substituit peí seu germá Joaquim (608-598). Després de la batalla

de Karkemix hagué de reconéixer Pautoritat de Nabucodonosor, con-

tra el qual, pero, es revoltá l'any 603. El rei de Babilonia entra

a Jerusalem, despulla el temple i s'enduu molts captius : primera

deportació i comencament de la captivitat de Babilónia.

597: Joaquín (Jeconias) regna els tres primers mesos de l'any i és dut

presoner a Babilónia. Amb ell és deportat Ezequiel. Jerusalem és

presa altra vegada, pero no destruida.

597~587: Regna Sedecias, Púltim rei de Jerusalem, que a la fi del setge

és també dut a Babilónia.

iS-AXTIC TESTA MENT IX
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588 gener: Comenca el setge de Jerusalem, que dura divuit mesos.

587: 28-29 de juny : Jerusalem és presa pels caldeus; 29-30 de juliol, el

temple és cremat; 20 de setembre, és assassinat Godolias, el gover-

nador posat per Nabucodonosor.

538: Fi del regne babilónic. Cirus, rei de Pérsia i Caldea, dona lli-

bertat a tots els jueus de tornar a Palestina.

Per a justificació d'aquestes dades, vegeu Fr. X. Kugler, Fon Moses bis

Paulus, Münster i. W., 1922.

* *

Vida del Profeta.—Ezequiel (= Déu és fort, o fortifica; vegeu III,

8. 9) naixé cap al 623 de familia sacerdotal (I, 1. 2). El fet d'ésser

deportat amb el rei Joaquín i la noblesa (597) sembla provar que la seva

familia ocupava un lloc distingit entre les sacerdotals; per altra banda,

les continúes aHusions que fa al cuite mosaic proven que Ezequiel havia

passat la seva joventut a Jerusalem i dins l'ambient litúrgic. Segons la

data de I, 1. 2, tenia vint-i-cinc anys quan fou deportat a la regió me-

ridional de Babilonia, vora el gran canal Quebar, on els hebreus exiliats

formaren una important colonia, anomenada de Tel Abib, que esdevin-

gué el centre de la predicació d'Ezequiel (III, 24; VIII, 1; XIV, 1; XX, 1).

Cinc anys després, quan Ezequiel entrava a l'edat perfecta deis trenta

anys, una visió meraveliosa (I, 1 -III
, 21) el cridá a exercir el ministeri

profétic entre els captius, com de fet l'exercí fins a l'any 571 (XXIX, 17),

si més no. Segons una tradició jueva (Ps. - Epiphanius, De viiis prophe-

tarum, 9) fou mort per un jueu idólatra que el profeta reptava.

La captivitat.— Les condicions religioses deis exiliats eren llastimo-

ses. El salín CXXXVI «Super ilumina Babylonis» ens revela l'ánim

amargat, la tristesa aclaparadora deis captius en veure's lluny del tem-

ple, de la benamada Jerusalem, de la patria i deis coneguts. I ens revela

també l'odi pregón que sentien per llurs dominadors. Els exércits babi-

lónics es distingien per llur ferocitat, que no coneixia llei ni mesura: els

monuments babilónics ens representen les interminables caravanes de

captius, afilerats d'un a un amb una corda al coll que els lligava tots, i les

dones amb els farcells o els infants a les espatlles, quan els soldats no

preferien desfer-se'n, degollant-los, buidant-los els ulls o mutilant-los.

Sovint els presoners eren destináis a la construcció de ciutats, canals i

monuments. Altres vegades eren ocupats a cultivar les regions devasta-

des per guerres anteriors, com sembla el cas de la colonia de Tell Abib,

on vivia Ezequiel. De mica en mica els qui podien dedicar-se a l'agricul-
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tura s'habituaven a la nova vida, anaven oblidant la patria, i no pocs

romangueren definitivament en aquelles regions fins després que Cirus els

hagué donat llibertat de tornar a Jerusalem.

El contingut del llibre.— El llibre d'Ezequiel es divideix en dues

parts d'un to completament divers. La primera conté els oracles com-

minatoris contra el poblé de Jerusalem o contra tot Israel, i els oracles

contra les nacions paganes ; la segona part, en canvi, conté les profecies

consolatóries, que anuncien la restauració gloriosa d'Israel.

Introducció a tot el llibre (I, 1—III, 21): Una visió meravellosa de la glo-

ria de Jahvé crida el profeta a exercir el ministeri entre els captius.

Primera part (III, 22-XXXII, 32): Oracles comminatoris. Conté dues

grans seccions : A) oracles contra Israel (III, 22-XXIV, 27): a) sis ac-

cions simbóliques que prediuen la caiguda de Jerusalem (III, 22-V, 17);

b) la idolatria será la ruina d'Israel (VI- VII)
;

c) la gran visió de les abo-

minacions del temple (VIII-XI)
;

d) vaticinis simbólics del proper capti-

veri: totes les classes socials han pecat i totes serán castigades, el rei, els

falsos profetes, els ancians i el poblé (XII-XIX)
;
e) darrers vaticinis abans

de la caiguda de Jerusalem: historia de les idolatries i crims de Jerusalem,

que justifica plenament les venjances de la justicia divina (XX-XXIV).
B) Oracles contra les nacions paganes : a) contra els ammonites, moabi-

tes, idumeus i filisteus (XX V) ;
b) contra Tir i el seu príncep (XXVI-

XXVIII); c) contra Egipte (XXIX-XXXII, 32).

Segona part (XXXIII-XLVIII) : Oracles consolaioris. Després d'una invi-

tado al penediment (XXXIII, 1-20) i de recordar per darrera vegada la

corrupció general de Jerusalem i els cástigs que mereix (XXXIII, 21-33),

comenca el profeta una serle de vaticinis sobre la futura restauració d'Is-

rael : a) al-legoria del Bon Pastor, que regirá el nou Israel (XXXIV);
b) Iiumea, la secular enemiga d'Israel, será devastada (XXXV), mentre

que Israel será restaurat (XXXVI)
;
c) visió simbólica de la restauració na-

cional d'Israel figurada per la resurrecció deis ossos descarnats (XXXVII,

1-14) i per la unió de les dues vares (XXXVII, 15-28); d) extermini

deis darrers enemics d'Israel (XXXVIII-XXXIX)
;

e) descripció del tem-

ple futur de Jerusalem (XL-XLIII)
; f) descripció del cuite i sacerdoci de

la nova teocrácia (XLIV-XLVI)
; g) distribució de la nova Terra Santa

(XLVII-XLVII1).

Característiques del llibre. — El llibre d'Ezequiel es distingeix per

la multitud i varietat de símbols emprats, accions i visions simbóliques.

Vegeu p. e. com a actes simbólics: Ezequiel és lligat (III, 25 ;
IV, 8),
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resta mut per molt de temps (III, 26. 27; XXXIII, ai. 22); dibuixa en

un rajol el setge de Jerusalem (IV, 1-3. 7); jeu immóbil d'un costat

(IV, 4-8) ;
menja pa poHuit i racionat (IV, 9-17) ; talla i parteix els seus

cabells (V); es carrega el sac de viatge (XII, 3-16), etc. Entre les vi-

sions simbóliques hem de recordar la de la gloria del Senyor, quan el

cridá al ministeri profétic (I-IH), la de les abominacions del temple de

Jerusalem (VIII-XI), la deis ossos que ressusciten (XXXVII).

Un segon carácter del llibre el formen les llargues aHegories, portades

fins ais darrers detalls
; p. e., la de les dues germanes (XVI), la del cep

desarrelat per l'águila (XVII), la deis lleons cadells (XIX), la deis pastors

d'Israel (XXXIV), i la del sentinella d'Israel (XXXIII). Són finalment

característiques d'Ezequiel algunes frases repetides contínuament : « aixb

diu el Senyor Jahve; i tu, fill de l'home; i sabreu que jo sóc Jahve, etc.», la

qual cosa explica el carácter popular del profeta, que volia de totes maneres

gravar en el cor d'aquell poblé endurit les divines revelacions. I per bé que

algunes aHegories i descripcions ens semblen massa difuses, segons el gust

occidental, no hi ha dubte que alguns capítols d'Ezequiel s'eleven a una

altura poética no superada per cap deis altres profetes, p. e. les complantes

que entona sobre el príncep i la ciutat de Tir, i sobre el Faraó i Egipte,

l'apóstrofe a les muntanyes d'Israel (VI), 1'aHegoria del Bon Pastor

(XXXIV), la visió deis ossos descarnats que ressusciten per a figurar la

resurrecció nacional d'Israel (XXXVII).



INTRODUCCIO A TOT EL LLIBRE
(I, 21)

VlSlÓ DE LA GLÓRIA DE JaHVÉ

(C. I.)
l
l s'esdevingué que l'any trente, en el mes quart, el dia

cinqué del mes, quan em trobava entre els captius vora el riu Quebar,

s'obriren els cels i vaig veure visíons de Déu. 2 El dia cinqué del

mes — era l'any cinqué de la deportació del rei Joaquin — ,
3 fou

adrecada la paraula del Senyor a Ezequiel, fill de Buzí, sacerdot, en

térra deis caldeus vora el riu Quebar; i la má de Jahvé fou sobre

ell.
4
I vaig veure, i heus aquí que arribava una torbonada del

1, Inf. m, 23; x, 20.

1 . — L'any trente. Sense ulterior pre-

cisió. Com sigui que l'any cinqué de

la deportació, de qué parla el v. 2, ens

duu a l'any 593 a. de Cr., l'any trente

suposa una era o data que corre des de

l'any 623. Admetem amb la majoria

deis exegetes que Ezequiel parla de

l'any trente de la seva vida, quan ell

havia de comencar el ministeri sacer-

dotal en el temple (Nm. IV, 30), i, en

canvi, era cridat a exercir el ministeri

profétic entre els captius. És l'edat per-

fecta i sagrada: St. Joan
-

Baptista i

N. S. Jesucrist comentaren Uur minis-

teri ais trenta anys (Le. III, 1. 2. 23).
— El riu Quebar: la paraula semítica

nabar s'aplica a qualsevol corrent d'ai-

gua
;
aquí indica el gran canal navega-

ble Qabari, que travessa l'antiga Nip-

pur, a la Caldea meridional ; no és el

riu Caboras, al nord de la Mesopotá-
mia, car el regne de Judá fou deportat

«vora els rius de Babilonia» (Ps.

CXXXVI, 1).

2. — Probablement Ez. compta els

mesos comencant des de l'equinocci de

primavera, segons el cicle litúrgic he-

breu ; així el mes quart correspon al

nostre juny-juliol. — La deportació de

Joaquin (Jeconias) tingué lloc l'any

597 (l'onze d'abril, segons Fr. X. Ku-
gler, Von Moses bis Paulus, Münster i.

W., 1922, p. 190). Ezequiel fou cri-

dat, dones, l'estiu de l'any 593 a exer-

cir el ministeri profétic per aquesta me-
ravellosa visió.

3 . — La má de Jahvé fou sobre ell.

En altres indrets aquesta frase indica

una manifestació visible i insólita de la

poténcia divina ; en Ez. suposa més
aviat una moció celestial extraordinaria

que colloca el Profeta en condiciona de

rebre les divines revelacions.

4-28. — Descripció de la gloria de

Jahvé: v. 4, indicació general
; 5-14,

descripció deis quatre éssers animats

que sostenen el soli diví; 15-21, la car-

rossa celestial; 22-25, el firmament on
habita la Divinitat; 26-28, el soli diví i

el qui hi seu.

4. — La tempesta, el núvol i el foc,

solen acompanvar i anunciar les mani-
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nord, i un gros núvol i un foc abrandat i resplendent tot al voltant; i

enmig d'ell, una mena de bronze brillant, enmig del foc.
5
I d'entremig

(emergía) una figura de quatre éssers animats, i aquesta era llur pá-

renla: tenien semblanza d'home, 6
i cadascun tenia quatre cares i

cadascun quatre ales.
7 Llurs peus eren rectes; i les plantes de llurs

peus eren com les plantes del peu del vedell; i espurnejaven com

l'aspecte del coure brunyit. 8
I tenien mans d'home sota les ales,

ais quatre costats; i els quatre tenien llurs cares i llurs ales.
9

I

s'ajuntaven Tuna a l'altra llurs ales ; ni es giraven en el cami-

nar, ans cadascun caminava de cara endavant. 10 Quant a l'as-

pecte de llurs cares, era una cara d'home i una cara de Ueó al

costat dret deis quatre ; una cara de brau al costat esquerre deis

quatre, i una cara d'águila pels quatre. 11
1 aquesta era llur pa-

renca. Llurs ales eren esteses enlaire ; aixó és, cadascun ajuntava

dues ales amb les del veí, i amb dues cobrien llurs cossos. 12
1 ca-

dascun caminava de cara endavant; on els impeliia l'Esperit, allá

caminaven, ni es giraven en el caminar. 13
1 aquests éssers animats

festacions divines, p. e. al Sinaí, en la

dedicado del temple salomónic, en la

Transfigurado, Ascensió, etc. Vegeu
també Ps. XLIX, 1-3; Mt XXIV, 30.
— Del nord: en la literatura bíblica el

nord és la regió de les tenebres, d'on

vénen tots els mals contra el poblé de

Déu: Ir. I, 13-15; IV, 6; VI, 1. De fet,

tots els invasors estrangers arribaven

a Palestina peí nord: siris, assiris, ba-

bilonis, grecs, romans. En el nostre

text ve del nord l'anunci deis cás-

tigs divins sobre Jerusalem.

—

Bronce
brillant (vegeu v. 27): l'hebreu parla

d'un metall resplendent determinat,

pero de difícil identificació. La Vulg.
tradueix electre, aliatge d'or i argent.

Molts tradueixen bronce brillant, car, se-

gons el text, representa el dit metall la

solidesa i la resplendor de la Divinitat.

5-14. — Es tracta d'una descripció

simbólica de la manifestació divina; la

formen alguns elements bíblics tradi-

cionals i d'altres pertanyents al folklore

religiós oriental. Els quatre éssers ani-

mats, que més tard el Profeta anome-
nará querubins (X, 20), poden compa-

rar-se ais Quirubi babilónics, figures co-

lossals deis palaus i temples, amb cara

d'home, banyes de brau, ales d'águila i

eos de lleó; figuraven els genis pro-

tectors, les divinitats secundáries que
intercedien davant deis déus suprems
a favor deis homes. Pero en Ez. no
són sinó ministres totalment dependents

de Déu(v. 12), símbols de la preséncia i

l'activitat divines; i perqué el Profeta es

preocupa solament del sentit simbólic,

difícilment podríem representar-los ar-

tísticament. Les ales simbolicen llur

immaterialitat; les mans, l'activitat; els

ulls, la ciéncia divina; les d'home,
brau, águila i lleó simbolitzen tot el que
hi ha de millor en la creado: respecti-

vament, la inteHigéncia, la for^a, l'agili-

tat, la noblesa. Notem que St. Joan en
l'Apocalipsi (IV, 7) ha simplificat aquest

símbol, atribuint una sola cara a cadas-

cun deis éssers animan (vegeu Dhor-
me-Vincent, Revue Biblique, 1926, p.

328-358; 481-495)-

7. — Llurs peus (o carnes) eren rectes,

no aplanats com els peus humans, sinó

de la forma deis del brau.
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semblaven carbons encesos i com llumeners; i entre els éssers

animats anava i venia una resplendor de foc, i en sortien llampecs.

14
1 els éssers animats anaven i venien aguisa de llamp. 18

1 en

veure jo els éssers animats, aparegué a térra una roda, vora

els éssers animats, que tenia quatre cares. 16
1 Paspecte de les

rodes i llur forma semblava una pedra de topazi ; i la mateixa forma

tenien les quatre, i llur aspecte i forma eren com si Tuna roda

fos dins l'altra.
17 Per llurs quatre costats anaven avan^ant, i no es

giraven en el caminar. 18
1 llur circumferéncia era d'una alearía

esfereídora; i tot llur eos era pie d'ulls, al voltant de les quatre.

19
1 en caminar els éssers animats, caminaven igualment les rodes

prop d'ells ; i quan s'aixecaven de térra els éssers animats, s'aixeca-

ven també les rodes. 20 On els impeHia l'Esperit, allá ells anaven, i

s'aixecaven també les rodes amb ells ; car hi havia en les rodes l'Es-

perit de l'ésser animat. 21 Quan ells caminaven, elles caminaven; i

quan ells s'aturaven, s'aturaven elles ; i si ells s'aixecaven de térra,

igualment s'aixecaven les rodes ; car hi havia en les rodes l'Esperit

de l'ésser animat.

22
1 damunt deis caps deis éssers animats apareixia la figura del fir-

mament, com l'aspecte d'un cristall lúcid, estés damunt llurs caps.

23
1 sota el firmament, llurs ales eren esteses, l'una cap a l'altra; i

cadascun en tenia dues que cobrien d'un costat i altre llurs cossos.

24
1 jo vaig sentir la fressa de les ales com el brogit de moltes aigües,

com la veu del Totpoderós; quan caminaven, era com la remor

tumultuosa d'un campament; i en aturar-se, plegaven les ales.

25 Quan ressoná una veu dalt del firmament que estava damunt llurs

caps, s'aturaren i abaixaren les ales.
26

1 sobre el firmament que hi

havia damunt llurs caps aparegué una mena de pedra de safir, de la

18, Inf. x, 12.

15-21. — Les rodes completen la el tradueix de diverses maneres: «cri-

carrossa celestial. Les quatre s'en- sólit» (X, 9), «jacint» (Cant. V, 14),
creuen en angle recte, encarada cadas- «mar» (Is. XXIII, 1) ; o el reté

cuna a un punt cardinal, com els éssers (Ez. XXXVIII, 13; Ps. XLVII, 8).

animats, i animades del mateix Esperit 26-28. — Ez., volent adaptar-se a la

o impuls diví. capacitat del poblé i tement d'altra

16. — Topazi, en hebreu « pedra de banda materialitzar la Divinitat, empra
Tarsis ». Aquest darrer mot, St. Jeroni aqüestes tímides comparances d'un soli
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forma d'un soli, i, damunt d'aquesta figura de soli, una semblanza

d'home. 27
1 vaig veure com l'aparenca d'un bronze brillant, com

una visió de foc, per dins i al voltant deis que semblaven els seus

lloms en amunt, i, deis que semblaven els seus lloms en avall, vaig

veure com una mena de foc i una resplendor tot al voltant.

28 Com Tare iris entre els núvols en dia de pluja, tal era la llum

que resplendia tot al voltant.

Aquesta era la visió de la imatge de la gloria de Jahvé.

EZEOJJIEL ÉS CRIDAT AL M1NISTERI PROFÉTIC

I en veure-la caiguí fac. a térra, i vaig oir la veu d'algú que em
parlava.

(C. II.)
1
l em digué : Fill de l'home, ten-te dempeus, que et

parlaré. 2
I en haver-me parlat, entra en mi l'Esperit i em féu teñir

dempeus, i vaig escoltar el qui em parlava. 8
I em digué: Fill de

rhome, jo et trameto ais filis d'Israel, a gent rebel que s'ha aixecat

contra mi: ells i llurs pares m'han estat infidels fins al dia d'avui.

4
Filis de front dur i de cor obstinat són aquells a qui et trameto. I

els dirás: Així parla el Senyor Jahvé. 8
I ells (tant si escolten

com si vaguen, car són casa de rebeliió) sabrán que hi havia en-

tre ells un profeta. 6 Tu, dones, fill de l'home, no els temis, ni

com de safir, d'una figura com d'home,

com una visió de foc, etc. El Profeta

cau bocaterrós, pres de sagrat temor
davant la Majestat divina, com Daniel

(Dan. X, 7-9), com St. Joan (Apoc.
I, 17).

1 . — Fill de l'home. Així és inter-

pel-lat en tot el llibre, per recordar-li la

seva poquedat davant la divina grande-

sa (vegeu Ps. VIII, 5; Is. LI, 12), i que
no pels seus mérits ha estat cridat al

ministeri profétic. Aquesta mateixa de-

nominado prendrá Jesucrist com a títol

propi del Messias, aHudint l'aspecte hu-

mil i pacient que el Fill de Déu prengué
per nosaltres.— Ten-te dempeus : Tapan-
do celestial, per bé que inspira un terror

religiós, conforta sempre l'home i el fa

apte a la missió que li és confiada.

Vegeu Dan. X, 10; Apoc. I, 17.

2. — L'Esperit: no l'esperit humá o
l'alé que li torna, ans una nova for<;a

divina que el disposa a escoltar, enten-

dre i comunicar ais exiliats les divines

revelacions.

3. — Com es veu pels vv. 12-13,
tota la visió del cap. I preparava
l'aparició divina i responia a la gran
missió que Déu volia confiar a Ez.

Tots els profetes eren cridats a corre-

gir els vicis d'Israel; pero Jeremías a

Jerusalem i Ezequiel a la captivitat ho
eren en una hora particularment trági-

ca, en els dies de la desfeta nacional,

provocada per una serie interminable

d'apostasies.
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t'espantin llurs paraules, encara que siguin per a tu cards i espines i

habitis entre escorpins. No temis llurs paraules ni t'espantin llurs

cares, car son una casa de rebeliió ;
7 ans digues-los les meves parau-

les, tant si escolten com si vaguen; car són rebels. 8 Tu, pero, fill

de l'home, escolta el que et diré, i no vulguis ésser rebel, com

aquesta casa de rebeliió. Obre la boca i menja el que jo et donaré.

9 Vaig esguardar, i heus aquí una má estesa cap a mi, on hi havia un

llibre enrotllat.
10 L'estengué al meu davant, escrit per dins i per fora;

i hi havia escrits planys, elegies i ais.

(C. III.) *I em digué : Fill de l'home, el que trobis, menja-ho;

menja aquest volum, i vés, parla a la casa d'Israel.
2 Aleshores vaig

obrir la boca, i em dona a menjar aquell volum ;
3

i em digué : Fill

de l'home, sadolla el teu ventre i omple les teves entranyes d'aquest

volum que et presento. I me'l vaig empassar, i fou dins la meva

boca dolc com la mel. 4
I em digué: Fill de l'home, vés a la

casa d'Israel i digues-los les meves paraules ;
6 car no ets trames a un

poblé de parla incomprensible i de llengua abstrusa, sinó a la casa

d'Israel; 6 ni a pobles nombrosos de parla incomprensible i de llen-

gua abstrusa, les paraules deis quals no puguis entendre; i ni que

t'hi trametés : ells t'escoltarien. 7 La casa, pero, d'Israel no et vol

escoltar, car no em vol escoltar a mi
;
per tal com tota la casa d'Is-

rael és de front dur i de cor obstinat. 8 Mira que he fet la teva cara

dura com les cares llurs, i el teu front dur com llur front. 9 Com
diamant, més dur que el sílex, he fet el teu front. No els temis, ni

t'espantin llurs cares; car són una casa de rebeliió. 10
1 em digué:

Fill de l'home, totes les meves paraules que jo et diré, rep-les en el

teu cor i escolta-Ies amb les teves orelles ;
11

i vés, presenta't ais

captius, ais filis del teu poblé, i parla'ls dient-los : Així parla el

Senyor Jahvé. Tant si escolten com si vaguen.

9, Apc. v, 1. — 3, A pe. x, 9 s.

8 -III, 3. — Aquesta visió simbólica solien ésser escrits solament per dins;

significa que el profeta, assimilant-se el aquest, pero, com el similar de St. Joan
contingut del llibre, assolirá la ciencia en l'Apocalipsi (V, 1), era escrit per
deis secrets divins relatius a l'esdeve- dins i per fora; la qual cosa denota un
nidor d'Israel. El llibre era enrotllat contingut madur i que vessa.

com els volums antics, que a més
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12
1 l'Esperit m'enlairá; i vaig sentir darrera meu la remor d'un

gran terratrémol, quan la gloria de Jahvé s'aixecava del seu estatge,

18
i la fressa d'ales deis éssers animats que batien Tuna contra Pal-

tra, i la fressa de les rodes que seguien els éssers animats, i la remor

d'un gran terratrémol. 14
1 l'Esperit m'enlairá i se m'endugué, i jo

anava amb amargor i irritació d'ánim
;
pero la má de Jahvé era amb

mi i em confortava. 15
1 vaig arribar ais captius de Tel-Abib, que

habitaven les riberes del riu Quebar; i vaig seure on ells habita-

ven, i vaig romandre esbalait set dies enmig d'ells.

Responsabilitat del Profeta

16
1, passats els set dies, s'esdevingué que em fou adrecada la pa-

raula de Jahvé, que deia :

17
Fill de l'home, t'he constituit sentinella

de la casa d'Israel ; tu escoltarás les paraules de la meva boca i els

les anunciarás de part meva. 18 Si dient jo a l'impiadós : De cert

morirás, tu no l'amonestaves, ni deies que Timpiadós s'allunyi del

seu camí d'impietat i visqui, ell, com a impiadós, morirá en la seva

impietat; pero la seva sang, de les teves mans la requeriré. 19
Si tu,

en canvi, amonestaves l'impiadós, i ell no es girava de la seva im-

pietat i del seu camí d'impietat, ell morirá en la seva impietat;

tu, pero, haurás alliberat la teva ánima. 20
1 si un just, girant-

17, Inf. xxxiii, 7.

12-15. — Mentre l'Esperit s'empor-

ta corporalment el Profeta, s'esvaeix la

visió deis éssers animats i de les rodes

que sostenien la gloria de Jahvé. L'a-

margor d'ánim s'explica per les paraules

Cides sobre l'obstinació deis exiliats i

peí pressentiment de la propera catástro-

fe nacional. Per bé que el Profeta es tro-

ba a les ribes del mateix canal Qjuebar

(I, 1-3), és tramés a Tel-Abib (Coll de

les espigues, per rao de la seva fertilitat),

que sembla ésser la colonia principal

deis jueus exiliats, i que esdevindrá el

centre del seu ministeri. El Profeta hi

román set dies en silenci absolut, acla-

parat de profunda tristesa per les coses

oides i per la missió que li ha estat

confiada.

16-21. — Com el sentinella respon
de la seguretat del país i preveu els pe-

rills i els enemics que poden colpir la

nació, així el Profeta ha de respondre de

la salut espiritual del poblé, assenyalar-li

els perills moráis i amonestar-lo de part

del Senyor. Per aixó li ha donat Déu
la ciéncia del futur i una forca moral
extraordinária. Aquest ofici i respon-

sabilitat del Profeta comparteixen tots

els ministres del Senyor; car l'ofici or-

dinari del Profeta era advertir de part de

Déu, no precisament anunciar el futur.

20. — Si en el camí de la vida troba-
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se de la seva justicia, practica la iniquitat, i jo poso ensopec al

seu davant, ell morirá perqué tu no l'haurás amonestat; morirá en

el seu pecat, i no serán recordades més les seves obres de justicia

que havia practicat
;
pero la seva sang, de les teves mans la requeriré.

21
Si tu, en canvi, amonestaves el just, que un just no deu pecar,

i ell no peca, viurá la vida, perqué fou amonestat, i tu haurás

alliberat la teva ánima.

ven un ministre zelós, molts pecadors
es convertirien i salvarien; si es perden,

per culpa propia es perden; pero els mi-

nistres de Déu en són també respon-
sables.



PRIMERA PART

ORACLES COMMINATORIS : A) CONTRA ISRAEL

(III, 22-XXIV, 2 7 )

Sis accions simbóliques que pre-

D1UEN LA CA1GUDA DE JeRUSALEM

22
1 allí la má de Jahvé fou sobre meu, i em digué : Alca't i surt

a la plana, on et parlaré. 23
1 em vaig al<;ar i vaig sortir a la plana; i

heus aquí que hi havia la gloria de Jahvé, semblant a la gloria que

jo havia vist vora el riu Quebar ; i vaig caure de fac a térra.
24 Pero

l'Esperit entra en mi i em dregá dempeus i em parla, dient-me: Entra,

i reclou-te dins casa teva. 25
1 tu, fill de l'home, vet aquí que po-

saran sobre teu cordes, amb qué et lligaran, i no podrás presentar-te

23, Sup- 1, 3,

22-27. — Com a d'altres profetes,

Déu suggereix a Ez. alguns actes ex-

terns simbólics per a colpir més viva-

ment la imaginació del poblé i fer-li

entenedora la voluntat divina. Ezequiel

comenta el seu ministeri amb una serie

d'accions simbóliques que anuncien la

caiguda de Jerusalem i els patiments

deis seus habitants: Ez. ha de restar

recios i immóbil a casa (III, 24-25);
ha d'emmudir per algún temps (v. 26-

27); ha de dibuixar en un rajol el setge

de Jerusalem (IV, 1 - 3), dormir d'un

sol costat (v. 4-8), menjar pa polluít

i racionat (v. 9- 17), raure's els ca-

bells (V, 1-4).

24 - 25 . — ¿Fou lligat realment, i per

qui? Del IV, 8 consta que és un sím-

bol volgut per Déu, i, com és dit ex-

pressament del segon acte simbólic

(III, 26-27), produit directament per

Déu. La forma plural indefinida {et

¡ligaran...) equival sovint ais nostres:

hom et lligará, serás lligat; vegeu Le.

XX, 20. Creiem, dones, fora de lloc

l'opinió d'alguns que suposen que el

lligaren els familiars o les autoritats

per creure'l afectat de pertorbació men-
tal. En tal cas difícilment hauria es-

devingut símbol profétic volgut per

Déu. Ell mateix s'ha recios a casa i

s'hi ha fet lligar; si és que no basta

entendre aquests lligams de la sola pro-

hibido absoluta de moure's, o d'una

immobilitat física enviada per Déu, pa-

rálisi, artritisme, etc. (Buzy, Les sym-

boles de VA. T.. París, 1923, p. 212-

216).
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entre ells ;
26

i faré que la llengua se t'encasti al paladar, i emmudirás

i no els serás més home que repta; car són casa de rebeHió. 27 Quan

jo, pero, et parlaré, et desclouré la boca i els dirás : Així parla el

Senyor Jahvé. Qui vol escoltar, que escolti, i qui s'hi refusa, que

s'hi refusi; car són casa de rebeHió.

(C. IV.) 1
l tu, fill de l'home, pren-te un maó i posa-te'l da-

vant i dibuixa-hi una ciutat, Jerusalem. 2 Aparellarás contra ella el

setge, contra ella construirás una fortificaciói farás contra ella un camp

atrinxerat i contra ella drenarás campaments i encararás ariets al seu

voltant. 3
I pren una planxa de ferro i posa-la com mur de ferro

entre tu i la ciutat, i encara't contra ella : ella será assetjada, i tu es-

trenyerás el setge. Es un senyal per a la casa d'Israel.

4
Jeu també del costat esquerre i carrega't, damunt, la iniquitat

de la casa d'Israel. Tants dies com hi jaurás, portarás la seva ini-

quitat. 5
I jo t'he donat els anys de llur iniquitat, segons el nom-

bre deis dies, tres-cents noranta dies, durant els quals portarás la

iniquitat de la casa d'Israel.
6
I en acabar aquests, jaurás altra ve-

gada del costat dret i portarás la iniquitat de la casa de Judá qua-

ranta dies : un dia per any, un dia per any t'he donat. 7
I contra Je-

rusalem assetjada fixarás la mirada i el brac. estés i profetizarás

contra ella.
8 Vet aquí que t'he voltat de cordes, i no et podrás

girar d'un costat a l'altre, fins que acabis els dies del teu setge.

6, Nm. xiv, 34.

26-27.— Segon símbol: el mutisme la cara anterior d'un rajol (de majors
temporal del Profeta. Probablement dimensions que els nostres) emprada ja

podem entendre-ho, no d'un mutisme ordináriament per a Tescriptura cunei-

físic, sino d'una prohibido divina abso- forme, Ezequiel ha de dibuixar, més
luta de parlar fins a nova ordre (vegeu ben dit, gravar amb un estilet o punxó,
XI, 5; XIV, 4); car Déu desclou els lia- l'assetjament de Jerusalem segons les

vis deis profetes quan els mou a parlar arts béHiques d'aquell temps. Per de-

en nom d'Ell (Ex. IV, 15; Dt. XVIII, clarar més que Déu abandona la ciutat,

18; Sap. X, 21; Eccli. XV, 5). Aques- el Profeta interposa entre els dos un
ta cessació de la predicado ordiná- mur de ferro, una separació completa
ria havia de durar fins que arribés la (Is. LIX, 2).

nova de la caiguda de Jerusalem 4-8.— Quarta acció simbólica. Ater-

(XXIV, 27; XXXIII, 22); no cessa- rada Jerusalem, comentará el període

ven, pero, els senyals o accions simbó- de*l'expiació. Ezequiel ha de figurar

liques, ni les comunicacions de noves aquesta expiado en la seva persona,
revelacions. dormint successivament del costat es-

1-3. — Tercera acció simbólica: en querré i del dret tants dies com anys
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9
I prendrás forment i ordi i faves i llentilles i mül i espelta i ho

posarás en un atuell i te'n farás pa
;
segons el nombre deis dies que

jaurás d'un costat, tres-cents noranta dies, en menjarás. 10
1 el men-

jar de qué et nodrirás, tindrá vint sicles de pes per dia; de temps en

temps te'l menjarás. 11
1 beurás l'aigua amb mesura, un sisé d'hin:

de temps en temps te la beurás. 12
1 t'ho menjarás en forma de cócs

d'ordi, i amb femta que surt d'home el courás davant d'ells.
13

í em
digué Jahvé : Així menjaran els filis d'Israel llur pa immund entre les

nacions on els llancaré. 14
1 jo vaig respondre: Ai, Senyor Jahvé,

mireu que la meva ánima no s'ha sollat i béstia morta o espece-

jada no he menjat d'encá de la meva infantesa fins ara, i no ha entrat

a la meva boca cap vianda impura. 15
1 em respongué : Vet aquí

que et permeto buina de bou en lloc de femta d'home; i da-

munt d'ella courás el teu pa. 16
1 em digué: Fill de Trióme, vet

aquí que trencaré el sosteniment del pa a Jerusalem, i menjaran

13, Os. ix, 3.— 16, Inf. v, 16; xiv, 13.

durará l'expiació d'Israel i de Judá. La
xifra 390 del text hebreu és retinguda
també per la Vulgata. Aquests 390
anys addicionats ais 40 de Judá donen

430 anys, com durá la captivitat

d'Egipte, segons la cronología del'Ex.

XII, 40 i Act. VII, 6. Ezequiel, segons
alguns, prendria aquesta xifra com a

símbol de la duració de la segona cap-

tivitat assiro-babilónica. Solament que
el nostre Profeta suposa una sola res-

taurado nacional (XXXVII) deis dos
regnes; i aleshores els 40 anys de Judá
són ensems els 40 darrers de l'expiació

d'Israel.

Potser per aquesta raó molts códexs
deis Setanta (no tots ni els millors,

deia St. Jeroni) en lloc de 390 han lle-

git 190, xifra que en compte rodó s'a-

diu amb la duració del captiveri del

regne d'Israel, des de cap al 730, quan
comencaren les primeres deportacions,

fins al 538, any de l'alliberament total

per ais israelites de l'imperi assiro-babi-

lónic. A més, els Setanta al v. 4 afe-

geixen « durant 150 dies», ais quals

evidentment pensen ajuntar els 40
(v. 6) de Judá, que signifiquen ensems
els 40 darrers d'Israel. I per a Judá

aquests 40 anys comencen a comptar-se
des de l'any 580 (581), temps de la

darrera deportació deis jueus a Babiló-

nia, segons Jeremías (LII, 30). Aquesta
llicó grega i explicació és acceptada per

no pocs exegetes católics (Knaben-
bauer, Buzy, etc.), i verament resol

moltes dificultáis

.

Peí regne d'Israel ha de jeure del cos-

tat esquerre, i peí de Judá del costal

dret, probablement perqué, segons la

manera oriental de fixar els punts car-

dinals, el costat esquerre és el nord, i el

dret el migdia, com eren situats els dos
regnes. Malgrat la molestia que su-

posa de jeure tant de temps d'un ma-
teix costat, hem de confessar que el

text no sembla admetre altra explicació,

i n'hem de concloure que és amb grans

sacrificis personáis que Ezequiel ha

exercit el seu ministeri profétic.

9-17. — Cinquena acció simbólica:

Ezequiel, menjant pa poHuít i racionat,

figurará l'extrema miseria deis assetjats

de Jerusalem. El menjar será una bar-

reja repugnant (v. 9), insuficient com a

a ració (uns 327 grams per dia, la mei-

tat del que menja una persona normal
en els paísos cálids), i reglamentat
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el pa a pes i amb angoixa i beuran Taigua a mesura i amb afany,

17 de manera que, mancant de pa i aigua, defalleixin uns i altres

i es consumeixin en llur iniquitat.

(C. V.) *I tu, fiil de l'home, pren un coitell esmolat, que em-

prarás com a raor de barber i el passarás peí teu cap i per la teva

barba; i pren una balanca de pesar i parteix-ho. 2 En cremarás un

tere al foc, enmig de la ciutat, acabats els dies del setge; i en pren-

drás un altre tere, que anirás tallant amb el coitell al voltant d'ella,

i escamparás l'altre tere al vent, i desembeinaré l'espasa darrera

d'ells.
3
I en prendrás una petita porció, que liigarás a la summitat

del teu mantell; 4
i d'aquests, encara en prendrás alguns i els llanca-

ras al mig del foc i els lii cremarás. D'allí sortirá un foc per tota

la casa d'Israel.
5 Aixó diu el Senyor Jahvé : Aquesta és Jerusalem !

Enmig de les nacions Phavia jo coliocada, voltada de terres. 6
Ella,

pero, ha menyspreat els meus estatuts, per a obrar més impiament

quant al temps (v. 10), la forma i la

manera de coure (v. 12); igualment la

beguda será insuficient per a un país

calorós (v. 11: un litre, car Fhin té

6'o74 litres). Ezequiel, com a bon he-

breu, esclafeix un crit d'horror davant

la impuritat legal de tal menjar (v. 12-

14), com l'apóstol St. Pere respon-

drá a la veu del cel que li mana de

menjar animáis impurs (Act. X, 14).

Per aixó Déu li permet de coure'l a

la manera deis nómades del desert,

amb buina (vegeu B. Ubach, El Sinai,

p. 75-76).
1-4. — Sisena acció simbólica: Eze-

quiel ha de tallar-se els cabells i fer-ne

tres parts, que figuraran el triple destí

deis jerosolimitans (v. 12-17).
1 . — Entre els hebreus la cabellera i

la barba eren tingudes en estima, i en
els nazireus era un senyal de santedat;

per contra, raure's el cap i la barba era

quelcom d'ignominiós (II Sm. X, 4-5),
tolerat solament en cas de dol greu

(Job I, 20; Ir. XLI, 5; XLVIII, 37). Amb
aquest acte, dones, Ezequiel significa

que Déu rebutja el seu poblé i el condem-
na al menyspreu i la ignominia (v. 11).

2. — Enmig de la ciutat... al voltant

d'ella: és a dir, enmig i al voltant del

dibuix que d'ella havia fet en el rajol

(vegeu IV, 1 ss.).

4. — Verset un poc obscur. Els pro-

fetes parlen sovint d'una petita resta

d'israelites que será preservada de la

catástrofe i será la llavor delnou poblé

escollit; amb tot, diu Ez., d'aquesta

mateixa porció, escapada a tots els

flagells anunciáis, sortiran israelites in-

fidels que provocaran la ira divina, la

qual abrusará finalment altra vegada
tota la nació, com de fet s'esdevingué

l'any 70 d. Cr., quan els romans cre-

maren Jerusalem i destruiren tot el país

deis jueus.

5-17. — Significació de l'acció sim-

bólica i justificació de la justicia divina.

5. — Enmig de les nacions: Jerusalem
ocupava una posició religiosa central

entre totes les nacions gentils, car ella

sola era la dipositária de la Revelado
i de les esperances messiániques i el

centre on confluirien en l'esdevenidor

totes les gents. A més, geográfica-

ment es trobava entre els grans impe-
ris d'aleshores, Egipte, Assíria i Babi-

lónia. En aquest sentit val també Eze-

quiel, XXXVIII, 12.
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que les nacions ; i els meus preceptes, més que els paísos que l'en-

volten; car han rebutjat els meus estatuts i segons els meus pre-

ceptes no han caminat. 7 D'on diu el Senyor Jahvé : Puix que heu

estat més rebels que les nacions que us envolten, i no heu caminat

segons els meus manaments ni heu observat els meus estatuts i ni

tan solament heu obrat segons els costums de les nacions que us

envolten; 8 per tant, aixó diu el Senyor Jahvé : Vet-me també con-

tra tu, i enmig de tu faré justicia ais ulls de les nacions; 9
i en tu

faré el que no he fet, ni faré mai més res de semblant, a causa de les

teves abominacions. 10 Per aixó hi haurá en tu pares que es menja-

ran els filis i filis que es menjaran els pares; i en tu executaré els

meus judicis i escamparé a tots els vents totes les teves romana-

lies.
u Cert com jo vise, oracle del Senyor Jahvé : Per haver tu

sollat el meu Santuari amb totes les teves infámies i amb totes les

teves abominacions, jo també t'arrasaré i el meu ull no et perdonará

i no m'apiadaré. 12 Un tere deis teus morirá de pesta i enmig de tu

es consumirá de fam, i un tere caurá a fil d'espasa al teu voltant, i, l'al-

tre tere,, l'escamparé al vent i desembeinaré l'espasa darrera d'ells.

13
1 desfogaré el meu furor i apaivagaré la meva indignació en ells

i em conhortaré, i sabrán que jo, Jahvé, he parlat en la meva gelosia,

quan hauré desfogat contra ells la meva indignació. 14
1 et reduiré a

desert i a escarn de les nacions que t'envolten, ais ulls de tots els

vianants. 15
1 esdevindrás escarn i confusió, escarment i esglai en-

tre les nacions que t'envolten, quan en tu acompliré judicis amb

furor i amb indignació i amb desfogament d'ira,

—

16
jo, Jahvé, he

parlat— ;
quan enviaré contra ells les sagetes cruels de la fam,

que duen la destrucció, les quals enviaré per exterminar- vos ; i

16, Sup. iv, 16; Inf. xiv, 13.

7. — Els costums de les nacions: ádhuc
els gentils porten gravada al cor la llei

natural i en alguna manera l'observen

(Ir. II, 10- 11; Rom. II, 14- 16); els is-

raelites infidels, pero, ni aquest grau

ínfim de religiositat no tenien envers

Déu.
10. — Com anuncia Moisés (Lv.

XXVI, 29; Dt. XXVIII, 53 - 57). I que
aquesta profecía s'acomplí en el setge

de Jerusalem, ho testimonia Jeremías
(XIX, 9; Thr. II, 20).

11. — Com jo vise. « Car Déu... per

tal com no té ningú major per qui ju-

rar, jura per EU mateix» (Hbr. VI,

13)-
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acreixeré la fam entre vosaltres i us trencaré el sosteniment del pa,

17
i us enviaré fam i bésties cruels, que et privaran de filis, i la

pesta i la sang passaran peí mig de tu, i faré venir damunt teu l'es-

pasa. Jo, Jahvé, ho he dit.

Vaticinis contra tot el regne d'Israel : per

CAUSA DE LA IDOLATRIA SERA DEVASTAT EL PAÍS

(C. VI.) í
l em fou adrecada la paraula de Jahvé, que em deia:

2
Pili de l'home, gira el teu rostre a les muntanyes d'Israel i pro-

fetiza contra elles,
s dient

:

Muntanyes d'Israel,

escolteu les paraules del Senyor Jahvé

!

Així parla el Senyor Jahvé

a les muntanyes i ais colls,

ais barrancs i a les valls

:

heus aquí que faré venir damunt vostre l'espasa

i enderrocaré els vostres llocs alts;

4
les vostres ares serán devastades

i esmicades les vostres columnes solars,

i faré caure els vostres ferits a la fac. deis vostres ídols

;

5
i estendré els cadávers deis filis d'Israel

a la fac de llurs ídols

;

3, Inf. xxxvi, 1

.

VI. — Per causa de la idolatría tot el

país d'Israel será devastat. La inter-

peHació a les muntanyes d'Israel (la part

per tot el país) és motivada perqué en
elles principalment era practicada la

idolatría, ais cims, sota els arbres es-

ponerosos. No tots aquests cuites eren

tributáis a les falses divinitats; sovint

ho eren al Senyor, d'una manera, paró,

iHegal, perqué eren practicats fora del

temple de Jerusalem, únic lloc recone-
gut per la Llei, i perqué fácilment s'hi

barrejaven supersticions i immoraiitats.
— Llocs alts; en hebreu bamotb,

I9-ANTIC TESTA MBMT IX

altures. Els cims de les muntanyes eren

preferits com a llocs de cuite idolátric,

car hom els creia més acceptes i pro-

pers a la divinitat. Generalmentera un
bosquet o un arbre esponerós, amb llurs

ídols o columnes simbóliques en honor
d'algun Baal o Astarté.

$ .
— Aqüestes falses divinitats de res

no us servirán, ans serán profanades

país vostres mateixos cadávers. Els

cuites a elles tributats irriten el Senyor,

perqué li roben la gloria, a Ell sol de-

guda com a únic Creador i conserva-

dor de l'univers i pare de la humanitat.
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i escamparé els vostres ossos

al voltant deis vostres altars.

G Pertot on vosaltres habiteu,

serán desertes les viles

i els llocs alts serán enderrocats;

per tal que es vegin deserts i destruits els vostres altars

i devastáis i anorreats els vostres ídols

i trencades les vostres columnes solars

i esborrades les obres vostres.

7
1 enmig de vosaltres cauran els ferits,

i sabreu que jo sóc Jahvé.
8
I deixaré de vosaltres una resta,

deis escapats a Tespasa entre les nacions,

quan us escamparé per les terres.

9
I els vostres salvats em recordaran entre les nacions

on hauran estat duts captius,

quan hauré trencat llur cor adúlter, rebel a mi,

i llurs ulls que forniquen darrera llurs ídols

;

i ells mateixos es disgustaran deis malfets,

amb totes llurs abominacions.

°I sabrán que jo sóc Jahvé,

que no he dit en va

de fer-los aquests mals.

1 Aixó diu el Senyor Jahvé :

bat-te les mans i pica de peus i crida

:

Ai per totes les horribles abominacions de la casa d'Israel

!

Perqué cauran a espasa i de fam i de pesta.

