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KNIHA MOUDROST
.

Kniha Moudrosti slove tato částka Písma sv. proto, že se v ní vyučuje pravé moudrosti, záležející
v poznání pravého Boha, varování se zlého a v činění dobrého.

Spisovatel představuje nejprve v úvodu (kap. 1—6.) i bohabojným i bezbožným spravedlnost Boží v tre
stání zlého a v odměňování dobrého, a vzbuzuje takto k milování n vyhledávání moudrosti.

S kap. 7. počíná teprve vlastně jednati o moudrosti, o jejím původu, přednosti a prospěšnosti, jakož toho
byl sám na sobě i na jiných zkusil, až do kap. 10.

Z toho ukazuje dále (kap. 11—19.) pošetilosť trestuhodnou modlářetví, odporného pravé moudrosti, a do

konává vyčítáním skutečných trestův, jakž se vyplnily zvláště na Egyptských, kteří byli modloslužebníci
a pravé ctitele Boží utiskovali.

Sepsána jest kniha ta původně jazykem řeckým, a pod jménem Šalomounovým (viz 9, 1.) bezpochyby
od některého nábožného a Bohem osvíceného muže uárodu židovského za času bratří Makabejských,
když mnozí, chtíce ujíti pronásledování bezbožného Antiocha, od zákona pravého Boha odpadli a k po

hanské moudrosti, tělu a rozkošem příliš hovící, a hnusné modloslužebnosti se naklonili.

Židé knihu tu za Bohem zjevenou neuznávají; v sv. církvi držena za takovou po všecky věky a potvrzeno
tak i problášeno svatým všeobecným sněmem Tridentským.

KAPITOLAI.
Správcové a pání mají k Bohu míti oprostnou spřímnost. — Bůh neuávidi leti,

reptání, utrhání, a jiných nespraredlivých skatkův.

1. Milujte spravedlnost, vy, kteříž soudíte zemi. Smýšlejte
o Hospodinu v dobrotě,* a v sprostnosti srdce hledejte ho:

2. nebo nalezen bývá od těch, kteříž ho nepokoužejí:* a
zjevuje ae těm, kteříž víra mají v něho.

3. Převrácená pak myšlení odlučují od Boha: ale zkušená
moc [jeho] treace nemoudré.*

4. Nebo v zlovolnou duši nevejde moudrosť, ani bydliti
bade v těle, které poddáno jest hříchům.“

5. Svatý zajisté duch kázně utíká přede lstí“ a vzdaluje
se od myšlení, kteráž jsou bez rozamu,“ a vypuzen bývá od
přicházející nepravosti.

6. Dobrotivý jest alce duch moudrosti, ale nevysvobodí

KAPITOLA L

* t. j. dobře; e dobrým. srdcem na něj myslete představujíce al jej
eo odplatitele ctnosti a mstitele hříchu

-= +6 |. nověřícev něho,a urážejícejej práboyš3 Anebo: Pokoušená mor (Bolí) tresce
* t j. kdož otročí hříchn,nechápajíooudrovti.Plikož náklonnostem

jejich odporuje; tudiž ji alehčaji a zavrhují.
3 ©.j. pokrytstvím Hdí, kteří zevnítř se k Bohu přiznávají, bez

božným životem Jej však zaplrají.
S £ j. nerozumných, nestaysiných, hříšných; tehdáš totiž, když v ně

mysl svolí. (Bv. Aug.)

S zlolajch ze rtův jeho:" nebo Bůh jest svědek ledví jeho,“ a
jest pravdivý zpytatel srdce jeho, a posluchač řeči jeho.

7. Nebo duch Páně naplňuje okršlek zemé: a to, co všecko
udržuje,“ má známost hlasu jeho.'“

8. Protož kdo mluví nepravé věci, nemůže se tajiti aniž
ho mine soud trestající.

0. Nebo na myšlení bezbožníka tázáno bude: a hlas řečí
jeho přijde před Boha k trestání nepravosti jeho.

10. Nebo ucho horlivosti '* slyší všecko, a hluk reptání '*
nebude skryt.

11. Vystříhejtež se tedy reptání, kteréž nic neprospívá, a
Zdržte jazyk od utrhání, nebo řečtajná nepůjde na prázdno: '“
ústa pak lživá zabíjejí duší."“

12. Nehorletež o amrť bludem života svého,'* aniž uvozujte
(na sebe) zahynutí skutky rukou svých.

3 t. J. od trestu; dle dobrotivosti své k jiným nenechává zlolajcův
bez trestu, slo by byla dobrota k jednomu besprávím k drubémn.

* £. J. povědom jest těch nejtajnějších myšlení, žádostí a úmyslů
jeho; znamenej postup v řeči: ledví nejskrytější hnuti, ardco žádosti,
řeč 1 alova člověka známy jsou Boba,

9 t j. veškeren svět.
'* £ j. zna každé hlesnnti veškerého okresu zemského, nic ho není tajno.
" £ j. Boží, Boha horlicího za spravedinosť.
' £ j. reptání proti Bohu pro nastalě protivenství vůbec, zvláště pak

ml času Makabejských.t j. nezůstane bez trestu, pokud Jest zlá.
* © J. usmrouji, bříchem jí porážejí.
"5 £ j. neuvrhojte se v smrť věčnou za živa bříchem a nepravosti!
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18. Nebo Báh neučinil smrti, aniž se raduje v zahynutí
živých. (Řím. 5, 12.)

14. Stvořil zajísté všecko, aby (živo) bylo: a zdravé učinil
národy okršlku země:** a není v ních jedu záhubného, aní
pekelného království na zemi.'*

16. Nebo apravedlnoať ustavičná jest a nesmrtedlná.
16. Ale bezbožní rukama i řečmi přivolali ji:'* a majíce

ji za přítelkyni, hynou, a emlouvu činí s ní: nebo hodni jsou,
aby za podíl jí byli.'*

KAPITOLA II.

Bezbožní domaivajice we,Ze amrť všemu konec činí, rozkošoě a rozpostíle žijí ;
utlskoji nevinné, a sepominají, že člověk k vyššímu cíli Jest stvořen.

9. Žádný z nás nebuď prázden rozpostilosti naší:'* všude
pozůstavme znamení veselosti: nebo tenf jest díl náš, a ten
jest [náš] los.'*

10. Potlačme chudého spravedlivého, a nešetřme vdovy,
aniž se ostýchejme šedin starce mnohého věku.

11. I buď nám síla naše pravidlem epravedlnosti:'* neb
co nedostatečného jest, za nenžitečné se uznává.'*

12.'* Protož oklamejme spravedlivého, nebo neužitečný jest
nám, a protiví se skutkům naším, a vytýká nám přestoupení
zákona, a rozhlašuje o nás hříchy obcování našeho.

19. Udává, že má známost Boží, a synem Božím se nazývá.
14. Učinén jest nám k pohanění myšlení našich.'“
15. Těžko nám na něj i hleděti, nebo nesrovnává se s ji

nými život jeho, a jinaké jsou cesty jeho.'?
16. Za lehkomyslné počtení jame od něho, a vzdaluje se

cest naších jako nečístot,'* a blahoalaví konec spravedlivých,'*
a chlubí se, že má otce Boha.

17. Vizmež tedy, jsou-li řeči jeho pravé, a zkusme, co na
něj přijde, a zvěďme, jaký bude konec jeho.

18. Nebo jestliže jest pravý syn Boží, ochrání jej, a vy
svobodí jej z rukou protivníkův.

19. Potupou a trápením zkoušejme ho, abychom poznali
pokoru jeho, a zkusili trpělivost jeho.

20. K smrti nejobavnější odsudme ho: nebo tu bude po
znán z řečí svých.“**

21. Toto myslili, a bloudili: nebo oslepila ja zlost jejich.
22. A neznali tajemství Božích, aniž se nadáli mzdy spra

vedlnosti, aniž vzali v sond poctění duší svatých.*!
23. Bůh zajisté stvořil člověka neporušitelného,** a k obrazu

podobenství svého učinil jej.
24. Ale závistí dábla přišla amrť na okres země:
25. následují pak ho? ti, kteříž jsou s strany jeho.**

KAPITOLA TII.

Spravedivýců Báh neopouští; — bezbošné trestá ma tomto | na onom světě.elebi se pak čistole a vypravuje ee hanebnosť cizološstva.

1. Spravedlivých pak daše jsou v ruce Boží, a nedotkne
se jich muka smrtí.'

"1£, j. bezbožným zvláštní to rozkoší, míti soudruhy svých nepra
vosti; mnobý by neučinři sám, čeho se k vůlí společnosti dopouští ;
„mezi nestydatými stydí se nebýti nestydatým.“ (Sv. Aug.)

"? ten celý účel našeho živo
© |. právem naším bodiž sbraň; spravedlnosti. seč býti můžeme;

Jiného zákona nedbejme. (Mísí se tuzvlášť zákos Bolí, v. 12)o obrna.8o Ivozřátelymlnepoužívá.Takprvní
křesťané pro svou obnova, ze 1 zopříhely milovali, co blázní jmíni aopovržení byll. Viz však 6, 8.ad

" 12—20. Zovrabně so udávají úmysly Židův proti Kristu Pánu,
Je Církov ovatá za prorocké povašuje.

'* Kárá, bani všecky úmysly, rady a předsevzetí naje.
" £ J. nelíbí se nespravedlivým spravedinosf; „dobří mravy svými

miéky kárají mravy zlých.“ (8v. Aug. a Ambr.)
" £ j. obcovůní našeho, jako bychom nečisti byli.
'* 6; ) alibuje Jim odmény na věčnosti za to, co zde zlého trpil.
se £ J. byl-li v pravdě spravediiv anebo pokrytec, to pozná se s trpě

livosti a pokory jeho.
„ "E J. česť (řecky: „odměno“). jiš dá Bůh novinným za to, co zde

pro spravedlnosf byli utrpěli. Jinak: Nepovážili důstojnosf, v jaké stvořil
Bůh člověka, učlniv jej obrazem svým, aby proto so varovali hříchu.

pevně zavírail, zapečeťoval!hroby. (Mat.27, 66.) Řecky: Není navrácení 1 t J v neporušitelnosti, neamrtelnosti. Besbožol sice popírají člo
konce našeho, t. „konee, cíl žívota našeho nezvratně určen jest.“ věku nesmrtelnost, ale ta Jest mu přistvořena. Měl býti I dle těla

* dle řeck.: „skutečného, pravého dubra;“ nebo: „přítomných, no- nesmrtelným a účastníkem slávy Boží; ale závisti dábla sveden, upadl
dbajíce o bndonenosf nejiston.“ i v hřích a propadl smrti. (Tak dokázal sv. mudre, co 1, 13. byl řekl.)

* £ J. stvořených věcí, světa. w L J. dábla.
S © J. dokud mladi jeme: rychle, než mladosť ujde; též „statně“. % £ J. bezbožníci son stranníky diiblovými.
5 4. J. prve než mine jaro věku našeho. t. mladosf k požívání buj- KAPITOLA LL

nému náchylná. ' 6. J. smrť drahá, věčná; nebo aní smrť tělesná není jim tak trpká
'* t.j. nifddná rozkoš, kteráž byobom neokasili. aviť json sobě vědomi své spravedlnosti, a mají naději na věčnou od

1. Nebo řekli neprávě u sebe přemýšlejíce: „Krátký a
teskný jeat čas života našeho, a není občerstvení při konci'
člověka, aniž jest znám, kdo by se byl z pekel navrátil“

2. Nebo z ničehož“ narodili jsme se, a potom budeme,
jakobychom byli nebyli: nebo [jako] dým,jest dýchání v chří
pích našich a řeč jest jiskra z pobnuti srdce našeho: *“

9. kteráž když zhasne, popel bude tělo naše, a duch se
rozplyne jako lehký větýrek, a život náš pomine jako stopa
oblaku, a zmizí jako mlha, rozehnaná paprsky slunce, a po
tlačená horkostí jeho:

4. a jméno naše příjde časein vzapomenutí, a níkdo ne
zpomene na skutky naše.

5. Nebo stín pomíjející jest čas náš, a není navrácení po
skonání našem: proto Ze zapečetěno jest,“ a nikdo ge ne
vrací.

6. Pojdďtež tedy, a požívejme dobrých věcí, kteréž tu jsou,“
a užívejme tvorstva * jako v mladosti rychle.“

7. Drahým vínem a (vonnými) mastmi naplůme se: a ne
miň nás květ času.“

8. Ověnčujme ee růžemi, prve nežli svadnou: nižádná ne
buď louka, kteréžby nepřešla bujnosť naše.'?

'* Jinak: Dobré jest všecko na zemi (L Nojš. 1, 81)
" £t,j. nebylo toho původně a od atvoření; nýbrž přišlo to později,

když totiž pro hřích prvního člověka kletbě Hospodlnově podléblo
1 tvorstva. (1. Mojž. 8, 19.)