2 Qui es trobará lluny morirá de pesta,

i qui prop, caurá a espasa,

i el qui será deixat i conservat, morirá de fam

;

i esbafaré en ells la meva ira.

8. — Aquesta preservació providen-

cial d'una petita resta d'israelites és una
idea fonamental en el nostre i en altres

profetes: vegeu V, 3; XII, 16; XIV, 22

Is. XVII, 4-6; XXIV, 13-14; Ir

XLIV, 28.



EZEQUIEL-VI, 13-VII, 8 283

13
1 sabreu que jo sóc Jahvé,

quan llurs morts jauran enmig de llurs ídols,

al voltant de les vostres ares,

en tot coll acimat

i en tots els cims de les muntanyes

i sota tot arbre tofut

i sota tota alzina esponerosa

:

pertot on cremaren encens olorós

a tots llurs ídols.

14
1 estendré la meva má contra ells

i tornaré la térra desolada i devastada,

des del desert fins a Diblá,

pertot on ells habiten;

i sabrán que jo sóc Jahvé.

Continua la descripció de la de-

vastació general: s'acosta la fí

(C. VII.) 1
l em fou adrecada la paraula de Jahvé, que em deia:

2
I tu, fill de Thome, així parla el Senyor Jahvé a la térra d'Israel:

Ve la fi, ve la fi sobre els quatre angles de la térra !

3 Ara ve la fi

per a tu, i contra tu enviaré la meva ira, et jutjaré segons les teves

obres i et carregaré totes les teves abominacions; 4
i el meu ull no

et perdonará, ni m'apiadaré; ans a tu et carregaré les teves obres, i

enmig de tu hi haurá les teves abominacions ; i sabreu que jo sóc

Jahvé. 5 Aixó diu el Senyor Jahvé: Una aflicció única, vet aquí

Taflicció que ve !

6 Una fi ve, és la fi ; s'ha despertat contra tu

;

vet aquí que arriba !

7 Ve el torn per a tu, habitant de la térra

;

arriba el temps, s'acosta el dia de tumult, i no pas de crit de joia a

les muntanyes. 8 Ara aviat esbatré damunt teu la meva ira i abo-

caré el meu furor contra tu i et jutjaré segons els teus camins, i et

14.— Diblá: situada a la regió d'Ha- ral, des del desert meridional de Judá
mat, vora el riu Orontes (Ir. XXXIX, fins al nord de les fronteres d'Israel.

5). La devastació, dones, será gene- Creiem que es tracta de Riblá.
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carregaré totes les teves abominacions, 9
i el meu ull no et perdo-

nará, ni m'apiadaré ; ans et carregaré les teves obres, i enmig de tu

hi haurá les teves abominacions ; i sabreu que jo, Jahvé, sóc el qui

colpeix. 10 Heus aquí el dia, heus aquí que ve: ha sortit el teu

torn, la vara és florida, ha brostat l'orgull.
11 La violencia es dre$a

en vara d'impietat. Res no restará d'ells, ni res de llur multitud

ni de llur arremorament, i no hi haurá en ells res de gloriós. 12 Ha

vingut el temps, ha arribat el dia ! Qui compra no s'alegri, i qui

ven no s'entristeixi ; car la ira plana damunt tota la seva multitud.

13 Car el venedor no tornará a entrar en el que vengué, per bé que

tindrá encara la vida entre els vivents
;
puix que la visió contra tota

la seva multitud no será revocada, i ningú per la seva iniquitat no

es reforcará en la propia vida.

La ruina será inevitable

14 Soneu la trompeta, que tots s'aparellin ! Ningú no hi ha, pero,

que vagi a la batalla; car la meva ira plana damunt tota la multitud.

15 Enfora, l'espasa; dins, la pesta i la fam; qui és al camp, morirá

d'espasa; qui és a ciutat, será devorat per la pesta i la fam. 16 Els

qui d'ells fugiran, es salvaran, i estaran per les muntanyes com els co-

lomsdelesvalls,tots gemegant, cadascunper la seva iniquitat.
17 Totes

10. — El dia de la ira divina i de
la catástrofe nacional definitiva. La
vara, segons les darreres paraules del

v. precedent, és la que colpirá Je-
rusalem, o sigui l'exércit babilónic

(Is. IX, 4), del qual Déu es serveix per

a colpir el seu poblé infidel (Is. X, 5).

La darrera frase, ha brostat Vorgull, es re-

fereix també ais exércits babilónics, su-

perbs i ferocos (Ir. L, 31-32; Hab. I,

6-1 1), promptes a caure damunt la Pa-
lestina.

11. — Aquest verset sembla dit deis

jerosolimitans : la facció extrema na-

cionalista, contra els consells de Jere-

mías i d'Ezequiel, atiava el rei i el po-
blé a la revolta, com de fet es rebeliá

Sedecias contra Nabucodonosor, que
destruí definitivament Jerusalem i el

regne de Judá. Per bé que no datada,

aquesta profecía d'Ezequiel sembla pro-

nunciada l'any 583,quan tots els princeps

de Siria, Palestina i Egipte es conjuraren

contra Babilonia, obligant Nabucodo-
nosor a emprendre la quarta expedido
al litoral mediterrani.

12-13. — Davant la imminent ca-

tástrofe nacional, el qui compra no es

veurá goig de la hisenda adquirida, car

la perdrá; i el qui ven, no se'n dolgui,

car igualment en seria desposseit. En
temps normáis les hisendes adquirides

eren restituides l'any jubilar o cinquan-

tenari; ara, pero, la deportació immi-
nent impedirá tota restitució.

14. — En presentar-se els exércits ba-

bilónics a les portes de Jerusalem, tots

cridaran a la guerra, pero el pánic en-

vairá tot el poblé.
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les mans s'enervaran, tot genoll es desfará en aigües. 18 Es vestirán

de sacs, i el terror els embolcará; en totes les cares hi haurá la con-

fusió, i tots els caps serán tosos. 19 Llur argent será llencat pels

carrers, llur or comptará com a femta ; ni llur argent ni llur or no

els podrá deslliurar el dia de la ira de Jahvé; no en sadollaran llurs

ánimes ni n'ompliran llurs ventres; cardéis fou pedra d'ensopec a la

iniquitat. 20 Deis joiells amb qué es guarnien, s'ensuperbircn i en

feren llurs imatges abominables i llurs ídols ; d'on els ho he canviat

en immundícia 21
i ho lliuraré en piliatge a mans forasteres i com a

presa ais impiadosos de la térra, els quals ho sollaran. 22
1 apartaré

d'ells el meu rostre, i profanaran el meu tresor ; i hi entraran els

invasors i el profanaran 23
i en faran cadenes.

La suprema angoixa

Car el país és pie de judicis de sang, i la ciutat plena de violén-

cies.
24

I faré venir els més dolents d'entre les nacions i posseiran

llurs cases ; i esvairé la supérbia deis poderosos i profanaran llurs

santuaris. 25 1/angoixa arriba; cercaran la pau i no n'hi haurá;
26 vindrá torbament sobre torbament i rumor sobre rumor; de-

manaran visions al profeta, i la Llei mancará al sacerdot i el

consell ais ancians. 27 El rei anirá endolat i el príncep es vestirá

d'estupor, i les mans del poblé de la térra tremolaran. Segons llur

camí els tractaré i segons llurs judicis els jutjaré; i sabrán que jo

sóc Jahvé.

18, Is. xv, 2; Ir. xlviti, 37.— 19, Pr. xt, 4; Soph. 1, 18; Sir. v, 10. 13.

22. — El meu tresor: Pinterior del

temple, on hi havia el tresor i tots els

objectes més preats.

23. — En faran cadenes: per a

dur com esclaus els mateixos israe-

lites.

24. — Llurs santuaris: malgratel plu-

ral, es tracta de l'únic santuari o temple
de Jerusalem. Dient «llur», Déu se'n

desentén i el lliura al piliatge deis exér-

cits forasters.

26. — Demanaran visions al profeta
inútilment; car Déu retirará la seva
llum i la seva ciéncia deis guies del

poblé, profetes, sacerdots, ancians. I

per a més desgracia, nombrosos falsos

profetes acabaran de desorientar el po-
blé (Thr. II, 14).
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Descripció de les idolatries de Jerusalem

(C. VIII.) í
l l'any sisé, en el mes sisé, a cinc del mes, jo seia a

casa meva, i els ancians de Judá seien davant meu ; i la má de Jahvé

es posa sobre mi. 2
I vaig veure, i heus aquí una figura amb la pa-

renca d'home, i des deis que semblaven lloms seus en avall era foc;

i des deis seus lloms en amunt, era com un esclat de llum, com la

parenca del bronze brunyit. 3
I estengué una mena de má i em

prengué pels rulls deis cabells, i l'Esperit m'enlairá entre la térra

i el cel i em dugué a Jerusalem, en divina visió, a l'entrada de la

porta interior que mira al nord, on era coliocat l'ídol de gelosia que

provoca gelosia. 4
I heus aquí que hi havia la gloria del Déu d'Israel,

semblant a la visió que havia vist a la plana. 5
I em digué : Fill de

l'home, aixeca els ulls cap al nord. I vaig aixecar els ulls cap al nord,

i heus aquí, al nord de la porta de Faltar, l'ídol de gelosia, a l'entrada

mateix. 6 I em digué : Fill de l'home, ¿veus tu el que fan aquests, les

grans abominacions que fa ací la casa d'Israel, per allunyar-me del

meu Santuari? I encara, si et gires, veurás abominacions més grans.

3, Dn. xiv, 3 5.

VIII. — Els anteriors vaticinis com- liats amb Ezequiel, que li feien com-
minatoris contra Jerusalem són moti- panyia o venien a escoltar les seves

vats per les grolleres practiques idolá- profecies.

triques de la ciutat. El Profeta hi és 3. — Hi fou dut «en divina visió»,

portat en esperit a veure la trista con- en éxtasi, no corporalment. Es tracta

dició religiosa i moral de la ciutat de la porta septentrional de l'atri deis

(v. 1-4), i, entrant al Temple, hi troba sacerdots, des d'on es veia Faltar

quatre formes d'idolatria : l'ídol de ge- deis holocaustos; en aquell mateix in-

losia drecat davant l'altar (v. 5 -6), el dret Manassés (II Rg. XXI, 1-7) havia

cuite deis animáis (v. 7-12), el de Tam- erigit la imatge de Baal o Astarté.

muz (v. 13-14) i el del sol (v. 15-16). Aquests honors i cuites, deguts sola-

Justament, dones, Déu prendrá venjan- ment al Creador, provoquen la seva

ca de tais crims (v. 17-18). gelosia si són tributats a les falses di-

1. — La cronología corre sempre des vinitats (Ex. XX, 5; Dt. XXXII, 21);

de la deportació del reí Joaquín (Jeco- aquest antropopatisme de la gelosia

nias), que s'escaigué l'any 597 (l'onze divina s'explica perqué Déu escollí per

d'abril, segons Kugler
;
vegeu I, 2). esposa seva la nació israelita; quan

El mes sisé de l'any sisé corresponia, aquesta s'afecciona ais falsos déus,

dones, al nostre agost-setembre de l'any esdevé esposa infidel i adúltera i pro-

592, i acabaven els 430 dies de l'expia- voca la ira i la gelosia del diví Espós
ció (vegeu IV, 5-6). Ancians de Judá: de les ánimes.

són els caps de familia deis jueus exi-
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7
I em dugué a l'entrada de Tata; i vaig veure, i heus aquí que hi

havia un forat al mur; 8
i em digué : Fill de l'home, forada el mur.

I en foradar jo el mur, aparegué una porta. 9
I em digué: Entra i

mírales llordes abominacionsque hi cometen aquests. 10
I, en haver-hi

entrat, vaig veure, i heus aquí tota mena de figures de réptils i d'ani-

mals immunds i tots els ídols de la casa d'Israel, pintats a la paret tot

alvoltant. n Isetanta homes d'entre els ancians de la casa d'Israel,

enmig deis quals Jezonias, fill de Safan, estaven drets davant d'elles i

cadascun tenia a la má el seu encenser, i pujava el perfum d'un nú-

vol d'encens. 12
1 em digué : ¿Has vist, fill de l'home, el que fan en

les tenebres els ancians de la casa d'Israel, cadascun en el retret de

les seves imatges? Car es diuen: Jahvé no ens veu, Jahvé ha abando-

nat el país. 13
1 em digué : Encara, si et gires, veurás abominacions

més grans que aquests cometen. 14
1 em dugué a l'entrada de la porta

de la Casa de Jahvé, que dona al nord ; i heus aquí que hi seien les

dones que ploraven Tammuz. 15
1 em digué: ¿Has vist, fill de l'home?

7-12. — El Profeta torna enrera a

l'atri exterior, cap on era l'ídol (v. 5).

Adossades al mur extern, pero mirant

cap a l'interior, hi havia moltes cam-
bres destinades ais diversos usos del

Santuari ; en una d'elles veu el Profeta

un forat, que, invitat ell per l'Esperit,

eixampla fins a poder-hi entrar. Evi-

dentment, com que es tracta d'una vi-

sió, Ezequiel vol donar entenent que
la mateixa classe alta de la nació prac-

ticava més o menys ocultament aques-

ta forma d'idolatria, de marca egipcia-

na. Els adoradors probablement eren

els partidaris de l'alianga amb Egipte,

contra els quals predicaven Jeremías
(II, 18. 36-37; XXXVII, 6) i Ezequiel

(XXIX -XXXII). Entre els animáis
venerats deis egipcis hi havia els ser-

pents, cocodrils, gats, etc., que veiem
sempre figurats o momificats en els

monuments religiosos i funeraris d'E-

gipte.

11.

—

Jezonias: res més no sabem
d'aquestpersonatge, que devia distingir-

se peí seu fanatisme idolátric, o era el

cap de la facció egipciana; no és cert

que el seu pare sigui Safan , minis-

tre del rei Josias (II Rg. XXII, 3).

13-14.— Aqüestes dones seien aclo-

fades per térra, com solien les plorane-

res d'ofici i la gent endolada (XXVI,
16; Neh. I, 4; Ps. CXXXVI, 1; Is. III,

26). Tammui és el déu babilónic de la

vegetado, que cada any mor i reviu.

La forma original d'aquest mite babi-

lónic és que el déu de la natura, cora-

batut i vencut per les potencies hostils,

és llancat a l'infern; la deessa Istar, el

poblé i tota la natura el ploren, fins

que la mateixa Istar davalía a l'infern,

allibera Tammuz i el torna triomfant

al món, que el saluda com a restaura-

dor de la natura (Maurus Witzel,
Tammux-Liturgien und Verwandtes, Ro-
ma, 1935, p. ix-xiii). Una variant

d'aquest mite és l'Adonis de la mitolo-

gía grega, l'amant de Venus, mort per

un senglar a les muntanyes del Liban i

tornat a la vida com a déu de la vege-

tado. Les festes es celebraven a l'es-

tiu, després de la collita, com suposala
data del v. 1.

15-16. — Potser aHudeix ais 24 caps

de les famílies sacerdotals, com a re-

presentants del sacerdoci infidel al Se-
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Encara, si et gires, veurás abominacions més grans que aqüestes.

16
1 m'introduí a l'atri interior de la Casa de Jahvé ; i heus aquí que a

l'entrada del temple de Jahvé, entre el pórtic i Faltar, hi havia com

uns vint-i-cinc homes, d'esquena al temple de Jahvé i de cara a lle-

van! i adorant cap a sol ixent. 17
1 em digué : ¿Has vist,fill de 1'home?

¿Es poc tal vegada per a la casa de Judá haver fet les abomina-

cions que feren ací, puix que encara omplen la térra de violencia

i tornen a irritar-me? I heus aquí que s'acosten el ramell ais narius.

18 Dones, també jo obraré amb furor: el meu ull no perdonará, ni

tindré pietat; i quan cridaran ales meves orelles amb veu forta,

no els escoltaré.

COM SERÁ CASTIGADA LA IDOLATRIA DE

JERUSALEM I ELS BONS SERAN PRESERVATS

(C. IX.) l
l crida a les meves orelles amb veu forta, dient:

Veniu, sentinelles de la Ciutat, dugui cadascun el seu instrument

d'extermini a la má. 2
1 heus aquí sis homes que venien camí de la

porta superior que mira al nord, cadascun amb el seu instrument

de colpir a la má; i enmig d'ells hi havia un home, vestit de lli,

amb la bossa d'escriba ais seus lloms. í entraren i s'aturaren al

nyor. El cuite del sol fou introdtú't al

Temple peí rei Manassés (II Rg. XXI,

5); i, per bé que abolit peí piadós Josias

(II Rg. XXIII, ii),devia continuar se-

cretament en algunes famílies. La fa-

<;ana del temple mirava a l'orient; per

aixó els adoradors del sol ixent giraven

l'esquena al Temple.
17. — La versió de la darrera frase

és la generalment acceptada. Poíser

aliudeix algún costum mágic oriental;

sabem, per exemple, que els perses

portaven al ñas un brot d'herbes sagra-

des per tal de no contaminar amb el

baf la pura atmosfera del sol ixent;

els assiris hi portaven arrels rares,

p?r aspirar-ne la virtut mágica. Tota
obscuritat s'esvaeix si s'admet una
lleugera correcció masorética : « fan

pujar ais meus narius la fetor llur».

1 . — Qui parla és Déu : els senti-

nelles de la Ciutat són els ángels, mi-
nistres de la justicia divina (Is. XXXVI,
37)-

2. — Sis homes: set amb el del mig.

És a dir, set figures humanes, en reali-

tat set ángels en figura humana ; com
en Gn. XVIII, 2 ; Me. XVI, 5 ; Act. I,

10. — Els estris d'escriure consistien en

una bossa de cuir penjada al costat, amb
el seu tinter, plomes, estilet, etc. En-
tren peí costat del nord, d'on vénen
sempre les incursions enemigues (I, 4;

Ir. I, 13-16). El personatge central,

vestit del color sacerdotal, té més aviat

la missió de preservar; mentre que els

altres sis són els executors de les ven-

jances divines.
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costat de Paitar de bronze. 3
1 la gloria del Déu d'Israel puja del

Querubí, sobre el qual estava, al llindar de la Casa, i crida Thome

vestit de 1 1 i i que duia la bossa d'escriba ais lloms. 4
I li digué Jahvé :

Passa peí mig de la Ciutat, peí mig de Jerusalem, i marca una Tau

al front deis homes que gemeguen i es dolen de totes les abomina-

cions que es cometen enmig d'ella.
5
I a ells digué, a les meves

orelles : Passeu per la Ciutat darrera d'ell i colpiu ; no perdoni el

vostre ull, ni tingueu pietat :
6
el vell, el jove, la donzella, l'infant i

les dones, mateu-los fins a l'extermini; no us acosteu, pero, a ningú

que porti la Tau; i comenceu peí meu Santuari. Comentaren, dones,

pels ancians que estaven davant la Casa. 7
Í els digué: Solleu la

Casa i ompliu els atris de cadávers ; sortiu ! I sortiren ; i anaven

colpint dins la Ciutat. 8 Imentre feien el carnatge, í jo restava sol,

vaig caure fac a térra, i vaig dir cridant : Ah Senyor Jahvé, ¿exter-

minarás, dones, totes les romanalles d'Israel, abocant el teu furor

sobre Jerusalem? 9 Iem respongué : La iniquitat de la casa d'Israel

i de Judá és gran, molt gran, i tota la térra és plena de sang i la

Ciutat plena d'injustícies. Car han dit: Jahvé ha abandonat la térra,

Jahvé no veu res.
10 Dones, tampoc el meu ull no perdonará, ni

tindré pietat ; sobre llurs testes faré recaure llurs obres. 11
1 heus

aqui que l'home vestit de lli i que duia la bossa d'escriba ais lloms

torna resposta, dient: He fet com m'has manat.

4, Ex. xii, 7; Apc. vir, 3.

3. — Des del Querubi : des deis dos 5. — Han de colpir tothom sense
querubins de l'Arca que sostenien la excepció, no per la llei de la solidaritat

gloria del Senyor. Retirant-se aquesta moral, ans perqué tots individualment
del Temple, l'abandona a la total pro- són culpables; car els innocents son
fanació, i el regne de Judá al seu propi separats peí senyal de la Tau.
destí, la catástrofe. 6. — Es refereix ais vint-i-cinc ho-

4. — La Tau, darrera lletra de l'alfa- mes idolatres (VIII, 16), adoradors del

bet hebreu, tenia antigament la forma sol. La Casa és sempre el Temple,
d'una creu; per aixó molts SS. Pares Restará contaminada peí sol fet de tro-

hi han vist una figura típica del senyal bar-s'hi cadávers (Nm. XIX, 11).

de la noscra Redempció. Compareu el 8. — Veient el Profeta el rigor de la

senyal preservador que l'ángel del Se- justicia divina, que no perdona ni els

nyor gravá al llindar de les cases israe- qui viuen a l'ombra del Santuari, tem
lites la nit de l'Éxode (Ex. XII, 13. la destrucció total de la gent israelita;

22-23) i el nom diví que l'ángel impri- car el regne d'ístael o del nord ja feia

meix al front deis elegits en l'Apocalipsi un segle que era anorreat, i el de Judá
(VII,

3 ss.). s'acostava per moments al desastre final.
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La glória de Jahvé abandona la Ciutat

(C. X.) í
l vaig veure, i heus aquí, al firmament que hi havia per

sobre el cap deis Querubins, com una pedra de safir : com una forma

de soli aparegué per damunt d'ells.
2
I parla a l'home vestit de lli,

dient : Entra enmig de les rodes, sota els Querubins, i omple't el buit

de les mans de brases ardents entre els Querubins i escampa-Ies da-

munt la Ciutat. I entra, ais meus ulls.
3
I els Querubins estaven

a la dreta de la Casa, quan hi entra l'home, i un núvol omplí l'atri

interior.
4
1 la glória de Jahvé s'elevá de sobre els Querubins cap

al llindar de la Casa; el núvol ompli la Casa, i l'atri fou omplert de

l'esclat de la glória de Jahvé. 5
1 la fressa de les ales deis Que-

rubins es sentía fins a l'atri exterior, com la veu del Totpode-

rós quan parla. 6
I com hagués manat a l'home que vestía de lli,

dient: «Pren foc d'entremig de les rodes, entre els Querubins»,

aquell entra i s'estigué prop de la roda. 7
I el Querubí allargá la

má entre els Querubins cap al foc que hi havia entre els Querubins

;

i en prengué i en posa a les mans del qui anava vestit de lli, el qual

el rebé i sortí.
8
I aparegué en els Querubins una forma de má

humana, sota llurs ales.
9
I vaig veure, i heus aquí quatre rodes prop

deis Querubins : una roda prop d'un Querubí, i una altra roda prop

d'un altre Querubí ; i l'aparenca de les rodes era com d'una pedra de

topazi. 10 Quant a Taspecte, totes quatre eren d'una mateixa forma,

com si una roda fos dins una altra roda. 11
1 en moure's, avancaven

pels quatre costats sense girar-se en llur caminar, ans cap al lloc

cap on es movia la roda davantera seguien les altres, sense girar-se

en llur caminar.

X. — Per a la descripció de la glória 3 - 4- — AHudeix al núvol que omplí
del Senyor vegeu les notes al cap. I. el Temple salomónic el dia de la seva

2. — El mateix personatge que en el dedicado (I Rg. VIII, 10-11). En el

cap. IX (v. 3. 4. 11) era missatger de nostre text era la darrera manifestació

clemencia, ara esdevé ministre de la de la presencia divina en l'Arca i en el

justicia divina. Sobre aquest foc sortit Temple, que Déu anava a abandonar,
del soli diví, vegeu Apoc. (VIII, 5; 5. — La veu del Totpoderós : el tro

XV, 7); és el foc de les divines ven- (1,24; Ps. XXVIII, 4-5; Apoc. XIV, 2).

janees.
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12 Tot llur eos, l'esquena, les mans i les ales, com també les rodes,

eren constellades d'ulls per l'engir; els quatre tenienja própia roda.

13
1 aqüestes rodes anomená «giratóries» a les meves orelles.

14 Ca-

dascun tenia quatre cares : la primera cara la cara de Querubí ; la

segona cara, una cara d'home; la tercera, una cara de lleó, i la quarta,

una cara d'águila. 16
1 els Querubins s'elevaren: aquest era l'ésser

animat que havia jo vist vora el riu Quebar. 16 Ien caminar els Que-

rubins, es movien igualment les rodes a llur flanc; i quan els Queru-

bins alcaven les ales per elevar-se de térra, tampoc les rodes no

s'allunyaven de llur flanc.
17 Quan ells s'aturaven, s'aturaven; quan

ells s'elevaven, s'elevaven; car en elles hi havia l'Esperit de l'ésser

animat. 18
1 sortí la gloria de Jahvé del llindar de la Casa i es posa

sobre els Querubins. 19
I alearen els Querubins les ales, i s'elevaren de

térra davant deis meus ulls ; i en sortir ells, els acompanyaren també

les rodes. S'aturaren a l'entrada de la porta oriental de la Casa de

Jahvé ; i la gloria del Déu d'Israel estava dalt damunt d'ells.
20 Aquest

era l'ésser animat que jo havia vist sota el Déu d'Israel, vora el riu

Quebar; i vaig entendre que eren Querubins. 21 Cadascun tenia

quatre cares i cadascun quatre ales i una semblanza de má d'home

sota les ales.
22

1 quant a la figura de llurs cares, eren les cares que

havia jo vist vora el riu Quebar; llur aspecte i ells mateixos; i ca-

dascun avan^ava de cara endavant.

20, Sup. i, 1 . 3.9

12. — Tot llur eos, aixó és, de les

rodes, segons la Vulg., que conforma
aquest text al I, 28; pero totes les anti-

gües versions gregues i els exegetes

moderns ho entenen deis querubins.

De les rodes, ja en parla la frase se-

güent.

13. — Segons l'estil bíblic, en donar-
los aquest nom, els maná ensems que
giressin o es posessin en moviment.

14.—La primera cara la cara del Que-
rubí. Evidentment, aquesta cara primera
respon a la cara de brau de la descripció

paraHela del I, 10. El mot «querubí»,
dones, és pres ací en el sentit popular
babilónic de brau alai, com els Quirubi

que ornaven els palaus i monuments
babilónics.

15. — Vegeu també el v. 20. Final-

ment sabem qué eren aquells quatre és-

sers animats del cap. I; i ensems de-

duim que Ezequiel en aquesta descripció

s'ha inspiraten els dos querubins de l'Ar-

ca que sostenien la gloria del Senyor.
18. — La gloria del Senyor deixa el

Sancta Sanctorum i s'atura a la porta
exterior del Temple; a la fi del cap. se-

güent deixará definitivament el Temple
i la Ciutat i es retirará a la muntanya del

davant, POlivet. Era el cástig anunciat
en Dt. XXXI, 16-18 en el cas d'aposta-

sia general.
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% Peró temps a venir se n'apjadará

(C. XI.) 1
l l'Esperit m'aixecá i em conduí a la porta oriental de

la Casa de Jahvé, que mira a sol ixent; i heus aquí vint-i-cinc bo-

rnes a l'entrada de la porta, enmig deis quals vaig veure Jezonias,

fill d'Azzur, i Peltias, fill de Banaias, caps del poblé. 2
I em digué:

Fill de l'home, aquests són els homes que mediten iniquitat i donen

malvats consells en aquesta ciutat; 3
els qui diuen: No val la pena

de bastir cases; la ciutat és Tolla, i nosaltres som la carn. 4 D'on

profetitza contra ells, profetitza, fill de Thome. 6
I caigué sobre mi

TEsperit de Jahvé i em digué: Parla! Aixó diu Jahvé: Així heu

parlat, casa d'Israel; i els pensaments que pugen al vostre esperit, jo

els sé.
6 Molts heu fet morir dins aquesta ciutat i heu omplert de

cadávers els seus carrers. 7 D'on aixó diu el Senyor Jahvé : Els vos-

tres morts, que heu estés peí mig de la ciutat, ells són la carn,

i ella és Tolla; jo us trauré, peró, d'enmig d'ella.
8 Heu temut

Tespasa, i Tespasa faré venir damunt vostre, oracle del Senyor Jahvé.
9
I us faré sortir d'enmig d'ella i us lliuraré a les mans deis estrangers

i faré contra vosaltres judicis. 10 A espasa caureu; a les fronteres

d'Israel us jutjaré, i sabreu que jo sóc Jahvé.
11 Aquesta ciutat no

será per a vosaltres una olla, ni vosaltres enmig d'ella no sereu la

r. — L'Esperit duu el Profera a la

porta oriental, on s'havia aturat la glo-

ria del Senyor. Aquests vint-i-cinc ho-

mes són diferents deis 25 del cap. VIII,

16 : són els caps politics que romangue-
ren a Jerusalem, després de deportada

la noblesa l'any 597. El v. 3 sembla
indicar que, després de tot, s'alegraven

de la desventura nacional, que els per-

metia d'ocupar les cases i hisendes deis

deportats. Aquest Jezonias és diferent

de l'homónim del VIII, ir, com ho
prova el diferent pare.

3. — La dita té aquest sentit: com la

marmita conté i protegeix les viandes,

així nosaltres estem segurs i tranquils

dins aquesta ciutat.

7. — L'adagi del v. 3 tindrá molt di-

ferent acompliment : els habitants ac-

tuáis de la ciutat en serán foragitats, i

ella esdevindrá la ciutat deis difunts.

8. — Heu temut Vespasa: ¿vol dir que,

en veure com era deportada la noblesa

en la darrera incursió deis caldeus,

aquests caps de familia temien també
per ells? ¿O que no prengueren part en
la lluita, i per aixó foren perdonats deis

caldeus? Per bé que no segura, la pri-

mera interpretació és més fundada.
10- 11. — A les fronteres d'Israel us

jutjaré: de fet, Nabucodonosor, des-

prés de presa Jerusalem, féu dur al

seu campament de Riblá (vegeuVI, 14)
els princeps i caps de familia de Jerusa-

lem, que matá o emmená a Babilonia

(II Rg. XXV, 18-21; Ir. XXXIX, 6;
LII, 9-1 1).
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carn. A les íronteres d'Israel us jutjaré,
12

i sabreu que jo sóc Jahvé.

Car no heu caminat en els meus manaments ni heu seguít els meus

dictámens, ans heu obrat segons els costums de les nacions que us

envolten. 13
1 s'esdevingué que, en jo profetitzar, morí Peltias, fill

de Banaías, i vaig caure fac a térra i vaig cridar amb veu forta,

dient: Ah, Senyor Jahvé! ¿Vas a anorrear la resta d'Israel? 14
1 em

fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia: 15
Fill de l'home, els

teus germans, els teus germans, els teus parents i tota la casa d'Is-

rael, són tots aquells a qui diuen els habitants de Jerusalem : Son

íluny de Jahvé ! A nosaltres ha estat donada la térra en possessió

!

16 Per aixó diu el Senyor Jahvé: Sí, els he allunyats entre les nacions

i els he dispersáis entre els paisos; jo, pero, els faré de santuari, per

un poc temps, en els paisos on han emigrat. 17 Parla, dones: Aixó

diu el Senyor Jahvé : Us aplegaré d'entre els pobles i us recolliré

deis paisos on esteu dispersats i us donaré la térra d'Israel.
18

1 hi

entraran i llevaran tots els seus ídols i totes les seves abominacions.

19
1 els donaré un sol cor i infondré en llurs entranyes un esperit

nou i arrencaré de llur carn el cor de pedra i els donaré un cor de

carn; 20 per tal que caminin en els meus manaments i segueixin els

meus dictámens i els practiquin, i ells siguin el meu poblé, i jo llur

Déu. 21 Aquells, pero, el cor deis quals segueix el cor de llurs ídols

i de llurs abominacions, sobre llurs testes faré recaure llurs obres:

oracle del Senyor Jahvé.

22
1 alearen els Querubins les ales, i les rodes amb ells; i la

gloria del Déu d'Israel estava dalt damunt d'ells.
23

1 puja la

19, Ir. xxxi, 3 i; Inf. xxxvi, 26.

13. — La mort de Peltias (v. i), pro-

bablement sobtada, fa témer a Ezequiel

que el Senyor vulgui exterminar tot el

seu poblé. La resposta del Senyor no
podía ésser més consoladora, enmig de

la desventura nacional : els caps de la

nació, principáis responsables de la seva

ruina religiosa i material, morirán i no
participaran en la formació del nou Is-

rael ; en canvi, els captius, vivificáis

per un nou esperit i moguts per nous
ideáis, tornaran a la patria, gloriosa-

ment restaurada.

18-20. — I així fou. Els israelites

tornats de l'exili renovaren religiosa-

ment la Palestina, no caigueren més en
la idolatría i prepararen el nou i veri-

table Israel deis temps messiánics, en
qué trobá compliment perfet aquesta

profecía.

22-23. — La gloría del Senyor aban-
dona el Temple i la Ciutat, lliurant-los

per tant a llur destí i ruina. Es retira a
la muntanya de l'Olivet, enfront del

Temple, on en els temps messiánics
tindrá lloc l'altra manifestació de la
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gloria de Jahvé d'enmig de la Ciutat i s'aturá damunt la mun-

tanya que hi ha a l'orient de la Ciutat. 24
1 l'Esperit m'aixecá i

em dugué a la Caldea, entre els deportáis, en visió, dins l'Esperit de

Déu; i s'esvaí de sobre meu la visió que havia vist.
25

1 vaig con-

tar ais deportáis totes les coses que Jahvé m'havia fet veure.

VaTICINIS SIMBÓL1CS DEL PR0PER CAPTIVERI.

EZEOJJIEL SIMBOLITZA EL FÜGIT1U I EL DEPORTAT

(C. XII.) *I em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia:

2
Pili de Thome, enmig d'una casa de rebeliió habites, que teñen ulls

per a veure i no hi veuen, i orelles per a oir i no ouen; car són una

casa de rebeliió. 3 Tu, dones, fill de Thome, prepara el farcell d'e-

migrant i emigra, de dia, a llurs ulls : emigrarás del lloc on ets en

un altre indret, a llurs ulls, si tal vegada hi veuen; car són una

casa de rebeliió.
4
I traurás fora els teus efectes com a efectes d'emi-

grant, de dia, a llurs ulls; tu, pero, sortirás al vespre, a llurs ulls,

com surt l'emigrant. 5 A llurs ulls, fes-te un forat al mur i

per ell eixirás.
6 A llurs ulls t'ho posarás a les espatlles, t'ho em-

portarás en l'obscuritat; i et cobrirás el rostre per no veure la térra;

car t'he posat com a símbol per a la casa d'Israel.
7
Jo vaig fer, dones,

com m'havia estat manat; de dia vaig treure els meus efectes com

efectes d'emigrant, i al vespre vaig foradar el mur amb les meves

mans; i en l'obscuritat vaig sortir, portant-ho a les espatlles, a llurs

ulls.
8
1 al matí em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia: 9

Fill

de l'home, ¿és que la casa d'Israel, casa de rebeliió, no t'ha demanat:

gloria divina, l'Ascensió de Jesucrist. grants contenien el més indispensable per

De totes maneres l'abandó és tempo- alviatge, segons les presses de la fuga,

ral, i la gloria del Senyor no escolleix 6. — Figura el destí del darrer rei

cap altre poblé on habitar. Sedecias, a qui foren buidats els ulls

3 ss. — És un doble símbol: la sor- abans de dur-lo a captivitat (II Rg.
tida que fará de dia figurará la deporta- XXV, 7).

ció del poblé; sortint a les fosques, 7.— Vaigforadar el mur: la qual cosa

figurará la fuga del rei Sedecias. A no era difícil, tractant-se d'un mur de

orient es viatja preferentment de nit, fang cuit al sol. L'acte figurava les

per evitar la xafogor del sol a les presses i angoixes en qué s'esdevindria

regions desertes. Els farcells deis emi- la fuga deis jerosolimitans.
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qué fas? 10 Respon-los : Aixó diu el Senyor Jahvé : Aquest oracle és

per al príncep de Jerusalem i per a tota la casa d'Israel que hi viu.

n Digues: Jo sóc el símbol vostre; com jo he fet, així es fará en

vosaltres: anireu a l'exili, a captiveri. 12
1 el príncep que és entre

ells es carregará a les espatlles els efectes; sortirá en l'obscuritat, fo-

radaran el mur per fer-lo sortir ; el seu rostre será cobert perqué els

seus ulls no vegin la térra.
13

1 estendré damunt d'ell la meva xarxa,

i será pres en el meu filat; i el duré a Babilonia, a la térra deis

caldeus, que ell tanmateix no veurá; i hi morirá. 14
1 tots els qui l'en-

volten, la seva escorta i totes les seves tropes, els escamparé a tot

vent i desembeinaré darrera d'ells l'espasa.
15

1 sabrán que jo sóc

Jahvé : quan els hauré escampats entre les nacions i disseminats en-

tre els paisos. 1G Dispensaré, pero, alguns homes comptats de l'es-

pasa, de la fam i de la pesta, per tal que contin totes les abomina-

cions d'aquells entre les nacions on aniran; i sabrán que sóc Jahvé.

17
1 em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia: 18

Fill de l'home,

menja el teu pa amb torbament i beu la teva aigua amb agitació

i angoixa. 19
1 dirás al poblé del país: Així parla el Senyor Jahvé ais

qui habiten Jerusalem en terrer d'Israel: menjaran llur pa amb

angoixa i beuran llur aigua amb desolació, a fi que llur país resti

desolat de la seva multitud, a causa de la violéncia de tots els qui

l'habiten. 20
1 les ciutats poblades serán desertes, i el país devas-

tat; i sabreu que jo sóc Jahvé.
21

1 em fou adrecada la paraula

de Jahvé, que deia: 22
Fill de Trióme, ¿qué és aquesta dita vostra

tocant al terrer d'Israel: Són llargs els dies i s'esvaeix tota visió?

13, Inf. xvn, 20.

10.

—

El príncep o rei de Jerusahm era d'obra que justament la ira del Senyor
aleshores Sedecias; per bé que entronit- es desfoga contra Israel i concebran
zat per Nabucodonosor, arrossegat peí un saludable temor de Déu. Així ho
partit extrem nacionalista, i contra el reconeixia l'anciá Tobias, en la capti-

parer de Jeremías, es rebeliá contra vitat de Nínive (Tob. XIII, 3-5).

el rei de Babilonia, provocant la ruina 17-20. — Altra acció simbólica per

de la nació. a significar les angoixes deis assetjats

12-14. — Vegeu Pacompliment d'a- de Jerusalem, que a cada moment te-

questa profecía en II Rg. XXV; Ir. LII. meran la catástrofe final.

16. — Déu perdonará una petita res- 21 - 28. — Una part del poblé, veient

ta, déla qual eixirá el futur Israel. que les profecies tant de temps anuncia-
Els captius proclamaran de paraula i des encara no s'acomplien, comencava a
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23 Digues-los, dones: Així parla el Senyor Jahvé: Faré cessar

aquesta dita, i no es repetirá mai més a Israel; i digues-los que

s'acosten els dies i l'acompliment de tota visió.
24 Car no hi haurá

cap més visió enganyosa ni divinado llagotera dins la casa d'Israel;

25 sinó que jo, Jahvé, parlaré, i tota paraula que hauré dit s'acomplirá

i no será més diferida; ans en els vostres dies, oh casa rebel, parlaré i

acompliré la paraula: oracle del Senyor Jahvé. 26
1 em fou adrecada la

paraula de Jahvé, que deia: 27
Fill de l'home, heus aqui que la casa

d'Israel va dient: La visió que aquest veu, és per a d'aquí molts dies;

per a temps llunyans profetitza. 28 Digues-los, per tant: Així parla

el Senyor Jahvé: Poc será més diferida cap paraula meva; paraula

que jo diré s'acompiirá: oracle del Senyor Jahvé.

Contra els falsos profetes

(C. XIII.) l
I em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia:

2
Fill de Trióme, vaticina contra els profetes d'Israel que profetitzen;

i dirás ais qui profetitzen de llur cor : Escolteu la paraula de Jahvé

:

3Aixó diu el Senyor Jahvé: Ai deis profetes insensats, que segueixen

el propi esperit i res no veuen! 4 Com guineus entre les ruñes, així

eren els teus profetes, oh Israel!
5 Noheupujat ais portells, ni heu

aixecat un mur al voltant de la casa d'Israel, per resistir en la batalla

3, Ir. xxni, 1; Inf. xiv, 9; xxxiv, 2.

dubtar-ne ; tant més en dubtava, per-

qué nombrosos falsos profetes des-

orientaven l'opinió pública(2i-25); d'al-

tres, bo i admetent les veritables pro-

fecies, creien que Ezequiel profetitzava

per a temps llunyans, que ells no veu-

rien (26-28). A tots respon el Profeta:

ni hi haurá més falsos profetes ni les

veritables profecies trigaran a realizar-

se ; car la present generado en será

testimoni.

XIII. — Oracle contra els falsos pro-

fetes i les falses profetesses. Aquest
oracle segueix naturalment els darrers

versets del cap. precedent, on es diu

que els falsos profetes han desorientat

el poblé i desacreditat les genui'nes pro-

fecies. Els falsos profetes imitaven la

manera de vida i predicació deis profe-

tes auténtics (v. 6-7) per vanitat, per

interés material ; i naturalment, man-
cáis com eren de legítima missió, d'es-

perit de sacrifici, en lloc de corregirles

turbes, les afalagaven i venien com a

oracles llurs fantasies que, en no com-
plir-se, sembraven en les animes el

dubte i el descoratjament religiós.

4. — Com les guineus (o xacals) s'a-

maguen astutament entre les ruñes,

aquests falsos profetes al moment del

perill nacional s'eclipsaren, i res no
han fet per conjurar les divines venjan-

ces o prevenir la vinguda deis exércits

babilónics.
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el dia de Jahvé. c Veuen falsedats i endevinen mentides, dient:

Oracle de Jahvé!, quan Jahvé no els ha enviats; i van confiant en

l'acompliment de la paraula. 7 ¿Per ventura no heu vist visions falses

i anunciat prediccions mentideres? I encara dieu: Parla Jahvé, quan

jo no he parlat. 8 Per tant, aixó diu el Senyor Jahvé: Puix que heu

parlat en fals i heu vist mentides, heus-me, dones, contra vosaltres:

oracle del Senyor Jahvé; 9
i estendré la meva má contra els pro-

tetes que veuen falsedats i anuncien mentides : dins el consell del meu

poblé no seuran ni serán escrits en el llibre de la casa d'Israel ni

entraran en térra d'Israel. I sabreu que jo sóc el Senyor Jahvé.

10 Per tal com han esgarriat el meu poblé, dient: Pau!, quan no hi

havia pau; i quan aquell basteix un mur, ells l'arrebossen amb cale.

n Digues ais qui arrebossen amb cale, que caurá; car vindrá una

pluja inundant; i hi enviaré una grossa pedregada i irromprá un vent

de tempesta, 12
i heus aquí el mur caigut! No us dirán tal vegada:

¿on és la cale, amb qué l'havíeu arrebossat? 13 Per tant, aixó diu

el Senyor Jahvé : En la meva indignació hi desfermaré un vent de

tempesta i en el meu furor hi enviaré una pluja inundant i, en

la meva ira, una pedregada exterminadora. 14
1 aterraré el mur que

havíeu arrebossat amb cale i Tarrasaré i será descobert el seu fona-

ment, i caurá i finareu entre les seves ruñes; i sabreu que jo sóc

Jahvé. 15
1 satisfaré la meva indignació contra el mur i contra els

9. — Triple cástig atenyerá els falsos

profetes : no tindran part ni represen-

tado en els consells populars, on per-

dran tota autoritat; serán exclosos del

poblé de Déu ; no tornaran a la patria.

El primer cástig alludeix al costum
oriental d'administrar justicia i resoldre

els plets populars ais portáis de la ciu-

tat i davant de tot el poblé (Gn.XX, 10.

18; Dt. XXI, 19; XXV, 7; Job XXXI,
21; Prov. XXII, 22; XXXI, 23; Ir.

XXVI, 10). El segon cástig suposa l'ús

de les genealogies, que el poblé d'Is-

rael confegia i conservava religiosa-

ment en vista de les promeses messiá-
niques (Ps. LXXXVI, 6 ; Is. IV, 3 ; en
Esr. II, 62-63 llegim que Esdras exclo-

gué del sacerdoci els qui no pogueren

provar llur genealogía levítica). Aquest
costum ha inspirat l'altra metáfora del

llibre de la vida, on Déu inscriu els pre-

destináis (Apoc. III, 5; XIII, 8; XVII,

8; XX, 12. 15; XXI, 17).

10 ss.— Arrebossen amb calg. Es a

dir, tot quantfeia i voiia el poblé, totes

les iHusions patrioteres, les pintaven els

falsos profetes amb colors optimistes,

dissimulant la corrupció moral que mi-
nava l'edifici de la religió i de la patria;

emblanquinaven externarrent les juntu-

res i esquerdes, sense enrobustir els fo-

naments i el dins de l'edifici. La Vul-

gata parafraseja el text i aliudeix a la

manera antiga de fer les toves (vegeu

Ex. V, 6-19).

20-ANTIC TtSTAMENT IX
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qui l'arrebossen amb cal^, i d'ells será dit: «Ni més mur, ni més els

qui l'arrebossaven! »,
16 d'aquests profetes d'Israel que profetitzaven a

Jerusalem i li veien visions de pau, quan no hi havia pau : oracle del

Senyor Jahvé.

Contra les dones fetilleres

17
1 tu, fill de Thome, encara't amb les filies del teu poblé, que pro-

fetitzen de llur propi cor, i profetitza contra elles,
18 dient: Així

parla el Senyor Jahvé: Ai de les qui cusen llacades per a totes les

juntures de les mans, i fan caputxetes per a caps de tota edat, per tal

de ca<;ar les animes! ¿Voleu cacar les animes del meu poblé, i que

visquin les vostres? 19
1 em deshonoraven davant del meu poblé per

un grapat d'ordi, per un tros de pa, donant mort a les animes que no

han de morir i donant per vives les animes que no teñen vida,

enganyant el meu poblé que escolta l'engany. 20 Per tant, aixó

diu el Senyor Jahvé : Heus aquí que les vostres llacades, amb qué

caceu les animes al vol, jo les arrencaré deis vostres bracos, i sol-

taré les animes que vosaltres caceu al vol; 21
i esquincaré les vostres

caputxetes i alliberaré el meu poblé de les vostres mans, i no será

més com una presa en les vostres mans; i sabreu que jo sóc Jahvé.