" L J. smrť; sami ji na se ovalili.
5 £ j. bezbožní hříšnými skutky svými smrti před časem r kořiať

padají, tak žijice, Jako by ona přítelkyní jimbyla laskavou, a chtěla
Jich ušetřiti „ostnem“ svým. Tak te v nepravostech svých,
Jako by byli smlonvn učinili se smrti, že jim dlonhého věku dopřeje.
Věak zasluhují pro tento svůj bez , převrácený žícot, aby touž
smrti pokůrání a k zaslovženému ifestu dopravení byli

KAPITOLA n.

5 ©Jj. není„dně odplaty za strasti tohoto života. Dlo řeck.: Není:léku proti sm:
2 £. Jj. jsko jů nevěrel nezněl zřejmě dosti hlas svědomí, ať nedím

o svědectví Plsem svatých. Jest vůbec celá řeč následující vzata z dst
tehdejších před dvěma tisíci let mndrákův, a Bohu žel! po všecken čas
až I nyní verdcl tak mnohých | křesťanů se ozývajici.

* Řecky: manč, náhodou, bez Božího fizení.
* dle řock.: Rozum, doch náš, jest pouhá Jiskra, dokavad se býbá

srdoe naše; 6 ním i on pomine,
* t j. navždy zavřena jest cesta k navrácení se z opobo světa. Staří
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2. Zdají se očím nemoudrých umírati,* a pokládá se vyjití
Jejích za trápení: *

B. a toto od nás odjití za vyhlazení:“ ale oni jsou v po
koji*

4. A jestliže před lidmi muky trpějí, naděje jejích jest
plna nesmrtelnosti.“

5. Maličko" byvše pokáráni, na mnoze dobře opatření bu
dou: nebo Bůh zkusil jich, a shledal, že jsou hodni jeho.

©. Jako zlato v pecí zkusil jich.“ a jako zápalnou oběť
přijal je,“ a časem bade ohled na ně.'*

7. Stkvíti se budou spravedliví,'" a jako jiskry ve třtí
probíbati se budou.'*

8 Souditi budou národy, a psnovatí mad lidmí.'* a nad
nimi kralovati bude Pán na věky. (1. Kor. G.2 Mat. 13, 43.)

9. Ti, kteří doufají v něho, porozuméjí pravdě: '“ a věrní
v inilování odpočinou v něm: '* nebo milost a pokoj jest vy
voleným jeho.

10. Ale bezbožní podle toho, co obmřšlelí, trestáni budon:
ti, kteří nedbali na spravedlivého, a od Pána odstoupili.

11. Nebo kdo zamítá moudrost a kázeň, nešťasten jest, a
prázdna '“ jest nadéje jejich, a práce [jejich] jest bez užitku
a díla jejich jsou marná.

12. Ženy jejich jsou nesmyslné,'" a velmi nešlechetní sy
nové jejich.'*

18. Zlořečeno jest plémě jejich; nebo šťastná jest ne
plodná,'" a nepoškyrněná, kteráž nepoznala lože s proviněním:budetmítiužitekvohledunadušesvatých: **

14. i kleštěnec,*' kterýž nepáchal rukama svýma nepravost,
aniž obmýšlel proti Bohu nešlechetných věcí:** nebo dána
mu bude za věrnost odměna výborná, a los v chrámě Božím**
nejvzácnější.

plata. O sr. mnčennicich di sv. Cyprisn: „Konee bolestem jejich neučí
nila muka, nýbrž sliva věčná,

3 © j. docela, tělem 1 duší.
5 £. J. vyjití z tohoto života ta bídné, nešťastné.
* t. J. roztříštění, nenapravitelné Jako u nádoby brmčené.
* 4 j. rěšném.
St ). důvěrná naděje jejich o nesmrtelnosti a životě věčném vy

plněna
+ 4 J. kratičký čas u přirovnání k věčné blaženosti.
S £ J. jako zlato rvobni se nezmaří, nýbrž tim více se leskne; tak

sv. mnčennici emrtí nezahynull, nýbrž pravé oslavy došli.
9 1. |. oni zeela v oběť zápalnou Bohbnse vzdali, vydavše těla ová

nejkrutějším mukás.
"9© J. včas bnduncl odplaty, v den soudný.
*6 4. j. slávou.

"29. Jj. blýštěti se budou mezi raonýmÍ jako jiskry a plamenv suebém třtí anebo ve strništi zapálené
134, j. kterýmž příkladem svým a etnostnl vůdel jsou k blaženosti.
544. j. zkusí, že věrný jeat v zaslíbenich.
S © j. naleznou odpočinuti dnšem svým, jakožto odměnu za věr

Bosf svou.
'* £ j. nevyplal se.
'" 4. Jj. buď Je v neprarostech následniíce, a nebo Je na nleh matice.
'e 4. j. již dle přísloví: „Nepadne Jablko daleko od stromn;“ pak

smutná sknšennat dotvrzujeo, te vychování, příklad a řečí bezbožných
rodičův dokořen kazí mladé dněšedítek, až pak dostihnou, ne-li předčí
v bezbožnosti oněch. Ten jest přirozený trest, ta Bobem usouzena kletba
ua bezbožno:ť takových rodičův.

" £ j. šfnatnější nad ně.
9 £. J. až jim budo odplačeno.
"L Jj. člověk neženatý, baz potomstva.
" Čístotu nejen v skutka, nýbrž i v myšlení zachovávati velí. Dí

pak, že myšlénky proti člatotě jsou proti Bohu, poněvadž Jemu toliko
známé jsou. „Jsonce všlckni chrámy Ducha evatého, strážnici jich po
stavme stydlivosí, aby ničemuž bečlstěmu a nesvatému vniknoutí ne
dala“ (Tortuil.:

W £ j. v nebi. (Zjev. 14, 4, 6. Isa. 66, 4. 5)

KAPITOLA IV. 6

15. Dobrých zajísté prací užitek jest slavný, a nevyvratný
jest kořen moudrosti.“*

16. Synové pak cizoložníkův hypouti budou,“* a plémě
z nepravého lože bude vyhlazeno.

17. A budou-li dlouhého života, za nic počtení budou, a
beze cti bude nejposlednější stáří jejich.

18. A pakli rychleji zemrou, nebudou míti naděje, ani
k sobě promluvení v den rozeznání."“

19. Nebo rodiny nepravé hrozné jest skonání.

KAPITOLA IV.

Jak prospěšné jest etnosf, a jakých trostůr se dostává bezbolným. ——Smrf
opravediivého bialená, nespravediivého pak nešťastná Jest.

1. Ó jak krásné jest čistotné plémě v stkvělosti:' nesmr
tedlná zajisté jest památka jeho: neboť i u Boha známé*
jest, 1 u lidi.

2. Když přítomno jest, následují ho: a když se vzdálí, žá
dají ho, a na věky korunované slaví vítězství, dobyvší od
platy bojův nepoškvrněných.*

3. Rozplozené pak bezbožníkův množství nebude užitečné,“
a cizoložná štípení nevpustí kořene hluboko, aniž položí stá
lého základu.

4. A bytby na čas v ratolestech pučilo, nejsouc pevné zalo
ženo, od větru zvikláno, a násilím větrův z kořene vyvráceno
bude.*

5. Polámány zajisté budou ratolesti nedospělé, a ovoce
jejich bude vneužitečné,a trpké k jídlu, a k ničemu se ne
hodí:“

6. nebo synové, kteříž rodí se z nešlechetného lože," jsou
svědkové nešlechetnosti proti rodičům pří otázání svém."

7. Spravedlivý pak, byl-liby před časem smrtí zachvácen,
v občerstvení bude.*

8. Nebo stáří ctihodné není ono dlouhověké, ani počtem
let měřené: nýbrž za šediny jest mysl člověka,

9. a za věk starý život nepoškvrněný.'“

% © Jj. Jistý Jest prospěch moudrého, bohabojného života, zvláště
v ohledu na věčnost, kdež ec etmosť nemine s bojnon odplstoa. —
„Mondrosť křesťanské kořenem čistoty, člstote pak, jako na vzájem,
matkou, ochranitelkou moudrosti.“

» $.j. Jestližebezbožnýchrodičůvsat Zona v říších následovatí,což | dále 17. 18. 19. se rozuměj.
* £.j. v den soudu,jestliže otoůvk jk Vnodletotich následovali

KAPITOLA IV.

* te.J. r etnosti nepoškvrněná. Řec : Lepší Jest neplodnosí v ctnosti,
nežil veliká rodina s hříchem.

t.j. rect. .
3 £ J. za bojorání o nepoškvrněnosí. Té etnosti, když přítomna Jest,

následují Iklé, vidonce ji na jiných; a kdyš vzdálena jest, žádostivi Jsou
ji; ta [ na věčnosti noste korunu, vítězství slaví nepoškvrněných bojo
vání, t. pro čistotu bojujíc a všeliká poknšení nečístá přemáhbajíe,ví
tězetví obdrží.

* t.j. jakkoliv četné by takové rodiny byly. nebudou stálé, nepo
trvají dlouho.

8 c. j. všelikými nehodamí stíháno, až pak dokofen vyhubeno bude.
* © j. udává důvod k předešlému: t jaký strom, takové ovoce; dítky

následujíce nešlechetnosť rodičův, zdby Jako nedozrslé ovoce bynou;
anebo hříšností rodičů se zárodem brzké emrti se rodí.

1 Vulg: nešlechetných snův. :
* t J. kdykoli tátáni jsou na rod svůj, I při soudu i mimo sond.
* t. j. občerstven, potěšen bude: nebude zarmoucen; fec.: v pokoji

bude; nelekne se.
1 6, j. ctihodný věk necení se dle počtu let, nýbrž dle moudrosti,

a dle nepoškyrněnosti života, a mů-lí člověk moudrost a novinnosí,
dosti dlouho živ a stár byl, byť sebo dříre zemřel.
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10. Líbě se Bohu učiněn jest (jeho) milým: a živ jsa mezi
hříšníky, přenesen jest.'!

11. Vytržen jest, aby zlosť '* nezměnila rozumu jeho, aneb
aby lest ** nepodvedla duše jeho.

12. Nebo mámenízhejřilosti zatemňuje dobré,'* a nestáloať
žádosti převrací mysl bezelstnou.'*

18. Dokonav v krátku, vyplnil časy mnohé: '“
14. zalíbllať se Bohu duše jeho: protož pospíšil, vyvésti

jej z prostředku nepravostí. Lidé pak vidouce, nesrozumělí
toma, aniž uložili toho v srdcích svých:

15. že milosť Boží a milosrdenství jest k svatým jeho a
ohled na vyvolené jeho.'"

16. Odsuzuje pak spravedlivý mrtvý živé bezbožné,'* a
mladosť rychleji skonaná dlouhý život nespravedlivého.'*

17. Uzří zajisté konec moudrého, a neporozumějí, co o uěm
umyslil Bůh, a proč jej ohradíl Pán.**

18. Uzří, a pohrdatí budou jim:*' ale Pán se jim. posmí
vati bude.

19. A budou potom padati beze cti, a v pohanění mezl
mrtvými na věky: nebo roztříští ty naduté bez hlasu,"“ a
pohne jimi od základu a docela bez útěchy budou: a budou
lkáti, a památka jejích zahyne.

20. Přijdou “* předěšení, na myali mojíce hříchy své, a
obviňovati je budou nepravosti jejích, proti nim se stavíce.

KAPITOLA V.

Marně, poněvadí pozdě, maříkati budon“.bezbožnicí sad sebou, — spravedilví

slavné odplaty dojdou ; nespravedlivé hrozné tresty zaztilmou,

1. Tehdy * státi budou spravedliví u veliké stálosti,* proti
těm, kteříž je sužovalí a kteřížodjímali * práce jejich.

2. Vidouce (to), budou se kormontiti bázní hroznou, a po
diví se náhlému a nenadálému spasení (jejich),

9. říkajíce sami u sebe, želíce,“ a úzkostí ducha lkajíce:

"! vlastně: že se zalíbil Bobu, zamiloval al je) Bůh; a že mezi hlš
níky žív byl, přesazen jesf, t. na onen svět k Bohn a spravedlivým
Jebo (k Žid. 11. 5.), kdešto není- nižádného hříchu.

"*t.j. zlé-přiklady, jak se zhusta déje.
» £ j. klamný lesk světa se svědnými rozkošemí svými.

"© j. kouzlo marnostisvětskýchtalkslopaje myd člověka,šelna
věčné dobré zapomíná, ani.sebo£ Jj. židostivosť hříšná, Jež semo amo zmítá srdcem člověka a
url Jeho převracuje.

'* £ f. dosti dloubo 2il, kdo žI dobře; kdo se varoval hříchu, a seč
byl. dobře činil.

" t.j. že milosť svoji Pa ku spravedlivým tím dokazuje, že jemaje péčí © ně dobře opatřu
'»£ j. etnostnýmdino
© J. tim Zeza krátký čas mlidí svébo k dokonalosti dospěl, kdežto

onen po mnohá léta věku svého v hříchn setrval a zatvrdil.
so ©J. v bezpečnosť nvedi, kdežto ani ntiskován nebude, aniž ne

bezpečí hříchunepodlehne.
v £ J. spravedlivým jako bláznem, jemnž ničehož neprospívá spra

vedinosť jeho.
" £ j. že ani hlásku novydají.
2 £ j. na onen svět.

KAPITOLA V.

"t. J. v den sondný.
3 £ J. důvěře.
* tj. kazili na světě. Sv. Augustin vykládá to na nespravedlivé

knížata a soudce, ježto mnohdy spravedlivé o Jejich pracné vydobytéJmění noprávně olapuji.
* ©J. nadarmo. „Pozdě uvěří n věčná muky, kdo u věčný život

věřítí nechtěl“ (Sv. Cyprian.)
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36 KAPITOLAV. 8

Toť jsou ti, kteří nám byll někdy ku posměchu, a za pří
sloví potupy.*

4 My nesmyslní, měli jsme život jejich za bláznovství, a
konec jejích za bezectný:

Ď. aj, jak jsou počtení mezí syny Boží, a mezi svatými
jest los jejich.

6. Zbloudili jeme tedy z cesty pravdy, a světlo spravedl
nosti nesvítilo nám: a slunce rozumnosti nevzešlo nám.

7. Ustali jame na cestě nepravostí a zahynutí“ a chodili
jsme po cestách neschodných, cesty pak l'áně neznali jsme.

8. Což nám prospěla pýcha? anebo co nám spomohla
chlouba s bohatstvím?

0. Pominulo to všecko jako stín.“ a jako posel, mimo běžící,
10. a jako lodí, kteráž přechází zdulou vodu: jejížto stopy,

když přejde, nelze nalézti. ani-stezky dna jejího-mezi vlnami:
11. anebo jako pták, kterýž: letí povětřím, jehožto cesty

nižádného znamení se nenalézá, ale toliko zvuk křídel, když
rozráží lehký vítr, a protrhuje povětří mocným šustem; hý
baje křídloma přeletí, a potom žádné znamení cesty jeho se
nenalérá :

-12. anebo jako když se vypustí střela k místu určitému,
rozdělené povětří ibned se zase sbíhá, tak že není znáti,
kudy šla:

13. tak i my zrodivše se ihned přestali jsme býti: a sice
nemůžeme žádného znamení ctnosti nkázati: ale v zlosti své

strávili jsme se.“
14. Tak mlavili v pekle ti, kteříž zhřešlli:
15. nebo naděje bezbožného jest jako pejří,“ od větru za

chvácené: a jako pěna tenoučká, vichřicí rozptýlená: a jako
dým větrem rozebnaný: a jako památka na hosta, kterýž
téhož dne odchází.

16. Spravedliví pak věčně živi budou, a u Pána jest od
plata jejich, a myšlení na ně u Nejvyššího.'9

17. Protož obdrží království slavné, a korunu ozdobnou
z ruky Páně:'! nebo pravicí svou zastře je. a ramenem sva
tým svým bade jich hájiti.

18. Vezme [zbrojné) odění horlivosť jeho,'* i obleče tvor
stvo '* v odění ku pomstě nad nepřátely.

19. Obleče se místo pancíře v spravedlnost, a vezme místo
lebky soud jístý.'

20. Vezme štít nepřemožitediný, pravost: '*
21. a zostří přísný hněv v kopí,'“ a bojovati bude s ním

okres zemé proti nesmyslným.

> V očích světa vždy považován byl a bnde život spravedlivých za
bliznovství a pošetilosf, ani totiž odřekče se věcí přítomných a vidi
telných, důvěru kladou v budoucí noviditelně. Tak jainl apoštolé za
oplice, Pavel za tlázna, i cám Kristno Pán za Samaritána. Viz Inalns 8, 15.

* t. j. nepravostl naše nám konočně k trestu s zahynutí byly. „Kázal
Jei, Hospodine, a tak Jest, že duch převricený sám sobě Jest trestem.“
(Sv. Ang.)

' rýh Kěípomijejícnosťvšech vezdejších věcí podobenstvímivůbecznámými.

* t J. protož jest to tolik, jako bychom byli nikdy anl na světě
nebyli.

* Jinak jako prach.
18© j. péče, prozřetelnost o ně.

14. J. po zmrtvýchvstání dozihnouna Sávy království nebeského, Ježto
je připravenojest od počátku svě2 £. j. hněv, nebo horilvá láska, netrpicl ublížítí vyvoleným svým.

nt, J. anděle, nebesa, zemi, oheň, vodn — mote I řeky.
+*£ j. kterého oklamati nelze.
" Řee.: svatost, pak 1 rovnosť práva; odplatí každému podle ekut

kův jeho.
t $, J. bez milosrdenství: ten hněv jako ostré kopí pronikne útroby

hříšných: poznání, jak urazili Boha, budo jim největší bolestí.

„rm
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9 KNIHA MOUDROSTÍ

22. Půjdou upřímo střely blcekův a z oblakův jako z dobře
nakřiveného laku oblakův vypuštění budou. a k cíli jistému
uhodí.

23. A od hněvu akalnatého '" vyslána budou veliká krapo
bití, rozlítí se proti nim voda mořská, a řeky se sběhnou
tyrdě.'*

24. Zdvíhne se proti nim vítr silný, a jako vichřice roz
mete je: a v poněť obrátí všecku zemí nopravoaťjejich, a ne
šlechetnosť (jejich) vyvrátí stolice mocných.'?

KAPITOLA VI.

Králové a soudoové mají míti na paměti, Ze oml táž od Boha souzeni budou.
Protož moedrosti hledati maji.

1. Lepší jest moudrosť nežli síla. a muž opatrný nežli
sílný.*

2. Protož slyšte králové, a rozumějte: učte se soudcové
(všech) končin zemé.*

8. Nachylte uší vy, kteříž vládnete nad množstvím, a libu
jete si v houfech národův:

4. nebo dána. jest vám moc ode Pána, a síla od Nejvyššího,
kterýž tázati se bude na skutky vaše, zpytovati bude my
šlení,*

Ď. poněvadž jsouce služebníci království jeho, nesondili
jste právě, aniž jste ostříhali zákona spravedlnosti, aniž podle
vůle Boží chodili jste :

6. hrozně a brzce ukáže se vám: nebo nejpřísnější soud
na těch, kteříž představení jsou, vykonán bode.

7. Chatrnému zajisté propůjčuje se milosrdenství:“ ale
mocní mocné muky trpěti budou: *

8. Nevyjmeť Bůh osoby nižádného, aniž se bude ostýchati
něčí velikosti: nebo malého | velikého on učinil, a jedno
stejně pečuje o všecky.“

9. Ale geilnějším silnější nastává trápení.?
10. K vám tedy, králové, jsou tyto mé řečí, abyste se na

učili moudrosti, a nevypadli.“
11. Nebo kteří ostříhati budou spravedlivých věcí spra

vedlivě, ospravedlnění budou: a kteří se naučí těm věcem,
naleznouť, co by odpověděli.?

12. Budtež tedy žádostiví řečí mých; milujte je, a budete
míti umění.'*

18. Jasnáť jest moudrost, a nikdy uevadne, a snadně spa
třína bývá od těch, kteříž jí hledají.

" t. J. jaka skála tvrdého, nejpřisnějšího.
'* © j. sllně se rozvodní a ty bezbožníky zatopí. Viz Lok. 31.
" ©j. pro bezpráví a spustne země, a zvrácena budou

království.
KAPITOLA VL

' Jako vůbeo celá kniha, tak I toto uvláží řečeno knižatům: Základ

net sice v moudrostis spravedlnosti,než v sílezovnitřnívojska a
9 Důkaz nemalý moudrosti jest slyšetí rady mondrých.
* Jako svrchovaná moo králňe Jest „z milosti Boží“, tak těž I Jemn

sa ni odpovědní jeon.
* ©J. přehlídá se mu něcopříčinou eprostnosti a neumělostí.
* t. J. přísně trestání bedou.

. 44. J. js král nad králi nemé se 00 bátí vznešenosti pozemské,
nýbrž dle své dobroty a spravedlnosti pečuje jak o vznešené tak
o sprosté, i přísně všecky bez rozdílu souditi bude.

3 €. |. soud, trest.
" t j. z dobrého oboování, nechbyborali: též: nevypadli z milosti

Boží, odplaty věčně.
" t J. milosti dosáhnon a budou míti, čím by se na soudu omluvili.

'9 t. J. moudrosť ve svěm stavu potřebnou.

Jj
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KAPITOLA VÍL. 10

M. Předchází ty, kdož jí jsou žádostivi, aby se jim prveukázala.'

ló. Kdo k ní na úsvitě bdíti bude,'* nebude [o ní velmi)
pracovati: nebo jí nalezne sedící u dveří avých.'*

16. Protož přemýšleti o ní, jest dokonalý rozum: a kdož
bdíti bude pro ní, brzo bezpečen bude.'“

17. Poněvadž ona obchází hledajíc těch, kdo jsou jí hodní,'*
a na cestách ukazuje se jim ochotné, a pří všelikém pře
myšlování potkává se s nimi '“

18. Nebo počátek její jest opravdová žádost umění.
19. Protož péče o umění jest láska (k níj: a láska (k ní)

jest ostříháníjejích přikázání: ostříhání pak přikázání [jejích]
jest dokonalá neporušenosť: '?

20. neporušenost pak působí, aby byl [človék] nejbližší
Bohu.'*

21. Žádost tedy moudrosti přivádí do království věčného.
22. Protož jestliže sobě zalibujete (panovnické) stolice a

berly, králové národův, milujte moudrost, abyste na věky
kralovali.

23. Milujte světlo moudrosti všickni, kteříž jste představení
lidem.

24. Co pak jest moudrost, a kterak jest učiněna,'* ozná
mím, a nezatajím před vámi tajemství Božích, ale od počátku
narození zkoumati budu, a vydám na světlo známost její, a
nepominu pravdy: **

25. aniž půjdu cestou s tím, kdo závistí chřadne: nebo
takový člověk nebude účasten moudrosti.

26. Množství pak moudrých jest zdraví okršlku země:*!
a král moudrý jest podpora lidu.

27. Protož přijměte umění skrze řeči mé, a prospějeť vám.

KAPITOLA VII.

Napominá k moudrosti, uvádě sebe samého za přiklad.

1. Jsem( sice i já smrtelný člověk, roven všechněm, a
z toho pozemčana,' kterýž první učiněn jest a v žívotě matky
utvořen jsem v tělo,

" Mondrosť, Bůh totiž ne svou milostí předehásí ty, kteříž jsou jí
židostiví, tak že 60 jím sama dříve objevuje, a jim žádosť a touhu po
sobě větěpuje. V tom průrě zileží mílosť předcházející, že Bůh sám
k srdci našemu přistupuje (Zjev. 3, 20.) a v něm touhu po sobě vatu
zuje. Proto I úrodí se osobně; rozuměj moudrost věčnou
nestvořenou, Syna Božího, od něhož pravá moudrosť člověka, záležející
v poznání Boha a v bázní Boží, jako pramoze ze zřídla 00 prýšti a teče.
(Jan 4, 14.—7, 38)

' £ j. kdo so záhy, bned z mládí o ní přičiní.
1 £ j. srov. Přial. 1, 20. 8, 84. 9, I. a d.

"aej. Deponě Jistotně ji dojde: „Neni šádosti spravedlivější nadžádosť moudrosti
» ej. kteří opravdově po ni touží.
' £. |, aby jim na cestě života toboto svým ovětlemsvítila a je k do

sažení pravého cílo vedla; moudře jednajíce v prospíváme.
W£. j. jak duše, tak těla, jivižto 6e ona v odměnu za věrné zachování

přikázání věčné moudrvsti uděluje. (Mat, 19, 17.) Řeo.: „potvrzení, po
Jištění nesmrtelnoati.“

' £, j. nepodobnější :
dobní jemn.“ (I. Jan 3,

» £ j. Jakýjest původjat
s £ j. prvního původu jejího.
+4!Moožatvím zajisté zachován bývá svět; tim šťnstnější

Jest, čim vlce moudrých lidí jest v něm, kteří chyby nemoudrých na
pravojí, | radou svou všecko k dobrému řídí.

zove se (budouci život) ukáže, budeme po

KAPITOLA VIL

* tj. z Adama. Posnd byla předmlova; počíná vynčovati knížata,
ukazuje, čím jsou.