22 Per tal com afligiu sense raó el cor del just, que jo no he con-

tristat, i enrobustiu les mans de l'impiadós perqué no torni del seu

mal camí i obtingui la vida; 23 per aixó no veureu més falsedats

ni fareu més divinacions; alliberaré el meu poblé de les vostres mans,

i sabreu que jo sóc Jahvé.

17-23. — Aqüestes dones volien tes). ¿Les venien com a preservatius

imitar les antigües profetesses : Maria, mágics? Els versets 20-21 semblen
germana de Moisés, Débora, Holda, indicar-ho.

Anna. Fet i fet, eren dones fetilleres 19. — Era antic costum que els qui

(v. 19), que abusaven de la ignorancia anaven a consultar els profetes els por-

del vulgar
;
pels darrers versets es veu tessin algún present (I Sm. IX, 7-8;

ciar que també fomentaven la irreligió. I Rg, XIV, 3); aqüestes profetesses

18. — Vegeu també v. 20-21, Com havien arribat a vendré llurs fingits

la funesta acció deis falsos profetes és oracles per no res. Anunciaven la

expressada metafóricament pels treballs mort, p. e., ais qui, seguint els consells

de l'home (bastir, arrebossar), així el de Jeremías i Ezequiel, volien sotme-

ministeri d'aquestes falses profetesses tre's ais babilonis; i prometien llarga vi-

és indicat per les labors femenines (lia- da i ventura ais partidaris de la resistén-

$ades o coixinets, polseres i caputxe- cia, que els dits profetes condemnaven.
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ELS ANCIANS D'ISRAEL SERAN CASTIGATS

(C. XIV.) 1
l vingueren a mi alguns deis ancians d'Israel i

s'assegueren al meu davant. 2
I em fou adregada la paraula de Jahvé,

que deia: 3
Fill de l'home, aquests homes han entronitzat en llur

cor llurs ídols i han drecat davant llur fac l'ensopec de llur ini-

quitat: ¿per ventura em deixaré consultar per ells?
4 Per aixó,

parla'ls i digues-los: Així parla el Senyor Jahvé : Qualsevol de la

casa d'Israel que entronitzi en el seu cor els seus ídols i dreci davant

la seva fac l'ensopec de la seva iniquitat i després s'acosti a un pro-

feta: jo, Jahvé, li respondré segons que mereix la multitud deis seus

ídols, 5 per tal de captivar la casa d'Israel amb el seu mateix cor amb

qué s'ha separat de mi per amor de tots els seus ídols.
6 Per aixó

parla a la casa d'Israel : Aixó diu el Senyor Jahvé : Torneu i gireu-

vos deis vostres ídols i gireu la vostra fac de les vostres abomi-

nacions. 7 Car qualsevol de la casa d'Israel i qualsevol deis forasters

que viuen a Israel que es separi de mi i entronitzi en el seu cor els

seus ídols i dreci davant la seva fac l'ensopec de la seva iniquitat,

i després s'acosti a un profeta per tal de consultar-me a favor seu,

jo, Jahvé, per mi mateix li respondré. 8
I m'encararé amb aquest

home i en faré un exemple i un proverbi i l'exterminaré del mig del

meu poblé; i sabreu que jo sóc Jahvé. 9
I si el profeta es deixa

seduir a pronunciar algún oracle, jo, Jahvé, hauré deixat caure en

error el profeta i estendré la meva má contra ell i l'exterminaré del

mig del meu poblé d'Israel, 10
i expiaran llur iniquitat : com la iniqui-

tat del qui consulta, tal la iniquitat del profeta; 11 per tal que la casa

9, Sup. xiii, 3.

3. — L'ensopec de llur iniquitat. Així

són anomenats els ídols, que aquests

teñen sempre davant. I creien poder
conciliar aquesta idolatria privada amb
la religió de Jahvé !

4. — Més avall (v. ro-11) és expli-

cada aquesta manera de respondré el

Senyor.

7. — Forasters: els gentils que volien

viure en térra d'Israel havien d'abstenir-

se de tota práctica idolátrica i de les im-
puritats legáis (Lv. XVII, 8-15).

9. — Es tracta deis falsos profetes.

Déu els castigará, a ells i el poblé que
els consulta, privant-los de tota llum i

permetent que caiguin en mil errors.

Vegeu en I Rg. XXII, 13-22 un cas

concret d'aquest esgarriament deis fal-

sos profetes i deis qui els consulten.
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d'Israel no s'esgarrií més de darrera meu ni es solli per cap de les

seves prevaricacions; ans siguin ells el meu poblé i jo llur Déu:

oracle del Senyor Jahvé.

En va confiaran en els mérits dels bons

12
1 em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia: 13

Fill de l'ho-

me, si un país pecava contra mi, prevaricant, estendré la meva

má contra ell i trencaré el sosteniment del seu pa i li trametré

la fam, exterminant-ne homes i bésties.
14

1 si hi eren aquests tres

barons, Noé, Daniel i Job : aquests per llur justicia salvarien les

própies animes: oracle del Senyor Jahvé.
15

1 si jo enviava en aquell

país bésties feres que el despoblessin, i esdevingués un desert on

no passi ningú per temor a les bésties: 16
si hi eren els tres barons

aquests, com jo vise, oracle del Senyor Jahvé, que no salvarien

filis ni filies, ans ells sois es salvarien; el país, pero, esdevindria un

desert. 17 O que jo fes venir contra aquell país Pespasa, i digués

a l'espasa que travessi el país, i jo n'exterminés homes i bésties:

18
si els tres barons aquests hi eren, com jo vise, oracle del Senyor

Jahvé, no salvarien filis ni filies; ans ells sois es salvarien. 19 O si

jo trametia pestiléncia en aquell país i vessava en sang contra

ell la meva indignació, fins a exterminar-ne homes i bésties;

20 encara que hi fossin Noé, Daniel i Job: com jo vise, oracle

del Senyor Jahvé, que no salvarien fill ni filia; ells, pero, per llur

justicia, salvarien les própies animes. 21 Perqué aixó diu el Senyor

13, Sup. iv, 16; v, 16.

14. — Altres vegades Déu s'havia dei- el tres companys i els savis de Babiló-

xat aplacar per la intercessió dels seus nia que Nabucodonosor havia condem-
servents, p. e. de Moisés (Ex. XXX, 7- nat a mor: (Dan. II, 13.24.49; en IX

14). la Abraham prometé que hauria intercedeix per tot el poblé); Job salva

perdonat la Pentápolis si s'hi trobaven els seus amics (JobXLII, 7-10). Aquest

deujustos(Gn. XVIII, 3 2). En el cas pre- Daniel és el profeta exiliat en la pri-

sent la sentencia divina és irrevocable ; mera deportació del regne de Judá
car el poblé ha arribat a l'extrem de la (any 603 ¡2) ;

quan Ezequiel així en par-

perversió i de l'enduriment. Aquests tres lava catorze anys després, Daniel havia

barons, Noé, Daniel i Job, constitueixen esdevingutfamós a Babilonia per la seva

tres exemples tipies d'intercessió a fa- fidelitat a la Llei i per la saviesa a inter-

vor d'altres persones : Noé salva tota pretar els somnis i visions (vegeu Ez.

la seva familia (Gn. VI-VIII)
;
Daniel, XXVIII, 3 ; i el llibre de Dan.).
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Jahvé: Encara que jo enviés contra Jerusalem els meus quatre

flagells més greus, l'espasa, la fam, les bésties feres i la pestilencia,

exterminant-ne homes i bésties: 22 será deixada salva en ella una

resta deis qui escaparan, filis i filies. I heus aquí que vindran a

vosaltres i veureu llurs camins i llurs obres i us consolareu de

la desventura que jo hauré íet venir sobre Jerusalem, de tot quant

hauré fet venir sobre ella.
23

1 us consolaran, quan veureu llurs

camins i llurs obres ; i comprendreu que no sense motiu hauré fet

tot quant hauré fet en ella: oracle del Senyor Jahvé.

Jerusalem, com un cep inútil, será llan£ada al foc

(C. XV.) X
I em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia:

2
Fill de l'home, ¿qué será Parbre de la vinya més que tot altre

arbre, el sarment que creix entre els arbres del bosc? 3 ¿En trauran

tal vegada fusta per a fer-ne algún treball, o en trauran una clavilla

per a penjar-hi qualsevol atuell? 4Ans al foc és llancat, a ésser consu-

mit: el foc consumeix e!s dos caps, i el mig va cremant-se: ¿será tal

vegada bo per a algún treball? 5 Si quan era sencer no se'n feia cap

treball, ¿com, després que el foc Pha consumit i és cremat, se n fará

encara algún treball? 6 Per tant, aixó diu el Senyor Jahvé: Talment

com l'arbre de la vinya entre els arbres del bosc, que jo he llancat al

foc per consumir-lo, així llancaré els habitants de Jerusalem. 7
I m'en-

cararé amb ells : han escapat al foc, i el foc els consumirá, i sabreu

22-23 — malvats costums deis que el foc i la destrucció. Vegeu Is. V,
pocs que, escapant a la mort, serán duts 3-7 ; Mt. VII, 19 ; lo. XV, 6.

al captiveri, justificaran ais ulls deis ja 4.—El foc consumeix els dos caps... En
exiliats la divina justicia, que amb rao sentit aHegóric vol dir que els dos reg-

ha colpit la culpable Jerusalem amb tan nes d'Israel i de Judá són consumits :

grans flagells. aquell, destruit des de molt de temps
;

2. — Sovint Israel és comparat a un aquest, va esquarterant-se cada dia :

cep o vinya (XVII, 6; Is. V; Ir. II, 21; el mig és Jerusalem, saquejada no fa

Os. X, 1 ; sobretot vegeu el Ps. LXXIX, gaires anys, i ara en vigilias de la des-

9-20). El tronc del cep, comparat al trucció total.

deis arbres del bosc, no es presta a cap 7. — Han escapat alfoc: vegeu v. 4.

elaboració artística: serveix solament Han sentit ja parcialment els efectes

per al foc. Igualment Tactual Jerusa- d'aquest foc de les divines venjances

lem ha esdevingut més corrompuda i amb les devastacions anteriors ; pero
inútil que les nacions gentils veínes ; no trigaran a experimentar-ne tot el ri-

el seu destí no pot ésser, dones, altre gor fins a ésser consumits.
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5

que jo sóc Jahvé, quan m'encararé amb ells; 8
i faré del país un de-

sert, per tal com prevaricaren: oracle del Senyor Jahvé.

Historia allegórica de les infidelitats de

Jerusalem. Déu l'havia presa per esposa

(C. XVI.) *I em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia:

2
Fill de l'home, fes conéixer a Jerusalem les seves abominacions

;

3
i dirás: Així parla el Senyor Jahvé a Jerusalem: el teu origen i la

teva naixenca és de la térra deis Cananeus ; el teu pare, l'Amorreu, i

la teva mare, Hetea. 4 Quan fores nascuda, el dia que fores infantada,

no et fou tallada la badiella, ni en aigua fores rentada per purificar-te,

ni fregada amb sal ni faixada amb bolquers. 5 Cap ull no tingué de

tu pietat per a fer-te res de semblant, compadit de tu; ans fores

llanada al mig del camp, per menyspreu de tu, el dia que fores

XVI. — El capítol setzé és un model
d'aHegoria literaria, sostinguda i porta-

da fins ais darrers detalls. És corrent

en la Sda. Escriptura de comparar les

relacions religioses entre el Senyor i el

seu poblé escollit amb l'amor entre es-

posos, amb un matrimoni espiritual.

Segons aquesta idea, els pecats d'Is-

rael, les seves prevaricacions religioses,

l'anar darrera les falses divinitats, será

una infidelitat, adulteri, fornicado,
prostitució, etc. Vegeu Ex. XXXIV,
15-16; Lv. XVII, 7; XX, 5-6; Is.í,2i;

Ir. II, 20; III, 1-9; el llibre del Cant.

Solament que el nostre Profeta, parlant

a un poblé obtús i avesat a tais aHego-
ries, empra un llenguatge viu i cru que
no s'adiu tant amb el nostre gust occi-

dental.

3. — Ezequiel (XXXIII, 24) no ig-

nora que Israel descendeix de Sem per

Abraham
;
parla, dones, de la naixen-

ca espiritual o de la imitado deis vicis

d'aquelles dues nacions. Com Jesu-
crist deia deis jueus contemporanis
(lo. VIII, 44) que no eren filis d'Abra-

ham, sinó del diable, les obres del qual

imitaven.

Com a nació els israelites naixeren

a Egipte i es formaren en PÉxode i

amb l'ocupació de Palestina. Aquesta
aleshores era habitada pels amorreus
al migdia i pels hetites al nord, entre

altres tribus i races. Els israelites ex-

terminaren o expulsaren les tribus indi-

genes, pero n'heretaren els vicis i l'a-

fecció a la idolatría. Precisament Je-

rusalem romangué jebusea fins al temps
de David (II Sm. V, 6-9).

4-14. — Paráfrasi de l'aliegoria. Is-

rael, com a nació, naixé a Egipte,

d'un origen tan humil i abjecte ais ulls

deis egipcis com un nadó a qui siguin

negades les cures maternals més indis-

pensables (v. 4-5). Veient Déu l'ex-

trema aflicció del seu poblé quan era

exterminat peí Faraó, el cridá a nova
vida (6), el multiplica i en féu un po-

blé robust i adult (7, recordeu la his-

toria de l'Éxode I-XII): mogut de sola

pietat, l'escolli per poblé seu i l'elevá

a la dignitat de nació esposa seva (8;

vegeu Rt. III, 9) ; al peu del Sinaí el ne-

tejá de totes les seves sutzures moráis,

l'exorná amb abillaments de regina i en

féu una nació teocrática i excepcional-

ment privilegiada (9-14).
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infantada. 6 Passant, pero, jo prop teu, vaig veure't rebolcada en

la teva sang i et vaig dir: «Viu, en la teva sang i tot!» 7 Et

vaig multiplicar com Hierba del camp, i creixeres i et feres gran

i assolires una bellesa perfecta; i els teus pits es formaren i el teu

pél germina; pero eres nua, la mateixa nuesa. 8 Passant, dones,

prop de tu et vaig veure, i heus aquí que el teu temps era el temps

deis amors; i vaig estendre damunt teu el meu paHi i vaig cobrir la

teva nuesa. I et vaig jurar i vaig entrar en alianca amb tu, oracle del

Senyor Jahvé, i fores meva. 9
I vaig rentar-te amb aigua i vaig nete-

jar la sang del teu damunt i vaig ungir-te d'oli.
10 Vaig vestir-te de

brodadura i vaig cal^ar-te de pell de dofí i vaig cenyir-te d'un turbant

de lli i vaig cobrir-te d'un vel de seda. 11
1 et vaig embellir amb

joiells, vaig posar-te bra^alets a les mans i una cadeneta al coll;

12 vaig posar anells ais teus narius i arracades a les teves orelles i una

corona bellíssima al teu cap. 13
1 et guarnires amb or i argent i et

vestires de lli i de seda i de brodadura; menjares la flor del forment,

la mel i l'oli i et tornares prodigiosament bella i prosperares fins

a la dignitat reial.
14

1 la teva fama s'escampá entre les nacions, per

la teva beliesa; car era perfecta, per la gloria que jo havia posat en

tu: oracle del Senyor Jahvé.

Les infidelitats de Jerüsalem

15 Refiada, pero, de la teva bellesa, et prostitu'ires valent-te del teu

renom i oferires la teva prostitució a tot passant que liesqueia. 16 Ipre-

7. — Sobre la prodigiosa multiplica-

do deis hebreus vegeu Ex. I, on es diu

que entraren a Egipte unes 70 perso-

nes, i Ex. XII, 37, ¿Ton es dedueix que
en sortiren uns dos milions.

8. — L'acció d'estendre el paHi so-

bre una jove significava que hom la

prenia per esposa (Rt. III, 3); sobre

aquest matrimoni espiritual vegeu la

nota introductoria a aquest cap.

10. — Pell de dofí : o de vedell marí.

12. — Anells ais narius : segons l'ús

oriental antic (Gn. XXIV, 22 ; Prov.
XI, 22).

15-34. — Paráfrasi de 1'aHegoria. La
nació israelita abusa deis privilegis de

la Teocracia, i es prostituí a totes les

falses divinitats que arribá a conéixer :

ais llocs alts i a les pintures idolátri-

ques (15-19), a Moloc, a qui sacrificava

els infants (20-22), ais déus locáis de

tota mena (23-25), a les grolleres di-

vinitats importades d'Egipte (26-27),
d'Assíria i de Babilonia (28-29), conta-

minant-se amb les més descarades for-

mes d'idolatria, fins a fer basca ais

mateixos idolatres (30-34).
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nent vestidures teves, n'has guarnit llocs alts variadament pintats,

i t'hi has prostituí!, com mai no s'ha fet ni es fará més. 17
1 pre-

nent els teus joiells preats del meu or i del meu argent que jo

t'havia donat, te n'has fet imatges d'home amb les quals has fornicat.

18
1 prenent vestidures teves brodades, les n'has cobertes, i has ofert

davant d'elles el meu oli i el meu perfum. 19
1 el meu pa que jo t'havia

donat, i la flor del forment i l'oli i la mel amb qué jo t'havia nodrit,

ho has ofert davant d'elles en olor suavíssim. Així és, oracle del

Senyor Jahvé. 20
1 prenent els teus filis i les teves filies que m'havies

infantat, els les oferires per menjar. Era poca la teva fornicació, 21 que

has degollat els meus filis, oferint-los-els a través del foc.
22

1 en totes

les teves infámies i fornicacions no t'has recordat deis dies de la teva

infantesa, quan eres nua, la mateixa nuesa, rebolcada en la teva sang.

23
1 després de totes les teves maldats (ai, ai de tu, oracle del Senyor

Jahvé),
24

t'has constru'ít un bordell i t'has fet un prostíbul a totes les

places. 25
1 en tots els caps de camí has constru'ít el teu prostíbul i

hi has fet abominable la tevá bellesa, lliurant-te a tots els passants,

i has multiplicat les teves fornicacions. 26
1 has fornicat amb els filis

d'Egipte, els teus veíns molsuts, i has multiplicat les teves fornica-

cions per tal d'enfellonir-me. 27
1 heus aqui per qué jo he estés la

meva má contra tu i t'he privat del teu dret i t'he lliurat a l'ánima de

les teves rivals, les filies deis Filisteus, que s'avergonyien deis teus ca-

mins de crim. 28
1 has fornicat amb els filis d'Assíria, no estant encara

satisfeta, i ni després de fornicar-hi has estat saciada. 29
1 has multipli-

cat les teves fornicacions a la térra del tráfic, la Caldea, i ni així t'has

vist saciada. 30 Qae malalt és el teu cor, oracle del Senyor Jahvé, si

fas totes aqüestes obres de dona meretriu la més desvergonyida

!

31 Car has construít el teu bordell al cap de cada camí i has dre-

$at el teu prostíbul a cada placa. Ni has fet com la meretriu que

17. — Imatges d'home: imatges deis mans, practicáis a l'antiga Canaan,
diversos Baals ; per bé que retia cuite Siria i Moab, vegeu II Rg. III, 27;
també a Astarté i altres divinitats femi- XVI, 6 ; XVII, 3 1 ; XXI, 6 ; Ir. VII,

nines, es recorden sois les masculines, 31 ;
XIX, 5 ; XXXII, 35.

de conformitat amb l'arlegoria de la 22. — Vegeu també v. 3-14. L'es-

dona adúltera. pecial predilecció de part de Déu agreu-

20-21. — Sobre aquests sacrificis hu- ja la ingratitud de l'esposa infidel.
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es burla del preu; S2 ans com la dona adúltera, que en lloc del seu

marit pren estranys. 33 A totes les meretrius fan presents; tu,

per contra, feies els teus presents a tots els teus amadors i els

feies mercés perqué se t'acostessin de pertot a fornicar amb tu.

34
1 en les teves fornicacions t'ha esdevingut el contrari de les altres

dones: ningú no venia darrera teu a fornicar, i mentre tu feies dons,

tu no en rebies de ningú: t'ha esdevingut el contrari.

Els cástigs que la colpiran

35 Per tant, escolta, meretriu, la paraula de Jahvé: 86 Aixó diu el

Senyor Jahvé : Com ha estat dissipat el teu diner i descoberta la teva

nuesa en les teves fornicacions amb els teus amadors i amb els teus

abominables ídols, i per la sang deis teus filis que els has donat, 37 per

aixó, vet aquí que jo aplegaré tots els teus amadors, amb els quals

t'has prostitu'ít, i tots els que has estimat com els que has avorrit

:

els aplegaré de pertot arreu contra tu i descobriré davant d'ells la

teva nuesa i veuran tota la teva nuesa. 38
1 et jutjaré segons que son

jutjades les adúlteres i les que han escampat sang, i et faré víctima

de furor i de gelosia 39
i et lliuraré a mans d'aquells, i aterraran el

teubordell i enderrocaran el teu prostíbul i et despullaran de les teves

vestidures i t'arrabassaran els teus joiells i et deixaran nua, la ma-

teixa nuesa; 40
i faran pujar contra tu la turba i t'apedregaran i et

traspassaran amb llurs espases; 41
i cremaran al foc les teves cases i

faran de tu justicia sota els ulls de moltes dones; faré que acabis

de fornicar i que no donis més presents. 42
1 s'esbravará en tu la

nieva indignado i s'apartará la meva gelosia de tu, i m*aquietaré

37, Inf. xxin, 10. — 41, II Reg. xxv, 9.

3 5-52. — Paráfrasi de 1'aHegoria. Je- pirituals, Samaría i Sodoma (44-52).
rusalem será saquejada a la vista de 38. — La pena de les dones adúlte-

totes les nacieras, els ídols de les quals res era la lapidado (Dt. XXÍI, 20-24) ;

adorava (35-37), com a adúltera será la deis homicides era la del talló (Gn.
lapidada pels mateixos idolatres (38- IX, 6 ; Ex. XXI, 12. 23-25).

41), que executaran en ella les ven- 41.

—

Sota els ulls de moltes dones:
janees divines (42-43); car és més d'altres ciutats o nacions.
perduda que les seves germanes es-
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i no m'enfelloniré més. 43 Per tal com no t'has recordat deis dies

de la teva jovenesa i m'has provocat per totes aqueixes coses: per

aixó, vet aquí que també sobre el teu cap faré recaure les teves obres,

oracle del Senyor Jahvé, i no cometrás més els excessos que has

comes amb totes les teves abominacions.
44Heus aquí que tot inventor de proverbis proferirá aquest sobre tu:

«Tal la mare, tal la filia!»
45

Filia ets de la teva mare, que es fastiguejá

del seu marit i deis seus filis; i germana ets de les teves germanes, que

es fastiguejaren de llurs maritsi de llurs filis: la vostramare ésl'Hetea,

i el vostre pare 1'Amorreu; 46
i la teva germana gran és Samaria, ella

i les seves filies que habiten a la teva banda esquerra; i la teva ger-

mana petita, que habita a la teva banda dreta, és Sodoma amb les

seves filies.
47 Pero ni per llurs camins has anat ni has obrat segons

llurs excessos, com si fossin pocs; ans t'has corromput més que elles

en tots els teus camins. 48 Com jo vise, oracle del Senyor Jahvé,

que no obra Sodoma i les seves filies com has obrat tu i les teves

filies.
49

Sí, aquesta fou la iniquitat de la teva germana Sodoma : el

fast, l'abundor del menjar i l'ociositat d'ella i de les seves filies, i no

allargava la má al pobre i a l'indigent, 50 ans s'ensuperbiren i come-

teren abominacions davant meu; jo, pero, les vaig fer desaparéixer

quan ho vaig haver vist.
51

1 Samaria, ni la meitat deis teus pecats no

ha comes; ans tu les has excedides amb els teus excessos, i has fet

aparéixer justes les teves germanes, a causa de totes les abominacions

que has comes. 52 Porta, dones, tu també el teu oprobi, tu que has

justificat les teves germanes pels pecats que has comes més perdu-

dament que elles; elles són més justes que tu. Confon-te, dones, tu

49, Gn. xix, 24.

44-45. — La mare espiritual de Jeru- mana gran i Sodoma, la petita, per rao

salem fou la gent indígena di Canaan de l'extensió del territori. — Les seves

(vegeuv. 3); les seves germanes, tam- filies: són les ciutats secundáries de-

bé espirituals, foren Samaría i Sodoma. pendents d'aquelles. — La banda esquer-

Les tres avorriren llur marit o espós ra i dreta, són respectivament el nord

espiritual, el Déu únic i veritable, que i el migdia
;
vegeu IV, 4. Samaria o

abandonaren per les falses divinitats ; el regne de les deu tribus que es sepa-

i es fastiguejaren de llurs filis, que sacrifi- raren de Juda, caigué rápidament en la

caren ais ídols. idolatría i la immoralitat ; sobre So-

46. — Samaria és anomenada la ger- doma, vegeu Gn. XVIII, 20 -XIX, 29.
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també i porta el teu oprobi, tu que has fet semblar justes les teves

germanes.

Malgrat tot, Déu se n'apiadará per sempre

53
Jo, pero, canviaré llur sort, la sort de Sodoma i de les seves filies,

i la sort de Samaría i de les seves filies, i canviaré la teva sort enmig

d'elles,
54 per tal que tu portis el teu oprobi i et confonguis per

tot quant has fet, servint-los de consol. 55
1 les teves germanes,

Sodoma i les seves filies tornaran a llur primer estat, i Samaría i les

seves filies tornaran a llur primer estat; com tu i les teves filies

tornareu al vostre estat primer. 56 No fou oít en els teus llavis el

nom de la teva germana Sodoma en els dies del teu fast,
57 abans que

fos palesa la teva maldat, com en el temps que fores l'escarn de les

filies de Siria i de tots els encontorns i de les filies deis Filisteus,

que t'insultaven entorn de tu.
58 Expia el teu crim i les teves abomi-

nacions: oracle del Senyor Jahvé.
59 Car aixó diu el Senyor Jahvé:

He fet amb tu segons que has fet tu, que has menyspreat un jura-

ment i has anullat una alianca; 60 dones jo em recordaré de la meva

alianca amb tu en els dies de la teva jovenesa i restabliré amb tu

una alianca eterna. 61
1 et recordarás deis teus camins i te'n confon-

drás, quan acollirás les teves germanes més grans amb les més petites

que tu, i te les donaré per filies, per bé que no en virtut de la teva

alianca. 62
1 jo restabliré amb tu la meva alianca, i sabrás que jo

sóc Jahvé; 6á per tal que et recordis i et confonguis i no gosis des-

cloure més la boca, de vergonya, quan t'hauré perdonat tot quant

has fet: oracle del Senyor Jahvé.

5 3 "63. — Després de purificar-la la restaurado política resta en un pía

amb elfoc de la desventura i la captivitat, secundan.
Déu s'apiadará de Jerusalem i restaura- Aquesta profecía final (v. 53-63) és

ra tot el seu regne ; de la qual restau- una de les més profundes i riques de
ració participaran Samaria i Sodoma conseqüéncies per al Nou Testament.

(53-59). La infidelitat de Jerusalem al Sant Pau en la lletra ais Romans (c.

pacte de la Teocracia (vegeu també II-1II
;
IX-XI) n'imita les línies fona-

v. 6-15) no anullará la misericordia di- mentáis, quan demostra que gentils i

vina, que graciosament establirá amb el jueus són igualment pecadors i indig-

seu poblé una alianca nova i eterna (60- nes de la justificació
; que ambdós po-

63). Directament es tracta d'una res- bles per sola misericordia divina són
tauració religiosa, d'un nou esperit que justificáis, i que els jueus solament a la

Déu infondrá en el cor del seu poblé ; fi deis temps entraran al regne messiá-
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Oracle contra Sedecias, darrer reí de Jerusalem : Allegoria

(C. XVII.) *I em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia:

2
Fill de Thome, proposa un enigma i conta una parábola a la casa

d'Israel,
3 dient: Així parla el Senyor Jahvé: La gran águila de

grans ales, d'ampla volada, coberta de plomes de colors diversos,

vingué al Liban i arrencá el cimall del cedre; 4 escapcá el cap deis

seus brots i el portá a la térra del tráfic i el collocá a la vila de

mercaders. 5
I prengué llavor del pais i la posá en camp de sembra-

dura, la posá vora l'aigua abundosa, com un salze la plantá. 6
I brota

i esdevingué cep ufanos, de poca alcária, amb els sarments girats cap

a aquella águila i amb les arrels sota d'ella. Esdevingué, dones,

cep i tragué llucada i estengué les sarments. 7 Hi hagué, pero,

una altra gran águila, de grans ales i abundós plomatge; i heus aquí

que aquest cep orientá frisos cap a ella les seves arrels i cap a ella

estengué les seves sarments des de l'erola on creixia, per tal que

ella l'arrosés. 8 En térra bona i vora les aigües abundoses era plantat

per tal que tragués ufana i fruités i esdevingués un cep magnífic.

9 Parla: Aixó diu el Senyor Jahvé: ¿Prosperará, dones? ¿Per ven-

nic, confosos i envejosos per la con- salem ; el cedre és el rei Joaquín (Jeco-
versió deis gentils. També abat aques- nias) deportat a Babilonia,

ta profecía 1'orgull deis jueus contem- 4 — Els brots són els princeps de
poranis de Crist, que creien que els nissaga reial davídica : la térra del trá-

privilegis m^ssiánics els eren deguts fie (Canaan es pren ací en sentit etimo-
per raó de llur descendencia carnal is- lógic) és la Caldea, i la vila delsmerca-
raelita (P. Schmalzl, Das Buch E\e- ders, Babilonia.

chiel, Wien 1901, p. 166). 5. — Llavor del pais era Sedecias, que
2. — Enigma: en el senrit d'endevi- Nabucodonosor entronitzá en lloc de

nalla o narració de sentit ocult. — Joaquín. L'afermá en el regne, exigint-

Parábola, en el sentit de comparado ; li jurament de fidelitat i posant-lo sota

per bé que es traeca més aviat d'una la seva protecció.

al-legoria, és a dir, d'una metáfora con- 6. — Esdevingui cep : és a dir, planta

tinuada, en la qual tots els elements ufanosa, pero humil, comparada amb
literaris comporten un sentit figuratiu els arbres del bosc o amb els altres

volgut per l'hagiógraf, com ho demos- regnes (v. 14).

tra l'aplicació feta en els v. 11-21. 7. — L'altra águila era Egipte, que

3 - 10. — El sentit resulta ciar, si ho es sabé atreure els jueus contra el rei de

comparem amb l'explicació que endona Babilonia (y. 15); pero la primera
el mateix Ezequiel després (v. 11-21). águila (Nabucodonosor) arrencará defi-

3. — La gran águila és Nabucodono- nitivament el cep, o siguí el regne de
sor, rei de Babilonia ; el Liban és Jeru- Judá (v. 16-21).
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tura <la primera águila) no arrencará les seves arrels i arrabassará el

seu fruit i s'assecará, i tot el seu tendré fullam es marcirá? I sense

brac robust ni multitud de gent l'arrencará de soca i arrel.
10 Heus

aquí que és plantat: ¿prosperará, dones? ¿No s'assecará, quan el

toqui un vent de llevant, i es marcirá del tot a l'erola on germinava?

Aplicació de l'allegokia

11
1 em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia: 12 Parla a la

casa de rebellió: ¿No sabeu qué significa aixó? Digues: Heus aquí

que el rei de Babilonia ha arribat a Jerusalem i n'ha pres el rei i

els princeps i se'ls ha enduts a Babilonia. 13
1 n'ha pres un de nis-

saga reial i ha fet alianca amb ell i ha rebut d'ell jurament; a més, ha

pres els prohoms del país,
14 per tal que sigui un regne humil i no

s'exalci, ans servi la seva alianca i la mantingui. 15
Ell, pero, rebel-

lant-se, ha trames els seus ambaixadors a Egipte, que li doni cavalls i

multitud d'homes. ¿Reeixirá per ventura i s'alliberará el qui aixó ha

fet? El qui ha romput l'alianca ¿s'escapará per ventura? 1P Com jo

vise, oracle del Senyor Jahvé: dins la ciutat del rei que l'ha fet

regnar, de qui ha menyspreat el jurament i romput la seva alianca,

enmig de Babilonia morirá. 17
1 el Faraó no guerrejará per ell amb

gran exércit ni amb multitud de gent, quan hom construirá camps

atrinxerats i bastirá murs per fer morir molts homes. 18 Ha menys-

preat el jurament fins a rompre l'alianca i ha ofert la seva má.

Havent aixó fet, no escapará. 19 Per tant, aixó diu el Senyor Jahvé:

Com jo vise, el meu jurament que ha menyspreat i la meva alianca

que ha romput, els faré recaure sobre el seu cap; 20
i estendré da-

munt d'ell la meva xarxa i será pres en el meu íilat, i el faré venir a

Babilonia i allí pledejaré amb ell per la tra'íció amb qué m'ha trai't.

21
1 tota la flor de tot el seu exércit caurá a espasa, i els restants serán

escampáis a tots els vents. I sabreu que jo, Jahvé, he parlat.

20, Sup. xii, 13; Inf. xxxii, 3.
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El regne de David será restaurat

22 Aixó diu el Senyor Jahvé : També jo prendré una de les cimes

del cedre gegantí i la posaré i esqueixaré un tendré branquilló de

la punta deis seus tanys i el plantaré al cim d'una muntanya alta i

albiradora; 23
el plantaré damunt Falta muntanya d'Israel, i esclatará

en ufana i llevará fruit i esdevindrá un cedre gegantí; sota d'ell

habitará tot 1'ocellam de tota mena, sota el seu ombriu habitaran.

24
1 coneixeran tots els arbres del camp que jo, Jahvé, he humiliat

l'arbre altívol i he exalcat l'arbre humil; he assecat l'arbre verdejant

i he fet brotar l'arbre sec. Jo, Jahvé, he parlat i ho faré.

JUSTIFICACIÓ DE LA DIVINA PROVIDENCIA : PRINCIPI GENERAL

(C. XVIII.) *I em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia

:

¿Per qué aneu repetint entre vosaltres aquest proverbi tocant a

la térra d'Israel, dient

:

Els pares han menjat l'agrás

i les dents deis filis s'han esmussat?
3 Com jo vise, oracle del Senyor Jahvé, no repetireu més aquest pro-

2, Ir. xxxr, 29.

22-24. — Cedre: la casa reial de

David ; un branquilló, un príncep, que
no és altre sino el Messias, el fill de

David per exceHéncia, sovint anomenat
arrel o planeó de David (Is. IV, 2 ;

XI, 1 ;
LUI, 2; Ir. XXIII, 5, XXXVIII,

15; Zach. III, 8; VI, 12). — Alta mun-
tanya d'Israel : Sion, centre ideal de la

nova Teocracia (Is. II, 2; Ir. III, 17;
Mich. IV, 1-7 ; vegeu 'ambé Ps. II, 6;
Apoc. XIV, 1). Els vv. 23-24 teñen

un deix evangélic : el regne deis cels,

humil en els seus orígens, creixerá fins

a soplujar tot 1'ocellam, o sigui les áni-

mes (Mt. XIII, 31-32).

XVIII. — En el capítol XVI Ezequiel

ha recordat l'eterna infidelitat de la na-

ció hebrea, i en el XVII sembla atribuir

l'origen de la desventura nacional a Se-

decias ; d'on alguns legitimarien l'opi-

nió que els mals eren un heretatge fatal

i inevitable, en esguard del qual gens

no pesaven ni les culpes ni el penedi-

ment de la generació present. Ezequiel,

amb una claredat diáfana i amb repeti-

cions insistents. proclama l'equitat de

la divina Providencia, la responsabilitat

individual i la retribució divina segons

les obres de cadascú. Aquest principi

de responsabilitat deis actes individuáis

no contradiu el principi de la solidari-

tat moral, formulat en Ex. XX, 5 ;

XXXIV, 7 ; Lv. XXVI, 39-40.

2. — El sentit de l'adagi és : els nos-

tres pares han pecat, i nosaltres n'ex-

piem la culpa.
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verbi a Israel.
4 Heus aquí que totes les animes són meves: com

l'ánima del pare, així l'ánima del fill meva és; ánima que pequi,

ella morirá.

El just viurá

5
Si un home és just i practica el dret i la justicia

6
i no menja en

els colls ni aixeca els seus ulls ais ídols de la casa d'Israel ni des-

honra la muller del seu proisme ni s'acosta a cap dona en la seva

menstruació; 7
si no oprimeix ningú, si torna la seva penyora al

deutor, si res no rapinya, si dona el seu pa a l'afamat i abriga amb

vestits el nu; 8
si no presta a usura ni exigeix interés; si retreu la seva

má de la iniquitat i jutja segons la veritat entre home i home; 9
si

camina en els meus manaments i observa els meus preceptes, obrant

ambfidelitat: aquest és just, ell viurá la vida: oracle del Senyor

Jahvé.

El fill dolent de pare bo morirá

10
Si un home engendra un fill violent, que escampa sang i que

fa al seu germá alguna d'aquestes coses, 11 (mentre que ell res d'aixó

no ha fet), que fins menja en els colls i deshonra la muller del seu

proisme, 12 que oprimeix l'afligit i el pobre, comet rapinyes, no

torna la penyora i aixeca els seus ulls ais idols i fa una abominació

;

13 que deixa a usura i exigeix interés ¿per ventura viurá? No viurá,

havent fet totes aqüestes abominacions ; morirá certament, la seva

sang damunt d'ell será.

7, Is. lviii, 7; Mt. xxv, 35.

4. — Anima: vida o persona. Lv. XXV, 36-37; Dt. XXIII, 20-21).

6. — Colls : o lloc ahs, on eren prac- 9. — Viurá la vida. No solament
ticats els cuites idolátrics o vedats per allargará els dies de la vida present,

la Llei ; vegeu VI, 3. Sobre la mens- ans viurá sota l'especial protecció del

truació, vegeu Lv. XV, 24 ;
XVIII, Senyor i en la seva grácia i amistat,

19. que el disposaran a la vida eterna. Ve-
8.— Rebre interés deis connacionals geu Hab. II, 4; Mt. XIX, 17; Le. X,

era vedat per la Llei (Ex. XXII, 24; 28; Gal. III, 11.
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El fill bo, encara que de pare dolent, viurá

14 Pero, heus aquí que un home engendra un fill, que veu tots els

pecats que el seu pare comet, els ha vistos i no fa res de semblant

:

15 no menja en els colls ni aixeca els ulls ais ídols de la casa d'Israel

ni deshonra la muller del seu pro'ísme 16
ni oprimeix ningú ni reté

la penyora ni res no rapinya, dona el seu pa a l'afamat i abriga

amb vestits el nu, 17 retreu la seva má de la iniquitat, no rep usura ni

interés, observa els meus preceptes i camina en els meus manaments:

aquest no morirá per la iniquitat del seu pare; viurá la vida. 18 El

seu pare, que es doná a violéncies i ha comés rapinyes contra el

germá i ha fet el mal enmig del seu poblé : heus aquí que aquest

morirá per la seva iniquitat.

Repetició del prixcipi general

19
1 dieu : ¿Per qué no porta el fill la iniquitat del pare? Dones,

perqué el fill ha obrat segons dret i justicia, ha observat tots

els meus preceptes i els ha practicats : ell viurá la vida.
20 Anima

que peca, ella morirá ; el fill no portará la iniquitat del pare ni el

pare portará la iniquitat del fill: la justicia del just sobre ell será, i

la impietat de l'impiadós sobre ell será.

El pecador penedit viurá

21
1 si l'impiadós es penedeix de tots els pecats que ha fet i observa

tots els meus manaments i obra segons dret i justicia : viurá la vida i

no morirá. 22 Totes les seves infidelitats que ha comés, no les hi

ecordaran; per la justicia seva que ha practicat, viurá. 23 ¿Em

complac per ventura en la mort de l'impiadós, oracle del Senyor

Jahvé, i no més aviat que es giri deis seus camins i visqui?

20, Dt. xxiv, 16; II Reg. xiv, 6; II Par. xxv, 4.-23, Ps. xxix, 4; Inf. xxxm, 11.
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Peró el just prevaricador morirá

24
Si, peró, un just es desvia de la seva justicia i comet la iniqui-

tat, segons totes les abominacions que l'impiadós comet, ¿viurá

per ventura? Totes les seves obres justes que havia fet, no li serán

recordades : per la transgressió amb qué ha prevaricat i pels seus

pecats que ha comes, per ells morirá.

Aquesta manera de procedir és justa

25
1 aneu dient : No és recte el camí del Senyor. Escolteu, dones,

casa d'Israel : ¿ no són rectes els meus camins ? ¿ Per ventura no són

els vostres camins que no són rectes? 26 Car si el just es desvia

de la seva justicia i comet la iniquitat, per aixó morirá, per la seva

iniquitat que ha comés morirá. 27
1 si l'impiadós es gira de la seva im-

pietat que ha practicat, i obra segons dret i justicia: ell vivificará

la seva ánima. 28 Car si obre els ulls i es gira de totes les seves in-

fidelitats que ha comés, viurá certament, no morirá. 29
1 diu la

casa d'Israel : No és recte el camí del Senyor. ¿No són rectes els

meus camins, oh casa d'Israel? ¿Per ventura no són els vostres

camins que no són rectes? 30 Per aixó jutjaré cadascú segons els

seus camins, casa d'Israel: oracle del Senyor Jahvé.

Que tothom es penedeixi, i viurá

Gireu-vos i convertiu-vos de totes les vostres infidelitats, i la

iniquitat no esdevinirá la vostra ruina. 31 Rebutgeu de vosaltres

30, Mt. 111, 2.

30-32. — Conclusió consoladora, dors. Tot el capítol respira un aire de

molt adient ais exiliats, que es creien pietat evangélica ; i les darreres frases

com abandonats de Déu. Ningú que es podrien servir d'introducció a la com-
penedeixi sincerament deis seus pecats movedora parábola del fill pródig (Le.

no será exclós de la divina misericór- XV, n-32).
dia, sempre disposta a rebre els peca-

2 1 -ANTIC TE^TAMENT IX
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totes les vostres infidelitats amb qué haveu prevaricat, i feu-vos un

cor nou i un esperit nou; ¿i per qué moriríeu, casa d'Israel?

32 Perqué jo no em complac en la mort del qui mor, oracle del

Senyor Jahvé ; convertiu-vos i viviu !

Complanta sobre els princeps d'Israel

(C. XIX.) *Itu entona una complanta sobre els princeps d'Israel,

dient

:

«¿Per qué la teva mare, una lleona, s'estava entre els lleons?

Ajacada entre lleons ha criat els seus cadells.

3 Ha exaltat un deis seus cadells, que ha esdevingut lleó;

ha aprés a esbocinar la presa i a devorar els homes.
4 Les nacions sentiren parlar d'ell i en llurs fosses l'agafaren;

i amb garrís el dugueren a la térra d'Egipte.

5 Ella, en veure que trigava i s'esvaia la seva esperanca,

prengué un altre deis seus cadells i el constituí lleó.

32, Sup. 23; Inf. xxxiii, 1 1.

XIX. — Doble allegoria poética so-

bre els darrers reis de Jerusalem. Es
escrita en la forma tradicional de la

Quiná o complanta, amb els hemisti-

quis alternats de tres i dos accents.

Era el ritme i cant emprat en la mort
deis h^rois i de les persones amades
(II Sm I, 17-27 ; II Par. XXXV, 25 ;

Ez. XXVII, 3-10. 25-36 ;
XXVIII, 2-10.

12-19). Pot considerar-se, dones, com
el cant funerari que Ezequiel entona so-

bre el regne de Judá. Parafrasi de

1'aHegoria : la nació o dinastía jueva

d'aquests temps, infectada d'idolatria,

ha educat idolátricament els seus reis

(v. 2) : Joacaz (any 608) es portá com
a tirá i idólatra, i després de tres me-
sos fou dut a captiveri a Egipte (v. 3-4;

vegeu II Rg. XXIII, 31-34; II Par.

XXXVI, 1-4). Els w. 5-9 es referei-

xen al rei Joaquín (597), en tot sem-
blant a Joacaz quant al carácter moral
i al destí final, car fou també, després

de tres mesos de regnat, dut captiu a

Babilonia (II Rg. XXIV, 9 ; Ir. XXII,

20-30). Després d'un breu interval de

quietud i progressiva prosperitat (v. 10-

1 1), Sedecias, refiat en la renovada po-

tencia del regne, s'ha revoltat contra el

rei de Babilonia (v. 12-13), provocant

la ruina total de la nació. Sobre aquests

reis vegeu la Noticia preliminar.

2. — Aquesta mare seria, segons al-

guns intérprets, la reina Hamital, es-

posa de Josias, i realment mare de Joa-

caz i de Sedecias ; pero ni és mare ni

avia de Joaquín, ni escau a Hamital la

nefasta influencia d'aquesta mare del

v. 2. Es tracta, dones, de la mare es-

piritual deis tres reis, la nació jueva, o,

més concretament, la tendencia político-

religiosa aleshores dominant.

4. 8. 9. — AHudeix a les arts em-
prades en la caca deis lleons. I lleó, en

el sentit de 1'aHegoria, vol dir home
violent, sense temor del Senyor, i, en

el nostre text, també donat ais cuites

idolátrics.
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6 Ell anava entre els lleons i esdevingué lleó;

aprengué a esbocinar la presa i a devorar homes;
7

i sabé fer vídues i devastar llurs viles,

i s'esglaiá el país i els qui l'omplen a la veu del seu rugit.

8 Contra ell s'aplegaren les nacions de les contrades del voltant,

i estengueren contra ell llur xarxa i en llurs fosses l'agafaren.

9 El tancaren dins una gábia amb garrís i el dugueren al rei de

[Babilonia

;

el reclogueren dins un castell perqué la seva veu no fos més

a les muntanyes d'Israel. [oída

10 La teva mare era com una vinya en la teva sang vora les

[aigües plantada;

assolí el seu fruit i la seva ufana per l'abundor de les aigües.

11 Tenia branques robustes per a ceptres de sobirans,

i el seu tronc s'elevá per entre la boscúria

i es veia per la seva grandária, per la multitud deis seus

[sarments.

12 Pero ha estat arrencada amb furor i llan^ada per térra;
.

i el vent de llevant ha assecat la seva fruitada i l'ha abatuda,

s'han corsecat les seves branques robustes, un foc les ha con-

[sumides.