=“ 11—2o
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11 KNIHA MOUDROSTÍ

2. včasu desíti měsíců shustl jsem v krvl z semene člo
věka a z příslušné rozkoše noční.

8. I já narodiv se přijal jsem obecné povětří, a padl jsem
na zem, podobně učiněnon,* a první hlas, podobný všechněm
vypustil jsem plakaje.

4. V plenkách vychován jsem, a s velikými starostmi.
5. Žádný zajisté z králův jiného počátku narození neměl;
C. Jelnostejný tedy jeat příchod všechněch do života, a

podobný odchod.
7. Protož žádal jsem, a dán jest mi smysl: a vzýval jsem

[Boba], a všel ve mne duch moudrosti;
8. a přednost jsem jí dal před královstvími * [a královské)

stolice a bohatství za nic jsem pokládal v poměru k ní.
9. Aniž jsem přirovnával k ní kamene drahého: nebo vše

liké zlato v poměru k ní jest písek drobný, a za bláto jiníno
bude stříbro proti ni.

10. Nad zdraví a krásu miloval jsem ji, a umíníl jsem za
světlo ji míti: nebo neuhasitedlné jest světlo její.

11. Spolu pak s ní přišlo mí všecko dobré. a nesčíslná
čest“ skrze ruce její.

12. A veselil jsem se ze všech věcí: nebo předcházela mne
ta moudrosť,* ač nevěděl jsem, že všech věcí jest matkou.“

13. Kteréžto beze lsti naučil jsem se, a bez závisti jí sdé
luji. aniž poctivosti* její ukrývám.

14. Nebo neskončeným“ pokladem jest lidem: jehožto kdož
užívají, účastni jsou přátelství Božího, pro dary umění jsouce
chváleni.*

15. Mně pak dal Bůb, (abych mohl) mluviti, jak smýšlím,
a prve mysliti, jak aluší o těch věcech, kteréž se inl dávají: '*
nebo on jest moudrosti vůdce, a napravovatel moudrých ;''

16. v ruce zajisté jeho jsme, i my, i řečí naše, | všecka
moudrost; i prací známosť a umění.

17. On zajisté dal mi toho, co jest, pravou známost: abych
znal spořádání okršlku země: i mocnost živlův,

18. počátek, a skonání, I prostředek časův,'? střídání obratů
(slunce "*]. a proménypočasí;

19. běh roku, a spořádání hvězd,
20. přirozenost živočichův, a zuřivosťt lítých zvířat: moc

větrův, i myšlení lidská; rozdíly křovin, I moci koření;
31. a cožkoli jest skrytého, a neviditelného,'* poznal jsem:

nebo všech věcí umělkyně vyučíla mne moudrost. '*

* £ J. týmě bidám poddanou; s pláčem předpovídá rozeňátko, v jaké
bidy upadlo.

* t J. řeo.: před berlamí královakými; mondrosti zde blavně bázeň
rozuměj.

* Řec.: nesčíslně bolí, bobatatví; jak světské tak duchovní, otnosti
totiž a milosti.

* © |. vodíe a spravujle mne v požívání štěstí mého.
5 £ Jj. že skrze ní se dosihne | česť | štěstí.
* Řec.: bohatství. Štědrým udělováním získáť el zásluhy, aby více

obdržel. (Sv. Aug.)
5 (. j. neryvažitediným, nehynoucím.
* £ J. udělnjíce jiným z pokladův Božích etí dosahují.

'* © Jj. ten dvojí dar, abych mohl i alovy Hidně a jasně vypověděti,
co myslím, i v duchu svém pojati myšlénky, důstojné daru moudrosti,
ml udělené. Řádně myslíti a řádně mluvití vrch jest moudrosti.

" £ j. Bíh Jest Jako dárcem moudrosti, tak | vůdcem, okazuje jak
Ji člověk používati má: i napravovatelem, ukazuje totiž chybujicím (ani
moudrý není bez chyby!), že chybíli, a Jak chybu napraviti mají.

9 © J. časn denního.

'2 £ J. přínejdelšímafota shoe dní." Řec.: skrytého i viditelného.
» tj. skrze věčnou, nestvořenou moudrosťfvšecky věci učiněnyjsou,

onaf jest pramenem vší stvořená moudrosti, té která se uděluje
člověku Duchem svatým, 00 Duchem moudrosti, a ktorou obzvláštné
k bobabojnosti obrátitl má.
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KAPITOLA VII, 12

22. Jest zajisté v ní doch rozumností.'© svatý, jediný,
mnohonásobný, pronikavý, výmluvný, hbitý, nezprzněný, jistý,
libý, milující dobré, ostrovtipný, jemuž nic nezbraňuje,'"
dobročinný,

23. vlídný, dobrotivý, stálý, jistý, bezpečný. všelikou moc
mající, všecko předvídající, a kterýž obsahuje všecky duchy: '*
rozumný, čistý, pronikavý.

24. Nebo nade všecky hbité věci hbitější jest inoudrosť:
dosahá pak všudy pro svou člstotu.

25. Jest zajisté dech moci Boží, a jest nějaký člstý vý
plynek jasnosti všemohoucího Boha: a protož nic zprzněného
do ní nevbíhá.

20. Nebo jest blesk světla věčného, a zrcadlo bez poškvrny
velebnosti Boží: a obraz dobrotivosti jeho.

2T. A jsouc jedna, všecko může: a sama v sobě trvajíc,'?
všecko obnovuje, a po národech přenáší se v duše svaté,
přátely Boží a proroky ustanovuje.

28. Žádného zajisté Bůh nemiluje, kromě toho, kdož s mou
drostí přebývá.

29. Jestil ona sličnější nad slunce, a nade všecko spořá
dání hvězd; přirovnáli se k světlu, okáže se býti přednější.

30. Nebo na jeho místo vstupuje noc, alé moudrosti ne
přemábá zlost.

KAPITOLAVII
Schválení moudrosti, I shatkův a užlikův jejich.

1. Dosahá tedy mocně od konce až do konce, a řídí všecko
I(bezně.

2. Tu jsem zamiloval, a vyhledával od mladosti své, a
hledal jsem vzíti ji sobě za nevěstu, a stal jsem se milov
níkem krágy její.

3. Urozenost její oslavuje, že spolu s Bohem obcování má: *
ano i všech věcí Pán zámiloval ji;

4. učitelkyně zajisté jest umění Božího, a vyvolitelkyně
skutkův jeho.“

5. A jestliže se bohatství žádá v [tomto] životě; což jest
bohatšího nad moudrost, kteráž všecko působí?

6. A pakli vtip co působí: kdož jest větším řemeslníkem
těch věcí, kteréž jsou, nežli ona?

7. A miluje-ll kdo apravedlnost:* práce její maji veliké
ctnosti: nebo střídmosti a opatrnosti vyučuje, a spravedlnosti
i sfle, nad něž ničehož užitečnějšího není lidem v životě.

8. A pakli kdo žádá mnohého umění, víť [ona] věci mi
nulé, a budoucích se dovtipuje: zná chytrosti řečí, a výklady
pobádek: znamení a zázraky zná prve nežli se stanou,“ i pří
činy časů a věků.

' ©j. v nestvořené mondrosti jest Duch svatý, kterýž jest původoem
vší svatosti, jediný v podstatě, mnobonásobný ve výkonech, pronikavý,
Jelikož proniká £ hlubiny Božství, stálý v přispívání, Jistý, an všelikou
pochybnosťzapusuje, ostrovtipný, totiž rozamem, mocí a důmyslem svým.

" £. J. všecko volně, o své vůli číniti.
" £ J všecky zkoumaje, an zkonmá | hlubokosť Boží.
"o© J. nikdy věkem nesoházejíc, a tedy sama nikdy žádného obno

vení nepotřebnjíc.
KAPITOLA VOL

' t. J. tim, že od Boha pochází (7, 26) oslavena jest nrozenosí její.
* Řeo.: Povědoma jest uměni Božího a Jest radou při skutelch jeho,

určajíc buď sama © sobě přímo, a nebo moudrosti lidem propůjčenou

všeliké skutky jejich, Jimlž vůli Boží dosti očiniti mají.t J. moudrosti práce, či účinky jsou následující ctnosti:
* £ J. domýšli se v čas z věcí minulých, Jaké budou míti v příštím

čase následky ; tak na př. Josef Egyptský: tak ! Kristus Pán od svých
žádá. (Mat. 18, 4 a 21, 3:. 23)k

hn L)all
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9. Umínil jsem tedy přivésti ji sobě k společnému obco
vání: věda, že se sdělí se mnou o dobré věcí * a že mi bude
promluvením “ v těžkomyslnosti a tesknosti mé.

10. Budu míti z ní slávu u zástupův,' a česť u starších,
ač jsa mladý:

11. a shledá se, že jsem ostrovtipný v soudu, a před oblí
čejem mocných podivuhodný budu, a očí knížat budou se mí
diviti:

12. když mmičetíbudu, očekávati na mne budou,“ a když
badou mlaviti. hledětí na mne budou.“ řečníti budu. položí
ruka na úsla svá.'“

13. Nadto budu míti skrze ni nesmrtelnost: a památku
věčnou těm, kteříž po mně budou, pozůstavím.

14. Spravovati budu lidi: a národové budou mi poddání.
15. Báti se mne budou slyšíce [o mně) králové hrozní:

v množství '* jmfn budu dobrým, a v boji udatným.'*
16. Vejda do domu svého odpočinu 3 ní: neboť nemá boř

kost obcování její, ani tesknosti bydlení s ní, ale veselosť a
radost.

17. To u sebe rozjímaje, a v srdci svém přemýšleje, že
v příbuzenství moudrosti jest nesmrtedlnosť,

18. a v přátelství jejím kochbání dobré, a v pracech rukou
jejích počestnosť bez nedostatku,'* a v rozmluvách jejích
moudrost, a vznešenost v účastenství řečí jejích: '“ obcházel
jsem hledaje, abych ji sobě pojal.

19. Byl jsem pak pachole vtipné, a dostal jsem duší dobrou.
20. A když jsem byl více dobrý, přišel jsem k tělu ne

poškvrněnému.'*
21. A jakž jsem zvěděl, že nemohu jinak býti zdrželívým,

lečby Báh dal. i tot byla moudrosť, věděti, čí to jest dar:
přistoupil jsem ku Pánu, a prosil jsem ho, a řekl jsem ze
všeho vnitra svého:

KAPITOLA IX.
Modlitba za moudrosf.

1. Bože otcův mých, a Pane milosrdenství, kterýž jsi učinil
všecky věci slovem svým,

2. a moudrostí svou ustanovil jsi člověka, aby panoval nad
tvorstvem, kteréž od tebe učiněno jest,

3. aby spravoval okršlek země v pravosti a spravedlnosti,
a vupřímosti srdce konal soud:

4. dej mi trůnu tvému přístojící moudrost, a nezamítejž
mne z (počtu) služebníkův svých:

5. nebo služebník tvůj jsem já, a syn služebnice tvé. člo
věk mdlý,' a kratičkého věku,' a příliš nedostatečný k po
rozumění soudu a právům.

st). B ze ork dav Jakoze zásobyvědyodlř toho, čehoml právě potřebno a prospěšno ba
*t]. m.
3 £ J. u obecného lida. Pvsnd prospěšnosť moodrosti pro jednotlivce

Uši; nyní co obelm jest učí.
* £ J. očekávati, žádati, abych mluvil
> ©J. promlavím-li, s pozorností ke mně pohlednou.
* £ j. byť bych sebe obšírněji řečníl, mlčky bndou poslonchati

" ej. u lidu.
'?*Moudrosť v radě a statnosť v boji dvě hlavní vlastnosti důstoj

něho krále.
WŘec.: zboží napomíjející, nebynoucí.
*: £€J. neodolstelná moc a velebnosť v řeči moudré.
"*£. Jj. prospívaje v moudrosti, získal jsem sí dar čistoty, bedlivé se

utřeže vší nečlaté rozkoše.
KAPITOLA IX.

* € Jj. velmi slabý. 8. Král. (8. 7. Žalm 110, 16)
* 12 let byl stár, když trůn nastoapli.
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KAPITOLA X. 4

6. Nebo byť kdo i dokonalým byl mezi syny lidskými ne
bude-li s ním moudrost tvá, za nic počten bude.

%. Ty jsi mne vyvolil za krále lidu svého, a za soudce
synův, i dcer svých;

S. a řekl jsi, abrch vzdělal chrám na hoře svaté tvé, a
oltář v městě obydlí tvého, ku podobenství stánku svatého
tvého, kterýž jsi připravil od počátku.