13
1 ara ha estat plantada al desert en térra eixuta i assedegada.

14
1 ha sortit foc d'una branca, ha consumit els seus tanys i el

[seu fruit,

i no en resta branca robusta per a ceptre de sobirans.»

Complanta és i complanta será.

Historia de les prevaricacions del poblé d'Israel : A Egipte

(C. XX.) 1
l Fany seté, en el mes cinqué, a deu del mes, vingue-

ren alguns deis ancians d'Israel a consultar Jahvé i segueren davant

12, Os. xiii, 15.

10-14. — Teñen el mateix sentit que sert, ésa dir, en un país d'angoixes i

els vv. 2-9, pero sota 1'aHegoria de la privacions.

vinya, assecada peí vent de llevant 1. — La data corre des de la depor-
(exércits babilónics) i Plantada al de- tació del rei Joaquín ; som per tant a



?i6 EZEQUIEL-XX, 2-9

de mi. 2
I em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia :

3
Fill de

rhome, parla ais ancians d'Israel, dient-los : Així parla el Senyor

Jahvé : ¿ Es que heu vingut a consultar-me ? Com jo vise, no em
deixaré consultar per vosaltres: oracle del Senyor Jahvé.

4 ¿No els jut-

jarás, no els jutjarás, fill de l'home? Fes-Ios saber les abominacions

de llurs pares, 5
i els dirás : Així parla el Senyor Jahvé : El dia que

vaig escollir Israel i vaig aixecar la meva má per la nissaga de Jacob

i em vaig fer conéixer d'ells en térra d'Egipte i vaig aixecar la meva

má per ells, dient : Jo, Jahvé, sóc el vostre Déu: 6 aquell dia vaig

aixecar la meva má per ells, per tal de treure'ls de la térra d'Egipte

cap a una térra que jo havia proveít per ells, que regala llet i mel, que

és un joiell entre totes les terres.
7
I els vaig dir : Rebutgi cadascú els

escándols deis seus ulls, i no vulgueu sollar-vos amb els ídols d'E*-

gipte; jo, Jahvé, sóc el vostre Déu. 8
Ells, pero, es rebeliaren contra

mi i no volgueren escoltar-me
;
ningú no rebutjá els escándols deis

seus ulls ni deixaren els ídols d'Egipte. D'on vaig pensar de vessar la

meva indignació damunt d'ells i desfogar en ells la meva ira, enmig de

la térra d'Egipte. 9 Pero vaig obrar per respecte al meu nom, per tal

l'estiu de l'any /91, uns onze mesos
d'engá de la gran visió del temple pro-

fanat (c. V1IÍ-XI) i quatre anys abans

de la caiguda de Jerusalem. Evident-

ment les profecies fetes fins ara per

Ezequiel no havien mudat encara el cor

d'aquests ancians d'Israel, que amb
ánim fingit vénen a demanar oracles al

Senyor. Déu els retreu altra vegada
aquesta historia de prevaricacions del

poblé escollit, que es confon amb la

seva mateixa historia nacional. Pero si

el cap. XVI és una narració aHegórica

de la idolatría d'Israel, aquest capítol

demostra sense figures les transgres-

sions de tota mena d'aquell poblé en-

durit.

5. — Vaig aixecar la meva má : gest

que acompanya i significa el jurament
(Gn. XIV, 22 ; Ex. VI, 8 ; Dt. XXXII,
40). Déu prometé solemnement que
alliberaria Israel i que el prendria per

poblé seu entre tots els altres pobles

de la térra.

6. — Regala llet i mel : vegeu Ex. III,

8.17; XIII, 5. Expressió emfática, que
denota la fertilitat d'aquella térra, ales-

hores coberta de boscos i pastures. La
mel, s'entén directament de la mel del

ra'ím, o arrop.

8. — Solament Josué (XXIV, 14) re-

peteix que els israelites cometeren ac-

res idolátrics a Egipte. Pero ádhuc
prescindint d'aquests dos textos explí-

cits, podríem admetre-ho sense altre,

per la facilitat amb qué adoraren el ve-

dell d'or (Ex. XXXII) i per la inclinado

gairebé irresistible a la idolatría que
mostraren en tot el curs de la historia.

9. — Déu es manifestá a Egipte per

tots els prodigis que obrá mitjancant

Moisés, per tal d'aliiberar Israel. I l'a-

Jliberá per sola misericordia, perqué

Israel li fos agraít i les nacions conce-

bessin alta idea de Jahvé. El nom del

Senyor, és a dir, el mateix Senyor, hau-

ria perdut en estima davant les nacions

si no hagués alliberat Israel ; car hau-

rien dit que no podia complir les seves

promeses.



EZEQUIEL-XX, 10-17 317

que no ios profanat ais ulls de les nacions, enmig de les quals ells

eren i a la vista de les quals jo me'ls havia fet conéixer per treure'ls

de la térra d'Egipte.

DüRANT EL PELEGRINATGE PEL DESERT

10 Els vaig treure, dones, de la térra d'Egipte i els vaig dur al

desert 11
i els vaig donar els meus manaments i els vaig fer conéixer

els meus estatuís, practicant els quals l'home trobará la vida. 12 A
més, els vaig donar els meus sábats, perqué fossin senyal entre mi

i ells i sabessin que jo, Jahvé, sóc el qui els santifica.
13 Pero la

casa d'Israel es rebeHá contra mi en el desert, no caminaren en els

meus preceptes i rebutjaren els meus estatuts, practicant els quals

rhome trobará la vida; i profanaren greument els meus sábats. Vaig

pensar, dones, de vessar la meva indignació damunt d'ells en el desert

i d'exterminar-los. 14 Pero vaig obrar per respecte al meu nom, per

tal que no fos profanat ais ulls de les nacions, a la vista de les quals

jo els havia trets.
15
Jo, dones, vaig aixecar la meva má contra ells

en el desert, jurant de no fer-los entrar a la térra que els havia

donat, que regala llet i mel i que és un joiell entre totes les terres

;

16 car havien menyspreat els meus estatuts i no havien caminat en

els meus manaments i havien profanat els meus sábats, com sigui

que llur cor anava darrera deis ídols.
17 Pero els meus ulls se n'apia-

daren per no exterminar-los, i no els vaig consumir en el desert.

11, Lv. xviii. y, Rom. x, i j.— 12, Ex. xx, 8; xxxi, 15; Dt. v, 12.

11 -12. — Déu a la muntanya del

Sinaí doná al seu poblé laLlei mosaica
i tots els preceptes de la Teocrácia. El

dissabte fou institu'ít com una santifica-

do de la creació i per glorificar el Se-

nyor de tota ella
; observant-lo, Israel

confessava ésser el poblé consagrat al

Senvor (Ex. XXVI, 8-u ;
XXXI, 12-

'7)-

13. — Els llibres de l'Exode i deis

Nombres ens han conservat algunes

d'aquestes rebeHions deis israelites con-
tra Moisés durant el pelegrinatge peí

desert: perla mancanga d'aigua (Ex.

XVII, 1-7), perqué el poblé es basque-
java peí manná (Nm. XXI, 1-9), per-

qué temia entrar en térra de Canaan
(Nm. XIV). Profanaren també els sá-

bats (Ex. XVI, 27 : Nm. XV, 32).

14. — Moisés aplaca el Senyor fent-

li present aquest motiu (Ex XXXII,
10-14; Nm. XIV, 12 20).
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La segona generació del desert

18 A llurs filis, pero, vaig dir en el desert: no vulgueu caminar en

els costums deis vostres pares, ni observeu llurs estatuts, ni us

solleu amb llurs ídols; 19
jo, Jahvé, sóc el vostre Déu : camineu

en els meus manaments, observeu els meus estatuts i practiqueu-los

;

20
i santifiqueu els meus sábats, per tal que siguin senyal entre mi i

vosaltres i es sápiga que jo, Jahvé, sóc el vostre Déu. 21 Pero els

filis es rebeliaren contra mi, no caminaren en els meus manaments

ni observaren ni practicaren els meus estatuts, practicant els quals

Thome trobará la vida; i profanaren els meus sábats. Per tant, vaig

pensar de vessar la meva indignació damunt d'ells i desfogar en ells la

meva ira en el desert. 22 Pero vaig retirar la meva má i vaig obrar

per respecte al meu nom, per tal que no fos profanat ais ulls de les

nacions, a la vista de les quals jo els havia trets ;
23 bo i havent aixecat

la má contra ells en el desert, jurant d'escampar-los entre les nacions

i de ventar-los entre els paísos, 24 car no havien observat els meus

estatuts, havien menyspreat els meus preceptes, profanat els meus sá-

bats, i llurs ulls anaven darrera els ídols de llurs pares. 25 Dones

també jo els vaig donar preceptes no pas bons, i estatuts pels quals

no podrien viure, 26
i els vaig sollar en llurs ofrenes, per tal com

sacrificaven a través del foc tot primer nat, per tal d'esbalair-los i

que sabessin que jo sóc Jahvé.

A LA TERRA DE CANAAN

27 Parla, per tant, a la casa d'Israel, fill de l'home, dient-los : Així

parla el Senyor Jahvé : Adhuc en aixó m'ultratjaren els vostres

pares, en llar infidelitat, llur infidelitat contra mi. 28 Després d'ha-

22. — Vaig retirar la meva má : ja vaig permetre que es sollessin amb els

estesa per castigar. sacrificis infanticides (vegeu XVI, 20)

25 - 26. — Els vaig donar... els vaig per tal que finalment, confosos pertan-

sollar : hebraisme, per dir : vaig aban- tes infámies, es penedissin i tornessin

donar-los a llurs instints idolátrics i a mi.
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ver-Ios fet entrar a la térra que, aixecant la meva má, jo havia jurat

de donar-los, pertot on han vist un turó alt i un arbre ufanos, hi

han ofert llurs sacrificis i hi han portat llurs ofrenes de gelosia, hi han

posat llurs perfums suaus i hi han vessat llurs libacions. 29
1 eis vaig

dir : ¿Qué és aquest lloc alt, on entreu? I és anomenat lloc alt en-

cara avui. 30 Parla, per tant, a la casa d'Israel : Aixó diu el Senyor

Jahvé : Com? Us solleu peí camí deis vostres pares i forniqueu

darrera llurs ídols,
31 oferint els vostres presents, passant peí foc els

vostres filis, us solleu amb tots els vostres ídols fins al dia d'avui,

¿i em deixaria consultar per vosaltres, casa d'Israel? Com jo vise,

oracle del Senyor Jahvé, no em deixaré consultar per vosaltres.

Pero Déu no permetrá l'apostasia total

82 Ni es realitzará la pensada del vostre esperit, quan dieu : Farem

com els gentils, com les famílies de la térra que adoren el tronc i

la pedra. 33 Com jo vise, oracle del Senyor Jahvé, amb má forta i amb

brac. estés i vessant ira regnaré sobre vosaltres; 34
i us faré sortir

d'entre els pobles i us aplegaré d'entre els paísos, on fóreu dispersats

amb má íorta i amb brac estés i amb furor que vessava. 35
1 us

conduiré al desert deis pobles i allá pledejaré amb vosaltres cara a

cara; 36 com vaig pledejar amb els vostres pares en el desert de la

térra d'Egipte, aixi us jutjaré a vosaltres: oracle del Senyor Jahvé.

37
1 us faré passar sota el meu ceptre i us faré entrar dins la disciplina

de l'alianca;
38

i separaré de vosaltres els rebels i els qui em foren

infidels, i els faré sortir de la térra on són estrangers, i no entraran

a la térra d'Israel; i sabreu que jo sóc Jahvé.

32 - 38. — Essent Israel el poblé es- cació abans d'entrar a la Terra Pro-
collit, Déu no permetrá que segueixi mesa; el desert deis pobles, dones, será

els camins de les nacions idolatres, també la solitud i l'isolament en qué
malgrat que s'hi senti atretgairebé irre- es trobaran els exiliats abans de tor-

sistiblement. Aquesta suau violencia de nar a la pátria renovada. No cal

part de Déu constitueix la prova més entendre-ho materialment del desert

gran que li podia donar de la seva es- arábic entre la Palestina i la Caldea,

pecial predilecció. 37. — De Valianza sinaítica o déla
35-36. — El desert del Sinaí (d'E- Teocracia.

gipte) fou per a Israel el lloc de purifi-
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Ans renovará l'esperit d'Israel

39 A vosaltres, pero, casa d'Israel, així parla Jahvé : Aneu, serviu

cadascú els vostres ídols ! Pero, després d'aixó, certament m'escol-

tareu, i no poHui'reu més el meu sant nom amb les vostres ofrenes

i amb els vostres ídols ;
40 car dalt de la meva muntanya santa, dalt

de Falta muntanya d'Israel, or.acle del Senyor Jahvé, allá em servirá

tota la casa d'Israel, amb tot alió que hi ha a la térra, i allá em plauran

i allá demanaré les vostres ofrenes i les primícies deis vostres dons

amb tot quant em consagrareu. 41 Com en un encens suavíssim em

complauré en vosaltres, quan us hauré fet sortir d'entre els pobles

i us hauré aplegat deis paísos on esteu dispersáis, i em santificaré

en vosaltres ais ulls de les nacions; 42
i sabreu que jo sóc Jahvé,

quan us hauré fet entrar a la térra d'Israel, en aquell país que, amb

má aixecada, vaig jurar de donar ais vostres pares ;

43
i allá us recor-

dareu deis vostres camins i de tots els vostres crims, amb qué us

haveu sollat ; i sentireu fástic de vosaltres per les vostres maldats

que heu comés ;
44

i sabreu que jo sóc Jahvé, quan us tractaré per

respecte al meu nom, i no segons els vostres mals camins ni segons

els vostres crims, casa d'Israel: oracle del Senyor Jahvé.

El reí de Babilonia executará les venjances divines

contra jerusalem i els amm0n1tes : el foc abrusador

(C. XXI.) 1
l em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia:

2
Fill de l'home, posa la teva cara camí de la dreta, fes degotar la

39. — La primera part del verset és

dirá en sentit irónic o concessiu: s'aca-

bará aquesta afecció vostra a la idola-

tría, i no trigará a venir l'hora que us

infondré un cor nou i un esperit nou,

i us avergonyireu de les vostres ínfide-

litats. Es tracta de la nova época que
comencará amb el retom de l'exili.

XXI. — Els cinc primers versets per-

tanyen encara al cap. anterior segons

la numeració de la Vulg., que per tant

els descompta del cap. present.

Déu anuncia que peí camí de l'expia-

ció Israel haurá d'arribar a la restaura-

do religiosa de qué parla la darrera

perícope del capítol precedent.

1-4. — La dreta, o sigui el sud. La
plana del migjorn o del Negueb com-
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teva paraula contra el migjorn, profetitza a la forest de la plana del

Négueb; 3
i dirás a la forest del Négueb: Escolta la paraula de Jahvé !

Aixó diu el Senyor Jahvé : Vet aquí que encendré en tu un foc,

devorará en tu tot arbre verd i tot arbre sec ; no será extingida la

flama devoradora, i tota la teva plana será cremada, des del Négueb

fins al nord. 4
I veurá tota carn que jo, Jahvé, l'he abrandada, i no

será pas extingida. 5
I vaig respondre : Ai, Senyor Jahvé: aquests

van dient de mi : ¿ No parla aquest per ventura en paráboles ?

El glavi del Senyor es ja esmolat

6
Í em fou adrecada la paraula de Jahvé, que em deia :

7
Fill de

l'home, posa la teva cara contra Jerusalem i fes degotar la teva paraula

contra els Santuaris i profetitza contra la térra d'Israel ;
8

i dirás a la

térra d'Israel: Aixó diu el Senyor Jahvé: Keus-me contra tu, i trauré

la meva espasa de la seva beina i exterminaré en tu el just i l'inic ;
9

i

per tal d'exterminar en tu el just i l'inic, per aixó sortirá la meva

espasa de la seva beina contra tota carn, des del migjorn fins al nord,

10per tal que sápiga tota carn que jo, Jahvé, he tret la meva espasa de

la seva beina per no tornar-la-hi més. 11
1 tu, fill de l'home, gemega

amb trencament de ronyons i amb amargor davant d'ells.
12

1 quan

et dirán: ¿Per qué gemegues tu? Respondrás : Per una nova que

ve i que fará llanguir tot cor i enervará tota má i esbalairá tot es-

perit i fondrá en aigües tot genoll. Heus aquí que arriba, és un fet:

oracle del Senyor Jahvé.

prenia el territori des de Bersabee fins rals, els justos sovint són victimes per

a Cades. Pero en Uavis d'Ezequiel, que les culpes deis altres; com deis beni-

parla des de les ribes de l'Eufrates, to- fets generáis de la divina Providencia,

tes aqüestes frases impliquen un sentit els malvats participen per mérits deis

més ampie, per tot el regne de Judá. Bons. Així diu Jesucrist (Mt. V, 45):

5. — En paráboles: en llenguatge fi- «El Pare celestial fa sortir el seu sol

gurat i menys ciar. La resta del capí- sobre dolents i bons, i ploure sobre
tol aclarirá perfectament el sentit. justos i injustos». En semblants ca-

6. Els Santuaris : el Temple amb sos, els patiments teñen per ais dolents

tots els edificis anexos; vegeu Vil, 24. raó de pena, pero per ais bons són una
8. — Exterminaré el just i Vinic : la prova que els purifica i els fa més ac-

qual cosa no contradiu les afirmacions ceptes ais ulls de Déu.
del cap. XVilI. En les catástrofes gene-
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13
I era fou adregada la paraula de Jahvé, que deia: 14

Fill de

Phome, profetitza, dient : Així parla el Senyor Jahvé : Parla ! Una

espasa, una espasa és esmolada i febrida; 15 perqué degolli victimes

és esmolada, perqué llueixi és febrida ; i tombará el ceptre del meu

fill i menyspreará tot arbre. 16 Hom l'ha donada a febrir per estré-

nyer-la al puny
;
aquesta espasa ha estat esmolada i febrida per ésser

lliurada a má del degollador. 17 Crida i udola, fill de Phome, car está

enmig del poblé meu i enmig de tots els princeps d'Israel : a Pespasa

són lliurats amb el poblé meu. Dones colpeja't la cuixa !

18
Sí, la

prova és feta, i quan Pespasa no respectará el ceptre, aquest no sub-

sistirá, diu el Senyor Jahvé.
19 Tu, dones, fill de Phome, profetitza

i bat palmell contra palmell, i que Pespasa dobli i tripliqui els seus

cops, Pespasa deis degollats, Pespasa del gran carnatge que els assetja.

20 Per fer llanguir el cor i multiplicar les victimes he dut a tots els

portáis Pesfere'idora espasa. Ai, és feta per a Huir, esmolada per al

carnatge! 21 Torna enrera, vés a la dreta, vés endavant, vés a Pes-

querra, on que s'adreci el teu tall.
22
Jo també batré el meu palmell

contra el meu palmell i aquietaré la meva ira; jo, Jahvé, he parlat.

El glavi del Senyor será lliürat a mans

DEL REI DE BABILONIA CONTRA JeRUSALEM

23
1 era fou adregada la paraula de Jahvé, que deia: 24

1 tu, fill

de Phome, traga't dos camins, per 011 vingui Pespasa del rei de Babi-

lonia; que surtin d'un mateix pais tots dos, i grava-hi una má i

grava una ciutat al comencament del camí. 25 Tragarás un camí de

manera que Pespasa arribi a Rabbat deis Ammonites, i a Judá, cap a

Jerusalem, la fortificada.
26 El rei de Babilonia s'ha aturat a Pentreforc

15. — Les darreres frases són obs- zequiel : en un rajol ha de dibuixar o

cures, i el mateix text h^breu és menys gravar un camí que, sortint de Babiló-

segur. La versió donada vol dir que nia, es bifurqui cap a la capital deis am-
l'espasa del rei de Babilonia destruiría monites i cap a Jerusalem; a l'entreforc

el ceptre i dinastía davídica, i no deixa- deis camins ha de gravar una má indi-

na arbre verd a Judá. La Vulg. admet cadora d'ambdues direccions.

també aquesta interpretació. 26-27. — Nabucodonosor empra tres

17. — Colpeja't la cuixa : en senyal de maneres d'averanys : i.
a

la belomán-
dolor

;
vegeu Ir. XXXI, 19. cia, que consistía a inscriure en sagetes

19-21. — Altra acció simbólica d'E- les respostes desitjades, barrejar-les to-
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del camí, al comencament deis dos camins, demanant averanys:

agita les sagetes, interroga els terafim, examina el fetge. 27 A
la seva dreta hi ha hagut l'averany «Jerusalem: que encari els

ariets, que obri la boca cridant al carnatge, que alci la veu en un

udol, que encari els ariets contra els portáis, que dreci terraplens,

que construeixi torres». 28 Ais ulls d'aquells, pero, ha semblat

una divinació de mentida: amb juraments se li havien sotmés;

ell, per tant, els recordará llur iniquitat, per fer-los captius. 29 Per

aixó diu el Senyor Jahvé: Perqué us envaniu de les vostres

iniquitats palesant les vostres prevaricacions i mostrant els vos-

tres pecats en totes les vostres fetes; per aixó, perqué us n'envaniu,

sereu presos a mans d'ell .

30
1 tu, profá, impiadós príncep d'Israel,

ha vingut el teu dia, fixat peí terme de la iniquitat! 31 Aixó diu el

Senyor Jahvé: Lleva't la tiara, deposa la corona: aixó ja no és

aixó. El que és humil será exaltat i el que és alt será humiliat.

32 A ruina, a ruina, a ruina ho reduiré; tampoc aixó no será més, fins

que no vingui aquell a qui pertany el dret de jutjar, i li ho lliuraré.

I CONTRA ELS AMMONITES

33
1 tu, fill de l'home, profetitza, dient: Així parla el Senyor

Jahvé contra els filis d'Ammon i tocant a llurs ultratges. I dirás:

tes dins el buirac i extreure'n una; 2.
a
in-

terrogado deis terafim (divinitats fa-

miliars), davant els quals hom extreia

la sageta de la sort; 3.
a

l'extispici o
examen de les entranyes deis ani-

máis sacrificats ; manera freqüent tam-
bé entre els antics grecs i romans.
Surt la sageta que portava el nom de Je-

rusalem; d'on el rei interpreta que per

ella ha de comentar l'ofensiva militar.

28. — Ais ulls deis jerosolimitans ha
semblat un averany mentider; car

creien impossible la presa de Jerusa-

lem.

30-31. — InterpeHació a Sedecias,

últim rei de Jerusalem, el qual, re-

voltant-se, provocá la catástrofe na-

cional. L'hora de les divines venjan-

ces ha arribat, i tota resistencia será

aterrada.

32. — La darrera frase és una profe-

cía messiánica, paral-lela a la del pa-

triarca Jacob (Gn. XLIX, 10): «No
será llevat el ceptre de Judá, ni la vara

d'entre els seus peus fins que vingui

aquell a qui pertoca, i a ell obeiran els

pobles ». Al Messias pertoca la supre-

ma autoritat, i ell restaurará per sem-
pre el soli de David (Ps. II; LXX ; Is.

XI, 1-10; XLII, 1-4; Ir. XXXIII, 14-

33 ; Ez. XXXIV; Le. I, 32-33).

33 - 37. — Segons el v. 25, í'espasa

de Nabucodonosor s'adregava també a

Rabbat, capital deis ammonites, l'ac-
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Espasa, espasa, desembeina't per occir, febreix-te per devorar i per

llampegar, 34 (mentre es veuen per tu falsedats i et donen averanys

de mentida) per enfonsar-te al coll deis malvats que es degollen, per

ais quals ha vingut el dia, fixat peí terme de la iniquitat. 35 Torna a

la beina! Al lloc on fores creada, a la térra del teu naixement jo et

jutjaré,
36

i vessaré damunt teu la nieva indignado i en el foc de la

meva ira bufaré sobre tu i et lliuraré a mans d'homes brutals, mestres

a destruir. 37 Serás pastura del foc, la teva sang será escampada en-

mig del país, no es fará més memoria de tu, car jo, Jahvé, he parlat.

CORRUPCIÓ GENERAL DE JeRUSALEM : ELS HOMICIDIS I ALTRES CR1MS

(C. XXII.) 1
l em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia:

2
¿I tu, fill de l'home, no jutjarás, no jutjarás la ciutat sanguinaria?

Fes-li conéixer totes les seves abominacions, 3
i digues-li: Així parla

el Senyor Jahvé : Ciutat ets que vessa sang dins ella per fer venir el

seu temps, i que fabrica ídols contra ella mateixa per sollar-s'hi.

4 Per la sang vessada has esdevingut criminal i pels ídols que has

fabricat t'has sollat; i has escurgat els teus dies i has fet venir el

terme deis teus anys. Per aixó t'he fet l'escarn de les nacions i la befa

de tots els paisos. 5 Els qui són prop i els qui són lluny de tu es

befaran de tu, sollada de reputació i gran en desordres. 6 Vet aquí que

els princeps d'Israel, cadascun peí seu brac, són en tu donats a vessar

sang. 7 En tu són deshonráis pare i mare, en tu es fa violencia al fo-

raster, en tu afligeixen l'orfe i la vídua. 8 Has menyspreat el meu san-

tuari i profanat els meus sábats ;
9 en tu hi ha qui calumnia per vessar

sang, i en tu hi ha qui menja en els colls, en tu s'han comés crims

tual Ammán, capital del nou regne de Judá ; pero Josep Flavi {Antiquit.

de Transjordánia. L'enemistat deis am- Iud. X, ix, 7) conta que els exércits ba-

monites contra els jueus era tradicio- bilónics (v. 30) ocuparen i devastaren

nal^: David ocupa Rabbat per ultratges el país deis ammonites cinc anys des-

fets ais seus missatgers (II Sm. XIII- prés de presa Jerusalem.
XIV), i més endavant Ez. (XXV) ens 4. — Els crims escurcen els dies deis

dirá com s'alegraren els ammonites de individus i de les nacions i provoquen
¡caiguda de Jerusalem. Esperaven les divines venjances abans del temps

aprofitar-se de les despulles del regne establert (Ps. LIV, 24 ; Prov. X, 27).
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nefands. 10 En tu ha estat descoberta la nuditat del pare i afligida la

impuresa de la dona que menstrua; 11
i cadascú comet abominacions

amb la dona del seu proisme ; i hi ha qui solía la seva ñora amb

l'incest, i en tu hi ha qui forca la seva germana, la filia del seu propi

pare; 12 en tu es reben dons per a vessar sang; acceptes usura i

interés, i despulles el teu proisme per la violencia, i t'has oblidat de

mi: oracle del Senyor Jahvé.
13 Pero vet aquí que jo bato els meus

palmells peí lucre que has fet i per la sang que hi ha enmig de tu.

14
; Aguantará per ventura el teu cor, i servaran el vigor les teves

mans, els dies en qué jo obraré contra tu? Jo, Jahvé, ho he dit i ho

faré.
15

1 et dispersaré entre les nacions, i et ventaré entre els paísos,

i et netejaré de la teva immundícia, 16
i et prendré en possessió ais

ulls de les nacions; i sabrás que jo sóc Jahvé.

DÉU ELS FONDRÁ COM ESCORIA

17
1 em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia: 18

Fill de

Phome, per a mi la casa d'ísrael ha esdevingut escoria: tots ells són

coure i estany i ferro i plom dins la fornal; s'han tornat escoria d'ar-

gent. 19 Per tant, aixó diu el Senyor Jahvé: Com sigui que tots us

heu tornat escoria, per aixó heus aquí que us aplegó enmig de

Jerusalem. 20 Com s'amuntega l'argent i el coure i l'estany i el ferro

i el plom dins una fornal, per encendre-hi foc i fondre-ho: així us

aplegaré en el meu furor i en la meva ira i us hi ficaré i us hi fondré;

21
i us aplegaré i bufaré contra vosaltres amb el foc del meu furor,

i sereu fosos enmig d'ella.
22 Com es va fonent l'argent enmig de la

fornal, així sereu fosos vosaltres enmig d'ella; i sabreu que jo,

Jahvé, he vessat damunt de vosaltres la meva indignació.

Totes les classes socials són corrompudes

23
1 em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia: 24

Fill de l'home,

digues-li: Tu ets una térra, ni amarada ni rentada per la pluja en un

dia de furor. 25 Hi ha enmig d'ella una conjura deis seus profetes.

11, Ir. v, 8.
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Com un lleó que rugeix i esbocina la presa, ells devoren les animes,

s'emparen deis tresors i les riqueses, multipliquen enmig d'ella les

vídues. 26 Els seus sacerdots han violat la meva llei, profanat el meu

santuari; no han distingit entre sant i profá, ni han ensenyat a dis-

tingir entre sollat i pur; i sobre els meus sábats han tancat els ulls,

i sóc deshonorat entre ells.
27 Els seus princeps están enmig

d'ella com llops que esbocinen la presa, per vessar sang i perdre les

animes i lucrar i lucrar. 28
1 els seus profetes els arrebossen amb

cale; veuen falsedats i endevinen mentides, dient: «Aixó diu el

Senyor Jahvé», quan Jahvé no havia parlat. 29 La gent del país

comet violéncies i es dona a la rapinya; afligeix l'indigent i el

pobre, oprimeix el foraster sense dret.
30

1 he cercat entre ells un

home que oposés un mur i resistís al portell enfront de mi peí país,

per tal que jo no el devastés; i no l'he trobat.
31 Vessaré, dones,

damunt d'ells la meva indignació, els consumiré en el foc de la

meva ira i posaré llurs obres sobre llur testa: oracle del Senyor

Jahvé.

descripció allegórica de la idolatria de

Samaría i Jerusalem: les dues Germanes

(C. XXIII.) 1
l em fou adrecada la paraula de Jahvé, que

deia: 2
Pili de Thome : hi havia dues dones, filies de la mateixa

mare; 3
i es prostituíren a Egipte, en llur jovenesa s'hi prosti-

tuíren; allá foren premuts llurs pits i grapejat llur si virginal.

27, Mch. ni, 11; Soph. ni, 3.

30. — Déu no trobá ningú que in-

tercedís a favor del poblé i aplaqués la

seva ira. Vegeu XIII, 5, i en XIV, 14,

els exemples de Noé, Daniel i Job.
XXIII. — Per a 1'aHegoria del matri-

moni i l'adukeri espiritual, vegeu la

nota introductoria al cap. XVI.
2. — Samaría (regne del nord o de

les deu tribus) i Jerusalem (regne de

Judá) tenien, com a nació, una mare i

un origen comuns, la nació hebrea, que

durant Testada en térra d'Egipte comen-
cá a formar-se la consciéncia de poblé i

estat independent. Pero també hi apren-

gueren a practicar cuites idolátrics (ve-

geu XX, 8). La historia i les vicissituds

d'ambdues germanes foren idéntiques

fins a la mort de Salomó (any 932),
quan les deu tribus del nord nomena-
ren Jeroboam rei propi, separat del de

Jerusalem.
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4 Llurs noms eren: Oholá, la gran; i Oholibá, la seva germana.

Foren meves, i infantaren filis i filies. Heus aquí llurs noms : Oholá

és Samaría, i Oholibá Jerusalem.

LA IDOLATRIA DE SAMARIA

5 Oholá em fou infidel i follejá pels seus amadors, pels assiris,

veíns d'ella,
6
vestits de porpra, governadors i magistrats, tots

joves gentils, cavallers muntats en cavalls. 7 Ia ells oferí les seves

prostitucions, a la flor de tots els filis d'Assíria; i es solía amb

tots els ídols de tots aquells pels quals follejava. 8 A més, ni

deixá les seves fornicacions amb Egipte ; car aquests havien jagut

amb ella els dies de la seva jovenesa i grapejat els seus pits virgi-

nals i vessat llurs fornicacions damunt d'ella.
9 Per aixó l'he lliu-

rada a mans deis seus amadors, a mans deis filis d'Assíria, pels

quals havia follejat.
10

Ells descobriren la seva nuesa, s'endugue-

ren els seus filis i les seves filies, i a ella, l'occiren a espasa; i esde-

vingué un exemple per a les dones per l'escarment que es féu d'ella.

La IDOLATRIA DE JERUSALEM

11 La seva germana Oholibá ho veié i follejá en els seus amors

encara més que ella i en les seves prostitucions excedí la seva

germana 12
i crema d'amor pels filis d'Assíria, pels sátrapes i

10, Sup. xvi, 37.

4. — Oholá vol dir : el sen tabernacle,

o santuari
;

Oholibá, el mea tabernacle o

santuari és en ella. Son, dones, noms
simbólics que declaren cora Samaria es

fabrica santuaris propis seus, no del

Senyor ; i com a Jerusalem hi havia

l'únic santuari legítim del Senyor. Sa-

maria és anomenada gran per raó de

l'extensió del territori i del nombre
de les tribus que la formaven. — Foren

meves esposes; vegeu XVI, 8.

9-10. — Els mateixos assiris, per les

divinitats deis quals Samaria follejava,

saque jaren i destru'íren per sempre el

regne de Samaria (a. 721) deportant la

població a les planes d'Assíria i subs-

tituint-la per tribus forasteres i idola-

tres ;
vegeu II Rg. XVII. — Un exemple

ter a les dones : per a les altres nacions

(XVI, 41); exemple i escarment que

no aprengué la seva germana petita,

Jerusalem.
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els nobles comandants, majestuosament vestits, cavallers muntats

en cavalls, i tots ells joves gentils. 13
1 he vist que s'ha sollat;

totes dues seguien el mateix camí. 14 Aquesta, pero, hi afegí forni-

cacions : veié homes pintats al mur, figures de caldeus tracades amb

vermell, 15 cenyits de faixes ais lloms, ufans amb liares al cap, tots

ells en parenca de dignataris (eren figures deis filis de Babilonia, na-

dius de la térra deis caldeus) 16
i per ells follejá, al primer esguard

deis seus ulls, i els trameté missatgers a Caldea. 17
1 vingueren a ella

els filis de Babilonia, al Hit deis amors, i la soltaren amb llurs for-

nicacions, i ella es solía amb ells fins a sentir-ne fástic la seva

ánima. 18 Aleshores descobrí les seves fornicacions i descobrí la

seva nuesa; i la meva ánima es retirá d'ella, com s'havia retirat

de ta seva germana. 19 Pero ella multiplica les seves prostitucions,

recordant-se deis dies de la seva joventut, quan es prostituía en

térra d'Egipte, 20
i follejá per aquests luxuriosos, les carns deis quals

són com les carns deis ases i l'ardor impúdic com el deis cavalls.

2l Ihas enyorat les infámies de la teva joventut, quan grapejaven els

teus pits els egipcis, per prémer el teu si virginal.

Jerüsalem será lliürada als seus antics amadors

22 Per tant, Oholibá, aixó diu el Senyor Jahvé: Vet aquí que jo

excitaré contra tu tots els teus amants, deis quals ha sentit fástic

la teva ánima, i els aplegaré de pertot arreu contra tu,
23

els filis de

Babilonia i tots els de Caldea, Pecud, Xuá i Coá, i amb ells tots els

14 ss. — AHudeix a les espléndides

escultures i relleus deis monuments ba-

bilonios, que representaren tota mena
de falses divinitats, genis i herois divi-

nitzats. Malgrat el realisme de les fra-

ses, es tracta directament deis cuites

babilónícs ávidament importáis pels je-

rosolimitans.

22 ss.— A Jerüsalem escaurá el destí

de Samaría (v. 9-10) ; els mateixos ba-

bilonis que foren l'ocasió i els cóm-
plices de la seva perversió moral, serán

els executors de les divines venjances.

23.

—

El filis de Caldea: en sentit

geográfic més ampie que els filis de Ba-
bilonia ; car aquella expressió compren
també els tres pobles següents, que la

Vulgata tradueix com a noms comuns:
Pecud (Pucudu en les inscripcions cu-

neiformes), poblé guerrer de la Caldea

meridional, cap a les fronteres d'Elam;

Xuá i Coá (Su, Sutu
; Qu, Qutu : en

les inscripcions), pobles que es troben

respectivament dins les conques deis

rius Dijala i Querka, i entre el Dijala i

Adhen : des del Tigris a les serralades

medo-elam ¡'tiques.
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filis d'Assíria, joves gentils, governadors i magistrats tots ells, dig-

nataris i prohoms, tots muntats en cavalls. 24
1 vindran contra tu

munits de carro i roda i amb aplec de pobles, amb escut i pavés

i elm s'aparellen de pertot arreu contra tu; a ells deixaré el

jutjar-te, i ells et jutjaran segons llurs liéis.
25

1 desfogaré la meva

gelosia contra tu, i et tractaran amb furor : et tallaran els narius

i les orelles, i la teva nissaga caurá per l'espasa. Ells s'enduran

captius els teus filis i les teves filies, i el que restará de tu será

consumit al foc.
26

1 et despullaran deis teus vestits i t'arrabassaran

els teus joiells;
27

i et contindré de la teva lascivia i de la teva

prostitució en térra d'Egipte, i no aixecarás els ulls cap a ells, i

no et recordarás més d'Egipte. 28 Car aixó diu el Senyor Jahvé:

Vet aquí que jo et Uiuraré a mans d'aquells que avorrires, a mans

deis qui fan basca a la teva ánima ;
29

i et tractaran amb odi i

s'emportaran tots els teus guanys i et deixaran nua, la mateixa

nuesa, i será revelada la infámia de les teves prostitucions. La teva

lascivia i les teves prostitucions 30 són causa de tot aixó, perqué t'has

prostituit darrera les nacions, perqué t'has sollat amb llurs idols.

31 Peí camí de la teva germana has caminat; per aixó et posaré a les

mans la seva copa. 32 Aixó diu el Senyor Jahvé : La copa de la teva

germana beurás, profunda i ampia, que esdevindrá la befa i l'escarn

;

tan gran és d'omplir! 33 En serás abeurada i plena fins a l'afany, de

la copa d'esglai i d'estupor, de la copa de la teva germana Samada

;

34
i la beurás i la buidarás i en xuclarás els bocins i et mossegarás

els pits ; car jo he parlat: oracle del Senyor Jahvé.
35 Per aixó diu

el Senyor Jahvé : Perqué t'has oblidat de mi i m'has rebutjat

darrera la teva esquena, carrega tu també la teva lascivia i les teves

prostitucions

.

31. — La copa, o calze : en la Sda. len sovint del calze de la ira de Déu
Escriptura significa la son, bona o do- (Is. LI, 17; Ir. XXV, 15. 17 ;

Apoc.
lenta, que escau a cadascú de pan del XVI, 19).

Senyor. Aquesta metáfora al-ludeix al 34. — Com embriaga frenética xucla

costum deis banquets, on el cap de febrosament fins el solatge de la copa
familia abocava del calze principal al que li dona la mort ; i, no trobant fora

calze propi de cada convidat. Jesucrist d'ella cap més plaer, es devora ella

parla del calze de la seva Passió i Mort mateixa amb rabia suicida.

(Mt. XXVI, 39-42); i els profetespar-

22-ANTIC 1 HSTAVKNT 'X
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Totes dues igualment pecaren i totes

dües faran la fi de les adulteres

36
1 Jahvé em parla, dient : Fill de l'home, ¿no jutjarás Oholá i

Oholibá? Declara'ls llurs abominacions ;
37 car han estat adúlteres

i hi ha sang en llurs mans ; i han adulterat amb llurs ídols, i ádhuc

els propis filis que m'havien infantat, els elshan passatspel foc, perqué

mengessin. 38 Aixó i tot m'han fet: el mateix dia sollaven el meu

santuari i profanaven els meus sábats
;

39 després d'haver immolat a

llurs ídols els propis filis, entraven el mateix dia al meu santuari

per profanar-lo : així obraven dins la meva casa. 40 A més enviaren

a cercar homes que venien de lluny, trametent-los missatgers; i

heus aquí que arriben ! Per ells t'has rentat i has tenyit d'antimoni

els teus ulls i t'has embellit amb ornaments. 41 T'has reclinat en Hit

luxosíssim i has parat la taula davant d'ells i hi has posat damunt el

meu perfum i el meu oli ;
42

i en ella i vora els homes ressonava

la veu de la turba, més que si un esbart d'homes, de bevedors del

desert, hagaés arribat. I ells posaven bra^alets a les mans d'elles i

riques garlandes a llurs caps. 43
1 vaig dir de Tuna, gastada en els

adulteris: ¿continuará, dones, aquesta també fornicant, 44
i entra-

ran a ella com a una dona prostituida? Talment entraven a Oholá

i Oholibá, dones nefandes. 45 Pero els homes justos les condemna-

ran segons la llei de les adúlteres i segons la llei de les sanguináries

;

car adúlteres són, i sang hi ha en llurs mans. 46 Perqué aixó diu

el Senyor Jahvé : Fes pujar contra elles la turba i lliura-les al

terror i al pillatge; 47 que la turba les colgui de pedrés i les

traspassin amb llurs espases, que matin llurs filis i llurs filies i

abrusin al foc llurs cases. 48
1 així contindré la impuritat de la térra,

i rebran escarment totes les dones i no cometran les infámies d'aques-

tes.
49

1 hom fará recaure damunt vostre la vostra infámia, i portareu

els pecats de la vostra idolatría, i sabreu que jo sóc el Senyor Jahvé.

37.—AHudeixels sacrificis infantici- 42. — Text i versió problemátics

;

desoferts a l'ídol Moloc; vegeuXVI,2i. donem la lli^ó tradicional.
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ORACLES SIMBÓL1CS DE LA CAIGUDA DE

Jerusalem : la caldera que bull

(C. XXIV.) 1 A deu del mes desé de l'any nové em fou adrecada

la paraula de Jahvé, que deia :

2
Fill de l'home, escriu-te el nom del

dia, d'aquest día d'avui : el rei de Babilonia s'ha llancat contra Jeru-

salem en aquest dia d'avui. 3
I proposarás una parábola a la casa

de rebeliió, dient-los : Així parla el Senyor Jahvé : Penja la caldera,

penja-la i aboca-hi aigua •
4 aplega dins d'ella els seus bocins, tots els

bous bocins, la cuixa i l'espatlla, omple-la deis millors ossos; 5 pren

el més gras del ramat, apila-hi sota un feix de llenya : que bulli a

borbolls, i que es coguin dins d'ella els ossos també !

6 Per aixó diu

el Senyor Jahvé : Ai de la ciutat sanguinaria, caldera plena de ver-

det, el verdet de la qual no ha estat llevat ! Buida-la bocí per bocí,

sense fer-ho a sort. 7 Car enmig d'ella hi ha la sang que ha ves-

sat; l'ha posada sobre la roca nua, no l'ha escampada a térra

perqué la pols la cobrís. 8 Per desfogar la indignació i pren-

dre'n forta venjanca, he escampat també jo la seva sang damunt la

roca nua, perqué no fos coberta. 9 Per aixó diu el Senyor Jahvé:

Ai de la ciutat sanguinaria! Jo també en faré gran foguera.

9. Nab. m, i; H»b. n, 12.

2. — Ezequiel, des de les ribes de

l'Eufrates, coneix per revelació el dia

exacte que comenta el setge de Jerusa-

lem ; els exiliáis podran verificar més
tard la realitat de la data i del qui la

dona. Segons el v. i el setge comen-

ta el deu del mes desé (el nostre gener)

de l'any 588 ; i durá divuit mesos. Els

jueus commemoren amb un dejuni el

comengament del setge (deu del mes
Thebet hebreu), l'acabament (deu del

mes Ab : 28/29 juny) i el dia de la cre-

ma delTemple(29/3o de juliol del 587).
7,-1 4. — La parábola (al-legoria ; com

en XVII, 2) conté dues idees : la de les

viandes que bullen dins la caldera (5-8)

i la del verdet de la dita caldera, que
resisteix a l'acció del foc (9-14) ; per bé

que la distinció entre les dues no sigui

absoluta en l'ordre del text tradicional

que retenim. El sentit simbólic és ciar.

Els jueus es reclouran dins Jerusalem,
que en lloc de refugi els fará de gresol,

on serán passats peí foc de la guerra i

de la fam. El sentit és, dones, total-

ment invertit relativament al XI, 3-1 1,

on la caldera era símbol de defensa con-
tra el foc. La segona idea és també
clara: la caldera, buidada d'aquelles

viandes, resta encara plena de verdet,

que ni el foc no pot consumir: com
Jerusalem, fins després de les prece-

dents proves de foc, encara és plena de

sutzures
;
caldrá, dones, una prova ex-

trema per a purificar-la. — Els bocins

millors són els prohoms de Jerusalem,
que serán compresos i barrejats amb el

vulgar en la desventura nacional.
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ulls, el desig de les vosíres animes; els vostres filis i les vos-

tres filies que heu deixat cauran a espasa. " Aleshores fareu com

jo he fet : no us cobrireu la barba ni menjareu el pa deis endo-

lats; "portareu el turbant al cap i el calcat ais peus; no us planye-

reu ni plorareu, sinó que us consumireu per les vostres iniquitats i

gemegareu Pun amb l'altre.
24

1 Ezequiel será per a vosaltres un

símbol: quan aixó s'esdevindrá, fareu en tot segons que ell ha

fet; i sabreu que jo sóc el Senyor Jahve.

25
1 tu, fifl de l'horne, el dia que els llevaré llur forca, el goíg de

llur gloria i la delicia de llurs ulls i el descans de llurs animes,

llurs fiUs i llurs filies:
26 aque!l dia se t'acostará un fugitiu per

portar-te'n la nova: - : £zuell iis. s'ozrira la teva rczz er. arrizar

el fugitiu, i parlarás i no emmudirás més; i serás per a ells un

símbol. I sabrán que jo sóc Jahvé.

Bj CONTRA LES XACíOXS PAGANTES

(XXV, i - XXXII, 32)

Oracle contra els Ammonttes

(C. XXV.) l
l em fou adrecada la páranla de Jal

2
Fill de Thome, encara't amb els filis d'Ammon i pro

ells.
3
I digues ais filis d'Ammon: Escóltenla paran]

:za ccr.tra

XX'-". — Els vuit cir "'.5 itzizrr.i

contenen els o ráeles contra les nacieras

gendls veínes i enemigues deis israeli-

tas. Per bé que pronunciats en diversos

temps, aqu=s:s oracles hin ts:¿: rt::-

llits en una secció única, com en els

profe:es Is. (XIH-XXIII) i Ir. (XLYI-
LI). Per aquesta vadcinis els israelhes

comprenien que Jahve era el Dén finic

i el Creador ¿e tots els homes, i que
els gandís havien de reconciliar-se amb
Israel si volien participar de la salvació

messiánica futura. Molts ¿"aruests ora-

ele s pertanyen al temps ín

rres it '.1 ¿tstrucci: iz

la qual s"alegraven a que

enemigues.
1-7. — Antigaruect els

-a:::aver. .1 rer.: menta.
iel MarMt-T. entre el; rius

nen ~:s Xlll. 2 - ; lie. M
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1

Jahvé : Així parla el Senyor Jahvé: Perqué digueres: « Ha! ha! » so-

bre el meu santuari, per tal com era profanat, i sobre la térra

d'Israel, per tal com era devastada, i sobre la casa de Judá, per tal

com era duta a captiveri ;
4 per aixó, vet aquí que et lliuraré en

possessió ais filis de l'orient, que posaran en tu llurs pletes i en tu

drenaran llurs tendes; ells menjaran els teus fruits i beuran la teva llet.

%

1 taré de Rabbat un estatge de camells, i de les ciutats d'Ammon

un retugi de bestiar ; i sabreu que jo sóc Jahvé.
6 Car així parla el

Senyor Jahvé : Perqué has pical de mans i colpit de peus i exultat

amb tot el menyspreu de la teva ánima sobre la térra d'Israel :

7 per

aixó, vet aqui que jo estendré la meva má contra tu i et lliuraré

en botí a les nacions i t'exterminaré d'entre els pobles i t'extirparé

d'entre els pa'ísos i t'anorrearé ; i sabrás que jo sóc Jahvé.

Oracle contra Moab

5 Així parla el Senyor Jahvé : Perqué han dit Moab i Se'ír

:

u Miren ! La casa de Judá és com totes les nacions»: 9 per aixó,

heus aquí que jo obriré el rlanc de Moab, des de les ciutats, des de les

seves ciutats de frontera, les pedes del país, Betjesimot i Baalmeon i

Quiriata'im, 10
i les lliuraré en possessió, a més deis lilis d'Ammon, ais

filis de l'orient, per tal que no resti més memória deis filis d'Ammon

entre les nacions ;

11
i de Moab taré justicia ; i sabrán que jo sóc Jahvé.

4 - 5 .
— FiUs de Torient. Semblen és-

ser les tribus nómades del desert, que
consumaren la devastado del país am-
monita. comencada pels exércits babi-

lónics. Sobre Rabbat, vegeu XXI. 2 j

.

— Les ciutats d'Ammon . El text masso-
retallegeix: c'.s

'";.'.".< d'Amma. Fotser

caldria inserir en el text hebreu actual

cv ¡es ciutats* deis filis d'Adr.on.
5 - 1 1 .

— Eis moabites habitaven la

banda oriental del Mar Mort, des del

riu Amon fins al Torrent de la Sal, on
comencava la Idumea. El llibre deis

Jutges (III, 12-3CO recorda llurs incur-

sions fins a Jericó ; Saúl i David com-

bateren manta vegada centra ells, i

David els leu tribuiar (I Sm. XIV, 47;
II Sm. VIII, 2

;
XXIII, 20); subjecció

que dura fins al temps del rei Josafat

(II R^. III, 4: a aquest tribut es refere»
el textd'Is. XVI, 1).

8.

—

Se:r és la Idumea. Com sigui

que el vaticini següent és totd'Idumea,

alguns exegetes, recolzant en la llicó

grega, ometen aquest mot; pero el

v. 10 menciona també Ammon : pen-

sem, dones, que Ez. ajunta en un ma-
teix oracle tres nacions que histórica-

ment i geográficament eren ja unides.
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Oracle contra la Idumea

12 Aixó diu el Senyor Jahvé : Peí que ha fet Idumea de prendre

cruel venjanca contra la casa de Judá i de pecar greument prenent

venjanca, 13 per aixó diu el Senyor Jahvé : Estendré la meva má con-

tra Idumea i n'exterminaré homes i bésties i en faré un desert, de

Teman fins a Dedan cauran a espasa. 14
1 em venjaré d'Idumea

per má del meu poblé d'Israel ; i tractaran Edom segons la meva

ira i el meu furor, i coneixeran la meva venjanca: oracle del Senyor

Jahvé.

Oracle contra els filisteus

15 Aixó diu el Senyor Jahvé : Peí que han fet els filisteus de ven-

jar-se, i s'han venjat cruelment, amb menyspreu en llur ánima,

per destruir en llur odi etern :

16 per aixó diu el Senyor Jahvé : Heus

aquí que jo estendré la meva má contra els filisteus i exterminaré els

cretesos i extirparé els qui resten al maresme; 17
i faré en ells grans

venjances, castigant-los amb furor; i sabrán que jo sóc Jahvé, quan

faré caure damunt d'ells la meva venjanga.

12- 14. — Els idumeus són filis d'E-

saú, germá de Jacob. La rivalitat deis

dos germans es continua en llurs filis

durant tot el curs de la historia ;
vegeu

Nm. XXIV, 18-19; Is. XI, 14; Ir.

XLIX, 7-22; sobretot Ez. XXXV, on
els idumeus són acusats d'haver as-

sassinat els hebreus que fugen deis

exércits babilónics i d'haver saquejat

el regne de Judá. Vegeu també Ps.

CXXXVI, 7.

14. — Una profecia semblant llegim

enNra. XXIV, 18; Is. XI, 14; Am.
IX, 12; Abd. v. 17-19. Joan Hircá

principalment acomplí aquesta profe-

cia, quan l'any 128 ab. de Cr. subjectá

els idumeus i els circumeidá (II Mee.
X, 15-23).

15-17. — Els antics filisteus habita-

ven el maresme palestinenc, des de

Jaffa (Joppe) fins al desert d'Egipte. Els

trobem en guerres continúes contra els

hebreus en temps de Samuel, Saül i

David (I-II Sm.) ; des de David perde-

ren la importancia política, per bé que
ni étnicament ni religiosa no es con-

fongueren mai amb els hebreus, ais

quals foren sempre trai'dors en els pe-

rills nacionals. En veure ara la ruina

definitiva del regne de Judá, revifen

l'antiga enemistat contra llurs domi-
nadors. Joel (IV, 4) i Amos (I, 6-8)

els acusen de traficar amb esclaus he-

breus.

16. — Cretesos. Així són enomenats
els filisteus del lloc d'origen, Tilla de

Creta (Caftor), d'on emigraren al lito-

ral de Palestina (I Sm. XXX, 14-16;
Ir.XLVII, 4 : Am. IX, 7 ; Soph. II, 5).
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qüatre oracles contra tlr : primer

oracle : Nabucodonosor devastará Tir

(C. XXVI.) l
I s'esdevingué, l'any onzé, el dia primer del mes,

que em fou adregada la paraula de Jahvé, que deia: 2
Fill de l'home,

com sigui que Tir ha dit de Jerusalem « Ha ! ha ! és concassada ; les

portes deis pobles s'obren cap a mi, em veuré plena; ella és deser-

ta! » 3 per aixó diu el Senyor Jahvé : Vet-me contra tu, Tir, i faré

pujar contra tu nombroses nacions, com la mar fa pujar les seves

onades ;
4

i destruirán els murs de Tir i abatran les seves torres, i

escombraré d'ella fins la pols i en faré una roca nua. 5 Enmig de la

mar será un lloc per a estendre els filats ; car jo he parlat, diu el

Senyor Jahvé. Iserá la presa de les nacions. 6 També les seves filies

que són en térra ferina cauran a espasa; i sabrán que jo sóc Jahvé.
7 Car així ha parlat el Senyor Jahvé : Heus aquí que faré venir

contra Tir des del nord Nabucodonosor, rei de Babilonia, rei de reis,

amb cavalls i carros i cavallers, amb aplec i nombrosa gent. 8 Ma-

tará a fil d'espasa les teves filies que són en térra ferma, i drecará

XXVI. — Tir (Tactual Sur, d'uns vuit

mil habitants) era bastida antigament
damunt dos esculls, units entre ells,

distants uns sis-cents metres de térra

ferma, on hi havia la Tir continental o
Vella Tir. A l'entrada del temple de

Melcart hi havia dues famoses colum-
nes de que parlen els escriptors grecs.

Hiram, rei de Tir, proveí Salomó de

cedres per a la fábrica del temple de

Jerusalem ; i des d'aquell temps, Tir

esdevingué rápidament el mercat marí-

tim universal, on l'orient i les pobla-

cions mediterrinies abocaven i canvia-

ven llurs productes i industries. La
seva posició estratégica « a l'entrada

de la mar» la féu gairebé inexpugna-
ble : Salmanasar IV d'Assíria en va
l'assetjá durant molts anys, com també
el seu successor Sargon (a 724) ; Na-
bucodonosor, de qui parla el nostre

Profeta, no la prengué sinó després

d'un setge enervant de tretze anys (cap

al'any574). Des d'aleshores, restaura-

da mantés vegades, no ha recobratmés
l'antiga esplendor. Alexandre el Gran
uní la Tir marítima a la continental per
una escullera que el temps ha anat

eixamplant fins ais nostres dies.

1. — Uany onxé de la deportado de

Joaquín (Jeconias) correspon a l'any

587, el de la caiguda de Jerusalem,
de la qual s'alegrava Tir (v. 2), per-

qué totes les caravanes comerciáis que
d'Egipte, Arabia i Assíria confluien a

Jerusalem es decantarien cap a Tir..

Manca en el text hebreu el nom del

mes, que la versió grega suposa ésser

« el primer »
; pero potser és el mateix

de la caiguda de Jerusalem (vegeu
XXIV, 2), prou conegut perqué cal-

gués notar-lo.

8. — Les teves filies: hebr.: quan es

tracta de ciutats, s'entenen les altres

viles o ciutats secundáries dependents
d'aquelles. I fins al v. 11 es parla prin-

cipalment de la Tir continental, de-

pendent de la Tir marítima.
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contra tu bastions i construirá contra tu terraplens i aixecará contra tu

els escuts ;
9

i contra els teus murs adre^ará els cops deis seus ariets,

i aterrará les teves torres amb els seus croes. 10 La multitud deis seus

cavalls et cobrirá de polseguera; al soroll deis cavallers i de les rodes

i deis carros trontollaran els teus murs, quan entrará pels teus portáis

com s'entra en una ciutat esportellada. 11 Amb els unglots deis seus

cavalls trepitjará tots els teus carrers
;
passará el teu poblé a fil d'es-

pasa, i les columnes del teu poder cauran a térra.
12 Raptaran la

tevariquesa, saquejaran les teves mercaderies i enderrocaran els teus

murs i aterraran els teus palaus sumptuosos i llancaran al fons de

la mar les teves pedrés i el teu fustam i la teva pols. 13
1 faré em-

mudir el brogit de les teves cancons, i no es sentirá més el so de les

teves citares,
14

i et tornaré roca nua, serás un lloc d'estendre filats,

i no serás mai més bastida; car jo he parlat, diu el Senyor Jahvé.

16 Aixó diu el Senyor Jahvé a Tir: ¿Es que a l'estrépit de la

teva caiguda i ais gemecs deis teus ferits, quan dins de tu sosten-

drá el carnatge, no es commouran les illes?
16

1 davallaran de llurs

setials tots els senyors de la mar i deposaran llurs paliis i es despu-

llaran llurs robes brodades i es vestirán d'esglai ; seuran a térra i

tremolaran a cada moment estupefactes per tu.
17

1 entonaran sobre

tu una complanta i et dirán : Com t'has esvait, habitant de les mars,

ciutat majestuosa ! Tu, poderosa en la mar, tu i la teva població,

davant de la qual temien tots els seus habitants !

' 18 Ara s'esfereiran

les illes, en aquest dia de la teva caiguda, i les illes de la mar es tor-

baran per la teva fi.
19 Car aixó diu el Senyor Jahvé: Quan hauré

fet de tu una ciutat deserta, com les ciutats deshabitades, quan hauré

fet pujar damunt teu Tabisme i t'hauran cobert les grans aigües

:

20
et faré davallar amb els qui han davallat a la fossa, amb les gene-

13, Ir. vil, 34.

11. — Les columnes dedicades a Mel- 16.

—

Els senyors de la mar : els grans
cart, Tuna d'or, l'altra de maragda. mercaders de Tir, que controlen el co-.

Heróü. II, 44; Jos. Flavi, C. Appio- mere marítim.

nem 1, 118). 20.

—

Mentre... en la térra deis vivents

15. — Les illes: sense ulterior deter- (en aquest món, per contrast amb el

minació, s'entén les illes i les costes regne deis morts) vindrá la restauració

mediterránies. messiánica d'Israel, Tir restará ender-
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racions antigües, i et faré habitar dins el pregón de la térra, en les

solituds eternes, amb els qui han davallat a la fossa, per tal que no

siguis més habitada ; mentre faré sorgir una magnificencia a la térra

deis vivents. 21 Et donaré una fi sobtada, i no existirás més, i, per

oé que cercada, no serás mai més trobada: oracle del Senyor Jahvé.

SEGON ORACLE CONTRA TlR :

DESCRIPCIÓ DE LA SEVA CAIGÜDA

(C. XXVII.) 1
l em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia:

2
I tu, fill de Thome, entona una complanta sobre Tir; 3

i dirás

a Tir: «Tu que habites a l'entrada del mar, que mercadeges

amb les nacions i fins a les illes nombroses : aixó diu el Senyor

Jahvé

:

Oh Tir, tu has dit: Jo sóc perfecta en bellesa

!

4 En el cor de les mars és el teu territori;

els teus constructors han fet perfecta la teva bellesa

:

5 amb xiprers de Sanir et constru'íren

els teus dos taulams

;

prengueren un cedre del Liban

per fer el teu arbre mestre.

6 De roures de Basan feren els teus rems;

la teva coberta, la feren de vori

incrustat en boix de les illes de Quittim.

rocada, com a etern exemple de la di- 6. — Basan: la regió situada entre

vina justicia, i, ni restaurada, no podrá el riu Jabboc, el llac de Galilea i el mont
comparar-se amb l'antiga Tir. Hermon ; abunda en pastures i forests

XXVII. — Ezequiel entona un cant (Is. II, 13; Zach. XI, 2). — Ules de

funerari sobre les ruines de la gran ciu- Quittim, o de Xipre ; així anomenada
tat de Tir. Sota 1'aHegoria d'una es- per l'antiga colonia fenicia Quition.

pléndida ñau recorda el Profeta la En I Mee. I, 1; VIII, 5, denoten la

magnificéncia de Tir (v. 3-1 1), l'opu- Macedónia ; i en Dan. XI, 30, les

léncia comercial (v. 12-25) 1 e ^ seu trá- « naus de Quittim» comprenen també
gic enfonsament (v. 26-36). les naus romanes. Comporta, dones,

5. — Sanir : el mont Hermon, o un la frase un sentit més general: totes les

deis seus cims (Cant. IV, 8). — Els illes mediterránies ; d'on s'explica que

dos taulams, o costats de la ñau; tot la Vulg. tradueixi « Italia ».

el seu buc.
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7 De lli brodat d'Egipte era la teva vela,

per tal que et servís d'ensenya;

de viola i escarlata de les illes d'Elisa

era el teu pavelló.

8 Els habitants de Sidon i d'Arvad

et feien de remers

;

els més experts que en tu hi havia, Tir,

eren els teus pilots.

9 Els ancians de Gebal i els seus experts

reparaven les teves falles;

tots els vaixells de la mar i tots llurs mariners

es trobaven en tu per traficar amb les teves mercaderies.

10 Gent de Pérsia i de Lidia i de Put hi havia en el teu exércit com

a guerrers teus; en tu penjaven l'escut i l'elm; ells eren la teva

gloria.
11 Els filis d'Arvad i el teu exércit voltaven els teus murs, i

els Gamadim eren a les teves torres, penjaven els buiracs al vol-

tant deis teus murs: ells perfeien la teva bellesa. 12 Tarsis mer-

cadejava amb tu per abundor de tota mena de productes : amb

argent, ferro, estany i plompagava les teves mercaderies. 13 Javan,

Túbal i Mosoc també traficaven amb tu: animes d'home i objectes de

bronze oferien a canvi deis teus objectes. 14
Els de la casa deTogorma

7-9.— £7í'jrt:perbéquenoambcertesa,

hom la identifica amb l'Arxipélag grec.

— Arvad, sembla Tactual Ruad, situa-

da en un escull proper a la costa, a uns
60 kms. al nord de Trípoli de Siria.

—

Giblim, ara Gebei'l, la Biblos deis es-

criptors grecs, a uns 30 Kms. al nord
de Beirut; on des de l'any 1922 els

arqueólegs francesos van desenterrant

monuments i sepulcres antiquíssims.

Tota la Fenicia, dones, concoma a

embellir Tir.

10. — Són guerrers mercenaris, con-

dui'ts per Tir. Els perses apareixen aquí

per primera vegada en la Biblia; Lidia

(o Lut) i Put són regions del nord d'A-

frica, no de l'Anatólia. En XXX, 5, i

Ir. XLVI, 9, es troben amb la gent de

Cuix al servei de Faraó ; i segons la

versió grega, Lidia seria la Libia.

11.— Els Gamadim : són identificáis

amb els Qumidi de les tauletes de Tell-

el-Amarna, que habitaven al migdia de
l'Hermon. La Vulg. tradueix «Pig-
meus», pero en el sentit de guerrers

(St. Jeroni).

n.— Tarsis: colonia fenicia de TEs-
panya meridional, la Tartessos deis es-

criptors grecs, al'Andalusia occidental.

Per a un oriental, Tarsis representava

l'extrem occidental de la térra conegu-
da, i era tinguda per regió rica en me-
talls (Diod. Sic. V, 35).

13. — Javan, la Grecia Jónica. —
Túbal i Mosoc: probablement els po-
bles Tibarens i els Moschi deis escrip-

tors grecs, que habitaven les costes

meridionals del Mar Negre, entre l'Ar-

ménia, la Cólquida i la Iberia Póntica.

14. — Togorma: probablement i'Ar-
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t'oferien en canvi cavalls de tir i corsers i mules. 15 Els dedanites

mercadejaven amb ta; a la teva má era el córner^ de nombroses illes;

et pagaven amb corns de vori i banús. 16 La Siria negociejava amb

tu per la multitud deis teus productes : oferint-te en canvi carbon-

cles, porpra i brodats i lli i coralls i robins. 17 Amb tu comerciaven

Judá i la térra d'Israel : amb forment de Minnit, perfums i niel i oli i

bálsam et pagaven. 18 Amb tu mercadejava Damasc, canviant la mul-

titud deis teus productes amb multitud de tota riquesa, amb vi d'Hel-

bon i llana de Tsahar. 19 Vedan i Javan d'Uzal a les teves fires expo-

saven, donaven ferro forjat, canyella i canya olorosa hi havia en el

teu comerc. 20 Dedan canviava amb tu selles de cavalcar. 21 L'Ará-

bia i tots els princeps de Cedar negociaven per la teva má; amb anyells

i moltons i bocs traíiquejaven amb tu.
22 Els mercaders de Sabá i

Reemá amb tu comerciaven : amb les més exquisides aromes i amb

tota mena de pedrés precioses i or pagaven les teves mercaderies.

23 Amb tu comerciaven Harán i Calné i Edén i els «mercaders de Sabá,

Assur i Quilmad; 24
ells traficaven amb tu en vestits, en mantells

de porpra i de brocat, tapissos teixits a colors, cordes trenades i

fortes i posts de cedre per ais teus tráfics.
25 Els vaixells de Tarsis

eren les caravanes de les teves mercaderies. I esdevingueres opulenta

i gloriosa en extrem, en el cor de les mars. 26 Pero en les aigües pro-

ménia, famosa pels seu cavalls (Herüd. nal, com U^al deu ésser-ne una regió.

I, 194; Estrabó, XI, xiv, 9). 21. — Cedar; tribus ismaelites del

1 5 . — Els dedanites : habitaven l'Ará- desert arábic.

bia meridional fins al Golf Pérsic. — 22. — Sabá / regió de l'Arábia felic.

Les illes : de les costes adjacents. o Aden. — Reemá : grup de tribus ca-

Coms de vori : dents d'elefant. mites de la costa oriental arábiga, cap

17. —Minnit, ciutat deis ammonites al Golf Pérsic.

(Idc. XI, 33), el gra de la qual devien 23. — Harán: ciutat del nord de la

transportar a Tir les caravanes israe- Mesopotámia (Gn. XI, 3 1-3 2).— Calné:

lites. a les vores del Tigris (Gn. X, 10).

—

18. — Helbon : a uns 15 kms. al Edén : Bit-Adini de les inscripcions cu-

nord de Damasc ; el seu vi és celebrat neiformes ; a les ribes de 1 Eufrates,

en les inscripcions assíries i pels escrip- entre Balis i Beredschik. — Assur i Quil-

tors grecs. — Llana de Tsahar : lloc no mad : semblen ací dues ciutats, per bé

identificar, per bé que tota la Siria abun- que no identificades amb certesa; la pri-

da en ramats d'ovelles i de cabres. mera potser és Sura (Tactual Essurijeh),

19. — Vedan : és potser la ciutat ho- a les vores de l'Eufrates.

mónima, situada entre la Meca i Medi- 25. — Els vaixells de Tarsis : els de

na..—Javan: no Grécia com en v. 13, llarga navegació, capacos de travessar

sinó alguna ciutat de l'Arábia meridio- la Mediterránia (de Tir a Tarsis).
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fundes, on t'havien dut els teus remers, el vent de llevant t'ha rom-

put en el cor de les mars. 27 Les teves riqueses i el teu tráfic i les teves

mercaderies, els teus mariners i els teus nauxers, els teus calafatadors

i els corredors del teu comerc i tots els teus guerrers que són dins

de tu, amb tot l'aplec que hi ha enmig de tu, cauran al cor de les mars

el dia del teu enfonsament. 28 Ais clams deis teus nauxers tremo-

laran les platges ;
29

i baixaran de llurs vaixells tots els qui manegen

un rem ; els mariners i tots els nauxers de la mar s'aturaran a térra

30
i faran sentir la veu sobre tu i clamaran amargament i escamparan

pols damunt llurs caps i es cobriran de cendra; 31 per tu es rauran

en rodó els cabells i es vestirán de sacs i et ploraran amb amargor

d'ánima i dol amarg. 32
1 en llur dolor entonaran sobre tu una

complanta i et planyeran : « ¿Qui hi havia com Tir, ara emmudida

enmig de la mar? 33 Quan de la mar sortien les teves mercaderies

sadoilaves pobles nombrosos ; amb l'abundor de les teves riqueses

i del teu comerc enriquies els reis de la térra.
34 Ara jeus rom-

puda en la mar, en les profunditats de les aigües ; el teu tráfic i tota

la teva multitud amb tu s'ha enfonsat. 35 Tots els habitants de les

illes s'han esglaiat per tu, i tots llurs reis són colpits de terror i la

cara els fremeix. 36 Els mercaders deis altres pobles xiulen sobre

tu: fi sobtada has tingut i no existirás mai més.»

Tercer oracle contra Tir: la

fi dissortada del seu príncep

(C. XXVIII.) 1
l em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia:

2
Fiil de l'home, parla al príncep de Tir: Aixó diu el Senyor Jahvé:

Perqué el teu cor s'ha exaltat i has dit : Jo sóc un déu i en un tron

de Déu sec en el cor de les mars
;
quan ets home i no un déu ; i has

XXVIII. — Segons l'historiador Jo-
sef Flavi (c. Appionem I, 21) el príncep

de Tir que el nostre Profeta interpella,

era Ithobaal III. Pero més que com a

individu, Ezequiel el considera com la

personificació del fast orgullos de Tir.

Els reis hi eren hereditaris, per bé que
controláis per un Senat aristocrátic.Com

tots els princeps orientáis, fácilment

acceptaven els honors divins que una
turba servil i interessada els tributava.

Tant més s'explica aquesta deificado

del rei de Tir, per la seva immensa opu-
léncia i per la posició privilegiada en-

mig de la mar, deguda a Melcart, se-

gons la llegenda.
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iguakt el teu cor al cor d'un déu :

3 vet aquí que ets més savi que

Daniel, cap secret no t'és amagat, 4 amb la teva saviesa i el teu

enginy t'has creat la potencia i has amuntegat or i argent en els

teus tresors; 5 amb la grandor de la teva saviesa i amb el teu

comerc has acrescut el teu poder, i en el teu poder s'ha exaltat

el teu cor; 6 per aixó diu el Senyor Jahvé : Perqué has igualat

el teu cor al cor d'un déu, 7 per aixó heus aquí que faré venir

contra tu estrangers, ferotges entre les nacions, i desembeinaran

l'espasa contra l'esplendor de la teva saviesa i profanaran la teva

magnificencia; 8
et faran davallar dins la fossa, i morirás de la

mort deis qui son colpits en el cor de les mars. 9 ¿Es que anirás

dient : «Jo sóc un déu», davant del teu degollador (quan ets un

home i no un déu), en má deis qui et trucidaran? 10 De la mort

deis incircumcisos morirás en mans d'estrangers ; car jo he parlat:

oracle del Senyor Jahvé.

QüART ORACLE : COMPLANTA SOBRE EL PRINCEP

n
I em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia: 12

Fill de Trió-

me, entona una complanta sobre el príncep de Tir i digues-li : Així

parla el Senyor Jahvé : Tu eres el segell de la perfecció, pie de

saviesa i acabat en bellesa; 13 tu habitaves l'Edén, un paradís de Déu;

tu t'abillaves amb tota mena de gemmes: robins, topazi i diamant,

crisólit, ónix i jaspi, safir, carboncle i maragda i or; tamborins i

pifres eren preparats per a tu el dia en qué fores creat.
14 Eres

un querubí ungit per a protegir, i jo t'havia establert; eres a

la santa muntanya de Déu, caminaves enmig de pedrés de foc;
15 has

3. — Ironía. Daniel, que feia disset (II, 304), també practicaven la circum-

anys que era a Babilonia, s'havia gua- cisió. Li anuncia, dones, una mort
nyat la fama de descobridor de secrets ignominiosa.

i interpretador de somnis i visions. 12-19.— Amb imatges i expressions

En XIV, 14-20 és posat al costat bíbliques descriu Ezequiel irónicament

de Noé i Job com a home just que els sentiments del rei de Tir, sentiments

intercedeix davant de Déu a favor deis de grandesa i orgull satánics.

altres. 14. — Els querubins o Kirubi babiló-

10.— Incircutncis: per a un hebreu és nics eren els genis protectors deis tem-

home impur; igual sentit devia teñir pies, palaus i ciutats. Els dos queru-

entre els fenicis, que, segons Heródot bins de l'Arca estenien també les ales
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estat perfecte en els teus camins des del dia de la teva creació fins

que fou trobada iniquitat en tu.
16 Peí teu gran tráfic, el teu interior

s'omplí de violéncia, i has pecat; i t'he llancat, com un profá, de la

muntanya de Déu i t'he esvai't, oh querub! protector, d'enmig de

les pedrés de foc.
17

1 per la teva bellesa s'ha exaltat el teu cor,

i peí teu esclat has perdut la saviesa ; a térra t'he precipitat i a la

vista deis reis t'he posat, perqué es mirin en tu.
18 Per les teves

moltes iniquitats i per la injusticia del teu corriere has profanat els

teus santuaris. Per aixó he fet sortír de les teves entranyes un foc

que et devori; i et reduiré a cendra sobre la térra, ais ulls de tothom

que et veia.
19 Tothom que et coneixia entre els pobles és presa

d'esglai per tu; fi sobtada has tingut i no existirás mai més.

Oracle contra Sidon

20
1 em fou adre^ada la paraula de Jahvé: 21

Fill de l'home, enca-

ra't amb Sidon, i profetitza d'ella,
22 dient: Així parla el Senyor

Jahvé : Vet-me contra tu, Sidon, i en tu em glorificaré ; i sabrán

que jo sóc Jahvé, quan executaré contra ella els meus judicis i em

santificaré en ella.
23 Enviaré contra ella la pesta, i hi haurá sang en

els seus carrers ; i cauran enmig d'ella els colpits per l'espasa que vin-

drá de totes bandes; i sabrán que jo sóc Jahvé.
24

1 no hi haurá per a

la casa d' Israel més espina punyidora ni més fibló dolorós entre tots

els veins del voltant que la menyspreen ; i sabrán que jo sóc el Senyor

Jahvé.

per a abrigar el kipporet o propiciatori

(Ex. XXV, 18-22
; vegeu Ez. I, 5 ss).

L'escull de Tir és anomenat santa mun-
tanya (o santuari, v. 18) per rao de

l'opinió popular que creia les munta-
nyes estatge preferit de la divinitat.

Les pedrés de foc, són les pedrés pre-

cioses del v. 13, que formen la tan-

ca de llum i de foc que fa la divini-

tat inaccessible ais profans. El text,

pero, no sembla ciar ni segur.

18. — El foc devorador és la mateixa

iniquitat del príncep, que ha enees i pro-

vocat la ira divina.

20-24. — Sidon és Tactual Saida,

port de mar situat a uns 40 kms. al

nord de Tir. És una ciutatantiquíssima

(Gn. X, 15): l'antiga capital de la Fe-

nicia, de gran importancia marítima i

política, que ja abans de Salomó havia

perdut a favor de Tir. Conservá en-

cara un cert influx religiós i comercial,

i seguí el destí de Tir en el curs deis

segles. Actualment és una ciutat d'uns

dotze mil habitants.

24. — Vegeu en Nm. XXXIII, 55
una frase semblant deis indígenes gen-
tils, deixats entre els israelites : bo i

semblant amics, us feriran amb el mal
exemple i els costums idolátrics.
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La restauració d'Israel

25 Aixó diu el Senyor Jahvé: Quan aplegaré la casa d'Israel d'en-

tre els pobles on són dispersos, em santificaré en ells ais ulls de les

nacions; i habitaran Uur térra que jo havia donat al meu servent

Jacob, 26
i hi habitaran en seguretat, i bastirán cases i plantaran

vinyes i viuran en seguretat, quan jo hauré executat els meus judicis

contra tots els seus veins que els menyspreen; i sabrán que jo, Jahvé,

sóc llur Déu.

Set oracles contra Egipte : oracle primer :

Egipte, devastat, será parcialment restaürat

(C. XXÍX.) l
l l'any desé, en el mes desé, a dotze del mes, em

fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia: 2
Pili de l'home, enca-

ra't amb el Faraó, rei d'Egipte, i profetitza contra ell i contra

Egipte sencer; 3 parla, dient: Així parla el Senyor Jahvé: Vet-me

contra tu, Faraó, rei d'Egipte, cocodril gegantí ajacat enmig deis

25 -26. — El v. 24 aHudia ja a aques-

ta restauració. Déu venjará tots els ul-

tratges fets al seu poblé escollit; i

mentre a l'horirzó de les nacions gen-

tils no s'entreveu cap restauració, Is-

rael, purificat per la desventura present,

tornará a la pátria, on gaudirá d'un es-

devenidor gloriós, d'una era de pau
ideal : la qual cosa suposa, segons la

ideología bíblica, una época de renova-

ció religiosa i de divines benediccions

(Lv. XXVI, 3-12 ; Dt. XXVIII, 1-14).

XXIX -XXXII. — Aquesta secció,

darrer aplec de profecies contra les

nacions gentils, conté set oracles con-

tra Egipte, pronunciáis per Ezequiel

en el temps que va des del mes sisé

abans de la caiguda de Jerusalem a un
un any i mig després de la caiguda.

Egipte s'immiscí sempre en la política

interna de Palestina, des del temps de

Salomó fins a la presa de Jerusalem.
Instigava els israelites a rebeliar-se

contra Assíria i Babilonia, amb les

vanes promeses d'un ajut que no arri-

bava mai o que arribava tard. I mal-,

grat que Egipte era un país políticament

feble, s'enorgullia del seu poder, deis

seus rius i de la seva prosperitat, com
si no ho degués a Déu. Cosa, pero,

remarcable, Egipte és la sola nació

gentil a la qual anuncia Ezequiel una
restauració, encara que en proporcions

modestes (XXIX, M-ié).
1. — Aquesta indicació cronológica

ens duu al comen^ament de l'any

587, quan Jerusalem era assetjada feia

un any. El Faraó, anomenat Hofra
(Ápries en els escriptors grecs) arribá

amb el seu exércit fins a les portes de

Jerusalem, revifant les iHusions patrio-

teres deis assetjats i deis mateixos exi-

liats. Pero Jeremías a Jerusalem (Ir.

XXXVII) i Ezequiel a i'exíli veien

clarament la inutiiitat d'un tal ajut egip-

ci, i anunciaven la imminent catástrofe

nacional.

3 .
— Cocodril geganti : era Tanimal

tipie i l'emblema d'Egipte ; com el por-

ten p. e. les monedes romano egípeies

d'August. — Els rius d'Egipte són el

Nil i els seus canals i bracos, que por-

ten la fertilitat i la riquesa al país.
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teus rius, i vas dient: Meu és el Riu, i jo me l'he creat.
4
Jo posaré

uns garfis a les teves maixelles, i, els peixos deis teus rius, els encas-

taré a les teves escates i et trauré del mig deis teus rius amb tots els

peixos deis teus rius encastats a les teves escates 5
i et llancaré al de-

sert amb tots els peixos deis teus rius ; caurás sobre la hq del camp,

no serás plegat ni sepultat; a les bésties de la térra i ais ocells del cel

t'he donat per pastura; 6
i tots els habitants d'Egipte sabrán que

jo sóc Jahvé. Car ha estat per a la casa d'Israel un bácul de canya:

7 quan et prenien a la má et trencaves i els esquincaves tot el mus-

ele; quan recolzaven en tu, et feies bocins i els deixaves parats tots

els ronyons. 8 Per tant, aixó diu el Senyor Jahvé : Vet aquí que

faré venir contra tu l'espasa i exterminaré en tu homes i bésties; 9
i

la térra d'Egipte esdevindrá erma i deserta; i sabrán que jo sóc Jahvé.

Car has dit: Meu és el Riu, i jo me l'he creat. 10 Per aixó vet-me

contra tu i contra els teus rius, i faré de la térra d'Egipte un ermás,

sec i desolat, des de Migdol fins a Siene i fins a les fronteres d'Etio-

pia.
11 No hi passará peu d'home, ni peu de béstia no hi passará,

durant quaranta anys no será habitada. 12
1, la térra d'Egipte, la faré

erma entre les terres ermes, i, les seves ciutats, durant quaranta

anys, desertes entre les ciutats desertes; i escamparé els egipcis en-

tre les nacions i els ventaré entre els paísos.

13 Car aixó diu el Senyor Jahvé: A la fi deis quaranta anys aple-

garé els egipcis d'entre els pobles ort eren dispersos, 14
i faré tornar

els captius egipcis í els tornaré a la térra de Fatros, a la térra d'on

són nats; i hi serán un regne humil. 15 Será el més humil de tots

6, Is. xxxvi, 6.

4. — AHusió a la manera de captu- 11. T4. — Quaranta anys: denoten
rar els cocodrils. Sovint en els monu- un període rodó, una generació que
ments egipcis és representat el cocodril subsistirá durant el domini babilónic a

carregat d'animals menors i de peixos Egipte. Nabucodonosor se n'empará
a l'esquena. Aquí figuren els princeps cap a l'any 568, després de la presa de

vassalls o els guerrers del Faraó, que Tir ; pero Cirus, el destructor del reg-

seguiran el destí de llur senyor. ne babilónic, després de l'any $38
10. —Migdol: prop de Pelúsium, en dona llibertat ais egipcis presoners o

el litoral mediterrani, a l'extrem nord fugitius de tornar a la patria. — Terra
d'Egipte. — Siene: Tactual Assuan, a de Fatros o de Paturi és l'Egipte supe-
la frontera meridional, amb Etiopia. Per ríor, la regió Tebaica.
tant, d'un cap a l'altre d'Egipte. 15-16. — Egipte no recobra més l'an-

23 • AKTIC TEÍTAMBNT IX
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els regnes, i no s'elevará més per damunt les nacions, i els minvaré,

per tal que no dominin més sobre les nacions. 16 Ni serán més la

confianca de la casa d'Israel, incitament d'iniquitat, quan es giraven

per seguir-los. I sabrán que jo sóc el Senyor Jahvé.

Oracle segon: Egipte será lliurat a Nabucodonosor

17
1 s'esdevingué que l'any vint-i-seté, en el mes primer, el primer

del mes, em fou adregada la paraula de Jahvé, que deia: 18
Pili de

l'home, Nabucodonosor, rei de Babilonia, ha fet fer al seu exércit un

dur servei contra Tir: tot cap s'ha tornat calb i tota espatlla és pelada;

i no ha tret de Tir, per a ell ni per al seu exércit, la paga del servei

que ha fet contra ella.
19 Per tant, aixó diu el Senyor Jahvé: Vet

aquí que jo dono a Nabucodonosor, rei de Babilonia, la térra d'Egip-

te : s'emparará de la seva riquesa, despullará el que hi ha per despullar

i saquejará el que hi ha per saquejar; i hi haurá paga per al seu exér-

cit.
20 Com a preu del treball que ha fet contra ella, li he donat la

térra d'Egipte, perqué m'han servit: oracle del Senyor Jahvé.
21 En

aquell dia faré renéixer un corn dins la casa d'Israel; i et permetré

d'obrir la boca enmig d'ells, i sabrán que jo sóc Jahvé.

tiga esplendor, ni políticament fou cap

perill ni cap ajutperals israelites, i des

d'aleshores s'ha vist dominat successi-

vament per perses, grecs, romans, bi-

zantins i árabs fins ais nostres dies.

17. — És l'oracle d'Ezequiel de data

més recent : l'any vint-i-seté de la de-

portado de Jeconias ens duu a l'abril

del 581, quan Nabucodonosor, presa

finalment Tir, preparava la invasió

d'Egipte.

18. — Per a construir els bastions

necessaris i poder-se acostar de la Tir

continental a la Tir marítima, l'exércit

de Nabucodonosor hagué de carrejar

enormes quantitats de pedrés i troncs
;

per aixó hiperbólicament es diu que

els caps eren calbs i les espatlles pela-

des. Es compren també que després

d'un setge de tretze anys els invasors

no trobessin a la ciutat sinó ruines,

miseria i cadávers ; tant més que les

naus de Tir havien tingut temps d'ex-

portar lluny els tresors de la ciutat. Ben
magre, dones, degué ésser el botí per a

una fatiga tan dura ; per aixó Déu, que
es valia de Nabucodonosor com d'ins-

trument de la seva justicia, li fa mercé
de la rica térra d'Egipte, que aquell es

disposava a envair.

21. — En aqueü dia: manera indefi-

nida per a expressar que, mentre Egip-

te será devastat, comencará per a Is-

rael una época gloriosa. — El corn és

símbol del poder i del regne (Dan. VII,

7. 20).
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Oracle tercer: com será devastat Egipte

(C. XXX.) l
l em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia:

2
Fill de l'home, profetitza, dient: Així parla el Senyor Jahvé:

Udoleu! Ai d'aquell dia! 3 Car prop és el dia, i arriba el dia de

Jahvé, dia de nuvolada; será el temps de les nacions! 4
Í vindrá

l'espasa damunt d'Egipte, i hi haurá angoixa a l'Etiopia, quan a

Egipte cauran els ferits de mort, i será arrabassada la seva riquesa

i destru'íts els seus fonaments. 5 L'Etiopia i Put i Lud i tots els árabs

i Cub i els filis del país de l'alianca cauran a espasa amb ells.
6 Aixi

parla el Senyor Jahvé : Cauran els qui sostenen Egipte i 3erá abatut

l'orgull de la seva poténcia, de Migdol fins a Siene cauran a espasa

:

oracle del Senyor Jahvé.
7
I serán devastáis entre les terres devas-

tades, i les seves ciutats serán desertes entre les ciutats desertes

;

8
i sabrán que jo sóc Jahvé: quan calaré foc a Egipte i serán

trossejats tots els qui Pajuden. 9 Aquell dia sortiran en barques

missatgers de part meva a torbar l'Etiopia confiada, i entre ells hi

haurá angoixa com en el dia d'Egipte ; car heus aquí que arriba

!

10 Així parla el Senyor Jahvé: Faré cessar la fressa d'Egipte per

má de Nabucodonosor, rei de Babilonia. 11
Ell i el seu poblé amb

ell, els més ferotges de les nacions, serán duts a devastar el país,

i desembeinaran l'espasa contra Egipte i ompliran el país de cadá-

vers. 12
1 eixugaré els rius i lliuraré el país a mans de malvats i

devastaré el país i la seva plenitud per má d'estrangers. Jo, Jahvé,

he parlat.

1 - 19. — Aquest tercer oracle con- banda la comunitat de les fronteres era

tra Egipte no és datat ; probable- motiu suficient de temor. Sobre Put i

ment pertany al temps de l'anterior, Lud (o Lidia) vegeu XXVII, 10. En
quan Nabucodonosor anava a envair lloc de Chub els Setanta llegeixen Lub
Egipte. (Libia); vegeu també en II Par. XII, 3;

2-3.— Vegeu Ioell, 15.15 ; II, 2; XVI, 18.

Soph. I, 7. — El dia de Jahvé : el dia en 9. — Els egipcis, fugint deis exércits

qué Jahvé palesará la seva justicia con- babilónics, escaparen Nil amunt cap

tra els seus enemics. a l'Etiopia, anunciant la desfeta egíp-

4-5. — No consta que l'Etiopia fos cia i sembrant el pánic pertot arreu.

ocupada pels exércits babilónics ; pero — El dia d'Egipte : el dia de la seva
el verset 5 recorda que dins l'exércit del desfeta; compareu Is. IX, 4, «el dia

Faraó militaven mohs etíops. Per altra de Madian ».
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13 Aixó diu el Senyor Jahvé: Exterminaré les figures abominables

i acabaré amb els ídols de Nof i no sortirá cap més príncep de la térra

d'Egipte, i jo expandiré l'esglai en térra d'Egipte. 14
1 desolaré

Fatros i calaré foc a Tafnis i faré justicia de Tebes 15
i abocaré

la meva indignado damunt Sin, la fortalesa d'Egipte, i extermi-

naré la multitud de Tebes 16
i calaré foc a Egipte. Sin es retorcerá

com una parterejant i Tebes será esportellada i Nof será assaltada

en pie dia.
17 Els joves d'Heliópolis i de Bubasti cauran a espasa i

elles serán dutes a captiveri.
18

1 a Tafnis s'enfosquirá el dia quan

hi esmicolaré els ceptres d'Egipte, i s'bi acabará l'orgull de la seva

potencia. Un núvol la cobrirá, i les seves filies serán dutes a capti-

veri.
19

1 faré justicia d'Egipte; i sabrán que jo sóc Jahvé.

Oracle quart: el braq de Faraó será trencat

20
1 s'esdevingué que l'any onzé, en el mes primer, el dia seté del

mes, em fou adre^ada la paraula de Jahvé, que deia: 21
Fill de l'ho-

me, he trencat el brac, de Faraó, rei d'Egipte; i vet aquí que no l'han

13, Zach. xiii, 2.

13. — Nof: Memfis en dialecte antic

i en les inscripcions; capital religiosa

d'Egipte peí seu cuite d'Apis.

14. — Fatros: vegeu XXIV, 14.—
Tafnis: o Tanis, a l'Egipte superior,

a la riba oriental del brac Tanític del

Nil. — Tebes : o No, també a l'Egipte

superior. La Vulg. tradueix Alexan-

dria, per creure St. Jeroni que l'antiga

Tebes ocupava el lloc de la futura ciu-

tat que portará el nom del conqueridor

grec.

15. — Sin : o Pelúsium, la fortalesa

estratégica de Textrem nord-oriental

d'Egipte, a uns 30 km. a orient de Tac-

tual canal de Suez. Tots els conqueri-

dor d'Egipte han hagut de comentar
per ocupar aquesta pla^á forta : Cam-
bises, Artaxerxes III, Antíoc Epífanes,

Juli César, Üctavi.

17. — Heliópolis : com és anomenada
en els escriptors grecs la On deis textos

egipcis, a uns quinze km. al nordest

d'El Caire, famosa peí seu temple dedi-

cat al Sol i peí seu col-legi de sacerdots

astrólegs. — Bubasti : al costat oriental

del brac. Pelusíac del Nil, vora Tactual

Zagazig. Deu el nom a Bast, la Diana
deis egipcis, a la qual havia estat de-

dicat un deis temples més sumptuosos
d'Egipte.— Elles.-les donzelles o dones.

20-26. — Déu ha trencat el brac, (po-

der) del Faraó. Segons la data indicada,

aquest oracle correspon a l'abril del

587, uns quatre mesos abans de la cai-

guda de Jerusalem, i tres després de
Toracle del c. XXIX, 1 ss. L'exércit

egipci s'havia acostat a les portes de

Jerusalem per ajudar els assetjats con-

tra Nabucodonosor; pero aquest, sus-

penent un moment el setge, encalcá les

tropes egípcies fins al desert d'Egipte

(Ir. XXXVII, 3-9). El brac, dones, del

Faraó era trencat per Nabucodonosor; i

encara no es guarirá d'aquesta desfeta,

que ja el Profeta li anuncia un altre cop
mortal.
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embenat posant-li reméis, aplicant-li faixes per a embenar-lo, per tal

que s'envigorís i manegés l'espasa. 22 Per tant, així parla el Senyor

Jahvé: Heus-me contra Faraó, rei d'Egipte, i li trencaré els dos

bracos, l'encara sa i el trencat, i faré caure l'espasa de la seva má,
23

i escamparé els egipcis entre les nacions i els ventaré pels pa'ísos.

24
1 enfortiré els bracos del rei de Babilonia i li posaré a la má la

meva espasa; i trencaré els bracos de Faraó, i gemegará davant

d'ell com gemega un ferit de mort. 25
1 enfortiré els bracos del rei

de Babilonia, i els bracos de Faraó cauran. I sabrán que jo sóc

Jahvé, quan posaré la meva espasa en má del reí de Babilonia, i

ell la inclinará cap a la térra d'Egipte. 26
1 escamparé els egipcis

entre les nacions i els ventaré pels paísos; i sabrán que jo

sóc Jahvé.