9. S tebou jest moudrost tvá, kteráž zná skutky tvé, jež
I přítomna byla tehda, když jsi tvořil okršlek země, a ví,
co líbezného jest očím tvým, a co pravého v přikázáních
tvých.

10. Sešliž ji s nebes svatých svých, a od stolice velebnosti
své, aby se mnou byla, a se mnou pracovala, a abych věděl,
co jest příjemného tobě;

11. neb ona vívšecko, a rozumí [všemu], a povede mne
v pracech mých opatrně, a ostříbati mne bude mocí svou.

12. A pak příjemní budou [tobě] skutkové moji, a říditi
budu lid tvůj spravedlivě, a budu hoden trůnu otce svého.

18. Nebo kdo z lidí bude moci věděti radu Boží? anebo

kdo bude moci se domysliti, co Bůh chce?
14. Myšlení zajisté lidí smrtedlných jsou bázlívá,* a nejistí

dámyslové naši.
15. Nebo tělo, kteréž porašení béře,“ obtěžuje duši, a ten

zemský příbytek dolů stlačuje mysl mnoho přemyšlující.
16. A sotva se dovtipujeme toho, co na zemi jest: a co

jest před očima, s prací nalézáme: to pak, co na nebi jest,
kdož vystihne?

17. a smysl tvůj kdož pozná? leč bys ty dal moudrost a
seslal s výsostí ducha svého svatého,

18. aby tak napraveny byly stezky těch, kteříž jsou na
zemi, a lidé se vyučili tomu, co se tobě libí.

19. Nebo moudrostí zachování jsou, kteřížkoli se líbili
tobě, Pane! od počátku.

KAPITOLA X.

Velebí mondrosť Boží příklady s události lidu Bošíbo.

1. Ta [moudrosť) toho, kterýž první stvořen jest od Boha,
otec okršlku země, když samojediný byl stvořen, ostříhala,'

2. a vyvedla ho z provinění jeho,* a dala mu moc, aby
panoval nade vším.

9. Od ní jakž odstoupil nespravedlivý [Kain] v hněvu svém,
skrze hněv vraždy bratrské zahynul;“

4. pro nějž“ když voda shladila zemi, zachovala ji zase
moudrosť, opovrženým dřevem“ spravedlivého (Noe) vládnouc.

3 4 j. pro nejistotu věcí vozdejších u všem klamu s pádu se obé
vajicích.
0 94 J. smrtelné a tolikerém vášním a neduhům podrobeně, působí

na duší, překonávajíc ji nejednou hřílnými žádostmi svými, bránie ji
vsiétnouti, povzněsti so k Boba, a tihnouc jí k pozemským, podlým
věcem, jsone totiž ze země vzato a slepeno (Job. 4, 19. Ž. 108, 14)

KAPITOLA X

tt J. pokod Adam nevinnosť a spravediivost zachoval, dělo se to
pomocí moudrosti Boží.

3 £ J. nejen povabodíe srdce jeho k pokání, nýbrž — rozaměj mou
drosť věčná, Syn Boží, — dadouc mu naději k vykoupení, kteréž | svým
časem vykonáno Jest.

> t j.za příčinou,na trest obavné bratrovraždy ; nebo hněvem Božím
nad bratrovraždou.

t. J. následkem téhož hněvn Božího nad ním | nad jiným! podob
nými bříšniky a horším! obavnostmí.

s Byloť spaaltelné dřevo archy Noemovy předpodobněním spasitel
ného dřeva kříže, od ověta tak dlonho opovrženého a potapeného.



15 KNIHA MOUDROSTÍ KAPITOLA XI. 16

5. Táž | když se národové všeobecně nešlechetnosti byli
oddali, poznala spravedlivého [Abrahama], a uchovala (hoj)
bez úhony Bohu j v útrpností nad synem zachovala jej sil
ného.“

6. Ta spravedlivého [Lota] z hynoucích bezbožníkův vy
svóbodilautíkajícího, když estopoval oheň na pět měst:

7. jéšto na osvědčení jejich nešlechetnosti (ještě) pozůstává
kouřící se země pustá, a etromové mající ovoce časem ne
jistým," a památka nevěřící duše, [ženy Lotovy]. sloup solný
stojleí.“

8. Neboť pominuváemoudrosti, netoliko v tom poklesli, že
nepoznali dobrých věcí“ ale že také své neamyslnosti pa

mátku pozůstavili, tak že ani v tom, v čemž hfešili, tajiti se
nemohlí.

9. Moudrost pak ty, kteříž ji sobě (vážili), od bolestí vy
svobodila.

10. Ta spravedlivého (Jakoba], utíkajícího před hněvem
bratra, provedla cestami přímými, a ukázala mu království
Boží, a dala mu známost svatých věcí: poctila ho v pracech,
a doplnila práce jeho.'“

11. Když podvodně oklamávali jej,'“ byla mu přítomna, aa
počestného učinila ho.'*

12. Ostřshala ho před nepřátely, a před svůdci bezpečna
učinila ho, a boj silný daja jemu, tak že přemohl,'* a po
znaj, že nade všecko mocnější jest moudrost. '*

13. Ta prodaného spravedlivého (Josefa) neopustila, ale od
hříšníkův vysvobodila jej: '* a sstoupila s ním do jámy,'“
, M. a v okovech:honeopustila, až mupřinesla berlu krá
lovatví, a moc nad těmi, kteříž ho potlačovali: a ukázala, že
lháři byli ti, kteříž ho byzdili, a dala mu slávu věčnou.

15. Ta lid spravedlivý (israelský),'" plémě bezúhonné, vy
prostila z národův,kteříž utískali jej.

16. Vešla v duši služebníka Božího [Mojžišej, a postavila
se proti králům brozným v zázracích a znameních. ,

17. A navrátila epravedlivým mzdu prací jejich, a provedla
je cestou divnou: a byla jím zastíněním ve dne, a místo
světla hvézd vnoci: (2. Mojž. 18, 21.)

18. přepravila je přes moře červené, a provedla je skrze

vodu velikou. m
19. Nepřátely pak jejich ztopila v moři, je však z hluboké

propasti vyvedla. Protož spravedliví pobrali loupeže bez

božných, ,
©. a prozpěvovali, Pane! jménu tvému svatému, a vítěznou

ruku tvou chválili společně:

21. nebo moudrost otevřela ústa němých, a jazyky nemluvňat
učinila výmluvné. "S

KAPITOLA XI.

Jak laskavě se moudrost Boší u vedení jida lsraelského, a Jak přísně we

přátelůmJejich okázala, — Chvála moel a dobroty Božská,

1. Spravovala skutky jejich akrze ruce proroka. svatého
(Mojžíše).

2. Šli pustinami. na nichž nikdo nebydlíl: a na místech
pustých rozbíjelí stany.

3 Na odpor se -postavili odpůrcům, a nel nepřátely se
pomstili. [2. Mojž. 17, 12)

4. Žíznili, a volali k tobě; £ dána jím voda ze skály pře
vysoké, a ukojení žízně z kamene tvrdého. (4. Mojž. 20, 11.)

5. Nebo čím trestáni byli nepřátelé jejich nedostatkem ná
poje svého, v tom synové israelští veselili se, hojnost majíce;

6. tím, čeho se oněm nedostávalo, těmto dobře se dálo.'
7. Nebo místo pramene stále tekoucí řeky,“ lidskou krev

dal jsi nespravedlivým.*
8. Kterýchž když ubývalo za trest pro nemluvňátka zbitá,

dal jsi těmto bojnosť vody nenadále,
9. okázav skrze žízeň, která tehdáž byla, kterak svých jsi

povyšoval a nepřátely jejích usmrcoval.
10. Nebo, když oni zkonšení byli, a jen s milosrdenstvím

kázeň přijímajíce,“ zvěděli,jaké maky trpěli bezbožní, v hněva
jsouce odsouzeni.

11. Těchto zajisté jako otec napomínal a zkušoval jsí:
onyno pak, jako přísný král zkoumal a odsoudil jsí.
(12. Nebo nepřítomní | přítomní“ jednostejně mučení byli.

13. Nebodvojí tesknosť přišla na né a lkání připomenutím
minulých věcí.“

14. Nebo když slyšeli, ano se těmto skrze jejich trápení *
dobře vede, připomínali sobě Pána,- dívíce se konečnéma
vyjití.

15. Nebo kterému senepravým výkladem:[jako] vyvrženéma
posmívali:9 tomu na koncipříběhů '©divili se, ne tak jako
spravedliví '* žízníce.

16. Pro nerozumné pak emyšlénky nepravosti jejich, žo

"*t.j. ústa a jazyk lidn leraelského, pro těžkon porobu a veliké
trápení prve jako němého a mlariti senmějicího,

KAPITOLA XI

* 6.J. nedostatkem vody trestáníea doypřátelě Iaraelských: toužvodou se těmto, když nomzitrpěli, do!
* tj. Niln.

9 u víře a poslušnosti. Rokorná bylat statnost, odbodlati se k obětí 3 L J. Egyptským. 2. Mojž 7, 20
Jediného syna! « St J. Jen milosrdně káriní Jsonce, své utrpení aa milosf měli proti

* Původní text: Stromoví (tam Jest), nesone ovoce časem nedošlé, mukám nepřátel
t J. jež předčasem opadává u nedozraje. * tj. v přítomnosti | nepřítommostiIeraelských, nebo I: přítomní

* Obrazem Jest; aby -kdo důvěří Bobu, neobrátě se, přímo dále v do- Jtouce tece Nila, žízní se mnějli, ama všecka voda v krev 60 byls
brém kráčel. obrátila.

* ©j. dvojího žalu pocítili Egypfané pamatnjíce se na své vytrpěně
mnky, když všecka voda u nich v krev ee byla obrátila, a srovnárajíce

Je s nynější milostí, o níž slyšeli, že Bůh totiž Židům žízní prahnonejm
ze ekůly vody zázračně vydobyl.

"t.j vté okoličnosti, žízní totiž, jižto onl Egypfané tak phHlištrá
peni byli, že oněm (Židům) zúzračnou mocí Hospodinovou epomoženo jest.

* © J. připomínali sí zázraky Hospodínory, divice se ovšem velmi
mocnému vysvobození národu israelského s Egypta.>©j.Mojšíšovinebolidnleraelskémir,jehožtodítkyvyd Saha
hazovány býti musely, tak že celý k vyhynutí odsouzen byl. Ře
nad nímž zoufuli, že mu nikdo nepomůže.

" £ j. eodobré, Bobem přikdzané
"ie £, j. požehnala pracím jeho, I bojoě mmje nahradila.
" ©J. Laban, když mu podvodně deraterým způsobem mzdy zten

čovatl hleděl, i jinak Jej šidil
£ J. bobatým ho učinila. Víz 1. Mojš. 91,7. Řeo.: když v lakomství

s..(zvonů proti němu, t. J. pro lakomství jej utiskovalí.
"5 © J. když s andělem celou noc zápasil.
'* Řee.: „zbožnoaf“.
'* Řee.: od břichu ochránila ho.

té t, j. do žaláře; staří vyschlých etodnlo za žaláře používali.
'" ©J. národ lernelský z milosti Boží za zvláštní td©zvolen a Bohu

zasvěcen byl. aby pravdu zjevení Božího zachoval aš do příští zaslibe- te £ j. po tolikerých a velikých zázracích.
něho Vykupitele světa, pak jaj uznal a veškeré národy u víře v něho 2- "u©J. Jinak: hůře, po sedm dní žízníce, kdežto Židě tak dlouho če
a svatosti života vzorně předcházel. (Skutk. ap. 18, 46.) katí nemuseli.
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někteří bloudíce ctilí hady němé '* a ničemná zvířata, poslal
jsi na ně množství němých živočichův ku pomstě:

17. aby poznali, fe čím kdo břeší, tím i trápen bývá.
18. Nebo nebylo nemožno tvé všemohoucí ruce, kteráž stvo

řila okršlek země z látky neviditelné, pustití na ně množství
medvčdův anebo emělých lvův,

19. anebo zvířata nového pokolení vzteklosti plná, neznámá,
buď parou ohnivou dýchající, buď dymní puch vydávající,
buď hrozné jiskry z očí vypouštějící:

20. jejichž netolíko uškození mohlo je shladiti, ale i po
hledění strachem pohubiti.