Oracle cinqijé: allegoria del cedre (Imperi Assiri)

(C. XXXI.) *I l'any onzé, en el mes tercer, el primer dia del

mes, em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia: 2
Fill de l'ho-

me, parla a Faraó, rei d'Egipte i a la seva multitud : ¿A qui

t'assembles en la teva grandesa? 3 Mira Assur, cedre del Liban, de bell

brancam, d'ufanós ombriu, d'alcária gegantina, i amb la cima que és

entre els núvols. 4 Les aigüesl'havien nodrit, l'abismel'haviafetcréixer

amb els seus corrents al voltant de les seves arrels i amb els rierols que

feia escórrer cap a tots els arbres del camp. 5 Per aixó la seva alcária

s'encelava per damunt de tots els arbres del camp; i el seu brancam

XXXI.—L'oracle cinqué contra Egip- La grandesa assíria és comparada
te és posterior al precedent encara amb el cedre gegantí (v. 1-9) ; ha estat

no de dos mesos. El setge de Jerusa- aterrada peí seu orgull (v. 10-14); des-

lem s'acostava al final catastrófic. Els cripció d'aquest aterrament (v. 15-

assetjats posaven les darreres esperan- 18).

ees en l'ajut egipci. Pero amb aquesta 4. — Uabisme : segons la idea popu-
aHegoria del formidable imperi assiri, lar antiga, la gran mar, que per con-

recentment caigut ais cops de Nabuco- ductes misteriosos i canals subterranis

donosor, Ezequiel prova que l'imperi porta les aigües al cor de les munta-
egipci no será més sortós davant deis nyes, d'on surten a flor de térra. És
exércits babilónics i que és inútil de un mot paraHel al següent «les ai-

confiar en el Faraó. gües».
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s'havia estés i les seves rames s'havien allargat per l'abundor de les

aigües. 6
I eixamplant-se el seu ombriu, niaven a les seves rames tots

els ocells del cel, i sota el seu brancam parien totes les bésties del

camp, i sota la seva ombra s'aplegaven nombroses nacions de tota

mena. 7
I era bellíssim per la seva grandária i per l'expandiment del

seu brancam, perqué arrelava en aigües abundoses. 8 No hi hagué

cedres que l'obscurissin en el paradís de Déu, els xiprers no igualaven

el seu brancam ni els plátans li eren semblants en l'esponera; cap

arbre del paradís de Déu no Tigualava en la seva bellesa. 9 Car jo

l'havia íet bell, per la multitud de les seves rames; i li tenien enveja

tots els arbres de l'Edén, que són al jardí de Déu. 10 Per tant, així

parla el Senyor Jahvé: Perqué s'ha exaltat en la seva alcária i ha elevat

la seva cima fins ais núvols i el seu cor s'ha ensuperbit en la seva subli-

mitat: 11
jo l'he lliurat a mans del déu de les nacions, que l'ha tractat

a la seva guisa; segons la seva maldat i'he rebutjat. 12
1 l'han tallat

estrangers, els més ferotges de les nacions, i l'han estés; dalt de les

muntanyes i en totes les valls han caigut les seves branques, i les

seves rames jeuen esqueixades per tots els barrancs de la térra; i tots

els pobles de la térra s'han allunyat del seu ombriu, i l'han abandonat.

13 Entre les seves desferres han fet estatge tots els ocells del cel, i sota

el seu ramatge hi ha totes les bésties del camp: 14 pertal que no s'exalti

en la seva grandária cap arbre plantat vora les aigües ni aixequi la

seva cima entre els núvols ni es refií de la seva alcária alió que s'a-

beura d'aigües; car tots són destináis a la mort, a les profunditats de

la térra, enmig deis filis deis homes, amb els qui davallen a la fossa.

15 Així parla el Senyor Jahvé: El dia que ell davalía al Xeol, vaig

8-9. — El paradís de Déu... VEdén : els obstacles. Pot traduir-se, com en la

vegeu Gn. II-III. Són expressions hi- Vulgata, «El fortíssim de les nacions»,

perbóliques (St. Jeroni); o potser són segons el sentitetimológic del nom diví

dites solament en vista de la grandesa 'El. En veure la desfeta total de l'im-

d'Assíria comparada amb la deis altres peri assiri, els petits regnes que li eren

regnes. El cedre es distingeix per la subjectes l'abandonaren i procuraren

seva alcária majestuosa, el xiprer per la aprofitar-se de les seves despulles,

seva eterna verdor, el plátan per la seva 1 5 . —Xeol : en l'Antic Testament, per

ufana. bé que aquest mot és traduit sovint per

1 1 -
1
3 .
— El déu de les nacions: així «infern», denota simplement el lloc deis

és anomenatNabucodonosor perla seva difunts, sense cap distinció. El context

formidable poténcia, que triomfa de tots definirá, dones, si es tracta del lloc deis
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fer fer un dol, per ell amb un vel he cobert l'abisme; i he

retingut els seus rius, i s'han aturat les grans aigües; per ell he

entristit el Liban, i tots els arbres del camp per ell han llanguit. 16 Al

brogit de la seva caiguda he fet tremolar les nacions; quan l'he preci-

pitat al Xeol, amb els qui davallen a la fossa, s'han consolat per ell

dins la térra pregona tots els arbres d'Edén, els més bells i vistents

del Liban, tots els que s'abeuraven d'aigües. 17 Car també aquests

han davallat amb ell al Xeol, amb els colpits a espasa, els que eren

el seu brac i seien a la seva ombra enmig de les nacions. 18 ¿A qui

t'assembles, per majestat i grandária, entre els arbres d'Edén? Heus

aquí que serás precipitat amb els arbres d'Edén a les profunditats de

la térra; entre els incircumcisos jaurás, amb els colpits a espasa.

Aquest será Faraó i tota la seva gent! Oracle del Senyor Jahvé.

Oracle sisé: complanta sobre Faraó

(C. XXXII.) *I l'any dotzé, en el mes dotzé, el primer del mes,

em fou adregada la paraula de Jahvé, que deia: 2
Fill de l'home,

entona una complanta sobre Faraó, reí d'Egipte, i li dirás:

Al lleó de les nacions ets comparat ! Tu eres com el cocodril a

les mars, que clapotaves dins els teus rius i amb els teus peus

removies les aigües i torbaves llurs canals. 3 Per tant, aixó diu el

Senyor Jahvé: Estendré damunt teu la meva xarxa per mitjá

3, Sup. xii, 1 3; xvii, 20.

condemnats, o del lloc de les animes
que esperaven l'alliberament amb la

vinguda del Redemptor, lloc anomenat
també «els llimbs, el sí d'Abraham».
XXXII. — Les dues complantes so-

bre Faraó i Egipte, que formen aquest

capítol, responen a les dues sobre Tir
(c. XXVII) i el seu príncep (XXVIII,
11 -19); i són igualmentel cant funerari

que el Profeta entona sobre Faraó i el

seu imperi.

1. — Aquesta data ens porta al marc.

de l'any 585, més d'un any i mig des-

prés de la caiguda de Jerusalem, quan

molts jueus emigraven a Egipte, des-

prés de l'assassinat de Godoiias, el

governador de Jerusalem posat per Na-
bucodonosor. Les versions gregues
porten «l'any onzé» o «desé».

2-6. — Lleó de les nacions, ets anorreat!

Així llegeix el text masorétic, referint-

ho a Faraó. La Vulgata, pero, i les

versions antigües interpreten: «a/ lleó

de les nacions (Nabucodonosor) ets

comparat»; la qual cosa escau bé al

comencament de la complanta. (Com-
pareu XXVII, 3 ss.

;
XXVIII, 12).
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d'un aplec de pobles nombrosos, i et trauran amb el meu filat;
4

i et

llancaré a térra i t'abandonaré sobre la fa<; del camp i faré posar da-

munt teu tots els ocells del cel i de tu saciaré totes les bésties de

la térra; 5
i exposaré la teva carn per les serres i ompliré les valls de la

teva carronya; 6
i regaré el país amb les onades de la teva sang fins

a les muntanyes, i els torrents en vessaran. 7
I quan t'extingirás,

velaré els cels i enfosquiré els seus estéis; cobriré el sol de núvols,

i la lluna no donará la seva llum. 8 Per tu endolaré tots els astres

que brillen al cel i abrigaré amb tenebres la teva térra: oracle del

Senyor Jahvé. 9
I irritaré el cor de nombrosos pobles quan faré

arribar la teva ruina a les nacions, a terres que desconeixies. 10 Per tu

esbalairé molts pobles, i per tu llurs reis serán presos d'esglai, quan

davant d'ells brandaré la meva espasa, i tremolará a cada instant

cadascú per la seva vida, el dia de la teva caiguda. 11 Car aixó diu

el Senyor Jahvé: Contra tu vindrá Tespasa del rei de Babilonia;

18
i faré caure la teva multitud sota l'espasa deis valents, deis més fe-

rotges entre totes les nacions ; i abatran l'orgull d'Egipte, i será exter-

minada la seva multitud; 13
i faré desaparéixer tots els seus ramats

de la vora de les aigües abundoses ; i no les remourá més peu

d'home ni les enterbolirá peülla d'animal. 14 Aleshores faré posar

les seves aigües i faré correr com l'oli els seus rius : oracle del

Senyor Jahvé.
15 Quan hauré reduít la térra d'Egipte a solitud, i el

país será despullat de tot quant conté, quan hauré colpit tots els

seus habitants, sabrán que jo sóc Jahvé.
16 Complanta és aquesta, i

la cantaran ; la cantaran les filies de les nacions, la cantaran sobre

Egipte i sobre tota la seva multitud : oracle del Senyor Jahvé.

7; Is. xm, 10; Ioel n; 10; in, 15; Mt. xxiv, 19.

7-8. — Els Faraons portaven el títol

de filis de Ra (el déu solar); per aixó

renfosquiment deis astres simbolitza bé

la posta de l'imperi faraónic.

14. — No insinúa aquest verset una

restauració; sino que, deguta la devas-

tado i extermini d homes i bésties, les

aigües del Nil correrán tranquiHes. En
altres paraules, acabará el tumult i agi-

tado béHica d'Egipte.
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Oracle seté : complanta sobre Egipte

17
1 l'any dotzé, a quinze del mes, em fou adrecada la paraula de

Jahvé, que deia: 18
Pili de l'home, entona una elegia sobre la mul-

titud d'Egipte, i fes-Ios davallar, ell i les filies de les nacions ¡Rus-

tres, a les profunditats de la térra, amb els qui davallen a la fossa.

19 ¿Que qui ets més bell? Davalla-hi i jeu amb els incircumcisos

!

20 Cauran entre els colpits a espasa; l'espasa ha estat lliurada: arros-

segueu-l'hi, amb totes les seves multituds !

21 Els més forts entre

els valents d'enmig del Xeol li parlaran, a ell i ais seus auxiliars

:

«Han davallat i jeuen, els incircumcisos colpits a espasa! »
22 Allá

hi ha Assur i tota la seva gent, entorn d'ell són els seus sepul-

cres: tots foren colpits i caigueren a espasa. 23 Els seus sepulcres

són posats dins les profunditats de la fossa, i tota la seva gent jeu al

voltant del seu sepulcre : tots ells colpits i caiguts a espasa, ells que

havien sembrat el terror per la térra deis vivents. 24 Allá hi ha Elam

i tota la seva multitud al voltant del seu sepulcre : tots ells colpits i

caiguts a espasa, incircumcisos davallats a les profunditats de la

térra, ells que havien sembrat el terror per la térra deis vivents

;

han portat llur ignominia amb els qui davallen a la fossa. 25 Entre

els colpits li han donat un jac enmig de tota la seva multitud, en-

torn d'ell són els seus sepulcres : tots ells incircumcisos, colpits

a espasa
; perqué havien sembrat el terror per la térra deis vivents,

per aixó han portat llur ignominia amb els qui davallen a la fossa

;

entre els colpits són posats. 25 Allá hi ha Mosoc i Túbal amb tota

llur multitud ; entorn d'ell són els seus sepulcres : tots ells incir-

cumcisos, colpits í caiguts a espasa; car havien sembrat el terror

per la térra deis vivents. 27 Aquests no jeuen amb els valents, caiguts

17. — Per bé que manca el nom del 24.

—

Elam: la regió d'Elimaida o Su-
mes, es tracta del mes dotzé, com en el siana, a orient del Tigris. Era un poblé
v. 1 ;

per consegüent aquest oracle és guerrer i invasor (Is. XXI, 2; Ir. XXV,
de quinze dies posterior al precedent. 25; XLIX, 34-39); en diversos temps
Els Setanta llegeixen «el mes primer», subjectes a PImperi assiri i al babilónic.

després de llegir en el v. 1 «l'any on- 27. — L'altra vida és considerada
zé». Evidentment, són correccions in- com un ressó i continuació de la pre-

tencionades. sent. Aquests guerrers, més ferotges i,
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d'entre els incircumcisos, que davallaren al Xeol amb llurs armes

de guerra, amb l'espasa posada sota el cap
;
pero llurs iniquitats són

sobre llurs ossos, car foren el terror deis herois per la térra

deis vivents. 28 Tu també serás abatut enmig deis incircumcisos i

jaurás amb els colpits a espasa. 35 Allá hi ha Idumea, els seus reís

i tots els seus princeps, que, malgrat llur valentia, han estat posats

entre els colpits a espasa ; ells també jauen entre els incircumcisos

i amb els qui davallen a la fossa. 30 Allá hi ha tots els princeps del

nord i tots els sidonis, que han davallat amb els colpits; malgrat

el terror de llur valentia, són confosos, i jeuen, incircumcisos, entre

els colpits a espasa, i porten llur ignominia amb els qui davallen

a la fossa. 31 Faraó els veurá i es consolará de tota aquesta seva

multitud; colpits a espasa són, Faraó i tot el seu exércit: oracle del

Senyor Jahvé.
32 Car jo havia sembrat el seu terror per la térra deis

vivents; i jaurá enmig deis incircumcisos, amb els colpits a espasa,

Faraó i tota la seva multitud: oracle del Senyor Jahvé.

inics que els altres,jauran en un Uoc més
pregón i ignominiós, privatsádhuc deis

honors que les nacions solen tributar a

llurs herois. Aixó prova que al Xeol hi

ha diversos llocs i penes, segons les

iniquitats de cadascú.

30. — Els princeps del nord : són els

de les regions sirianes.

—

Els sidonis: són

els princeps fenicis. Vegeu XXVIII, 2c.

La Vulgata tradueix en sentit etimológic

«els cagadors».

32. — La primera frase, per raons

internes, ha estat Uegida diversament

:

Ell ha sembrat el seu terror (St. Jeroni)

;

Jo be sembrat el meu terror (el Qeré del

text masorétic, Vulg. Símmac). La
lli<;ó adoptada és la del Text masorétic

(Ketib), els Setanta i la siríaca. Déu ma-
téis havia donat a Egipte aquella po-

tencia que infonia terror a les nacions i

de la qual abusa.



SEGONA PART

ORACLES DE CONSOL
(XXXIII - XLVIII)

Invitació al PENEDIMENT

(C. XXXIII.) 1
l em fou adregada la paraula de Jahvé, que deia:

2
Fill de Thome, parla ais filis del teu poblé, i els dirás : Quan contra

un país fes jo venir Tespasa, i la gent del país, prenent un home del

seu territori, el constituís sentinella seu, 3
i aquest veiés venir Tes-

pasa sobre el país i toqués la trompeta i ho fes entenent al poblé,

4
si el qui sent amb les seves orelles el so de la trompeta no es

dona per entes, i arriba Tespasa i Tagafa : la seva sang será sobre el

seu cap: 5
el so de la trompeta ha sentit i no s'ha donat per entés, la

seva sang será damunt d'ell ; si s'ha donat per entés, haurá salvat

la seva vida. 6
Si, pero, el sentinella veu venir l'espasa i no toca la

trompeta, i el poblé no es dona per entés, i arriba Tespasa i agafa

XXXIII -XLVIII. - Aquesta segona
part conté les profecies consolatóries

sobre la futura restauració d'Israel.

Amb la destrucció del regne de Judá,
consumada en la presa i crema de

Jerusalem, s'esvaíren les darreres il-lu-

sions nacionals i tota esperanza humana
de restauració política. En aquesta hora
trágica de descoratjament i pessimisme
general, quan i'última resta del poblé

comencava el llarg camí de l'exili i

de l'expiació i abatía el seu orgull,

Déu es recordá altra vegada que Israel

era el seu poblé, i li mostra enl'horitzó

un esdevenidor millor, una resurrecció

nacional. I Ezequiel, el Profeta de les

desventures nacionals, canviant sobta-

dament el to amarg deis seus oracles,

esdevé el profeta de les esperances pa-

tries, l'anunciador d'unnou Israel, d'una

nova Teocracia, d'una patria ideal, glo-

riosament renovellada. I aqüestes no-
ves profecies d'Ezequiel foren el consol
deis exiliats i mantingueren viva la fe i

Pesperanca en el Senyor, enmig de tan-

tes afliccions i de tants perills religiosos.
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algún d'ells : el tal será agafat per la seva iniquitat
;
pero, la seva

sang, de má del sentinella Pexigiré.

7
I tu, fill de l'home, t'he constituit sentinella de la casa d'Israel:

quan sentirás de la meva boca alguna paraula, tu els la donarás en-

tenent de part meva. 8 Quan jo digui a Pimpiadós : Impiadós, certa-

ment morirás : si tu no li parles per donar entenent a Pimpiadós

d'allunyar-se del seu camí, ell, Pimpiadós, en la seva iniquitat morirá;

pero, la seva sang, de la teva má la demanaré. 9 Pero si tu donaves

entenent a Pimpiadós que es decanti del seu camí i ell no es decanta

del seu camí, en la seva iniquitat morirá
;
pero tu haurás alliberat la

teva ánima.
10 Tu, dones, fill de Phome, digues a la casa d'Israel: Vosaltres

aneu parlant així : Les nostres prevaricacions i els nostres pecats

són damunt nostre i per causa d'ells anem deperint; ¿com podríem,

dones, viure ?
11 Digues-los : Com jo vise, oracle del Senyor Jahvé,

no em complac en la mort de Pimpiadós, ans que es decanti Pimpia-

dós del seu camí i visqui. Gireu-vos, gireu-vos deis vostres malvats

camins; ¿i per qué moriríeu, casa d'Israel?

12
1 tu, fill de Phome, digues ais filis del teu poblé : La justicia del

just no Palliberará el dia de la seva prevaricació ; i la impietat de

Pimpiadós no el perdrá el dia que es girará de la seva impietat ; i

el just no podrá viure per la seva justicia el dia que pequi. 13 Si jo

deia al just que viurá la vida, i ell, refiat de la seva justicia, cometía

iniquitat : tota la seva justicia no será recordada, i en la iniquitat que

ha fet morirá. 14
1 si jo deia a Pimpiadós: de cert morirás, i ell es

girava del seu pecat i practicava el dret i la justicia,
15

i aquest im-

piadós torna la penyora i restitueix el furt i camina en els mana-

ments de la vida, de manera que no comet maldat : viurá la vida, no

morirá, 16 Tots els seus pecats que havia comes, no li serán recor-

dáis; ha practicat el dret i la justicia, viurá la vida.

7, Sup. ni. 17.— 11, Sup. xviii, 23.

10-20. — A.ls exiliats, descoratjats i maneres déla seva justicia, que no cas-

vaciHants, Déu respon que els basta un tiga sinó els culpables impenitents. Ve-
sincer penediment pera obtenir la vida geu el cap. XVIII.

i la protecció divina, i els recorda les
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17
1 han dit els filis del teu poblé: «No és dreturer el camí del

Senyor»: és llur camí que no és dreturer. 18 Car si el just es

decanta de la seva justicia i comet maldats, morirá per elles ;
19

i si

l'impiadós es gira de la seva impietat i practica el dret i la justicia,

per mérit d'aquests viurá. 20 Idieu: «No és dreturer el camí del

Senyor». Jo jutjaré cadascun de vosaltres segons els seus camins,

casa d'Israel.

Primer oracle després de la caiguda

de Jerusalem: tothom será castigat

21
1 s'esdevingué que l'any dotzé de la nostra captivitat, en el mes

desé, a cinc del mes, m'arribá un fugitiu de Jerusalem, dient : « Ha

estat colpida la Ciutat». 22 Pero la má de Jahvé havia estat sobre

mi la tarda abans d'arribar el fugitiu i havia déselos la meva boca

abans que ell arribés al mati ;
i, desclosa la meva boca, no vaig ésser

més mut. 23
1 em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia:

í4
Fill de Thome, els habitants d'aquelles ruines en térra d'Israel van

dient : « Sol era Abraam i posseí la térra en heretatge ; i nosaltres

som molts. A nosaltres ha estat donada la térra en possessió».

25 Els dirás, per tant: Aixó diu el Senyor Jahvé: Vosaltres, que

mengeu amb sang i aixequeu els ulls ais vostres ídols i vesseu sang,

¿posseiríeu la térra? 26 Us recalqueu en les vostres espases, cometeu

abominacions, cadascun solía la muller del seu proisme, ¿i possei-

ríeu la térra ?
27 Aixó els dirás : Així parla el Senyor Jahvé

:

Com jo vise, els qui són dins ruines cauran a espasa; i, el qui

20, Sup. xvin, 2 j.

21-23.—En el cap.III,26.27Ezequiel babilóniques fins a arribar a Tell Abib,

havia rebut l'ordre de callar; i en el on era el Profeta.

XXIV, 25-27 Déu li havia anunciat que 24-29. — El Profeta parla ais pocs
vindria un fugitiu a portar-li la nova de que restaren a Jerusalem, després de la

la presa de Jerusalem, i aquest seria seva destrucció, i que encara no volien

el senyal de descloure els llavis per abatre l'orgull nacional. Sembla aHu-

inaugurar un nou periode del seu mi- dir a aquell Ismael (Ir. XL, 7-XLI, 18),

nisteri. Sembla una mica estranya tanta que amb l'ajut deis ammonites i egip-

tardanca en Tambada del fugitiu; pero cis volia encara rebeüar-se contra Babi-

era un jueu, testimoni del setge de Je- lónia, i matá Godolias, el governador
rusalem, que no sense mil dificultats posat per Nabucodonosor.
degué evitar la vigiláncia de les tropes
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és sobre la fac del camp, el Muraré a les feres en pastura; i, el qui

és dins els castells i dins les coves, morirá de pesta. 28
1 faré del

país un erm i una solitud i s'acabará l'orgull de la seva forca, i serán

desolades les muntanyes d'Israel i ningú no hi passará. 29
1 sabrán

que jo sóc Jahvé, quan hauré fet del país un erm i una solitud per

causa de totes les abominacions que han comés.

Repte als oients d'Ezequiel

80
1 tu, fill de Tliome : els filis del teu poblé, que enraonen de tu

al llarg deis murs i als portáis de les cases, van parlant entre ells i

es diuen l'un a l'altre : « Veniu i escolteu qué és la paraula que ve

de Jahvé». 31
1 vénen a tu com en assemblea de poblé, i seuen

davant de tu com si fos el meu poblé, i escolten les teves páranles,

pero no les practiquen ; car llurs boques en fan delicies, pero llur

cor va darrera el guany. 32
1 vet aquí que per a ells ets com un cant

de delicies, de bella melodía i ben acompanyat; escolten les teves

paraules i no les practiquen gens. 33 Quan, pero, aixó vindrá (mira

que ve !), aleshores sabrán que hi havia un profeta enmig d'ells.

Restauració futura d'Israel: allegoria del Bon Pastor

(C. XXXIV.) *I em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia:

2
Fill de l'home, profetitza contra els pastors d'Israel; profetitza i

digues a aquests pastors : Així parla el Senyor Jahvé : Ai deis pastors

d'Israel, que es pasturaven ells mateixos! ¿No són per ventura

2, Ir. xxiii, 1; Sup. xiii, 3.

XXXIV. — En aquesta bellíssima al- i elles habitaran confiadament a les

legoria sobre el pastor ideal del nou ubérrimes pastures de l'Israel renovat

Israel, Déu anuncia que, prenent les (v. 25-31). Jesucrist (lo. X, 1-21) ens

ovelles de mans deis mals pastors que
hi ha hagut fins ara (v. 1-10), Ell ma-
teix les pasturará (v. 11 -16), distingirá

entre ovelles bones i dolentes (v. 17-

22), será llur únic Déu, i un nou David
les pasturará en nom seu (v. 23.24);

aclarirá el sentit pregón d'aquesta aHe-

goria, ensenyant-nos que Ell és aquest

nou David, aquest Bon Pastor ideal,

que donaría fins la vida per les seves

estimades ovelles.
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els ramats que els pastors han de pasturar? 3 Us menjáveu el greix

i us vestíeu amb la llana; matáveu els saginats, pero, el meu ramat,

no el peixíeu. 4 No envigoríeu les flaques, no guaríeu la malalta,

no embenáveu la ferida, no tornáveu l'esgarriada ni cercáveu la

perduda; ans les domináveu amb duresa i crueltat. 5
I elles s'han

dispersat per manca de pastor i han esdevingut presa de totes les bés-

ties del camp i s'han dispersat. 6 El meu ramat errava per totes les

muntanyes i per tots els colls alts
;
per tota la fac de la térra s'ha

escampat el meu ramat, i no hi havia qui hi pensés, ningú que el

cerqués. 7 Pertant, escolteu, pastors, la paraula de Jahvé: 8 Com
jo vise, oracle del Senyor Jahvé : Per tal com el meu ramat ha esde-

vingut una presa i han estat les meves ovelles pastura de totes les bés-

ties del camp per manca de pastor (car els meus pastors no pensaven

en el meu ramat, ans els pastors es pasturaven ellsi no el meu ramat),

9 per tant, escolteu, pastors, la paraula de Jahvé: 10 Així parla el Se-

nyor Jahvé: Heus-me contra els pastors i demanaré de llur má el meu

ramat i no els deixaré pasturar més ramat, ni els pastors es pasturaran

,més ells mateixos ; i els arrabassaré de la boca el meu ramat, i no els

será més pastura. 11 Car aixó diu el Senyor Jahvé: Heus aquí que

jo pensaré en el meu ramat í el ressenyaré. 12 Com ressenya el pastor

el seu ramat el dia que es troba enmig de les seves ovelles disperses,

així ressenyaré les meves ovelles i les alliberaré de tots els llocs on

foren dispersades en dia de nuvoladai de tenebres. 13
1 les faré sortir

d'entre els pobles i les aplegaré de les terres i les faré entrar a la térra

llur i les pasturaré a les muntanyes d'Israel i per les valls i per tots

els habitáis del país.
14 En pasturatges bons les pasturaré, i tindran

llur pleta a les muntanyes amunt d'Israel; allí reposaran en una

bona pleta i pasturaran en grasses pastures a les muntanyes amunt

d'Israel.
16
Jo pasturaré les meves ovelles i jo les duré a repós:

oracle del Senyor Jahvé.
16 Cercaré l'ovella perduda i tornaré l'es-

4. — En sentit aHegóric : el poblé is- l'acabaren de precipitar dins la idolatría,

raelita, vadliant en la religió i en la pie- 5
- 6. — AHudeix a la total destrucció

tat, no troba en els caps de la nació la del regne i dispersió deis israelites en-

guia i confort de que freturava, ans tre les nacions gentils. Compareu I

mal exemple i perversos consells que Rg. XXII, 17.
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garriada i embenaré la ferida i envigoriré la flaca, pero, la grassa i

robusta, la destruiré; i les pasturaré segons dret.

17
1 vosaltres, ramat meu, així parla el Senyor Jahvé: Heus aquí

que jo jutjaré entre ovella i ovella, entre marrans i bocs. 18 ¿No

us bastava de pasturar en bons pastius, que encara trepitjáveu amb

els vostres peus les sobres de la vostra pastura i, després de beure

una aigna puríssima, enterbolíeu la sobrera amb els vostres peus?
19

1 les meves ovelles havien de pasturar el que era trepitjat pels

vostres peus, i beure el que era enterbolit pels vostres peus! 20 Per

tant, aixó els diu el Senyor Jahvé: Heus aquí que jo jutjaré entre

l'ovella grassa i la magra; 21 car topáveu de costat i d'espatlla, i

amb les vostres banyes colpíeu totes les ovelles febles, fins a haver-les

foragitades. 22 Salvaré les meves ovelles, i no serán més presa, i

jutjaré entre ovella i ovella. 23
Jo faré sorgir damunt d'elles un sol

pastor que les pasturi, el meu servent David; ell les pasturará i ell

els fará de pastor. 24
1 jo, Jahvé, seré llur Déu, i el meu servent

David será príncep enmig d'elles; jo, Jahvé, he parlat.
25

1 clouré

amb elles una alianza de pau, i exterminaré de la térra les bésties

ferotges; i habitaran al desert en seguretat i dormirán dins els hos-

cos. 26
1 faré d'ells i deis voltants del meu turó una benedicció; i

faré caure la pluja al seu temps: será pluja de benedicció. 27
I l'ar-

bre del camp donará el seu fruit i la térra els seus productes; i

estaran sobre llur terrer en seguretat. I sabrán que jo sóc Jahvé,

quan hauré trencat els travessers de llur jou, i els hauré allibe-

rats de la má deis qui els esclavitzaven. 28
1 no serán més una

presa per a les nacions, ni les bésties del país els devoraran; ans

23, Is. xi, 11; Os. ni, 5; lo. 1, 4 j; x, 1 1.

17-22. — En sentit aliegóric : Déu IX, 7; XI; Ir. XXIII, 5; XXX, 9;
fará que entre les classes socials, entre Le. I, 32. Ell ens portará la restauració

tots els membres del seu regne, reneixi religiosa definitiva, unirá els dos pobles

i floreixi la caritat i la justicia. gentil i hebreu, formant un sol ramat

23-24. — En l'esdevenidor hi haurá (lo. X, 16); « Car Ell és la nostra pau,

un sol pastor, que reunirá els dos antics el qui ha fet de dues coses una, derro-

regnes d'Israel i de Judá ; será un nou cant el mur mitger de closa. . . per tal de

David, el veritable fill de David, l'hereu crear els dos (pobles) en Ell en un sol

eternal del seu regne, el Messias, l'Em- home nou.» (Eph II, 14. 15).

manuel o ft Déu amb nosaltres ». Ve- 28. — Sobre aquesta era de pau mes-
geu II Sm. VII, 14-16; Is. VII, 14; siánica, vegeu Is. XI, 6-9.
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habitaran en seguretat, sense ningú que faci por. Í9
I faré sorgir

per a ells una brotada de renom, i no serán més raguts per la fam

en el país ni portaran més la befa de les nacions. 30
1 sabrán que

jo, Jahvé, llur Déu, sóc amb ells, i que ells, la casa d'Israel, són el

meu poblé: oracle del Senyor Jahvé.
31

1 vosaltres, ovelles meves,

ovelles del meu ramat, homes sou; i jo, Jahvé, el Déu vostre:

oracle del Senyor Jahvé.

Idumea, la secular enemiga d'Israel, será devastada

(C. XXXV.) *I em fou adregada la paraula de jahvé, que deia:

2
Pili de rhome, encara't amb la muntanya de Seir i profetitza contra

ella,
8
díent-li : Així parla el Senyor Jahvé: Heus-me contra tu, mun-

tanya de Seir, i estendré contra tu la meva má i faré de tu solitud i

desert. 4 Enrunaré les teves ciutats, i serás una solitud i sabrás que

jo sóc Jahvé.
5 Perqué has tingut un odi etern, fins a passar els

filis d'Israel a espasa en el temps de llur calamitat, en el temps de la

iniquitat suprema, 6 per aixó, com jo vise, oracle del Senyor Jahvé,

a sang et lliuraré i la sang t'encalcará, i ádhuc avorrint la sang,

la sang t'encalcará. 7
I faré de la muntanya de Seir una solitud i un

desert i n'exterminaré tothom que va i ve; 8
i emplenaré les seves

muntanyes de ferits de mort; en els teus turons i en les teves valls

i en tots els teus torrents cauran els colpits a espasa. 9 Et reduiré

a solitud eterna, i les teves ciutats no serán habitades; i sabreu que

jo sóc Jahvé.
10 Perqué t'has dit: «Meves serán les dues nacions i

31. lo. x, 11.

XXXV.- Els capítols XXXV-XXXVI el Profeta deixi entréveme cap espe-

formen un contrast obligat entre els dos ranga de restauració (v. 14) ; mentre
pobles filis deis germans Jacob i Esaú, que Israel, ara devastar. (XXXVI, 1-7),

que amb llur rivalirar personal figura- esdevindrá de nou el poblé beneít de
ren reterna hostilitat de llurs deseen- Déu (v. 8- 15), no pels seus mérirs,

denrs (Gn. XXV, 22-34; XXVII, 41 ; ans malgrat les seves continúes infide-

Nra. XX, 21 ; Am. I, 16; Abd. v. 10- litats (v. 16-38).

15). Els idumeus, que han assassinat 2. —Muntanya de Seir : la parr per rot

els israelites fugitius (XXXV, 1-9), que el país. És la regió muntanyosa a orient

han volgur arrabassar-los el territori de 1'Araba, des del sud del Mar Mort al

(v. 10-15), serán espoliats, sense que golf Eianític.

24-ANTIC TESTAME.ST IX
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meves les dues terres, i en heretatge les posseiré»; i Jahvé era

allí!
11 Per tant, com jo vise, oracle del Senyor Jahvé, et trac-

taré segons el teu furor i la teva gelosia que has mostrat en el

teu odi contra ells; i em faré conéixer enmig d'ells quan et jutjaré.

18
1 sabrás que jo, Jahvé, he sentit tots els teus ultratges que has

proferit contra les muntanyes d'Israel, dient: «Són devastades, ens

són donades perqué les devorem!» 13
1 us heu ensuperbit con-

tra mi amb les vostres boques i heu multiplicat contra mi les vos-

tres paraules: jo ho he sentit.
14 Aixó diu el Senyor Jahvé: Mentre

s'alegrará tota la térra, faré una solitud de tu.
15 Com t'alegrares

amb l'heretatge de la casa d'Israel, perqué era 'devastada, així et

tractaré a tu : esdevindrás una solitud, muntanya de Se'ír i tota la

Idumea sencera. I sabrán que jo sóc Jahvé.

SANTIFICACIÓ FUTURA DE LA TERRA d'ÍSRAEL

(C. XXXVI.) *I tu, fill de l'home, profetitza a les munta-

nyes d'Israel, i dirás: Muntanyes d'Israel, escolteu la paraula de

Jahvé.
2 Així parla el Senyor Jahvé : Per tal com l'enemic ha dit

de vosaltres: «Ha! ha! els cims eterns ens han estat donats en here-

tatge»; 3 profetitza, dones, dient: Així parla el Senyor Jahvé: Per

aixó, perqué heu estat devastades i cobdiciades per totes bandes fins

a esdevenir un heretatge del que resta de les nacions, i sou enraonia

i befa en llavis de la gent: 4 per aixó escolteu, muntanyes d'Israel,

la paraula del Senyor Jahvé. Així parla el Senyor Jahvé a les munta-

nyes i ais turons, ais torrents i a les valls, a les ruines desolades i a

les ciutats abandonades, que han estat la presa i la riota del que

resta de les nacions que us volten; 5 per aixó, així parla el Senyor

Jahvé : sí, en el foc de la meva gelosia he parlat contra el que resta

de les nacions i contra tota la Idumea, les quals s'han adjudicat

en heretatge la meva térra amb exultació de tot el cor i amb

1, Sup. vi, j.

2. — Venemic: és aquí principalment la Idumea (XXXV, 12).
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menyspreu a l'ánima, fins a espoliar-la i fer-ne presa: 6 per aixó,

profetitza a la térra d'Israel, i dirás a les muntanyes i ais turons,

ais torrents i ales valls: Així parla el Senyorjahvé: Heus aquí

que he parlat en la meva gelosia i en el meu furor, perqué heu

portat l'oprobi de les nacions; 7 per tant, aixó diu el Senyor Jahvé:

He aixecat la meva má : les nacions que us volten, portaran llur

oprobi.

8
I vosaltres, muntanyes d'Israel, feu brotar les vostres branques i

lleveu els vostres fruits per al meu poblé d'Israel; perqué són a

punt de venir. 9 Car heus aquí que sóc amb vosaltres i giro la meva

fac. cap a vosaltres: sereu cultivades i sembrades. 10
1 multiplicaré en

vosaltres els homes, tota la casa d'Israel sencera; i serán habitades

les ciutats i les ruines serán construides. 11
1 multiplicaré en vosaltres

homes i bestiar ; serán nombrosos i es multiplicaran, i us poblaré

com en la vostra antigor i us beneficiaré més que en les vostres

primeries; i sabreu que jo sóc Jahvé.
12

1 cap a vosaltres encaminaré

homes, el meu poblé d'Israel; et tindran en heretatge, serás llur

possessió, i no els privarás més de llurs filis.
13 Aixó diu el Senyor

Jahvé : Perqué us van dient : « Ets una devoradora d'homes i has

privat la teva nació deis seus filis » ;
14 per aixó no devorarás més

ningú, ni privarás més deis seus filis la teva nació : oracle del Senyor

Jahvé; 15 ni permetré que es sentin més contra tu les befes de les

nacions, ni portarás més l'escarn deis pobles ni farás ensopegar

més la teva nació : oracle del Senyor Jahvé. 16
1 em fou adrecada la

paraula de Jahvé, que deia: 1

7

Fill de l'home, la casa d'Israel, quan

habitava la seva térra, la solía amb els seus camins i amb les seves

obres; com la impuresa d'una menstruada eren davant meu llurs

camins. 18 Per aixó he abocat damunt d'ells la meva indignació

per la sang que havien vessat sobre el país i pels ídols amb qué

l'havien sollat.
19

1 els he dispersats entre les nacions i els he ventats

13-14.

—

Devoradora d'homes. En Nm. israelítica, per les calamitats amb qué
XIII, 33, la frase s'aplica a l'antic país Déu havia de castigar les continúes in-

de Canaan, perqué sovint era infestat fidelitats d'Israel. En Pesdevenidor
de sequedat, pesta, fam i altres plagues aquesta fama s'esvairá, car el nou Is-

públiques ; vegeu també Lv. XVIII, 28. rael será el poblé benei't de Déu.
La fama perdurá després de Tocupació
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pels paisos; segons llurs camins i segons llurs obres els he jutjats.
10

1

han entrat a les nacions on anaven, i han deshonrat el meu sant nom,

en dir-se d'ells: «Aquests són el poblé de Jahvé, i amb tot han

sortit de llur térra.»
21 Pero jo m'he dolgut del meu sant nom,

que la casa d'Israel havia deshonrat entre les nacions on han entrat.

22 Digues, per tant, a la casa d'Israel: Així parla el Senyor Jahvé:

No ho faig per mirament a vosaltres, casa d'Israel, ans peí meu sant

nom, que heu deshonrat entre les nacions on heu entrat. 23
1 santi-

ficaré el meu gran nom, deshonrat entre les nacions, que l'heu des-

honrat enmig d'elles; i sabrán les nacions que jo sóc Jahvé (oracle

del Senyor Jahvé), quan em santificaré en vosaltres ais ulls d'eiles.

24
1 us prendré d'entre les nacions i us aplegaré de tots els paísos i

us faré entrar a la vostra térra.
25

1 us aspergiré d'aigües purés, i

sereu purs; de totes les vostres immundícies i de tots els vostres ídols

us purificaré.
26

1 us donaré un cor nou i infondré dins les vostres

entranyes un esperit nou i arrencaré de la vostra carn el cor de pedra

i us donaré un cor de carn. 27
1 infondré dins les vostres entranyes el

meu esperit i us faré caminar en els meus manaments i observar les

meves liéis i practicar-Ies. 28
1 habitareu la térra que vaig donar ais

vostres pares, i vosaltres sereu el meu poblé i jo seré el vostre Déu.
29

1 us salvaré de totes les vostres immundícies; i cridaré el forment

i el multiplicaré i no trametré més sobre vosaltres la fam. 30
1 mul-

tiplicaré el fruit deis arbres i els productes del camp, per tal que no

hágiu de portar més Poprobi de la fam entre les nacions. 81
1 recor-

dareu els vostres camins malvats i les vostres obres no bones, i sen-

tireu fástic de vosaltres mateixos per les vostres iniquitats i per les

vostres abominacions. 32 No ho faig per mirament a vosaltres, oracle

20, Is. tn, s; Rom. ir, 24.-26, Sup. xi, 19.

20. —Heu deshonrat el meu sant nom.
Perqué els gentils, ignorant les verita-

bles causes de les desventures d'Israel,

creien que Jahvé no l'havia pogut alli-

berar deis seus enemics.

25-27. — Que no es tracta de meres
ablucions legáis ho prova la neteja deis

pecats, la nova vida interior. Aquesta

aigua promesa per ais temps messiá-

nics és el sant baptisme (lo. III, 3-8),

és l'efusió de l'Esperit Sant en les

ánimes fidels (lo. VII, 37-39). Sobre
aquesta aigua vivificadora, vegeu també
Ez. XLVII, 1-12 ; sobre el nou cor, XI,

19; Ir. XXXI, 33; sobre l'efusió de

l'Esperit diví, Joel II, 28-29.
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del Senyor Jahvé, teniu-ho per ben entes; confoneu-vos i avergonyiu-

vos deis vostres camins, casa d'Israel.
33Aixó diu el Senyor Jahvé: El

dia que us purificaré de totes les vostres iniquitats i poblaré les vostres

ciutats i construiré les ruines, 34
i la térra devastada será cultivada,

on abans no hi havia sinó desolació ais ulls de tothom que passava,

35 dirán: «Aquella térra devastada ha esdevingut com un jardí

d'Edén, i les ciutats enrunades, desolades i enderrocades, són habita-

des com places fortes!» 36
1 sabrán les nacions que resten al vostre

voltant, que jo, Jahvé, he construir el que era enderrocat i he plantat

el que era devastat ; jo, Jahvé, ho he dit i ho he fet.

57 Així parla el Senyor Jahvé: Encara en aixó em deixaré pregar

per la casa d'Israel, per fer-ho a favor seu: els multiplicaré com

ramat d'homes, 38 com un ramat d'ovelles santes, com els ramats de

Jerusalem en les seves solemnitats : aixi serán les ciutats enrunades,

plenes de ramats d'homes; i sabrán que jo sóc Jahvé.

VlSlÓ SIMBÓLICA DE LA RESURRECCIÓ NACIONAL d'ÍSRAEL

(C. XXXVII.) 1
1 la má de Jahvé fou sobre mi i em tragué fora en

esperit de Jahvé i em coliocá enmig de la plana; i era plena d'ossos.

*I va fer-me passar prop d'ells, entorn, entorn; i heus aquí que eren

38. — AHudeix al costum de reunir

ais voltants de Jerusalem nombrosos
ramats, seleccionats i destinats ais sa-

crificis, en les tres festes anyals de Pas-

qua, Pentecosta i Tabernacles, en les

quals els sacrificis eren incomptables

(II Par. XXXV, 7 ss.).

1-14. — «Visió famosa, coneguda i

llegida a totes les esglésies cristianes»,

deia St. Jeroni, el qual gairebé n'ha

fixat la interpretació católica. Segons el

gran exegeta, la visió no parla directa-

ment de la resurrecció universal deis

morts, sinó de la resurrecció nacional

d'Israel (vegeu v. 11-14). Peró afe-

geix el sant Doctor : « Per a figurar la

resurrecció d'Israel, el Profeta no hau-

ria emprat aquest símil de la resurrecció

deis morts, si aquesta no es donés i no
la cregués futura; car ningú no prova les

coses incertes per les que no existeixen.

Per aixó la nostra interpretació indiscu-

tible és: com sembla increíble que es

prometí la resurrecció a uns ossos ei-

xuts i desfets peí temps, i malgrat tot

aquesta promesa es complirá ; així la

restauració del poblé israelític, exiliat i

escampat per tot el món, sembla im-
possible ais qui ignoren el poder de
Déu, i malgrat tot s'acomplirá ».

1 . — En esperit : en éxtasi, no corpo-

ralment; car es tracta d'una visió. La
plana és la mateixa del c. III, 22.

Aquests ossos, completament descar-

náis, representen gráficament la con-

dició actual del poblé israelita, ano-
rreat: el regne septentrional destruit

fa més d'un segle, la seva pobla-

do deportada a la regió de Nínive, i

substituida per tribus idolatres ; el regne
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moltíssims, estesos sobre la fac de la plana, i assecats del tot.
S
I em

digué: Fill de Thome, ¿creus que viuran aquests ossos? I vaig res-

pondre: Senyor Jahvé, tu ho saps. 4
I em digué: Profetitza sobre

aquests ossos, i els dirás: Ossos assecats, escolteu la paraula de

Jahvé!
5 Aixó diu el Senyor Jahvé ais ossos aquests: Heus aquí que

jo faré entrar en vosaltres un esperit i viureu. 6
I damunt de vosaltres

posaré nervis i faré créixer damunt de vosaltres carn i estendré damunt

de vosaltres pell, i us infondré un esperit i viureu; i sabreu que jo

sóc Jahvé.
7
I vaig profetitzar com m'havia estat manat; i heus aquí

que hi hagué un soroll en jo profetitzar, i heus aquí un estrépit, i

s'acostaren els ossos, uns ossos ais altres. 8 Miro, i heus aquí, per

damunt d'ells, uns nervis, i una carn crescuda i per damunt d'ells

estesa una pell; els mancava, pero, un esperit.
9
I em digué: Pro-

fetitza a 1'esperit, profetitza, fill de l'home; i dirás a Tesperit: Així

parla el Senyor Jahvé : Vina deis quatre vents, esperit, i aleña sobre

aquests occits, i que visquin! 10
1 vaig profetitzar eom m'havia estat

manat, i entra en ells 1'esperit i visqueren; i es drenaren dempeus, un

exércit gran, molt, molt.

11
1 em digué: Fill de Thome, els ossos aquests són tota la casa d'Is-

rael. Vet aquí que van dient: Són assecats els nostres ossos i s'ha

esvaít la nostra esperanza, estem perduts! 12 Per tant, profetitza i els

dirás: Així parla el Senyor Jahvé: Heus aquí que jo obriré les

vostres tombes i us faré pujar de les vostres tombes, poblé meu, i us

faré entrar a la térra d'Israel.
13

1 sabreu quejo sóc Jahvé, quan

obriré les vostres tombes i us faré pujar de les vostres tombes, poblé

meu; 14
i quan infondré en vosaltres el meu esperit i viureu i us faré

reposar sobre la vostra térra. I sabreu que jo, Jahvé, he parlat i ho

he fet: oracle del Senyor Jahvé.

de Judá devastat, Jerusalem enrunada,

el temple cremat, el sacerdoci disper-

sat, el cuite mosaic extingit. Malgrat
tot, Déu, Senyor de vida i de mort,

per a qui res no hi ha d'impossible

(Gn. XVIII, 14), ressuscitará la nació

israelita, com ressuscitá aquests ossos

descarnats davant 1'esperit d'Ezequiel.

5. — Esperit: alé de vida (Gn. II, 7).

9-10 — Uesperit és comparat al vent

i a Talé, segons el mot i la ideología he-

brea ; de fet, el nostre alé i la nostra

respiració són prova i manifestació ex-

terna de la vida.
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Acció simbólica: la unió de dues

VARES FIGURA LA DELS DOS REGNES

15
1 em fou adrecada la paraula de Jahvé, que deia: 16

1 tu, fill de

l'home, pren una vara i escriu-hi damunt: «A Judá i ais filis d'Is-

rael, units amb ell»; i pren una altra vara i escriu-hi damunt:

«A Josep, la vara d'Efraim, i a tota la casa d'Israel, unida amb

ell». 17
1 ajunta-les, Tuna vara amb Faltra, formant una sola

vara, i que siguin una sola cosa dins la teva má. 18
1 quan els

filis del teu poblé et dirán : « ¿ No ens aclarirás el que et pro-

poses amb aixó?», 19
els respondrás : Aixó diu el Senyor Jahvé

:

Heus aquí que jo prendré la vara de Josep, que és en má d'Efraím,

15-28.— El Profeta anuncia una res-

taurado general del dos regnes d'Israel

i de Judá, llur futura i eterna unió, que
els israelites viuran en pau i persempre
a Palestina, i que el Temple del Senyor
es trobará eternament enmig d'ells.

¿La profecia d'Ezequiel s'ha realitzat?

1) Del retorn de les deu tribus de la

captivitat assíria res no en sabem ; ans

els documents fan suposar més aviat

que no tornaren (Esr. II, i;Neh. VII,

o; XI). Sembla innegable que molts d'a-

quells israelites a poc a poc renegaren

de la religió i de la ra<;a i es diluiren en
el conglomerat etnográfic que forma-
va l'imperi assiri. 2) El Temple que
construíren els repatriats, o el Temple
Herodiá que el substituí, fou enderro-

cat pels romans l'any 70 d. Cr., sense

que mai més hagi estat restaurat. 3) Els

jueus, no solament no han viscut

tranquiHament des d'aleshores a Pales-

tina, sinó que en foren gairebé expul-

sats ja l'any 135 d. Cr., quan Adriá en
va fer una veritable degolla i convertí

Jerusalem en una ciutat pagana (Aelia

Capitolina) i escampá ais quatre vents

els pocs jueus sobrevivents. A tots

aquests fets innegables podem res-

pondre: 1) Semblants profecies eren
condicionales a la fidelitat del poblé

hebreu. Si els jueus haguessin rebut el

Messias i entrat a la religió cristiana,

no hi ha dubte que molt divers hauria

estat el destí polític i religiós de Pales-

tina. 2) El retorn de l'exili figurava

l'alliberament messiánic (vegeu tota la

segona part d'Isai'as, XL-LXVI) ; la

restauració religiosa comencada amb el

dit retorn era una preparació a la res-

tauració definitiva per obra del Messias;

l'Israel repatriat figurava el nou Israel,

el poblé cristiá; el Temple del Senyor
que es drecaria eternament enmig deis

israelites (v. 26-27), ¿s l'Església cris-

tiana, on el Senyor habita més íntima-

ment i sublim que en el Temple historie

de l'Antic Testament (vegeu I Cor. III,

16. 17; II Cor. VI, 16; Eph. II, 21;
Apoc. III, 12; VII, 15). 3) La pau
messiánica (v. 26), representada en la

simbólica convivéncia de les bésties fe-

rotges (Is. XI, 6-9; XXXV) per la

cessació de tota guerra (Is. II, 4), és

principalment la pau religiosa de les

animes, la nostra reconciliació amb
Déu (Eph. II, 14-18). Inohihadubte
que, si totes les animes gaudissin inter-

nament i amessin sincerament aquesta

pau cristiana, que els ángels oferiren

ais homes de bona voluntat (Le. II, 14),
disminuirien i finalment acabarien les

agressions i guerres internacionals i

aquell nacionalisme anticristiá que les

provoca.
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i les tribus d'Israel unides amb ell, i les ajuntaré amb la vara de Judá

i en faré una sola vara, i serán una sola cosa dins la meva má.
20

1 les vares, damunt les quals haurás escrit, les tindrás a la teva má
i a llurs ulls;

21
i els dirás: Així parla el Senyor Jahvé : Heus

aqui que jo prendré els filis d'Israel d'entre les nacions on han

anat, i els aplegaré de pertot arreu i els faré entrar a llur térra.

22
1 faré d'ells una sola nació a la térra, a les muntanyes d'Israel, i

un sol rei regnará damunt tots ells, i no serán més dues nacions

ni es dividirán més en dos reialmes.

23 Ni es sollaran més amb llurs ídols i amb llurs abominacions ni

amb cap de llurs prevaricacions ; i els salvaré de totes les apos-

tasies amb qué han pecat, i els purificaré, i serán el meu poblé i jo

seré llur Déu. 24
1 el meu servent David será rei damunt d'ells, i

hi haurá un sol pastor per a tots ells i caminaran en els meus

estatuís i observaran els meus manaments i els practicaran. 25
1

habitaran sobre la térra que vaig donar al meu servent Jacob,

on habitaren els vostres pares ; i hi habitaran ells i llurs filis i els

filis de llurs filis per sempre ; i David, el meu servent, será llur

princep per sempre. 26
1 clouré amb ells una alianca de pau; será

una alianza eterna amb ells. I els establiré i els multiplicaré i erigiré

el meu santuari enmig d'ells per sempre ;
27

i damunt d'ells hi haurá

el meu tabernacle, i seré llur Déu i ells serán el meu poblé. 28
1

sabrán les nacions que jo, Jahvé, sóc el qui santifico Israel, quan

el meu santuari será enmig d'ells per sempre.

22, lo. x, 16. -24, Is. xl, 11; Ir. xxni, Sup. xxxiv. i j;Dt. ix, 24; lo. i, 45.

26, Ps. cix, 4; cxvi, 2; lo. xii, 34.
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EXTERMINI DELS DARRERS ENEMICS DE

l'Israel futur: a) Invasió de Gog

(C. XXXVIII.) 1
l em íou adrecada la paraula de Jahvé, que deia

:

2
Fill de l'home, encara't amb Gog, de la térra de Magog, príncep

sobirá de Mosoc i de Túbal, i profetitza contra ell.
3
I dirás: Així

parla el Senyor Jahvé : Heus-me contra tu, Gog, príncep sobirá de

Mosoc i de Túbal; 4
et menaré i posaré uns croes a les teves mai-

xelles i et faré sortir, a tu i tot el teu exércit, cavalls i cavallers,

tots perfectament equipats, aplec nombrós, amb llanca i escut i tots

ells manejant l'espasa. 6 Pérsia, Etiopia i Put van amb ells, tots

amb escut i elm ;
6 Gómer i tots els seus batallons, la casa de To-

2, Inf. xxxix, 1; Apc. xx, 7.

XXXVIII-XXXIX. — Aquesta inva- en llengua sumérica, vol dir «tenebres»;

sió de Gog, segons XXXVIII, ». 12,

s'esdevindrá molt després que els is-

raelites, tornats de l'exili, habitaran la

Palestina en pau i confiadament Des-
prés de les promeses (cap. XXXVII)
d'una restauració nacional, d'una pau
eterna (XXXVII, 26), sembla descon-

certant l'anunci d'aquesta formidable

invasió de Gog. Pero en Apoc. XX,
7-10, trobem una profecía paraliela

d'una altra invasió de Gog contra el

poblé cristiá en pie regne millenari.

Evidentment, segons el vident de Tel-

Abib i el de Patmos, la pau messiánica

és principalment interna i individual, i

no exclou la possibilitat de persecu-

cions de part deis enemics de Crist

;

persecucions, pero, que no afectaran

sinó l'aspecte extern de l'Església cris-

tiana, l'atri extern del santuari cristiá,

com diu l'autor de l'Apocalipsi (XI, 2).

2. — Gog de la térra de Magog. Així

en el text hebreu. Gog és un personat-

ge; Magog, la regió o país de Gog
(Ma, matu és «térra, país»

; per tant el

'ereds hebr. és pleonástic). Es tracta

d'un personatge i d'una invasió sim-
bólics, que no hem d'aplicar integral-

ment a un personatge o fet historie

concret (p. e. Cambises, Alexandre el

Gran, Antíoc Epífanes), sinó a tots els

enemics futurs del poblé escollit. Gog,

Magog, dones, «el país de les tenebres»;

la qual cosa correspon al concepte

bíblic de la regió del nord (vegeu I, 4).

Segons alguns exegetes, Gog respon al

mot Gugu o Gagaia, que en les inscrip-

cions cuneiformes i en les tauletes de

Tel-el Amarna significa la regió de

Karkemisch, al nord de la Mesopotá-
mia, on habitaven els hetites. Pero,

essent Gog príncep de Mosoc i Túbal
(vegeu també XXVII, 13; XXXII, 26),

regions de les costes meridionals del

Mar Negre, caldrá admetre que aquest

símbol és inspirat en la invasió deis

escites que, cap a l'any 630, des del

Caucas i el Mar Caspi ho devastaren

tot fins a la Siria i el nord de Palestina.

Príncep sobirá : l'hebreu podría tam-

bé traduir-se «Príncep de Roix», regió

no identificada.

4. — Déu es val de les mateixes am-
bicions deis enemics d'Israel, per tal de

dur-los a Palestina, on els extermi-

nará. Els grans conqueridors de les

nacions es mouen indubtablement per

esperit de cobejanga i altres baixes

passions; per les quals esdevenen
instruments inconscients en mans de

Déu, quan vol algar o enfonsar les

nacions.

6. — Gótner : el poblé deis cimeris,

de la Capadócia.
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gorma, els confins del septentrió, amb llurs batallons, pobles nom-

brosos van amb tu.
7 Aparella't i enllesteix, tu i tota la teva multitud

aplegada al teu voltant, i sigues llur conduidor. 8 Després de molts

dies rebrás ordres, a la fi deis anys vindrás a la nació que ha escapat

de l'espasa, que ha estat aplegada d'entre pobles nombrosos, cap a les

muntanyes d'Israel, tant de temps desertes, contra la nació que ha

estat treta d'entre els pobles i on tothom habita confiadament. 9
I

pujarás, arribarás com un huracá, com una nuvolada que cobrirá

la térra serás tu i tots els teus batallons i pobles nombrosos amb tu.

10 Aixó diu el Senyor Jahvé : Aquell dia pujaran al teu cor pen-

saments i concebrás un designi malvat, 11
i et dirás: «Pujaré

contra el país obert, cauré damunt la gent tranquilla i que habita

confiada, que habiten tots sense muralles, ni teñen forrellats ni por-

tes», 12 a prendre despulles i a fer botí i a posar la teva má en unes

ruines ara habitades i en un poblé arreplegat d'entre les nacions,

que comencava a posseir bestiar i béns i que habita el centre de la

térra.
13 Sebá i Dedan i els mercaders de Tarsis i tots els seus

lleons et dirán: ¿Es a prendre despulles que véns? ¿No és per

fer botí que has aplegat la teva multitud, per rapir argent i or, per

agafar el bestiar i els béns i prendre grosses despulles? 14 Per tant,

profetitza, fill de l'home, i dirás a Gog : Així parla el Senyor Jahvé

:

Aquell dia, quan el meu poblé d'Israel habitará confiat, ¿és que tu

no ho sabrás? 15
1 vindrás deis teus indrets, deis confins del sep-

tentrió, tu i pobles nombrosos amb tu, tots muntats a cavall,

aplec gros i exércit nombrós; 16 pujarás contra el meu poblé d'Is-

rael com una nuvolada que cobreix la térra. Será a la fi deis dies,

que jo et faré venir a la meva térra, per tal que les nacions em
coneguin, quan em santificaré en tu a llurs ulls, oh Gog. 17 Aixó

diu el Senyor Jahvé : ¿ No ets tu aquell de qui vaig parlar antiga-

ment, mitjancant els meus servents els profetes d'Israel, els quals

13. — Els seus lleons : els seus grans molts profetes parlen del gran dia del

mercaders, que s'aprofitaven de les Senyor, quan Jahvé exterminará els

guerres i deportacions per a traficar enemics del poblé escollit (Is. XXIV,
amb esclaus. 16-23 ; Os. II, Ioel III, it; Mich.

17. — El nom de Gog no es troba en IV, 13). Aixó confirma que el nom
els profetes anteriors a Ezequiel; pero de Gog és simbólic.
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profetizaren en aquells dies, durant anys, que et faria venir contra

ells?
18 Aquell dia, el dia que arribará Gog a la térra d'Israel (oracle

del Senyor Jahvé), la meva ira pujará ais meus narius. 19
1 en la meva

gelosia i en el foc del meu furor ho he dit : Cert, aquell dia hi

haurá un tremolament gran en térra d'Israel,
20

i davant de mi tre-

molaran els peixos de la mar i els ocells del cel i les bésties del camp

i tots els réptils que s'arrosseguen per térra i tots els homes que són

sobre la fa$ de la térra ; i s'esllavissaran les muntanyes i s'estimbaran

els penyals i tots els murs cauran a térra. 21
1 contra ell, per totes

les meves muntanyes, cridaré l'espasa, oracle del Senyor Jahvé;

l'espasa de cadascú será contra el seu germá. 22
1 faré justicia d'ell

amb pesta i sang; i torrents de pluja i pedregada i foc i sofre faré

ploure damunt d'ell i damunt deis seus batallons i deis pobles nom-

brosos que són amb ell.
23

1 jo em mostraré gran i sant i em faré

conéixer ais ulls de nombroses nacions; i sabrán que jo sóc Jahvé.

b) La desfeta de Gog

(C. XXXIX.) l
l tu, fill de l'home, profetitza contra Gog, i di-

rás : Així parla el Senyor Jahvé : Heus-me contra tu, Gog, príncep

sobirá de Mosoc i de Túbal ;
2 et menaré i et conduiré i et faré pujar

deis confins del septentrió i et duré dalt de les muntanyes d'Israel.

3
1 trencaré l'arc de la teva má esquerra i faré caure les sagetes de la

teva má dreta; 4
dalt de les muntanyes d'Israel caurás tu i tots els

teus batallons i els teus pobles que van amb tu ; ais ocells de ra-

pinya, ais ocells de tota mena i a les bésties del camp t'he Uiurat per

pastura. 5 Caurás sobre la fac. del camp ; car jo he parlat: oracle del

Senyor Jahvé.
6
I enviaré foc a Magog i sobre els qui habiten les

illes confiadament; i sabrán que jo sóc Jahvé.
7
1 faré conéixer el

meu sant nom enmig del meu poblé d'Israel i no profanaré més

el meu sant nom, i sabrán les nacions que jo sóc Jahvé, el Sant

d'Israel.
8 Heus aqui que aixó ve i s'acomplirá: oracle del Senyor

20. Mt. xxix, 29; Le. xxi, 2j.
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Jahvé ;
aquest és el dia de qué he parlat. 9

I sortiran els habitants de

les ciutats d'Israel, i cremaran i reduiran a cendres les armes, escuts i

pavesos, ares i sagetes, bastons de má i piques, i en faran foc durant

set anys. 10 Ni portaran llenya del camp ni en tallaran ais boscos;

perqué faran foc de les armes. I despullaran els qui els havien des-

pulláis i saquejaran els qui els havien saquejats: oracle del Senyor

Jahvé.

11
1 aquell dia donaré a Gog un lloc famós per sepulcre a Is-

rael, la Valí deis Passants, a l'orient de la mar, que barrará el camí

ais passants ; enterraran allí Gog i tota la seva multitud i l'anome-

naran la Valí de la Multitud de Gog. 12
1 els enterrará la casa

d'Israel, per tal de purificar la térra, durant set mesos. 13
1 l'enter-

rará tot el poblé de la térra, i será per ells famós, el dia en qué em

glorificaré: oracle del Senyor Jahvé. 14
1 serán escollits hornes que

recorrin contínuament el país, que enterrin, amb els passants, els qui

hauran restat sobre la fac de la térra, per tal de purificar-la; al cap

deis set mesos comentaran a recercar. 15
1 aniran aquests bornes re-

corrent el país ; i si un veu ossos humans, drecará un senyal al costat,

fins que els enterradors els soterrin a la Valí de la Multitud de Gog.
16Adhuc el nomde la ciutat será la Multitud. I será purificada la térra.

17 Tu, dones, fill de l'home, així parla el Senyor Jahvé : Digues a

l'ocell i a tot alió que és alat i a totes les bésties del camp: Aplegueu-

vos i veniu, correu de totes bandes al meu sacrifici que faig per vos-

altres, un sacrifici gran dalt de les muntanyes d'Israel, i menjareu

carn i beureu sang. 18 Carn de valents menjareu i sang de princeps

9-10.— Durant set anys. És a dir, un
llarg període de temps será necessari

per a creraar 1'immens aparell béHic. El

nombre s¿t en la Biblia és sovint símbol
de perfecció ; dones també els set mesos

del v. 14 fan entendre l'infinit nombre
de cadávers enemics que caldrá en-

terrar.

11. — La Valí deis Passants. Histó-

ricament desconeguda; la qual cosa

correspon al carácter simbólic del vati-

cini. El text, pero, afegeix que és a

orient del Mar Mort, més enllá de les

fronteres históriques d'Israel. Potser el

mot «Passants» en hebreu fa joc amb
el nom de les muntanyes 'Abarim, si-

tuades a orient del Mar Mort.

12-15. — Els cadávers humans con-

taminen legalment (Nra. XIX, n-22);
per aixó caldrá purificar la térra santa

d'Israel.

17-20. --Una invitado semblant ais

ocells i bésties del camp fa l'autor de

l'Apocalipsi(XIX, 17-18), per celebrar

la desfeta deis enemics del poblé fidel.

—Basan : vegeu XXVII, 6.
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de la térra beureu, marrans, anyells i bocs, jónecs, tots engreixats a

Basan. 19
1 menjareu greix fins a sadollar-vos i beureu sang fins

a embriagaf-vos, del sacrifici que he fet per vosaltres. 20
1 a la meva

taula us saciareu de cavalls i cavallers, de valents i de guerrers de

tota mena : oracle del Senyor Jahvé. 21
1 manifestaré la meva gloria

entre les nacions, i veuran totes les nacions la justicia que faré, i la

meva má que estendré damunt d'ells.
22

1 sabrá la casa d'Israel que jo,

Jahvé, sóc el seu Déu, des d'aquell día i en endavant. 23
1 compren-

dran les nacions que la casa d'Israel per la seva iniquitat íou depor-

tada, perqué havien prevaricat contra mi i jo havia amagat d'ells la

meva fac. i els havia lliurats en má de llurs enemics i havien caigut

tots a espasa. 24 Segons llurs sollaments i segons llurs defeccions els

he tractats i he amagat d'ells la meva cara.

26 Per tant, aixó diu el Senyor Jahvé : Ara faré tornar els captius

de Jacob i m'apiadaré de tota la casa d'Israel i em mostraré gelós

del meu sant nom. 26
1 portaran llur ignominia i totes les prevarica-

cions que han comes contra mi, quan habitaran la térra llur en segu-

retat, sense ningú que els faci por. 27
1 quan jo els faré tornar

d'entre els pobles i els aplegaré de les terres de llurs enemics i em

santificaré en ells, ais ulls de nombroses nacions, 28 sabrán que jo,

Jahvé, sóc llur Déu en deportar-los a les nacions i en aplegar-los a

la térra llur, sense deixar-ne allá ni un. 29
1 no amagaré més d'ells la

meva fag, per tal com hauré vessat el meu esperit damunt la casa

d'Israel : oracle del Senyor Jahvé.

28, Sup.

22. — És un fet históric remarcable
que els israelites, en haver tornat de
l'exili, no adoraren mai més les falses

divinitats, sino que foren fidels al mo-
noteisme més pur.

23.—Les nacions gentils no dirán més
que Jahvé no ha pogut alliberar els israe-

xvi, 23.

lites de llurs enemics (vegeu XXXVI,
20) ; ans veuran ciar que solament per
castigar-los els dugué a captiveri.

25-29. — Sobre l'acompliment d'a-

questa profecía vegeu la nota final

al c. XXXVII.
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Profecía sobre la nova Teocracia:

A) El Temple fütur de Jerusalem.

Descripció dels murs, portes i atris :

el mür i la porta externa oriental

(C. XL.) 1 L ,

any vint-i-cinqué de la nostra captivitat, al comenca-

ment de l'any, a deu del mes, catorze anys després que fou colpida

XL -XLVIII. — Aquesta darrera sec-

ció anuncia en detall la natura i condi-

cions de la nova Teocrácia: el Temple
futur (XL-XLIII), el nou cuite mosaic
(XLIV-XLVl),lanova distribució de la

Terra Santa (XLVII-XLVIII). Sembla
innegable que Ezequiel pensava anun-
ciar el programa religiós ideal de l'es-

devenidor. Solament que aquest pro-

grama, entes literalment, contrasta amb
altres textos sagrats referents a les mi-

des del Temple i a les prescripcions cul-

tuals; contrasta amb fets histories : per

exemple, els jueus, en haver tornat de

l'exili, reconstruíren el Temple i restau-

raren el cuite atenint-se a les indicacions

del Pentateuc i dels llibres histories dels

Reis, no ales profecies d'Ezequiel; ni

pensaren mai a distribuirla Terra Santa

segons les indicacions del nostre Pro-

feta. Contrasta amb la geografía: per

exemple, ningú no gosará identificar el

torrent del Cedrón amb el riu mera-
vellós de qué parla Ezequiel (XLVII,
1-12), per bé que el Cedrón passa també
sota la muntanya del Temple i va a per-

dre's al Mar Mort. Aqüestes dificultats,

no les ignoraven els antics rabins, que
vedaven ais jueus profans de llegir

aquesta profecía abans dels trenta anys;

no les ignorava el gran exegeta St. Je-

roni, que, en acabar el comentari al

cap. XXXIX, no volgué passar en-

davant. fins que els precs importuns
d'Eustóquia el mogueren a continuar-lo

(Cotnm. in Exechiehm, XXXIX-XL

;

Migne, P L. XXV, 370). Ni fóra una
solució seriosa de dir que Ezequiel parla

d'un temps no arribat encara, del regne

miHenari de l'Apocalipsi (malentés en
aquesta teoría). Diguem, dones, que

el carácter difús i detallat d'aquesta vi-

sió no són raons suficients per a aban-
donar la interpretació tradicional, que
l'explica com una profecía simbólica de

l'esdevenidor religiós d'Israel i dels

temps messiánics. Com la gran visió

dels cap. VIII-XI mostrá l'estat deplo-

rable de la nació israelita, i que Déu
l'abandonava al seu propi destí (XI,

22-25), els cap. XL-XLVIII expliquen

com restaurará Déu religiosament i so-

cial el seu poblé, el seu Temple i el seu

cuite en el temps futur, en els temps mes-
siánics; i per aixó la gloria del Senyor
torna al Temple (XLIII, 1-5). La difi-

cultat d'aplicar tots els detalls del sím-

bol a fets histories concrets del temps
messiánic no pot estranyar-nos, quan
sabem que en les descripcions simbóli-

ques, com en les paráboles, alguns de-

talls són merament literaris, i d'altres

segueixen la interpretació general del

símbol.

1. — Aquesta indicació cronológica

ens duu a l'any 572. La pagesia hebrea
comengava l'any el dia primer de Tischri

(nostre setembre-octubre) ; pero pera
l'administració civil i la vida litúrgica co-

mengava el dia primer de Nisan (nostre

marc.-abril). El deu del mes primer o
Nisan era l'aniversari de l'entrada dels

israelites a Terra Santa (los. IV, 19)

i el dia de triar l'anyell pasqual

.

Aquest doble record de l'alliberament

de Tesclavitud egipcia esqueia bé al

nostre vaticini sobre el nou alliberament

del poblé escollit i a l'anunci d'un nou
Israel. Sobre la qüestió cronológica

d'aquesta data, vegeu F. X. Kugler,
op. c. p. I94-I97-
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la Ciutat, aquell mateix dia fou sobre mi la má de Jahvé, i em dugué

allí.
2 En visions de Déu em dugué a la térra d'Israel i em posa dalt

d'una muntanya molt alta, damunt la qual hi havia una construcció

com d'una ciutat encarada al migdia. 3
I m'hi introduí; i heus aquí

un personatge d'un aspecte com l'aspecte del bronze, que amb un

cordill de lli a la má i una canya d'amidar estava dret a la porta. 4
I

aquest personatge em parla : Fill de l'home, mira amb els teus ulls

i escolta amb les teves orelles i posa el teu cor a tot quant jo et faré

veure; car, perqué t'ho fací veure, has estat dut ací; anuncia tot

quant veurás a la casa d'Israel.
5
I heus aquí que un mur exterior

rodejava la Casa per totes bandes ; i el personatge tenia a la má una

canya d'amidar de sis colzades, de les d'una coizada i un pam ; i

amidá el gruix de la construcció: una canya; i l'alcária: una canya.

6
I vingué a la porta que mira camí d'orient i pujá els seus esglaons;

i amidá el Uindar de la porta : una canya de gruix ; aixó és, el primer

llindar, una canya de gruix. 7
I cada cambra, una canya de llarg

per una canya d'ample, i entre cambra i cambra, cinc colzades ; i el

llindar de la porta, cap al vestíbul de la porta, enfront de la Casa, una

canya. 8
I amidá el vestíbul de la porta a la banda de la Casa: una

canya. 9
1 amidá el vestíbul de la porta: vuit colzades; i els seus pilars:

dues colzades. I el vestíbul de la porta a la banda de la Casa. 10
1

les cambres de la porta que mira camí d'orient eren tres a l'una banda

i tres a l'altra : d'igual mida les tres, com igual era la mida deis pilars

d'una banda i altra.
11

1 amidá l'amplária de l'obertura de la porta:

deu colzades; i la llargária de la porta : tretze colzades. 12
1 davant les

cambres hi havia una vorera d'una coizada, i una coizada tenia del

costat la vorera i les cambres tenien sis colzades d'un costat i sis

2. — Muntanya molí alta és, en sentit

religiós, la muntanya de Sion o del

Temple; car será el centre de la nova
Teocrácia i la llum que guiará les na-

cions cap a Jahvé (ís. II, 1-5 ; Mich.
IV, 1-5).

3.— La canya tenia sis colzades. Se-

gons el v. 5, aquí es tracta de la coizada

major o reial, de 0^25 m.; la canya,

dones, amidava 3'! 5 m. Servia per a

les dimensions menors; el cordill, per

a les majors.

7. — Aqüestes eren les cambres deis

porters. Vegeu II Rg. XI, 4-7. Vera-

ment el mur mitger tenia un gruix des-

usat en les construccions del Temple.
Potser el Profeta, en aquesta descripció

simbólica, tenia presents els murs im-
posants deis monuments babilónics.
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colzades de l'altre.
13

1 amida la porta des del sostre d'una cambra al

sostre de l'altra: vint-i-cinc colzades d'amplária, obertura enfront

d'obertura. 14 Comptá per ais pilars seixanta colzades, i ais pilars co-

men^ava l'atri que rodejava la porta. 15
1 des del davant de la porta

exterior fins al davant del vestíbul de la porta interior hi havia cin-

quanta colzades. 16
1 hi havia a les cambres i a llurs pilars finestres

esbiaixades cap a l'interior de la porta i per tot el voltant, i igualment

ais sortints, i finestres tot al voltant cap a l'interior. I ais pilars hi

havia palmeres.

L'atri exterior

17
1 em conduí a Tatri exterior, i heus aquí que hi havia estances

i un empedrat al voltant de l'atri : trenta estances hi havia al llarg

de l'empedrat. 18
1 l'empedrat vorejava les portes en sentit de la

llargária de les portes (s'entén l'empedrat inferior). 19
1 amida l'es-

pai des del davant de la porta inferior fins al davant de l'atri in-

terior: cent colzades cap a l'orient i cap al nord. 20
1 també amida

la porta que mira camí del nord i dóna a l'atri exterior, tant en

la llargária com en l'amplária. 21 Les seves cambres (tres a Tuna

banda i tres a Taltra) i els pilars i els sortints tenien la mateixa mida

de la porta primera : cinquanta colzades de llargária i vint-i-cinc d'am-

plária.
22 Les seves finestres, el seu vestíbul i les seves palmeres tenien

les mateixes dimensions de la porta que mirava camí d'orient. S'hi

pujava per set esglaons, i al davant hi havia el vestíbul. 28
1 enfront

de la porta del nord i de l'oriental hi havia una porta cap a l'atri

interior; i amidá de porta a porta cent colzades. 24
1 em féu anar

camí del migdia ; i heus aquí una porta que mirava camí de migdia

;

i amidant els pilars i els sortints, hi trobá les dimensions anteriors.

25
1 tenia al voltant, ultra els sortints, finestres com aquelles altres

15. — Dóna l'amplária total de la fá- tíbul, dues deis pilars: total cinquanta.

brica, des de la paret externa d'una 16. — Probablement els mateixos pi-

cambra a la paret externa de la cambra lars figuraven el tronc de la palmera; i

d'enfront. el capitell, les fulles. La palmera en la

15 — Les cinquanta colzades resul- Sda. Escriptura representa la vida que

ten de les sis del primer llindar, divuit perdura eternament (Iob XXIX, 18;

de les tres cambres, deu deis murs mit- Ps. XCI, 13).

gers, sis del segon llindar, vuit del ves-
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íinestres : cinquanta colzades de llargária i vint-i-cinc d'amplária.

26
1 s'hi pujava per set esglaons, i davant d'aquests hi havia els seus

sortints, on hi havia dues palmeres, una a Tuna banda i una a

l'altra, ais pilars.
27

1 l'atri interior tenia una porta camí de migdia;

i amida de porta a porta, camí de migdia, cent colzades.

L'atri interior, les seves portes i cambres

98
1 m'introduí a l'atri interior per la porta de migdia; i amida la

porta i hi trobá aquelles dimensions. 29 Les seves cambres i els pilars

i els sortints tenien les dimensions aquelles; i ultra els sortints, tenia

al seu voltant finestres : cinquanta colzades de llargária i vint-i-cinc

d'amplári.a.
30 Al voltant hi havia sortints, de vint-i-cinc colzades de

llargária per cinc colzades d'amplária. 31 Aquests donaven a l'atri

exterior i tenien palmeres ais pilars, i s'hi pujava per vuit esglaons.

82
1 em féu entrar a l'atri interior camí d'orient, i amidá la porta i hi

trobá les dimensions anteriors. 33 Les seves cambres i els seus pilars i

els seus sortints tenien aquelles dimensions ; i tenia al voltant les

seves finestres i els seus sortints : cinquanta colzades de llargária per

vint-i-cinc d'amplária. 34 Els sortints aquests donaven a l'atri exterior;

i ais pilars, a Tuna banda i a l'altra, hi havia palmeres; s'hi pujava

per vuit esglaons. 35
1 em féu entrar a la porta que mira al nord, i

l'amidá, i hi trobá les dimensions anteriors. 36 Tenia per tot el seu

voltant les seves cambres i els seus pilars i els seus sortints i les

seves finestres : cinquanta colzades de llargária per vint-i-cinc d'am-

plária.
37

1 els seus pilars donaven a l'atri exterior, i ais pilars, a Tuna

banda i a l'altra, hi havia palmeres, i s'hi pujava per vuit esglaons.

38 Hi havia també una estanca, amb l'entrada ais pilars de les portes,

on es rentaven els holocaustos. 39
1 al vestíbul de la porta hi havia

dues taules a l'una banda i dues a l'altra, damunt les quals s'havien

d'immolar els holocaustos i els sacrificis peí pecat i peí delicte.

30. — No pocs exegetes creuen dub- 39. — Els sacrificis peí pecat i peí de-

tós aquest verset, que sembla difícil- Hete. En semblants frases, segons que es

ment conciliable amb les mides indicades dedueix de Lv. IV, pecat significa la

anteriorment (Knabenbauer, Heinisch, transgressió d'una prescripció moral o
Tondelli) cerimonial de la Llei mosaica, que per

2J -ANTIC TBSTAMENT IX
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40
1 al costat exterior, al nord de qui puja al llindar de la porta, hi

havia dues taules més, i dues taules més a l'altre costat, cap al vestí-

bul de la porta. 41 Així, hi havia, al costat de la porta, quatre taules

a Tuna banda i quatre a l'altra: vuit taules, dones, damunt les

quals s'havia d'immolar. 42
I hi havia encara quatre taules més per

ais holocaustos, de pedra tallada, d'una coizada i mitja de llargária

per una i mitja d'amplária i una i mitja d'akária; damunt les quals

es posaven els instruments d'immolar els holocaustos i els altres

sacrificis.
43

1 per tot el voltant de la Casa hi havia clavats ganxos

d'un pam; i damunt les taules es posaven les carns que eren ofertes.

44
1 fora de la porta interior, hi havia les estances deis xantres, a l'atri

interior: Tuna, al costat de la porta septentrional, mirava camí de

migdia; l'altra, al costat de la porta meridional, mirava camí del nord.

45
1 em digué: Aquesta estanca que mira camí de migdia és per ais

sacerdots encarregats del servei de la Casa; 46
i la cambra que mira

camí del nord será per ais sacerdots encarregats del servei de Faltar.

Són aquests els filis de Sadoc, que entre els filis de Leví s'acostaran

a Jahvé per servir-lo.

47
1 amida l'atri: un quadrat de cent colzades de llargária per cent

colzades d'amplária. I l'altar era davant de la Casa.

48
1 em féu entrar al vestíbul de la Casa, i amidá el pilar del vestí-

bul: cinc colzades d'una banda i cinc colzades de l'altra; després,

l'amplária de la porta: tres colzades d'una banda i tres colzades

de l'altra.
49

1 la llargária del vestíbul era de vint colzades, per onze

colzades d'amplária; i s'hi pujava per <deu) esglaons. I vora els pi-

lars hi havia dues columnes, una per banda.

consegüent sollava legalment; el delicie lloc d'Abiatar, que s'havia decantat a

es refereix més aviat ais crims contra Adonias, rival de Salomó (I Rg. I).

la justicia o drets d'altri; per aixó, ultra 48. — Des d'aquest verset fins a la fi

el sacrifici satisfactori, comportava una del capítol següent, Ezequiel descriu el

multa i una reparado deis danys. Santuaii própiament dit, aixó és el Sant

46. — En el Temple futur, el sacer- i el Santíssim. Les mides corresponen

doci será reservat ais filis de Sadoc generalment a les del Temple salomó-
(XLIV, 15 ss.), descendent d'Aaró per nic. I, com I Rg. VI, l'anomena la Casa.

Eleazar, i que es mantingué sempre 49. — El nombre deis esglaons man-
fidel a la causa de David (II Sm. XV, ca en el text hebreu actual, pero la xifra

24-29 ;
XVII, 15). Per aquesta fidelitat (deu) donada peí text grec sembla certa

.

ja Salomó l'havia nomenat pontífex en



EZEQUIEL-XLI, 1-8 379

El Sant i el Sant dels Sants, edificis

ANEXOS, I ELS ATUELLS DEL SaNTUARI

(C. XLI.) 1
l em féu entrar a la ñau; i amida els pilars: sis col-

zades d'amplária de l'un costat i sis colzades d'amplária de l'altre:

tal és Famplária dels pilars.
2
I Famplária de la porta era de deu

colzades, i la dels costats de la porta cinc colzades a Tuna banda

i cinc l'altra. I amida la seva llargária: quaranta colzades; i la seva

amplária: vint colzades. 3
I entra dins i amida els pilars de la porta:

dues colzades; i l'obertura de la porta: sis colzades; i Famplária

de la porta: set colzades. 4
I amida la seva llargária: vint colzades;

i la seva amplária : vint colzades davant la fac de la ñau ; i em digué

:

Aixó és el Sant dels Sants.

5
I amidá el mur de la Casa: sis colzades; i Famplária de Fedifici

lateral: quatre colzades, per tot el voltant de la Casa. 6 Les ceHes

laterals eren tres, Fuña damunt Faltra, trenta vegades. I al mur de

la Casa i per tot el voltant hi havia entrants, que sostenien les cam-

bres, sense deixar-les estrebar al mur de la Casa. 7
I Famplária de les

ceHes s'anava engrandint tot pujant; perqué el passadís dé la Casa,

de pis a pis, rodejava tota la Casa i, tot pujant, s'eixamplava; i així es

pujava del pis inferior al mitjá i d'aquest al superior. 8
I vaig veure

que la Casa per tot el voltant descansava sobre una elevació. I els

fonaments de les ceHes laterals amidaven una canya sencera, de sis

i.— La ñau: així podem traduir en una lleu correcció del text masorétic.

aquesta descripció el mot hebreu hecal, 5-7. — Aquest mur és el del San-
que correspon al Sancía, i és un espai tuari, que separava el Sant dels Sants de

rectangular de quaranta per vint colza- tot contacte extern. El v. 9 parlará del

des, com en el Temple salomónic. Del mur exterrior general, que rodeja tot el

Sant deis Sants (Sancta Sanctorum) en par- Temple . L'espai entre aquests dos murs
la més endavant. En el Tabernacle mo- era dividit en celletes, trenta en cadas-

saic i en el Temple salomónic el Sánela cun dels tres pisos. Per a major reve-

contenia l'altar de l'encens, el canelobre réncia del Sant dels Sants, aqüestes

d'or, la taula dels pans de la fac, ; en el celletes no descansaven própiament al

Sancta Sanctorum hi havia Tarca de mur, sino en una mena de cornisa que
Talianza, on eren conservades les taules feia el mur, entrant i estretint-se a cada
de la Llei, un vas de manná i la vara pis. I les mateixes celletes, tan estre-

florida d'Aaró. Tot desaparegué amb tes, sense passadís i sense finestres, no
la crema del Temple l'any 587.— El tenien altre fi que el de preservar més i

darrer mot del verset es funda en més el Santíssim de tot quant era profá.
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colzades cap a l'angle; 9
i l'amplária del mur exterior de l'edifici lateral

era de cinc colzades, com també la de l'espai deixat del mur lateral de

la Casa. 10
1 fins a les estances hi havia una ampiada de vint colzades

per tot el voltant de la Casa. 11
1 l'entrada de l'edifici lateral era cap a

l'espai deixat: una porta camí del nord i una altra porta camí de mig-

dia; i l'amplária de l'espai deixat era de cinc colzades per tot el voltant.

12
1 l'edifici que estava enfront de l'espai buit i encarat camí de ponent

tenia setanta colzades d'amplária; i el mur de l'edifici, per tot el vol-

tant, tenia cinc colzades de gruix i noranta colzades de llargária.

13
1 amida la Casa: cent colzades de llargária; i l'espai buit i Tedi-

fici amb els murs: cent colzades de llargária; 14
i l'amplária de la

facana de la Casa i del seu espai buit que mirava a orient: cent col-

zades. 15
1 amidá la llargária de l'edifici enfront de l'espai buit que hi

ha darrera i les seves galeries de Tuna banda i l'altra: cent colzades.

I la ñau interna i el vestíbul de l'atri,
16

i els llindars i les finestres

esbiaixades i les galeries que volten aquelles tres parts, comencant

per cada llindar, tot era recobert de fusta per tot el voltant. Del pa-

viment fins a les finestres (i les finestres eren encortinades) i damunt

les portes 17
i fins al fons de la Casa i per tot el voltant deis murs

interior i exterior, hi havia draperies 18
i representáis querubins i pal-

meres : una palmera entre querubí i querubí. I cada querubí tenia

dues cares :

19
és a dir, una cara d'home cap a la palmera d'aquesta

banda, i una cara de lleó cap a la palmera de l'altra banda, represen-

táis per tot el voltant de la Casa. 20 De térra fins al damunt de la porta

hi havia representáis querubins i palmeres en el mur de la ñau. 21 La

ñau tenia un muntant quadrangular; i enfront del Sant deis Sants hi

havia quelcom com l'aspecte 22 d'un altar de fusta, de tres colzades

d'akária per dues de llargária; tenia també els seus angles; i la seva

base i les seves parets eren de fusta. I em digué: Aquesta és la taula

que está davant de Jahvé. 23
1 hi havia dues portes, per a la ñau i per

al Sant deis Sants. 24
1 les dues portes tenien dos batents, que es ple-

9. — L'espai deixat sembla ésser una qué servia aquest espai buit; probable-

mena de vorera entorn del Santuari. ment per ais usos secundaris del Tem-
12. — El Profeta no explica per pie.
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gaven en dues fulles: dues per a l'un batent i dues per a l'altre.

25
1 en elles, en els batents de la ñau hi havia representats querubins i

palmeres, com els representats en els murs; i un portal de fusta a la

fácana exterior del vestíbul.
26

1 hi havia finestres esbiaixades i pal-

meres a cada banda deis murs laterals del vestíbul, com també a

les celles laterals de la Casa, i portáis.

Les estances dels sacerdots

(C. XLII.) 1
1 em féu sortir a l'atri exterior peí costat del nord,

i em féu entrar a l'estatge que hi havia enfront de l'espai buit i en-

front de l'edifici que mirava al nord. 2 Tenia de facana cent colzades

de Uargária, obertura del nord, i cinquanta colzades d'amplária,

3 enfront de les vint colzades de l'atri interior i enfront de l'empedrat

de l'atri exterior, galeria contra galeria de tres pisos. 4
I davant les

estances hi havia un passadís de deu colzades d'amplária, cap a Tinte-

rior, per una Uargária de cent colzades ; i llurs portes donaven al

nord. 5 Les estances superiors, puix que les galeries en prenien un

tros, eren més estretes que les inferiors i mitjanes de l'edifici;
6 com

sigui que eren de tres pisos i no tenien columnes, com les columnes

dels atris; per aixó les cambres superiors entraven respecte a les

inferiors, i les mitjanes respecte a l'entresol. 7
I el mur exterior,

parallel a les cambres, peí costat de l'atri exterior enfront de les

estances tenia cinquanta colzades de Uargária. 8 La Uargária, dones,

de les estances, peí costat de l'atri exterior, era de cinquanta colzades;

mentre que davant del Santuari era de cent colzades. 9
I sota aqüestes

16-26. — Indicades les línies arqui- els querubins, vegeu I, 5-14; X, 20;
tectóniques generáis, Ezequiel notaTor- sobre les palmeres vegeu XL, 16.

namentació: el Santuari própiament 1 ss. — A nord i sud del Santuari,

dit, Patri, les finestres i les galeries eren Ezequiel suposa dos grans edificis pa-

recobertes de fusta; el pavinient (també ralléis destinats ais sacerdots, per a

de fusta) i les parets fins a les finestres desar-hi i menjar les «coses santíssi-

eren cobertes de draperies. Les cortines mes» (v. 13). Descriu en detall les

o galeries de les finestres deixaven pas- dimensions de l'edifici septentrional

sar a l'interior del Santuari solament (v. 1-9), afegint que el del migdia li

una llum esmortelda i misteriosa, com corresponia exactament (v. 10-12).
s'adiu amb l'habitació del Senyor, im- Aqüestes dimensions són estretament

penetrable ais ulls dels mortals. Sobre relacionades amb les de la Casa.
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estatices hi havia una entrada, peí cantó de l'orient, per ais qui hi

entraven des de l'atri exterior, 10
al llarg del mur de l'atri. Camí de

migdia, eníront de l'espai buit i davant les muralles hi havia estances;

11
i davant d'elles un passadís semblant al de les estances camí del

nord. Tenien la mateixa llargária i amplária, totes les mateixes sorti-

des i arranjaments ; i com llurs entrades, 12
així eren les portes de les

estances que eren camí de migdia: una entrada al cap del passadís, al

llarg del mur parallel, per al qui hi entrava peí cantó d'orient. 13
1 em

digué : Les estances que miren al nord i les que miren al migdia, que

hi ha enfront de l'espai buit, són les estances santes, on els sacerdots

que s'acosten a Jahvé menjaran les coses santíssimes; aquí desaran les

coses santíssimes, aixó és les oblacions i els sacrificis peí pecat i peí

delicie; car el lloc és sant. 14
1 quan els sacerdots hi hauran entrat, no

sortiran del lloc sant a l'atri exterior; sinó que hi deixaran llurs vesti-

dures, amb qué han exercit el ministeri, car són santes ; i es posaran

d'altres vestidures, i així es presentaran al lloc destinat al poblé.

Mides generals del Temple

15
1 quan hagué acabat d'amidar la Casa interior, em féu sortir per

la porta que era camí d'orient; i amida tot el perímetre. 16
1 amida el

costat oriental amb la canya d'amidar: cinc-centes canyes, en canyes

13.

—

Les coses santíssimes: la part

de les victimes i oblacions que perto-

cava ais sacerdots. En els sacrificis pa-

cífics o d'acció de grácies els perto-

caven el pit i la cuixa de la víctima

(Lv. X, 10); en els sacrificis peí pecat i

peí delicie de les persones privades, tota

la víctima, exceptuada la sang i el greix

(Lv. ÍV-VI; principalment VI, 19-22).

15-20. — Dimensions del mur gene-

ral que voltava els edificis del Temple.
El text hebreu, avalat per les versions

siríaca i llatina, dona a cada costat (lit.

vent) cinc-centes canyes, dimensió exorbi-

tant si considerem les mesures parcials

anotades anteriorment per a les portes,

atris, murs, etc., que en total donen pre-

cisament cinc-centes col^ades, no canyes.

Aquesta coincidéncia de xifres induí els

traductors grecs, no sense vacil-lacions, a

ometre la paraula canyes en els vv. 16.

18. i9,acanviar-laení:o/^a¿«enel v. 17,

i a afegir col^ades en el v. 20, on l'hebreu

no especifica la mena de mesura. Les
cinc-centes col^ades es distribueixen així,

segons els cap. XL-XLI : a) direcció de

llevant a ponent: 50 colzades per a la

porta oriental exterior (XL, 21), 100 per

a l'atri exterior (XL, 23), 50 per a la

porta oriental interior (XL, 33), 100 per

a l'atri interior (XL, 47), 100 per ala
Casa (XLI, 13), 100 per a l'edifici a

ponent de la Casa, amb l'espai de sepa-

rado (XLI, 13); b) direcció de migdia
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d'amidar. I voltaut l7amidáelcostat septentrional: cinc-centescanyes,

en canyes d'amidar. I voltant 18amidá elcostatdel migdia: cinc-centes

canyes, en canyes d'amidar. I voltant 19 amida el costat de ponent:

cinc-centes canyes, en canyes d'amidar. 20Amidá el mur que el vol-

tava tot pels quatre vents: tenia cinc-centes canyes de llargária per

cinc-centes d'amplária, per separar el lloc sant del lloc profá.