21. Ale 1 bez těch věcí jedním dychnatím mohli pohubení
býti, stíhaní od samých skutkův svých,'* a rozptýlení duchem
moci tré: ale všecky věci u míře, a počtu, a u váze spořů
dal jsí.'*

22. Veliká zajisté aíla při tobě samém zůstává vždycky:
a moci ramene tvého kdo odolá?

28. Nebo jako návařek váhy,'* takt jest před tebou okršlek
země, a jako krůpěje rosy před avitáním, kteráž sestupuje
na zem.

24. Ale smilováváš se nade všemi, nebo všecko můžeš, a
přeblídáš hříchy lidaké pro pokání.'“

25. Miluješ zajísté všecko, cožkoli jest, a ničehož nemáš
v nenávisti z těch věcí, kteréž jsí učinil: aniž pak jsi co ne
návidě ustanovil, anebo učinil.!*

26. Kterak by pak mohlo co zůstati, kdybye ty byl nechtěl?
aneb kterak by mohlo zachováno býti, co by od tebe po
voláno nebylo? '*

27. Ale ty ušetřuješ všech věcí:
jenž miluješ duše.'*

KAPITOLA XII.

Jak dobrotivě Dáh | břisíkám a nepřátelůmsvýmsbovívá ; — a jak přísně
konečeš sakající trestá,

proto že tvé jsou, Pane,

1. Ó jak dobrý a líbezný jest, Pane, duch tvůj ve všech
věcech |

2. Protož ty, kteříž bloudí, pomalička tresceš: a v čem by
břešili, [jim] připomínáš, | namlouváš (je), „aby zánechavše
zlosti věřili v tebe, Pane.

8. Neboť oni starodávní obyvatelé země svaté tvé, které
jsí v nenávisti měl,

4. proto že ohyzdné skutky před tebou činili skrze kouzel
nictví* a oběti nepravé,

5. a synův svýchzsbíječe nemilosrdné, a žráče střev lid
ských a hltače krve u prostřed svatosti tvé,“

' Řec.: němé, neroznrané zeměplasy.
jými msledky nepravostí svých; zločinec vědomím svých

skutky oo trestán bývá,než soudoem.. tak že jal nechtěl nad zsíru, anebo zvláštními tvory je trostati.
"ej Jako to srmko,které na váhu ee klade k vyrovnání.
**t j.aby čluilí pokání. „Všěemobvucnosťnejvice ušetřením a milostí

"ej z nenávisti; abys to v nenávisti měl, jinak bysl tobo byl aní
mii

" tj čemnbys ty býti nerozkázal. Co Jest, jest a trvá Jedině mocnou
vůlí Boží.

" © J. nejen lidí, nýbrž | zvířat a jiných tvorův, zvlášť ale miluješ
tvory živé a z těch člověka k obrazu tréma duší nesmrtelnou obdařeného.

KAPITOLA XI.

' 1. J. všeiké ohavnosti pomoci zlých dachův půchajíce.
9 t.j. u prosiřed země svaté tvé, aneb u prostřed přísahy, když při

ssbali. Známo, že při sběsilých slavnostech Bachusových lidské maso
syrové se Jidalo | krev lidská pívala. ©R

="SS

KAPITOLA XII, 18

6. a rodiče. původy * daší pomoci zbarvených,“ chtěl jsi vy
bladiti skrze ruce otcův našich,

7. aby hodné přijala putování slnžebníkův Božích ta, kteráž
tobé jest ze všech nejmilejší země.*

8. Ale i těch jsi jako lidí šetřil a poslal jsi předchůdce
vojska svého, sršné, aby je pomalu vyplenili:“

9. ne že by nebyl mocen v boji podmanití bezbožné epra
vedlívým; anebo lítou zvěří, anebo slovem přísným je všecky
spolu zahladiti:

10. nýbrž pomalu soudě," dával jsi jim místo k pokání,
ne že bys nevěděl, že nešlechetný jest rod jejich, a přirozená
jim zlosť jejich, a že nemohlo změněno býtí myšlení jejích
až na véky.*

11. Nebo proklaté plémě byli od počátku: aniž koho se
boje, dával jsi odpuštění bříchům jejich.*

12. Nebo kdož řekne tobě: Co jsí učinil? anebo kdo se
postaví na odpor soudu tvému? anebo kdo před obličej tvůj
přijde bránit nešlechetných lidí? anebo kdo tě obviňovati
bude, jestliže zahynou národové, kteréž jsi ty učiníl?

13. Neníf zajisté jiného Boha kromé tebe. kterýž péči máš
o všecky, abys dokázal, že nesoudíj nespravedlivě.

14. Ani král, ani tyran dotazovati se bude před obličejem
tvým na ty, kteréž jsí zahubil.

15. Protož spravedliv jea, spravedlivě všecko řídíš, toho
také, kterýž nemá býti trestán, odsuzovati, to pokládáš za
věc moci své vzdálenou.

16. Moc zajisté tvá jest počátek spravedlnosti: a proto že
jel Pán všech. | všechněch ušetřiti hlediš.'*

17. Nebo ty ukazuješ moc (svou) tém, kdož nevěří, že bys
byl v moci dokonalý, a trestáš emělosť těch, kteří tebe ne
poznávají.

18. Ale ty, Panovníče mocný, s tichostí soudíš, s s velikou
zdrželivostí apravuješ nás: nebo máš moc, když bys chtěl.

19. Takovými pak skutky '* vyučil jai líd svůj, že sprave
dlivý i vlídný býti musí, a v dobré naději ustavíl jsi syny
své, proto že soudě dáváš v hříších místo ku pokání.

20. Nebo poněvadž jsi nepřátely služebníkův svých, a to
hodné emrti, s tak velikou pozorností trestal, dávaje Čas
i místo, v němž by mohli odložití zlosť svou;

21. s jakou bedlivostí budeš souditi syny své, jejichžto
otcům jsi učinil přísahy a úmluvy dobrých zaslíbení?

23. Co tedy i nás háráš, šviháš nepřátely naše mnohoná

3 někteří čtou „vrahy“.
* t. |. rodiče, kteří proti všemn cita přirozené ldsky vlastní nevinné

bezbranné dítky své v tak obavných oběřech vraždili.
* L J. aby ramiloraná země tvá, vyčištění ode vší ohavnosti modlo

složebně, bodné sebe obyvatele přijala, lid totiž [sraelský, od Boba
vyvalený.

* Viz 2. Mojž. 28, 28. V. 7,20 Joz. 24. 12. Někteří to jen na strach
a bázeň obracejí, jimiž pnzení Chananejšti zemi opustili (sv. Aug.): však
není zapotřebí slovu Písem svatých tam obrazu podklidati, kde přímo
mluvi. Že pro bejna bmyzu jedovatého mnobé krajiny ani obývati nelze,
známá věc. Proč by oněch byl nemohl použiti Bůh k vyvedení nezpyta
telných účelův svých, Jakož Jest potrestání bezbožbíkův?

16 J. levným trestem nejprve je stíhaje a ušetře přísnějšího na
čas budouci, až jestliže ee neobrátí.

* 4. j že nezměnitelní, nenapravitelní byli.
5 t. j. nejen dle př rozené své dobroty, nýbrž dle uvrchovanů své

moci tak jsi jednal.
'* Netoliko že moo trá tebo nespravedlivým nečiní, Jestiť ona právé

při tobě příčinou a původem tvé opravediivosti a shovivavosti; nebo

poněvadž jel všemobonci,A také zcela neodvislý a to působí, že dokonale spraredlivbýti m
TC. mířmostia kkovinirosti:Ztrestaljsi je co otec smilovánía Bůh
všeliké útěcby.

II.-3
3
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sobně, abychom soudíce dobrotu tvou rozvažovali: a když
bychom souzeni bylí, milosrdenství tvého 8e nadáji.

23. Protož i těm, kteříž v životě svém nesmyslně a ne

právě živi byli, těmi věcmi, kteréž cetili, způsobil jei největší
muky.'“

24. Nebo cestou bluduou dlouho bloudili, za bohy majíce
ty věci, ježto jsou mezi živočichy zbytečné,'* způsobem dítek
nesmyslných živi jsouce.

20. Protož jsi [jim] jako dětem nerozumným ku poaměchu
dal ten trest.'*

26. Kteříž pak posmíráním '* a žehráním nebyli napraveni,
hodného *“ soudu Božího okuslili.

27. Nebo těmi věcmi, jimiž trápení jsouce se zlobili, těmi,
ježto za bohy měli,. když byli hubeni, vídouce v ních toho,
kteréhož že by znali dávno zapfrali,'" pravého Boha poznali:
protož i konečné odsouzení na ně došlo.

KAPITOLA XIIL

Vypisaje slepotu Jidskou, a s ní pocházející modlářetví.

1. Marní* zajisté jsou všickni lidé, při nichžto není zná

mosti Boha: a [kteří] z téch věcí dobrých, kteréž se vidí, ne- +
mobli poznati toho, jenž jest,“ aniž akutkův jeho pozorujíce,
vyrozaměli, kdo by byl jejích umělým učinitelem : *

2. ale měli budto oheň, nebo vítr, nebo prudké povětří,“
nebo okolek hvězd, nebo velikou vodu“ nebo slunce a měsíc
za správce světa, za bohy.“

3. V jejichžto kráse jestliže kochajíce se, za boby je měli:
nechť vědí, že mnohem nad ně krásnější jest Pán jejich.
Neboť on krásy původ jsa, všecky ty věci ustanovil.

4. Pakli jsou ae divili moci a skutkům“ jejich, měli z nich
vyrozuměti, že kterýž ty věcí učinil, mocnější jest nad ně:

5. nebo z veliké krásy tvorův náležitě stvořitel jejich spa
třín býti“ může.

6. Ale však na těch ještě menší jest žaloba.? Neboťtí snad
bloudí, Boha hledajíce, a nalezti chtějíce.'*

'* Kananejské a Egypfany míní; řeck.: „jejich ohavnostmí trestal jel
Je:“ t. J. mudlami.

"5 © Jj. poslední, špatné, povržilvé, míní hnasná zvířata a obavné
podoblzny model !ejích.

10£ Jj. ty aršně, v. 8. a žáby, jež oni národové tak pušetřle za božstva
měli a etili.

"*£ j. lovným trestem, aniž jiným těžším.
*é £ Jj. dle zdaluby, náležitého, přísného.
" Naráší se tu na Farmona krále, kterýž na první slovo Mojžíšoro

odpověděl: „Neznámí Hospodina!“ (2. Mojž ©, 2.); posléze pak zknslv
těžkou ruku Páně zvolal: „Zbřešil jsem! Hospodin spravedlivý jest;
ale já a lid můj bezbožaí jsme “ (Tamžo 9, 27.)

KAPITOLA XIII.

' t.j. nesmyslní. Řecký text: „marní z přirozenosti“t. j. velmí marní.
" "t.j skutečně,bytnostně, ano všecko ostatní toliko nestálé,pomijející

Jest.(V.Mojž.8, A5 t. J. nepoznali a trorův tvůrce. Řím. 1,
*LJ. „lebky vadneb“; zná se velmi sv.*oudice v pošetilostí modloo vŘe
s t J. mo

měs.tj pány, ředitele; okazujejak jednotlivétvory za tvůrce si vy
7 © J. působnosti: I křesťanům radno, sby od krásy a mocnosti tvorů

k Tvůrci hleděli.

*Ř „anaogleky“, Jako by řekl: „dočísti se může“; není-li člověkvdšněmi zkaže:

t.j. ne ak veliká jest jejich vina, jako oněch v. 10.; ti mohou
Ještě jakž takž omluveni býti.

'* ©j. jakkoliv dobrou vůli maji Boha bledati a v něj uvěřit.

;|!l= KAPITOLA XIV, 20

7. V skutcích zajisté jeho obírajíce se, zpytují je: a jsou
tím jisti, že dobré jsou věci, kteréž se vidí.'!

8. Ale však ani těm nemá býti odpuštěno.'"
9. Nebo jestližeť tak mnoho mohji věděti, že mohli svět

posouditi: kterakž jeho Pána snáze nenalezli? '*
10. Ale nešťastní jsou, a mezi mrtvými jest naděje těch,'“

kteříž bohy nazývají díla rukou lidských, zlato a stříbro, ná
lezek umění, a podobenství živočichův, nebo kámen neužitečný,
dílo raky starobylé.'*

11. Anebo'“ když některý řemeslník tesař v lege vytne
dřevo rovné, a uměle všecku kůru s něho oloupá, a praví
delně dle řemesla svého, s pilností dělá nádobu užitečnou
k pohodlí života,

12. zbytkův pak toho díla užívá k připravení pokrmn:
13. a ostatek toho, ježto není k ničemu užitečné, dřevo

křivé, a sukův plné vyrývá pilně za prázdné doby své, a
podle uméní řemesla svého tvoří, a podobné je činí obrazu
lidskému,

14. anebo některému z živočichův přípodobnívá je, potíraje
brudkou a červenou čině ličídlem barvu jeho, a všelíkou po
skvrnu na něm zatiraje;

15. a dělá jemu slušný příbytek, a na stěně staví je, a
upevůuje železem,

16. a pečuje o ně, aby snad nespadlo, véda, že nemůže
sobě samo spomoci: neboť obraz jest, a potřebuje pomoci.

17. A o statku svém, a o synech svých, i o svadbě sliby
čině, [na něm) vyptává se. Nestydí se mluviti s tím, což
jest bez duše:

18. a o zdravízajisté žádá mdlého, a za život prosí mrtvého,
a o pomoc k neužitečnému '* volá.

19. A za [šťastnou] cestu žádá tobo, kterýž nemůže choditi,
a za zisk, a za dílo, i za zdar všech věcí žádá toho, který
ve všem jest neužitečný.'*

KAPITOLA XIV.
Ukazuje počátek modlářství, — a Jaké s učho neřesti posbázejí.

1. Opět jiný plaviti se míně, a přes hrozná vlnobití cesta
činiti začínaje, křehčejší dřevo vzývá, nežli jest to, kteréž ho
nese.

2. Neboť toto! žádost zisku vymyslila, a řemeslník moudrostí
svou je udělal.

2! £ J. vidonce dobrotu a výbornosf mnohých věcí domnivaji se, žo
Boha v ních nalezli, ježto toliko zraku věří.

' €.j. nelze jich zoela ospravediniti; nejsou bez
"3£ j. jelikož snáze jest původce světa dříve so doupntii, dosouditi,

neš všejiké, veškoré tvorstvo Jeho prozkoutati; tak činili a činí mudroi:
„Spytateli tohoto světn“ slovou sv. Pavlu.

"*tj. naděje jejich mrtva, marna, spočívajic buď na mrtvých věcech,
buď na smrtelných tvorech.

" $, j. dávno vytesaný; proto sv. Kliment A. nazývá Řeky pošetilej
šimí nad opice.

1 4, j. tak se totiž děje, když ku př.... at — 19 vyplsuje zevrubně
vytvoření model.

s t.j. který ani sobě, an! Jinému pozoci nemůže; tím pošetilost
modliřství ukazuje.

'9 Co se tuto di o modloslažbě, dobře rozeznávej od úcty k sv. obra
sům, jižto cirkev ev. nejen dovoluje, nýbrž 1 schvaluje. V bě
se obrazům přičítá Božská moc a tudíž i vzdává Božská úcta — kla
nění; při etění obrazův se čelí česť k tomu, kdo se jimi představuje;
ten ee vzývá, od toho ee 1 pomoci nebo přímlavy očekává. Obraz jest
nám co smyslným tvorům užitečný, potřebný, abychom nademyslných
věcí nezapomněli, nýbrž k ním živě povzbuzení, povznešení byli.

KAPITOLA XIV.

'tej. an j Jakkoliv Uděrozumemužitečnénástroje si tvoří,Bůhpřec sám je ři
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8. Ale tvá, Otče. prozřetejnosť je spravuje: . neboť jsi způ
sobil ij na moři cestu, a mezi vlnami stezku velmi bezpečnou,

4. ukazuje, že můžeš ze všeho vysvoboditi, byť pak | bez
umění někdo pustil se na moře.

5. Ale aby nebyli nadarmo skutkové moudrosti tvé:* protož
také i chatrnému dřevu“ svěřují lidé životův svých, a plavíce
se přes moře na lodičce zachování bývají:

6. ano i na počátku, když bynuli pyšní obrové, naděje
okršlku země* na lodi se utekší, pozůstavila věku símě k roz
plození, ana rukou tvou spravována byla.“

7. Požehnané zajisté jest dřevo, skrze něž se koná spra
vedlnost. *

8. Ale dřevo, z kteréhož rukama učiněna bývá modla, zlo
řečené jest i samo, I ten kterýž je vzdělal: on zajisté, že je
udělal, ono pak, že jsouc porušitelné, bohem nazváno jest.
(5. Mojz. 27, 16.)

9. Neboť v stejné nenávisti jsou u Boha, bezbožník i jeho
bezbožnost.

10. Pročež i to, což učiněnojest, spolu s tím, kdož učinil,
muky trpěti bude.

11. Protož aní na modly národův nebude obledu: 7 poněvadž
tvorové Boží v nenávist učinění jsou a ku pokušení dušem
lidským, a za pasť nohám nemoudrých.“

12. Počátkem zajisté amilství * jest vymyšlení modl: a vy
nalezení jich jest zkáza života.'“

13. Nebo s počátku nebyly, aniž na věky budou.
14. Marnost zajisté lidská uvedla je na okršlek země: a pro

tož krátký jim konec uložen jest.
15. Trpkou zajisté bolestí otec želeje brzo odjatého sobě

syna; udělal si jeho obraz: a toho, kterýž byl tehdáž jako
člověk umřel, již jako boha ctíti počal, a ustanovil mezi slu
žebníky svými slavnosti a oběti;

16. potom po čase, když rozmohl se ten bezbožný obyčej,
blud ten jako zákon ostříhán byl, a z poručení mocnářův
ctěny jsou rytiny.

17. A ty. jichž viditelně*! lidé ctíti nemohli, proto že daleko
bydlili, (ctili tím), že si obraz jejích zdaleka přinesli; vidi
telný učinili obraz krále, kteréhož ctíti chtěli, aby toho, kterýž
přítomen nebyl. jako přítomného pečlivě v uctivosti měli.

18. Přivedla pak k ctění jich i ty, kteříž jsou nevědomí,
řemeslníka výborná pilnost.'*

19. Nebo on chtěje se zalíbiti tomu, kdož jej najal: vyna
enažil se svým uměním, aby podobu jeho výborněji vyobrazil.

2. Lid pak obecný krásou díla sveden jsa, toho, kterýž
nedávno jako člověk ctěn byl, nyní za boha měli.

3 t.J. aby všech skhtkův Trých tudiž I moře lidé prospěšně použiti
pro sebe mohli, i Tobě s toho náležitou česť vzdávali.

5 4. J. slabé lodi, v níž tenké prkno dělí nds od propastí.

*£ |. Noesesvourodinou.(Vlz1.2* 4. j. archa, hlavně mocí Boží Fizena.
* t. j. něco dobrého, nžítešného, jakož bylo to. k čemuž Noe svého

dřevěného korábu užil Tajemně totodane někteří sv. otcové naav. ktíž, protože se jím světu spasení dálo
"© J. přijde sond, odplata, trest: utroskotání budou.
* t. J. dřevo, kámen, kov původně tvory Boží jsou: nějní-li se ale

s nich modly. jsou I samy o sobě ohavné, I ku všeliké uhavnosti po
vzbazají. Platí o pohoršlivých mravokazných obrazích všelikého věku.

> t J- modlátství.
' t.j. poněvadž s modliřatvímobyčejně'smilatvíspojeno a tak hlavně,

Jako zasvéceno Jsone, k zboubě vteobecné rozšířeno bylo.
**£ J. osobně: druhů modliřství příčina zhotovení obrazův z úcty

k nepřítomným.
" R. orlžddosf, £ j. řemeslník žddostiv jsa chvály, hleděl obraz co

pejpěknější zhotovit, jejž pak vidouce nesoudní lidé pro krásn sl bo
oblíbili A za modln ustanovili; třetí příčina modlářetví.
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KAPITOLA XV, 22

21. A toť jest byl života lidského klam: že lidé budto žá
dosti (své), anebo králům sloužíce, nesdílné jméno (Boží),'*
kamenům a dřerům dávali.

22. A nebylo dostí, že bloudill v známostí Boží, ale i u ve
likém boji nevědomosti živi jsouce, toliké a tak veliké zlé
věcl pokojem '* nazývají.

23. Nebo buď dítky své obětujíce, anebo skryté oběti '*
konajíce, anebo bdění plná bláznovství majíce, '“

24. ani života, ani manželství čistého již neostříhají, ale
jeden druhého ze závisti zabijí, anebo cizolože zarmucuje:

25. a všecky věcí smíšené jsou, krev,'* vražda, krádež a lesť
porušení a nevěra, nepokoj s křivá přísaha, bouření dobrých,

26. zapomínání na Boha, zprzňování duší, změňování po
hlaví, nestálosť manželství, neřád cizoložství a nestydatosti.

27. Nebo pocta modl, kteréžby ani jmenovány býti neměly,
všeho zlého příčina, | počátek I konec jest.

28. [Ctitelé jejich) zajisté. když se rozveselí, budto biázní.
nebo prorokují lživé věci, nebo živi jsou nespravedlivě, anebo
lehkovážně křivě přísahají.

29. Neboť ješto doufají v modly, které jsou bez duše, zle
přísabajíce, nadějí mají, že jim nebude ke škodě.'*

30. Protož obé to na ně dle zásluhy příjde, že zle emýšleli
o Bohu, šetříce modl, i že neprávě přísahali, ve leti potann
jíce spravedlnost. '*

31. Nebo nikoli moc těch [modl], skrze něž ae přísahá,
ule (náležitá] hřešícím pokuta jde vždycky za přestoupením
nespravedlívých [lidf]*“

KAPITOLA XV.

Velebení snámosti pravé Pána Boha; — basění modlářství,

1. Ale ty Bože náš, dobrotivý jsi a věrný, trpělivý, a všecko
řídící v milosrdenství.

2. Neboť i když bychom hřešili, tvojí jsme, znajíce velikost
tvou." a pakli bychom nebřešili víme, že u tebe počtení
jsme.

8. Znáti zajisté tebe, jest dokonalá spravedlnost : a znáti spra
vedlnost a moc tvou jest kořen nesmrtedlnosti.

4. Neboť neuvedl nás v blud výmyal zlého uměnílidského,
ani stín mulby, práce neužitečná, obraz udělaný rozmanitými
barvami,

5. na nějž pobled nesmyslnému dává žádost, že miluje
obrazu mrtvého tvářnost bezdušnou.

tt. j. kteréž jiným přivlastníti nelze; Jako bytosf Boží, tak Ijméno
Jen Bohu přináleží.

W4. j. blahem. Na to pak vyčítá, co modloslužebníci v převrácenosti
své pokojem, štěstim zovou.

* Řecký text: Tajemetví, nebo tak zvané mysterie, kteréž se okrytě
v době noční konaly a při kterých ee zhusta divná bláznovství pro
vozovala. aneb obavné nořesti páchaly.

's R. bláznové, t. j. prostopdiné body (zvlášť noční), podle nařízení
iných strujíce.

' v Veškeré nepravosti páší se následkem modlosinšby napořid; krve
prolití a t. d.

t £ |. že trestu njdou; vidouce, že moďly Žádné moci nemají, bázně
před nimi pozbývají.

" Řecký text: „svatosti (přízaby) pohrdnouce“ lživě přísahali, pří
sabajice v Boha živého.

3e £, | křivopřísežníci nebndon trestáni pro moo těch, skrze které pří
sahají, nýbrž pro nepravosť a hřížnosť,již křivá přísaha sama o sobě má.

KAPITOLA XV.

tt. j. nejsme jako pohané, kteří lehkovážně břeší, poněvadž modly
Jejich malomocné jsou; ale my známe moc tvou, tudy bojíme se a po
kání činime, větice, žef | co břišnici jeme tvojí.
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6. Zlých věcí milovníci jsou a hodní, aby nadějí měli v ta

kových věcech, i ti, kteří je dělají, i ti, kteří je milují, i ti,
kteří je ctí.

7. Též 1 hrnčíř měkkou uhněta hlínu, pracovité dělá ku
potřebám -nášim jednukaždou nádobu a z též hlíny dělá
k potřebě nádoby člaté,“ a tolikéž [I jiné] těmto odporné: *
z těch pak nádobk čemu by se která hodila soudcejest
hrněíř.

8. A tak též prací| marnou dělá boha“ z též hlíny, ten
kterýž před nedávném z země učiněn jest a po malé chvíli
navracuje se (tam], odkudž,vzat jest, když se dluh duše, kterýž
na sobě měl, od něho požádá.*

9. A však má starosť, ne že bude nemocnětí, aní že krátký
život má, ale o základ pracuje se zlatníky a stříbrníky: ano
i měděnářů následuje, a za česť ei pokládá, když zbytečné
věci lepí.

10. Popel jest zajísté srdce jeho, a země daremná naděje
jeho,“ a špatnější nežli bláto život jeho.

11. Nebo nepoznal toho, kdo jej stvořil, a kdo jemu vdechl
duši účinlivou, a kdo vdech]ljemu dacha obžívojícího.

12. Ale'l za to měll, že jest hříčka život náš; a obcování
života že jest způsobeno k zisku, a že musejí odkudžkoli,
i ze zlého zisku vyhledávati.