La gloria de Jahvé torna al Temple

(C. XLÍII.) l
l em dugué a la porta, la porta que mirava camí d'o-

rient;
2

i heus aquí que la gloria del Déu d'Israel venia peí camí

d'orient. La seva veu era com la veu de grans aigües, i la térra era

iHuminada per la seva gloria. 3
I l'aspecte de la imatge que jo vaig

veure era com la imatge que jo havia vist quan vingué a destruir la

Ciutat; i el que jo veia, com la imatge que havia jo vist vora el riu

Quebar. I vaig caure de fa$.
4
I la gloria de Jahvé entra a la Casa

3, Sup. ix, 1; Sup. 1, 1-3.

a nord: 50 colzades per a la porta ex-

terior meridional (XL, 25), 100 per a

l'atri exterior meridional (XL, 27X50 per

a la porta interior meridional (XL, 29),
100 per a l'atri interior (XL, 47), 50 per

ala porta interior septentrional (XL, 36),

100 per a l'atri exterior septentrional

(XL, 19) i 50 per a la porta exterior

septentrional (XL, 21). Vegeu Kna-
benbauer, Comtn. in Eiechielem, p. 451.
Tot aixó justifica de bell antuvi el

canvi fet peí text grec : pero, malgrat

tot, aquesta llicó grega no és sino una
correcció fácil i mal arranjada; car reté

uniformement en els vv 16-20 les pa-

raules del text hebreu «en canyes d'ami-

dar», i la insistencia d'aquesta dicció no
s'avé amb el mot «colzades».

20. — L'hebreu omet el mot canyes;

pero certament es tracta de la mateixa
mesura deis versets anteriors. Retenint

el text hebreu deis vv. 16-20, hem d'ad-

metre que un grandiós mur o tanca vol-

tava tot el conjunt deis edificis del Tem-
ple; per bé que el Profeta no ho diu cla-

rament. Per altra banda, es tracta de

dimensions ideáis, que no hem de com-
parar amb les del Temple historie de
Salomó o d'Herodes. Segons la ideolo-

gía bíblica, aquest quadrat regular indica

perfecció, i és la disposició que té la

celestial Jerusalem(Apoc. XXI, 16), per

bé que en dimensions majors.
1- 12.— La gloria del Senyor, que ha-

via abandonatel Temple i la Ciutat per

causa de les seves idolatries (VIII-XI),

en la nova Teocracia tornará a entrar-hi

triomfalment, com el día de la dedicació

del Tabernacle mosaic (Ex. XL, 31-36)
i del temple salomónic (I Rg. VIII).

Entra peí costat d'orient, per la mun-
tanya de l'Olivet, on s'havia retirat

(XI, 23).
2- 3. — Vegeu I, 4 ss. ; VIII, 2 ss.—

Quan vingué: així llegim segons alguns

códexs hebreus, la versió Teodociana i

la Vulgata. Les consonants hebrees

permeten la versió «quan vingué Jahvé»;
pero la vocalització masorética llegeix

«quan vingui» (jo, Ezequiel), identifi-

cant l'acció divina amb la del seu mis-
satger, el Profeta.
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3

peí camí de la porta que mirava camí d'orient. 5
I l'esperit m'enlairá

i em féu entrar a l'atri interior; i heus aquí que la gloria de Jahvé

omplia la Casa. 6
I vaig sentir algú que em parlava de dins de la

Casa (mentre aquell personatge era dret al meu costat), 7
i em

digué : Fill de l'home, aquest és el lloc del meu soli i el lloc de les

plantes deis meus peus, on jo habitaré per sempre entre els filis

d'Israel. I la casa d'Israel no sollará més el meu sant nom, ells ni

llurs reis, amb Uurs fornicacions i amb els cadávers de llurs reis,

amb llurs altures sagrades, 8 coHocant llur llindar vora el meu llindar

i llurs país al costat deis meus país, talment que no hi havia sinó

un mur entre mi i ells, i sollant el meu sant nom amb les abomina-

cions que cometien; per qué els vaig exterminar en la meva ira.

9 Ara, dones, apartaran llurs fornicacions i els cadávers de llurs reis

lluny de mi, i habitaré enmig d'ells per sempre. 10
1 tu, fill de l'home,

descriu a la casa d'Israel la Casa, i que siguin confosos de llurs ini-

quitats; i que prenguin les mides d'aquella construcció. 11
1 si

senten confusió de tot quant han íet, mostra'ls la forma de la Casa

i la seva estructura, les seves sortides i les seves entrades i tota la

seva disposició, i fes-Ios saber tota la seva ordenació i tots els seus

ritus i totes les seves liéis; escriu-los-ho per ais ulls, per tal que

observin tot el seu ordenament i tots els seus ritus i que els practi-

quin. 12 Aquesta és la liei de la Casa: dalt del cim de la muntanya,

tot el seu territori per tot el voltant és sant deis sants. Heus aquí,

dones, la llei de la Casa.

Mides de l'altar dels holocaustos

13
1 aqüestes son les mides de Faltar en colzades de les d'una coi-

zada i un pam: la seva canal té una coizada d'alcária i una d'amplária, i

7-12. — És un fet historie innegable

que els jueus, tornant de l'exili, no cai-

gueren més en la idolatría. A la Sina-

goga succeü'Església cristiana, a l'Israel

antic succeí el nou Israel del poblé fidel

(Gal. ÍII-IV), en els quals s'ha complert

per sempre aquesta profecía.

1 2.— Será característica del nou Tem-
ple la santedat de tot el seu territori;

en el Temple historie, solament una mí-
nima part era anomenada «Sant dels

Sants», la qualera reservada al pontífex.

13. — La coizada major o reial tenia

un pam (quatre dits) més que la colza-

da vulgar. Aquesta canaleta que vore-

java la base de l'altar recollia la sang

de les victimes i l'aigua amb qué l'altar

era rentat.
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la seva vorera fins ais llavis és d'un pam per tot el voltant. I aquesta

és l'alcária de Faltar: 14 de la canal, arran de térra, fins a la primera

revora, dues colzades, amb una coizada d'amplária; i de la revora

inferior fins a la revora major, quatre colzades, amb una coizada

d'amplária. 16
1 FHarel té quatre colzades; i de FAriel per amunt hi

ha els quatre corns. 16 L'Ariel té dotze colzades de llargária per

dotze colzades d'amplária, formant un quadrat de costats iguals;

17 mentre que la revora té catorze colzades de llargária per catorze

d'amplária, ais seus quatre costats; amb una cornisa al voltant de

mitja coizada i una canaleta d'una coizada per tot el voltant; i els

seus esglaons miren a orient.

Dedicació de l'altar

18
I em digué: Fillde l'home, aixó diu elSenyor Jahvé : Aquests són

els estatuts de l'altar, peí dia que será construit, per tal que damunt

d'ell siguin oferts holocaustos i vessada sang. 19
1 ais sacerdots levites

de la nissaga de Sadoc, que se m'acostaran (oracie del Senyor Jahvé)

per servir-me donarás un jónec de la bouada en sacrifici peí pecat; 20
i

en prendrás sang i n'aspergirás els quatre corns i els quatre angles de

la revora i la cornisa de tot el voltant : així en farás l'expiació i la pro-

piciado. 21
1 prendrás el jónec ofert en sacrifici peí pecat i el cremarás

en lloc separat de la Casa,fora del Santuari. 22 El segon dia oferirás en

sacrifici peí pecat un boc de cabres sense tara, i faran l'expiació de Fal-

tar, com Fhauran feta amb el jónec. 23
1 quan haurás acabat l'expia-

ció, oferirás un jónec sense tara de la bouada i un marrá d'ovelles sense

tara.
24

1 els presentarás a la fa$ de Jahvé, i els sacerdots hi tiraran da-

munt sal i els oferiran en holocaust a Jahvé. 25 Durant set dies oferirás

15-16. — Harel o muntanya de Déu de Vallar. La Vulg. en tots dos verséis

anomena el Profeta el quadrat superior llegeix Ariel.

át l'altar, considerat com la muntanya 20-27. — En els sacrificis peí pecat,

on habita la Divinitat o com a lloc es- oferts en nom del pontifex, la carn de
pecialment consagrat al Senyor.

—

Ariel la víctima era cremada fora del campa-
o ara de Déu: és el pía superior de ment (Lv. IV, 3-12). Exigeix deis sim-
l'Harel, on eren cremades les victimes. pies sacerdots futurs i de l'altar del nou
Ais quatre angles, unes petites promi- Temple una major santedat i unes puri-

néncies formaven els anomenats corns ficacions més escrupoloses.
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cada dia un boc en sacrifici peí pecat; i será ofert un jónec de la

bouada i un marra d'ovelles, els dos sense tara.
26 Durant set dies

faran la propiciado de l'altar i el purificaran i el consagraran. 27 Pas-

sats els set dies, del dia vuité i en endavant, faran els sacerdots

damunt Faltar els vostres holocaustos i els vostres sacríficis pacífics;

i em complauré en vosaltres : oracle del Senyor Jahvé.

B) El culte i el sacerdoci de la nova

Teocracia: a) La porta tancada; ojüins

SERAN ELS NOUS MINISTRES DEL SENYOR

(C. XLIV.) 1
1 em féu tornar camí de la porta exterior del Santuari,

que mirava a l'orient; i era tancada. 2
I em digué Jahvé: Aquesta

porta restará tancada, no será oberta i ningú no entrará per ella ; car

Jahvé, el Déu d'Israel, ha entrat per ella; per aixó restará tancada.

3 Quant al príncep, el princep en persona hi seurá a menjar davant de

Jahvé, entrará peí vestíbul de la porta i peí mateix camí en sortirá.

4
I em féu entrar per la porta septentrional al davant de la Casa. I

vaig mirar, i heus aquí que la gloria de Jahvé omplia la Casa de Jahvé;

i vaig caure de fa$.
5
I em digué Jahvé : Fill de Trióme, posa el teu

cor i veges amb els teus ulls i escolta amb les teves orelles tot

quant et diré referent a tots els estatuts de la Casa de Jahvé i a

totes les seves liéis, i posa el teu cor a com s'entra a la Casa per totes

les sortides del Santuari. 6
I dirás ais rebels, a la casa d'Israel: Així

parla el Senyor Jahvé : Ja n'hi ha prou de totes les vostres abomina-

cions, casa d'Israel:
7 d'haver fet entrar filis d'estrangers, incircum-

cisos de cor i incircumcisos de carn, perqué estiguessin en el meu San-

tuari a profanar la meva Casa, mentre vosaltres m'oferíeu el meu

1-3. — La porta exterior oriental del oriental exterior. A aixó no s'oposa

Temple ha restat santificada en passar- el text de XLVI, 1-3, que parla de la

hi la gloria del Senyor, per aixó no será porta oriental interior. Molts SS. Pares

oberta mai més a ningú, ni al príncep. veuen justament en aquesta porta tan-

Aquest, entrant per la porta septentrio- cada a tothom una figura de la virgini-

nai o per la de migdia, podrá aturar-se tat de Maria, santificada per l'habitació

darrera la porta oriental exterior, quan de la Divinitat, i que per tant resta es-

haurá de prendre part ais banquets sacri- tranya a tot contacte profá.

ficials ; haurá de sortir, pero, per on ha 7-9. — Incircumcisos de cor i de carn.

entrat (XLVI, 8), mai per la porta La Llei permetia ais gentils d'oferir
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pa, greix i sang, trencant així la meva alianca amb totes les vostres

abominacions. 8
I no observáreu les regles del meu Santuari, sinó

que posáreu aquells en lloc vostre com a ministres del cuite en el

meu Santuari. 9 Aixó diu el Senyor Jahvé : Cap fill d'estranger,

incircumcís de cor i incircumcís de carn, no entrará al meu San-

tuari, cap fill d'estranger que viu enmig deis filis d'Israel.
10 Ans els

levites que s'allunyaren de mi, quan Israel errava, i s'esgarriaren de

mi darrera llurs ídols, portaran llur iniquitat ;
11

i servirán en el

meu Santuari com a guardians a les portes de la Casa i al servei de

la Casa; ells degollaran per al poblé els holocaustos i els sacrificis

i estaran davant del poblé, per servir-lo.
12 Perqué el serviren davant

deis seus ídols i foren per a la casa d'Israel ensopec d'iniquitat, per

aixó he aixecat la meva má contra ells (oracle del Senyor Jahvé),

que portaran llur iniquitat,
18

i no s'acostaran a mi com a sacerdots

meus, ni s'acostaran enlloc del meu Santuari a les coses santíssimes

;

ans portaran llur oprobi i les abominacions que han comés. 14
1 els

he reduits a fer la guardia de la Casa, per a tots els servéis i per a

tot quant s'hi fa.

15 Pero els sacerdots levites filis de Sadoc, que guardaren les ob-

servances del meu Santuari, quan els filis d'Israel erraven lluny de

mi, són ells que s'aproparan a mi per al meu ministeri i estaran

davant meu a oferir-me el greix i la sang: oracle del Senyor Jahvé.

16 Ells entraran al meu Santuari i ells s'aproparan a la meva taula

per al meu ministeri i guardaran les meves observances. 17
1 quan

ells entraran per les portes de l'atri interior, es vestirán de robes

de lli, i no portaran al damunt res de llana, quan oficiaran a les por-

sacrificis al Temple (Lv. XVII, 8-12; serán encomanars ais sacerdots que en
Nm. XV, 13-15), romanent, pero, a temps passat s'havien decantat a la ido-

l'atri exterior. A poc apoc foren adme- latria, i que per aixó serán degradats

sos a exercir oficis secundaris al servei de llur dignitat. Les funcions própia-

dels sacerdots i levites; per exemple, ment sacerdotals del Temple nou serán

els gabaonites (los. IX, 27), els nati- reservades exclusivament ais descen-

neus (Esr. VIII, 20). En Pesdevenidor, dents de Sadoc, que es distingiren sem-
cap ofici del Temple no será confiat a pre per llur fidelitat al Senyor.
gent impura o que conservi els senti- 17-19-—En l'antigallei, el Pontífex,

ments pagans. el dia de l'Expiació, vestia túnica de lli

10-14. — Aquests oficis secundaris, (Lv. XVI, 4), que per la seva blancor
que fins ara exercien els incircumcisos, simbolitzava la puritat; per aixó els sa-
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tes de l'atri interior, i dins la Casa. 18 Al cap portaran mitres de lli,

í bragues de lli ais ronyons; i no es cenyiran res que provoqui la suor.
19

1 quan sortiran a l'atri exterior, a Tato exterior cap al poblé, es lle-

varan les vestidures amb qué han oficiat, i les desaran a les estances

del Santuari ; i vestirán altres robes, per tal de no santificar el poblé

amb llurs vestidures. 20No es rauran el cap ni deixaran créixer la

cabellera : portaran els caps tosos. 21
1 cap sacerdot no beurá vi, quan

haurá d'entrar a l'atri interior. 22 No prendran per muller ni vídua ni

dona repudiada ; sinó solament donzelles de la nissaga del casal d'Is-

rael ; la vídua, pero, que sigui vídua d'un sacerdot, podran prendre-la.

23 Ensenyaran el meu poblé a distingir entre el que és sant i el que és

profá, i li faran comprendre el que és impur i el que és pur. 24 En

els plets, ells s'aixecaran a jutjar segons el meu dret i jutjaran; ob-

servaran la meva llei i els meus estatuts tocant a totes les meves

solemnitats i santificaran els meus sábats.
25

1 no aniran prop del

cadáver d'un home, a sollar-se
;
pero podran sollar-se per un pare o

una mare o un fill o una filia, per un germá o una germana no casada.

28
1 després que s'haurá purificat, li serán comptats set dies ;

27
i, el dia

de la seva entrada al Santuari, a l'atri interior, per a oficiar en el meu

Santuari, oferirá el seu sacrifici peí pecat: oracle del Senyor Jahvé.

Censals dels sacerdots

28 Aquest será llur heretatge: jo sóc llur heretatge; i no els do-

nareu hisendes a Israel: jo sóc llur hisenda. 29 Les oblacions i els

22. Lv. xxi, 14. — 28, Nm. xvzzz, 20; Dt. xvm, 1.

cerdots del nou Temple no vestirán altra

roba. Aqüestes vestidures sagrades san-

tifiquen legalment, és a dir, confereixen

una puritat legal que obliga a abstenir-

se de moltes relacions socials. Compa-
reu Lv. XXI, 10. 12.

20. — Són dos senvals oposats de

dol(Is. XXII, 12; Ir. XVI, 6); la rao és

indicada en el v. 25, perqué tot contac-

te amb els morts solía legalment.

22. — Gairebé s'exigeix ais nous sa-

cerdots la santedat del matrimoni que
antigament s'exigia solament al ponti-

fex(Lv. XXI, 13. 14).

25-27 — En semblants casos el sim-
ple israelita, segons la Llei (Lv. XXI,
1-3; Nm. XIX, n-19) restava impur
durant set dies ; els sacerdots futurs ho
restaran dues setmanes, després de les

quals encara hauran d'oferir un sacri-

fici expiatori.

28-31. — Els sacerdots no posseiran

hisendes com les altres tribus ; Déu és

llur única riquesa, i dels fruits del cuite

exclusivament hauran de viure (Nm.
XVIII, 20; Dt. XIX. 10). Per ahabita-

cions, pero, els és concedit un territori

(XLV, 4. 5).
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sacrificis peí pecat i peí delicte, les menjaran ells, i tot quant será

consagrat per vot a Israel será d'ells.
30 Les primícies de tots els

primers fruits de tot, i tota ofrena de tot el que sigui que oferiu,

será deis sacerdots; i les primícies de les vostres móltes donareu al

sacerdot, per tal que reposi la benedicció damunt les vostres cases.

31 Res de mort o especejat, tant si és d'ocells com de bestiar, no ho

menjaran els sacerdots.

POSSESSIONS DELS SACERDOTS I LEVITES

(C. XLV.) 1
l quan us partireu a sort la térra en possessió, se-

parareu com a ofrena a Jahvé una porció santa de la térra, de la

llargária de vint-i-cinc mil colzades i de Famplária de vint mil; será

santa per tot el voltant del seu terme. 2
1 hi haurá d'ella per al San-

tuari cinc-centes colzades per cinc-centes, en quadrat per tot el vol-

tant; i cinquanta colzades al voltant, com a espai lliure seu. S
I,

d'aquesta extensió, amidarás vint-i-cinc mil colzades de llargária per

deu mil d'amplária, i és allí que hi haurá el Santuari, el Sant deis

Sants. 4Aquesta porció santa de la térra será per ais sacerdots, minis-

tres del Santuari, que s'acosten per servir Jahvé; será un lloc

per a llurs cases i un terme sant per al Santuari. 5
I vint-i-cinc mil

colzades de llargária i deu mil d'amplária serán per ais levites, servi-

dors de la Casa, com a ciutats on habitar.

30, Ex. xxii, 29

1-5. — Abans de comentar la nova
distribució de la Terra Santa, Ezequiel

en reserva una part rectangular al vol-

tant del Santuari per ais sacerdots i le-

vites, protegida a orient i a ponent per les

possessions del príncep. El Temple será

completament isolat de tot el món pro-

fá, rodejat de les habitacions sacerdo-

tals, entre les quals i el Temple encara

interposa un espai lliure (v. 2) no habi-

tat ni cultivat. Si tota l'área del Temple
fou anomenada «Sant deis Sants »(XL1II,

12), aquest territori levític circumdant

será el « Sancta ». La ciutat será sepa-

rada del Temple per tot el territori

levític ; i no será la ciutat del príncep o
d'una sola tribu, com era la Jerusalem

.—31, Lv. xxu, S.

histórica, sinó de tota la nació. És
cert, dones, que el vaticini d'Ezequiel

és simbólic, i que prescindeix de la

geografía histórica.

El text hebreu omet en aquesta perí-

cope el nom de la mida; solament en el

v. 2b insereix expressament colzades.

Admetem aquesta mida per a tots els

cinc versets ; car no és probable que
en una mateixa descripció s'emprin mi-
des diferents.

1.

—

Vint mil; aquesta llicó deis Se-

tanta sembla preferible per raó deis v. 3

i 5, que subdivideixen aquella extensió

en dues llenques iguals de deu mil. Amb
tot, la versió siríaca i llatina retenen el

text hebreu, que llegeix deu mil.
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POSSESSIONS I CENSALS DEL PRIKCEP

6
i per a possessió de la ciutat destinaran cinc mil colzades d'amplá-

ria per vint-i-cinc mil de llargária, parallelament a la porció sagrada;

será per a tota la casa d'Israel.
7Per al príncep en reservareu a Tuna

i l'altra banda de la porció sagrada i de la possessió de la ciutat, pa-

raHelament a la porció sagrada i a la possessió de la ciutat, en direcció

de mar cap a mar i en direcció d'orient cap a orient, de la llargária

corresponent a cadascuna de les porcions des de la frontera de ponent

a la de llevant. 8 Aquesta será la seva possessió de térra a Israel ; i els

meus princeps no oprimirán més el meu poblé; ans distribuirán la

térra a la casa d'Israel, segons les seves tribus.
9 Aixó diu el Senyor

Jahvé: Ja n'hi ha prou, princeps d'Israel! Deposeu la violencia i la

rapinya, practiqueu el dret i la justicia, lleveu les vostres confisca-

cions del meu poblé: oracle del Senyor Jahvé.
10 Tingueu unes ba-

lances justes, un efá just i un bat just.
n L'efá i el bat siguin d'una

mateixa mesura, de manera que el bat contingui un desé de l'homer,

i l'efá un desé de l'homer; Uur mesura sigui segons l'homer. 12
1 el

sicle tingui vint gueres. I vint sicles i vint-i-cint sicles i quinze si-

cles faran per a vosaltres una mina. 13
1 aqüestes són les ofrenes que

oferireu : un sisé d'un efá per cada homer de forment, i un sisé d'un

efá per cada homer d'ordi.
14 Regla per a 1'oli, peral bat del'oli:

un desé d'un bat per cada cor (que és igual a un homer de deu bats,

car deu bats fan un homer). 15
I un marrá del ramat per cada dos-cents

de les pastures grasses d'Israel será ofert en les oblacions, en els ho-

locaustos, en els sacrificis pacífics, com a propiciació per a ells: oracle

12, Ex. xxx, 13; Lv. xxvir, 25; Nm. ra. 47.

7.

—

De mar a mar... d'orient a orient: l'homer; en equivaléncies modernes,
més ciar, al llarg del mar (ponent) i al tots dos contenen 36*4 litres. L'efá era

llarg del cantó oriental (el curs del Jor- mesura per a árids, el bat per a líquids.

da i Mar Mort). L'amplária no és indi- 12. —El sicle pesava uns 14*56 gr., i

cada en xifres : pero s'entén des de la equivalía a unes tres pessetes. Una
porció sagrada fins al mar i fins al Jordá güera pesava 0^27 gr. Les tres subdi-

respectivament. visions de la mina (20 -f- 25 -f- 15 si-

10-11. — L'efá i el bat teñen la ma- cíes) volen impedir tot frau en qualse-

teixa capacitat, és a dir, un desé de vol pes o moneda emprada.
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del Senyor Jahvé. 16 Tot el poblé de la térra será obligat a aquesta

ofrena per al príncep d'Israel.
17 El príncep, pero, s'encarregará

deis holocaustos i oblacions i libacions en les solemnitats, en les

noves llunes i en els sábats ; en totes les solemnitats de la casa d'Is-

rael, ell proveirá al sacrifici peí pecat i a les oblacions i ais holocaus-

tos i ais sacrificis pacífics, per a íer propiciació per a la casa d'Israel.

Les festes anyals

18 Aixó diu el Senyor Jahvé:' El primer mes, el primer dia del

mes, prendrás un jónec sense tara de la bouada i farás l'expiació

del Santuari. 19
1 el sacerdot prendrá sang del sacrifici peí pecat

i en posará ais muntants de la Casa i ais quatre angles del quadrat

de Faltar i al muntant de la porta de Tatri interior. 20
1 el mateix

farás al seté del mes per a qui hagi pecat per error i per simplicitat,

i fareu propiciació per a la Casa. 21 El primer mes, el dia catorzé del

mes será per a vosaltres la Pasqua, festa d'una setmana de dies;

es menjará pa alís.
22

1 aquell dia el príncep oferirá per ell i per

tot el poblé de la térra un jónec en sacrifici peí pecat; 23
i durant

els set dies de la festa oferirá en holocaust a Jahvé set jónecs i set

marrans, sense tara, cadascun deis set dies; i en sacrifici peí pecat

un boc de cabres cada dia.
24

1 com a oblació oferirá un efá per

jónec i un efá per marrá i un hin d'oli per efá.

25 El mes seté, el dia quinzé del mes, fará per la solemnitat com

durant aquells set dies : aixi tocant al sacrifici peí pecat, com tocant

a Tholocaust, a l'oblació i a Toli.

Els sábats i les noves llunes

(C. XLVI.) 1 Aixó diu el Senyor Jahvé : La porta de l'atri interior,

que mira a orient, restará tancada durant els sis dies feiners; pero el

18.—Ezequiel fa comencar l'any per de celebrar la festa de l'Expiació el deu
una festa d'expiació, que s'ha de re- del mes seté o Tischri (vegeu Lv.
petir set dies després. Els Setanta XXIII, 27-32).
llegeixen en el segon cas: el primer del 25.—Es tracta de la solemnitat deis

messeté, volentprobablementacostar-ho Tabernacles. Vegeu Lv. XXIII, 33-43.
a les prescripcions de la Llei, que mana
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dia del sábat será oberta i el dia de la nova lluna será oberta. 2
1 el

príncep entrará des de fora al vestíbul de la porta i s'aturará prop

del muntant de la porta, mentre els sacerdots faran el seu holocaust

i els seus sacrificis pacífics. I adorará sobre el llindar de la porta

i sortirá; i la porta no será tancada fins al vespre. 3
I el poblé de

la térra adorará a Tentrada d'aquesta porta, els sábats i les noves

llunes, a la fac de Jahvé. 4
I aquest será l'holocaust que el príncep

oferirá a Jahvé : el dia del sábat, sis anyells sense tara i un marrá

sense tara; 5
i com a oblació, un efá peí marrá; i pels anyells, el que

donará la seva má i un hin per cada efá.
6
I el dia de la nova lluna,

un jónec sense tara de la bouada, i sis anyells i un marrá, sense tara;

7 com a oblació oferirá un efá per jónec i un efá peí marrá; quant

ais anyells, segons que haurá arribat la seva má; i un hin d'oli per

cada efá.

Diversos ritus del Temple

8
I quan el príncep hagi d'entrar, entrará peí vestíbul de la porta,

i peí mateix camí sortirá.
9 Pero el poblé de la térra, quan entrará a

la fac. de Jahvé en les solemnitats : qui entri a adorar per la porta

septentrional, que surti per la porta de migdia, i qui entri per la

porta de migdia, que surti per la porta septentrional; que no torni

per la mateixa porta per on ha entrat, sinó que sortirá per la d'en-

front. 10
1 el príncep entrará enmig d'ells, quan entrin, i sortirá quan

surtin.
11

1 en les festes i solemnitats es fará l'oblació d'un efá per

jónec i d'un efá per marrá; quant ais anyells, el que donará la seva

má; i un hin d'oli per cada efá.

12
1 quan el príncep fará a Jahvé una ofrena voluntária, holocaust

o sacrifici pacífic, ofrena voluntária a Jahvé, li será oberta la porta

que mira a orient, i fará el seu holocaust i el seu sacrifici pacífic,

8-10.—Semblen prescripcions desti- festius restava tot el dia oberta; aquí és

nades a regular dins el Temple el gran tancada tot seguit d'acabat el sacrifici,

concurs de gent per les festes anyals. per tractar-se d'un acte privat del prín-

12.—Es tracta de la porta oriental cep.

interior (vegeu XLIV, 1-3); els dies
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com fa el dia de sábat; i sortirá i la porta será tancada en haver

ell sortit.

13
1 cada dia oferirás a Jahvé en holocaust un anyell de l'anyada,

sense tara; cada matí l'oferirás.
14

1 amb ell oferirás com a oblació

cada matí un sisé d'efá i un tere, d'hin d'oli per aspergir la flor

de fariña, com a oblació a Jahvé; és aquest un estatut etern i per

sempre. 15
1 será ofert l'anyell i Poblado i l'oli cada matí com a

holocaust etern.

16 Aix6 diu el Senyor Jahvé: Si el príncep fa un present a algún

deis seus filis, heretatge deis seus filis será, i el posseiran com un he-

retatge. 17 Per contra, quan del seu heretatge fa un present a algún

deis seus servents, será d'aquest fins a l'any jubilar, que tornará al prín-

cep: el seu heretatge pertany ais seus filis.
18

1 el príncep no pren-

drá res de Fheretatge del poblé, foragitant-lo de llur possessió; ans

de la seva propia possessió fará hereus els seus filis, per tal que

ningú del meu poblé no sigui apartat de la seva possessió.

19
1 em féu entrar per l'entrada del costat de la porta a les estances

del Santuari destinades ais sacerdots, que miraven al nord; pero heus

aquí que al fons hi havia un indret que donava a ponent. 20
1 em

digué : Aquest és el lloc on els sacerdots bullirán els sacrificis peí

delicte i peí pecat, on couran les oblacions; per tal que no ho treguin

a l'atri exterior i el poblé resti santificat.
21

1 em féu sortir a l'atri ex-

terior i em féu passar cap ais quatre cantons de l'atri; i heus aquí

que hi havia un atri a cada cantó de l'atri.
22 Ais quatre cantons de

l'atri hi havia uns atris closos, de quaranta colzades de Uargária per

trenta d'amplária; els quatre eren de les mateixes dimensions. 23
1,

entorn d'ells, un mur rodejava els quatre atris; i sota el mur, tot en-

torn, hi havia cuines. 24
1 em digué: Aquesta és la casa de les cui-

nes, on couran els ministres de la Casa els sacrificis del poblé.

1 3- 1 5 .
— El text hebreu que retenim

refereix el manament a tot el poblé,

que haurá de proveir al sacrifici quoti-

26-ANTíC TBSTAMENT IX

díá. Les versions grega, siríaca í llatina

llegeixen en tercera persona singular,

referint-ho encara al príncep.
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C) La NOVA DISTR1BUC1Ó DE LA TERRA d'ÍSRAEL :

L'aigua que brollará del Temple ho vivificará tot

(C. XLVII.) *I em féu tornar a la porta de la Casa, i heus aquí

que brollava aigua de sota el llindar de la Casa cap a orient; car la

Casa mirava a orient; i les aigües davallaven de sota, del costat dret

de la Casa, a migdia de 1'altar. *I em féu sortir peí camí de la porta

septentrional i em féu voltar per fora de la porta exterior que mira

camí de llevant; i heus aquí que les aigües corrien del costat dret.

8
I quan el personatge sortí cap a llevant, tenia un cordill a la má, i

amida mil colzades, i em féu passar per l'aigua: hi havia aigua fins al

turmell. 4
I amida altres mil colzades, i em féu passar per Taigua:

aigua fins a genolls; n'amidá mil més i em féu passar: aigua fins

a cintura. 6
I n'amidá mil més: era un riu que no vaig poder pas-

sar, car les aigües havien crescut fins a haver-hi de nedar: un riu

que no es podia passar. *I em digué: ¿Has vist, fill de l'home?

I em féu tornar a la vora del riu.
7
I en tornar-hi, heus aquí,

a la vora del riu, una arbreda atapei'da a Tuna banda i a l'altra.

8
I em digué: Aqüestes aigües brollen cap al districte oriental

i - 1 2 .— Un riu d'aigua sanitosa bro-

llará de l'interior del Santuari cap a les

mefítiques planes del Mar Mort, que
vivificará. ¿S'ha inspirat Ezequiel en

el torrent de Cedrón, que, passant sota

la muntanya del Temple, va aperdre's

al Mar Mort? ¿O potser en la famosa
font de Siloé, que neix sota el Temple?
Poc importa ; car el Profeta es preo-

cupa solament del sentit simbólic. Ell

anuncia que en els temps messiánics un
riu de gracia i benedicció divina brolla-

rá del centre de la nova Teocrácia i,

difonent-se per tot el món, vivifica-

rá la humanitat espiritualment morta.

Aquest slmbol de les aigües divines es

troba sovint en els profetes (Is. XII,

3; XXXV, 6-7; Ir. II, 13; Zach.

XIII, 1). Jesucrist s'ha identificat amb
aquesta aigua de vida, quan digué a la

Samaritana (lo. IV, 13-14): «Qui beurá

de l'aigua que jo li donaré no tindrá set

mai més, sino que l'aigua que joli dona-
ré esdevindrá en ell font d'aigua brollant

per a vida eterna » ; i quan en la festa

deis Tabernacles, davant la turba que

acompanyava el sacerdot ambl'ámfora
d'aigua de Siloé, exclamava (lo. VII,

37-39): «Si algú sedeja, vingui a mi,

i begui el qui creu en mi. Segons que ha

dit l'Escriptura: rius d'aigua viva brolla-

ran de les seves entranyes». I ho explica

l'evangelista : « Aixó deia de l'Esperit,

que havien de rebre els qui creguessin

en ell ; car encara l'Esperit no era (ma-
nifestat), perqué Jesús encara no havia

estat glorificat». És, dones, anunciada

l'efusió de l'Esperit Sant sobre tots els

fidels, que en el baptisme i la confirma-

do el rebran ádhuc visiblement (vegeu

Act. II
;
X, 44-46 ;

XIX, 1-6).
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i davallen al desert i desemboquen a la mar; a la mar entraran, i les

aigües n'esdevindran sanitoses. 9
I s'escaurá que tota ánima vivent

que es mou, arreu on entraran els rius, viurá; i el peix será molt

abundós, perqué hi hauran arribat aqüestes aigües, i les aigües

serán sanitoses, i tota cosa viurá, fins on arribi el riu.
10

1 a les

seves ribes s'aturaran els pescadors; d'En-gaddí fins a En-eglaim

hi haurá una estesa de xarxes. I per la seva varietat hi haurá peix

com n'hi ha a la gran mar, una multitud infinita.
11 Pero els seus

aiguamolls i les seves llacunes no esdevindran sanitosos; car són

donats a la sal.
12

1 a les vores del riu, a Tuna banda i a l'altra, crei-

xerá tota mena d'arbre de fruit mengívol; no es marcirá el seu fullam

i no mancará el seu fruit. Tots els mesos donaran fruits primerencs,

car llurs aigües brollen del Santuari; i llurs fruits serán per a menjar

i llurs fulles per a remei.

Les fronteres d'Israel

13 Aixó diu el Senyor Jahvé: Aqüestes són les fronteres que pos-

seireu de la térra, entre les dotze tribus d'Israel
; Josep tindrá dues

porcions. 14
1 en posseireu tant els uns com els altres, de la térra

que amb la meva má aixecada vaig jurar de donar ais vostres pares ; i

aquesta térra us escaurá en heretatge. 16
1 aqüestes són les fronteres

de la térra : al nord, de la gran mar, cap a Hetlon fins a Sedad

:

16 Hamat, Berota, Sibraim, entre la frontera de Damasc i la frontera

10. — En-gaddi i En-eglaim, situats a

la vora occidental del Mar Mort.
12. — Vegeu Gn: II, 9; Ps. I, 3;

Apoc. XXII, 2. La humanitat redimi-

da retrobará ja en aquesta vida el para-

dís i l'arbre prodigios que li guarirá to-

tes les malalties espirituals.
'

13-20. — Les fronteres del nou Is-

rael. Alguns noms topográfics són
d'identificació problemática. Hetlon,

1'actual Adlun, entre Tir i Sidon; S$-

dad, Saradi
; Hamat, el límit sud d'a-

quest territori, dins la conca de l'Oron-
tes

; Berota, ciutat que ocupa David
(II Sm. VIII, 8); Sibraim, el Kirbet

Sanbariye, a la Celesíria
;

Hat^er-

Enon, a orient de Bánias; Tamar, la

moderna Kurnub al S.O.E. del Mar
Mort; Meribbot- Cades (vegeu Nm. XX-
XXVII, 14) al S.O.E. de Tamar; el

Torrent d'Egipte, avui uadi-el-Arisch.

Les quatre fronteres són, dones : al

nord, des d'Hetlon, a la costa de la

Mediterránia, fins al territori de Damasc;
a orient, el curs del Jordá fins al sud
del Mar Mort ; a migdia, des de Cades-
Torrent d'Egipte fins a la Mediterrá-

nia ; a ponent, la Mediterránia fins a

Hetlon.
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d'Hamat; Hatzer-Ticon, que és a la frontera de l'Hauran. 17
1 així,

la frontera des de la Mar fins a Hatzer-Enon será la frontera de Da-

masc, al nord, i la frontera d'Hamat, al nord; aquest és el costat sep-

tentrional. 18 El costat d'orient, entre l'Hauran i Damasc i entre

Galaad i la térra d'Israel, será el Jordá, amidareu des d'aquesta

frontera i dellá la mar oriental fins a Tamar ; aquest será el costat

oriental. 19 El costat del sud, a migdia, será de Tamar fins a les ai-

gües de Meribbot-Cades, cap al Torrent i fins a la gran mar; aquest

és el costat sud, al migdia. 20
1 el costat d'occident será la gran mar,

des d'aquella frontera fins al davant, fins que s'entra a Hamat ; tal

será el costat d'occident.

21
1 us dividireu la térra aquesta segons les tribus d'Israel;

22
i us la

sortejareu per posseir-la, vosaltres i els estrangers que resideixen en-

tre vosaltres i hagin engendrat filis entre vosaltres. Aquests, els tin-

dreu com a nadius entre els filis d'Israel; amb vosaltres sortejaran les

possessions, enmig de les tribus d'Israel.
23 En qualsevulla tribu

on resideix l'estranger, allí li donareu el seu heretatge: oracle del

Senyor Jahvé.

Set tribus heretaran al nord del Santuari

(C. XLVIII.) 1
1 aquests són els noms de les tribus des de l'ex-

trem septentrional, seguint el camí d'Hetlon, que duu a Hamat fins a

Hatzer-Enon, deixant al nord la frontera de Damasc i vorejant Hamat:

des del costat oriental fins a la mar: Dan, una part.
2
I fronte-

rejant amb Dan, des del costat oriental fins al costat de la mar:

22. — Segons la Llei, els estrangers

no podien adquirir hisendes en térra

d'Israel sinó a la tercera generació i

després d'acceptar la circumcisió (Lv.

XIX, 34; Dt. XXIII, 7-8). Ezequiel

mitiga aquesta llei a favor deis estran-

gers : tots els qui hagin format familia

a Israel serán equiparais ais israelites,

sense dir un mot de la circumcisió.

1-7. — Aquesta distribució prescin-

deix de l'antiga divisió. La ciutat san-

ta és situada al centre del regne, amb
el seu territori independent del de les

dotze tribus, les quals es repartirán el

territori en faixes iguals i paral-leles, que
van des de la Mar Mediterráñia al Jor-

dá, collocant a l'extrem nord i sud les

tribus descendents de les esclaves Bala

i Zelfa, o sigui Dan i Aser al nord,

Neftalí i Gad al sud ; i reservant els

llocs propers al territori sagrat a les

tribus descendents de Raquel i Lia. Es
confirma altra vegada que Ezequiel pro-

cedeix per raons de simbolisme, no per

raons históriques ni geográfiques.
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Aser, una part.
3
I fronterejant amb Aser, des del costat oriental

fins al costat de la mar: Neftalí, una part.
4
I fronterejant amb

Neftalí, des del costat oriental fins al costat de la mar : Manassés, una

part.
5
1 fronterejant amb Manassés, des del costat oriental fins al

costat de la mar: Efraím, una part. C
I fronterejant amb Efraüm,

des del costat oriental fins al costat de la mar: Rubén, una part.
7
I

fronterejant amb Rubén, des del costat oriental fins al costat de la

mar: Judá, una part. 8
I fronterejant amb Judá, des del costat

oriental fins al costat de la mar, hi haurá una porció sagrada

que reservareu, de vint-i-cinc mil colzades d'amplária, i llarga com

una de les parts, des del costat oriental fins al costat de la mar;

i enmig d'ella hi haurá el Santuari. 9 La porció que reservareu

per a Jahvé tindrá vint-i-cinc mil colzades de llargária per deu mil

d'amplária.

Territori dels sacerdots i lev 1tes

10
1 aqüestes comprenen la porció santa dels sacerdots : vint-i-cinc

mil colzades de llargária al nord, deu mil d'amplária a ponent i deu

mil d'amplária a orient i vint-i-cinc mil de llargária a migdia; i al

mig hi haurá el Santuari de Jahvé. n Pertanyerá ais sacerdots con-

sagráis d'entre els filis de Sadoc, els quals guardaren les meves

observances i no s'esgarriaren quan s'esgarriaven els filis d'Israel,

com s'esgarriaren els levites.
12

1 els será reservada d'entre la porció

reservada de la térra, porció santíssima, fronterera amb la dels

levites.

13 També els levites, seguint la frontera dels sacerdots, tindran

vint-i-cinc mil colzades de llargária per deu mil d'amplária : les

dues llargáries serán de vint-i-cinc mil colzades i les dues am-

piarles de deu mil. 14
1 no en podran vendré res ni permutar, ni

transferir les primícies de la térra; car son consagrades a Jahvé.

8. — En tot el capítol del texthebreu lant de la zona lliure entorn del San-
i versions s'omet el nom de la mida tuari, empra les colzades ; no advertint
després de les xifres ; d'on alguns exe- altra cosa, hem d'entendre aquí la ma-
ltes insereixen colzades, d'altres canyes. teixa mida.
Pero el Profeta, en el c. XLV, 2 b , par-
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Territori de la Ciutat

15 Les cinc mil colzades que en ampiaría sobren de les vint-i-cinc

mil, serán un territori profá per a la ciutat, per a habitacions i

ravals ; la ciutat será al mig. 16
1 aqüestes són les seves dimensions :

costat del nord, quatre mil cinc-centes colzades ; costat de migdia,

quatre mil cinc-centes; costat de llevant, quatre mil cinc-centes;

costat de ponent, quatre mil cinc-centes. 17
1 els ravals de la ciutat

tindran: al nord, dues-centes cinquanta colzades; a migdia, dues-

centes cinquanta; a llevant, dues-centes cinquanta; i a ponent,

dues-centes cinquanta. 18
1 restaran en llargária, tot al llarg de la

porció santa, deu mil colzades a orient i deu mil a ponent, tot al llarg

de la porció santa; i els seus productes serán per a nodrir els treba-

lladors de la ciutat. 19
1 els treballadors de la ciutat serán treballa-

dors de totes les tribus d'Israel.
20 Tota sencera la porció reser-

vada és de vint-i-cinc mil colzades per vint-i-cinc mil ; un quart

d'aquesta porció santa formará la possessió de la ciutat.

Territori del príncep

21 El restant será del princep, a Tuna banda i Faltra de la porció

santa i de la possessió de la ciutat, enfront de les vint-i-cinc mil

colzades de la porció santa fins a la frontera oriental ; i a ponent,

enfront de les vint-i-cinc mil colzades fins al límit de la mar, paral-

lelament a les altres porcions, será també del príncep. I la por-

ció santa i el Santuari de la Casa serán al mig. 22
1 les possessions

deis levites i les possessions de la ciutat serán al mig del que per-

tany al príncep; el que hi ha entre la frontera de Judá i la frontera

de Benjamí, será del príncep.

15-20. — Vegeu XLV, 6. Els ver- esdevindrá una ciutat mare de tots

sets 19-20 suposen que la ciutat, se- els israelites, sense distinció de tri-

parada del Temple i de la cort reial, bus.
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Cinc tribus heretaran a migdia del Santuari

í3 Qaant a les tribus restants : des del costat oriental fins al costat

de la mar: Benjamí, una part.
24

1 fronterejant amb Benjamí, del

costat oriental fins al costat de la mar: Simeó, una part. 25
1 fron-

terejant amb Simeó, del costat oriental fins al costat de la mar: Issa-

car, una part.
26

1 fronterejant amb Issacar, del costat oriental fins

al costat de la mar: Zabuló, una part.
27

1 fronterejant amb Zabuló,

del costat oriental fins al costat de la mar: Gad, una part.
28

1

fronterejant amb Gad, del costat del sud, a migdia, la frontera

passará de Tamar fins a les aigües de Meribbot-Cades, seguint el

Torrent fins a la gran mar.

29 Aquesta és la térra que sortejareu en heretatge entre les tribus

d'Israel, i aqüestes les seves divisions: oracle del Senyor Jahvé.

Portes i periferia de la Ciutat

30
1 aqüestes serán les sortides déla ciutat: al costat del nord,

quatre mil cinc-centes colzades de mesura. 31
1 les portes de la

ciutat prendran nom de les tribus d'Israel ; tres portes al nord : una

porta de Rubén, una porta de Judá, una porta de Leví. 82 Al costat

oriental, quatre mil cinc-centes colzades i tres portes : una porta de

Josep, una porta de Benjamí, una porta de Dan. 33 Al costat de mig-

dia, quatre mil cinc-centes colzades de mesura, i hi haurá tres portes

:

una porta de Simeó, una porta d'Issacar, una porta de Zabuló. 34
1

al costat de la mar, quatre mil cinc-centes colzades i tres portes : una

porta de Gad, una porta d'Aser, una porta de Neftalí. 35 El contorn,

divuit mil colzades ; i el nom de la ciutat será des d'aquell dia

:

« Jahvé és allí ! »

.

30-35. — Sant Joan reprén aquesta en tota aquesta visió ha evitat de pro-
descripció de la celestial Jerusalem nunciar el nom de la Jerusalem histó-

(Apoc. XXI, 12-14), interpretant-la de rica, com a sollada per tantes idolatries,

la Ciutat fundada per Crist i els Após- li dona finalment el nom que li escaurá
tols; la qual cosa prova també el carác- en la nova Teocrácia, quan esdevindrá
ter messiánic de tota aquesta gran visió altra vegada, i en sentit encara més
d'Ezequiel.—Jahvé és allí! Ezequiel, que sublim, la ciutat benamada del Senyor.
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