19. Ten zajisté ví, že hřeší nade všecky, ježto z [též] země
hmotné nádoby k rozražení unadné i modly dělá.*

14. Všickní zajisté nemoudré a bídné, a nad míru pyšné
duše jsou nepřátelé lidu tvého, a kteříž panují nad ním:

15. nebo všecky modly národův pokládují za bohy, kteréž
ani očí neužívají k hledění, ani chřípí k dýchání povětří, ani
uší k slyšení, ani prstův a rakou ku hmatání, též i nohy
jejich nepohybné -jsou k chození;

16. nebo člověk udělal je: a ten kterýž ducha vypůjčeného
má, ulepil je. Žádný zajisté člověk [ani] sobě podobného boha
utvořítí nemůže.“

17. Nebo smrtelný je, mrtvou věc dělá rukama nepravýma.
Lepší zajisté jest on, nežli ti, kteréž ctí, poněvadž on živ jest,
ač emrtediný, oni pak nikdy (nebyli živij.

18. Ba [modloslužebníci] ctí i zvířata nejbídnější:? nebo
nesmyslní ti [živočichové] přirovnaní k nim'© horší jsou
těchto.

19. Ale ani na pohled nelze komu co dobrého na těch zví

řatech spatřití:'" nedošlyt ani chvály Boží, ani požehnání
jeho.'*

2. J. nádoby k člstotným skutkům slonšíci.
3 £. |. k Jiným ©nečlstýt potřebám náležející.
* £ J. modla, bůška.

5 t.j. když mn bude umříti. Daže, co obraz Boží,Jest na čna půjčena.
* Ř.: nad hlínu špatnější, nad bláto opovrženější; v amrti odtvorův

I tvůrce opuštění bndon.

3 4. J. věda, že to. což odělal, nic jiného není, než hlina; ježto jiní

méně hřeší, pěknýmdílem jeho oklamidal jsouce, a za to majíce, že
by v tom něčo životného s Božského přebýválo.

St. j. Bohaanebo modladělaje, ani. něco soběná t. šivého,Jakož on sám Jest. nerel-!i nad sebe vyššího, odělati nomůž

S L J. bady, bmysy, dravá zvířata; takovým se zvlášť u"Exrmáant
Božaká vzdávala pocta.

'© k jiným zvířatům.

" t J. mnohá zvířata se co bohové ctí, na nichž ani krásy, ani pro
spěchu nelze znamenati.

M t. ]. tim, že za boby ctěny byly, v zlořečení (výš 14, 7. 8) uběhše,
nehodnými se učinily i chvály Boží, I požehnání jeho. (Mvjž. 1, 21. 23.)

n
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KAPITOLA XVI
Ukazuje, Jak byli Egyplaná pro modlářství trestáni, — a co Iernelité lásky Boží

sahosili.

1. Pro tyto, a skrze jim podobné věci! slušné trpěli muky.
a množstvím zvířat vyhlazení jsou.“ .

2. Místo kterýchíto muk dobře jsi opatřil lid svůj, jimžto
jsí dal žádosťkochání jejich * pokrm nové chuti, připraviv jim
křepelky:

9. aby onino“žádostivi jsouce pokrmu. proty věcí, kteréž
jim ukázány a poslány jsou, také i od potřebné žádostí od
vrácení byli.* Tito pak“ na chvilku nouze potrpévše, nového
pokrmu okusili.

4. Museloť zajistó jim bez výmluvy přijíti zahynutí, poně
vadž činili okrutenství: těmto -pak toliko ukázáno býti, jak
nepřátelé jejich hubeni byli.

5. Neboť i na né příšel hrozný hněv zvířat a štípání:n
hadův vinaucích se hubení byli:*

6. ale však netrval povždy hněv tvůj; nýbrž na chvíli ku
potrestání zkormoucení byli, znamení majíce spasitedlné
k upamatování se na přikázání zákona tvého.*

7. Nebo kdo se obrátil,"“ ne skrze to, což viděl, uzdraven
byl, ale skrze tebe, všech spasitele.

. 8. Tím jsi pak ukázal nepřátelům našim, že ty jsi, kterýž
vysvobozuješ ode všeho zlého.

9. Nebo onyno zmořilo štípání kobylek a much, a uení
nalezeno uzdravení žívotu jejich: poněvadž hodni byli, aby
od takových věcí vyhlazení byli.''

10. Synův pak tvých, ani jedovatých drakův nepřemohlí
zubové: nebo milosrdenství tvé přispějíc uzdravovalo je.

11. Pro paměť totiž řečí tvých zkoušeni,'? a rychle uzdra
vováni byli, aby v hluboké zapomenutí neupadli, a pomoci
tvé zbavení nebyli.

12, A zajisté ani bylína ani náplasť nezbojíla jich, ale tvé,
Pane! slovo, kteréž všecko uzdravuje.

13. Nebo ty jsi, Panel jenž máš moc nad amrtí i nad ži
votem, a přívádíš k branám smrti, | zase vyvádíš.

14. Člověk pak ze zlosti zabíjí, a když vyjde duch, nena
vrátí se, aniž zase povolá duše, kteráž vzata jest:

15. ale před tvou rukou není možno uteci.
" 18. Neboť zapírajíce bezbožní, že tebe znají, mocným ra
menem tvým švíháni bylí: neobyčejnými vodami, a krupo
bitím, i přívaly protivenství stíháni, a obněm strávení byvše '*

17. To zajisté divné bylo, že u vodě, kteráž všecko uhašuje,
více se oheň '* zmáhal: nebo svět jest mstitel spravedlivých.

KAPITOLA XVL

"ej. modloslažebnou úotu k zvířatům, | zvířaty trestání Jsou
právem. če kdo hřeší, tim bývá trestán.

* ©.| Egyplané.

> J. to, čebol chtívě žádali.*t J. Egypta
* tj. hmyz, «an Jim do všech skrýšínalezl, a všeckozobyzdil, že

jim všecka chuť zašla, potřebných pokrmův požívati. (2 Mojš. 8, 3.)
* © j. Israelité.
* © J. kdyš Bůb na Židy dopneril na poušti ohnivé bady pro jejich

proti něma reptání ..(4. Mojž' 21.) „aby Jedovatého nepřítele zakusili
(hada), když Hospodina ctiti nechtěll.“ Bv. Ambrož.

* t. j. hada měděného (4. Mojž. 21.) předubrazujícího Spasitele světa,
an tak sám dí. (Jan 3. 14) ©

* © j. aby přikazův tvých byli pamětliví.
'* £. J. na měděného hada ohlédl.
" protože je za bohy ctili, zasloužili jich zkusiti, že bohové nejsou.
te, |. aby de na přikázání tvá pamatovali, od hadův štípání byli,
9 Viz 2. Mojž. 9, 16 29. 24
'* © j. blesky e nebe padající.
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2 KNIHAMOUDROSTI© —ZJZĚ
18. Někdy zajisté poukrotil se [týž) oheň, aby nepopálil

živočichů, kteříž na bezbožné poslání byli: ale aby onl sami
hledice věděli, že soudem Božím trpí protivenství; '*

19. a někdy u vodě nal povahu ohně rozpaloval se se
všech stran, aby nespravedlivé země národ vyplenil. '“

20. Místo čehož andělským pokrmem '* krmil jsi lid svůj,
a dávals jim bez práce chléb s nebe hotový, všelikou rozkoš,
a libosť všeliké chuti v sobě mající.

21. Nebo [ta] podstata tvá '* [tvým] tvou dobrotivosť, kte
rouž k synům (svým) máš, ukázala: a složíc jednoho každého
vůli, k čemu kdo chtěl, obracela se. '*

22. Sníh pak a led nesl moc ohně““ a nerozplynul se,
aby poznali, že ovoce nepřátel kazil oheň hořící v krupobití,
a blýskající se v dešti.

23. Týž pak záse, aby vyživení byli spravedliví, Í na svou
vlastní moc zapomněl.*!

24. Nebo tvorstvo, tobě Učiniteli sloužíc, rozněcuje se k tre
stání nespravedlivých: a (zase) ulevuje, aby činilo dobrodiní
doufajícím v tebe.

25. Protož i tehdáž ke všemu se přetvořivši. milosti tvé,
kteráž všecko žlví, přisluhovalo, po vůli žádajících tebe, **

26. aby poznali synové tvoji, jež jsi miloval, Panel že ni
koliv ovoce přirozené žíví lidi; ale řeč tvá že zachovává ty,
kteříž v tebe váří.t*

27. Nebo což ohném nemohlo zkaženo býti, i hned malým
paprskem slunečním zahřito jsouc rozplývalo se:

25. aby známo bylo všem, že náleží předcházeti slunce
k dobrořečení tobé, a při východu světla klaněti se tobě.“*

29. Nebo naděje nevděčného** jako zimníled roztaje, a roz
plyne se, jako voda zbytečná.

KAPITOLA XVIL
Předutavnje, Jak hrozně se okázali přisní somdové Boži ve tmách egyptských.

1. Velicíť jsou zajísté soudové tvoji, Pane! a nevypravitelná
slova (skutkové) tvá: protož necvičené duše ' pobloudily.

"" Vysvětlují to, že Egypfané, chtice se uchránit hmyzu k potrestání
Jleb Bohem seslaného, oheň rozdělávali, jenž ale dopuštěním Božím
živočichům těm buď anl neuškodíl, anebo že v takovém množství jich
bylo, že jich aní obněm zahladiti nemohli. Doplňuje se tim zpráva 0 zá
zracích v zemí egyptaké, jako £0. o manně. — Jiní myslí na zachrá
nění tří wládencův v babylonské peci obulvě.

'* t. |. blesky s bouřemi a přívaly pohubíly Egypťany.'*4.J.převýborným,jenžby!andělebyloblažil,tímsmyslem1 av.
Pavel (1. Kor. 18, 1.) dí: „byť jazyky andělskými mluvil“; duchovně
pak slonla manna pokrmem andělským, poněvadí předobrazovala nej
světější svátosť oltářní. .

© ©,j. manna
'9 © J. měla chuť, Jakou kdo chtěl.
9 £. j munna podobná jiní, ostála před ohněm. (8. Mojš. 16, 14.:
31 £ Jj. nezrušll potravy Židův, týbrž elonžiljim ( k přípravě pokrmův

z manpny. (4. Mojž. 11, 8.)
» L J. nebeský onen pokrm manny věelikou chuťa židosť nasycoval,

Jakož milosť tvá všecko způaobiti rášile.
" t.j. plnění vůle tvé, jimž si člověk zasluhuje, že jej milostivě za

chováš; vyšším emyslem duchovním lze tím též rozuměti nejsvětější
svátost, v nižto se věřícím podává „Slovo tělem učiněno“.

3' £. j. časně ráno přivatávati k modlitbě a k díkůčinění za přijatá
dobrodiní od tobe, jskož nálešelo ránu před rýchodem slunce mantu
obírati.

" © Jj.kterýž sl dobrodiní Božích neváží, k použití jich si nepřivstává.
Celon tou kapitolou učí, že věci stvořené jen potad nám pomoci mohou,
pokud Bůb dle milosti své ráší, slo že se rozplynou neužitečně.

KAPITOLA XVII.

" t. J. domnívajíce se, že to vše jen náhodou, nebo přirozeně se
děje, moci a prozřetelnosti Boží v tom neznamenali a tak si těžších
trestův utržilí.

== KAPITOLAXVII 26

2. Nebo za to majíce, tí nepraví, že by mohli panovati
nad národem svatým :“ okovami tmy a dlouhé noci sevříni,
pod střechami uzavíráni," od věčného opatrování vzdálení *

. leželi;

3. a domnívajíce se, že v tajných hříších akryti jsou, tmavou
zapomenutí zástěrou, bylí rozptýleni, hrozně se strachujíce,
a podivením přílišným zkormouceni jsonce.*

4. Neb ani ta skrýše, v níž byli, od strachu jich neostří
hala: nebo hluk sstupující kormoutíl je. a osoby smutné uka
zujíce se jim, hrůzu jim působily;“

5. a sice žádná moc ohně nemohla jim světla dáti, aniž
jasní plamenové hvězd mobli osvěcovati té přehrozné noci.

6. Ukazoval pak se jim oheň náhlý, hrůzy plný: a zděsívše
se toho vidění, kteréhož neviděli, nadáli se, že | ty věcí, jež
viděli, něco horšího jsou.

7. A tak na čarodéjné umění přidán posměch, a na vychlou
bání se moudrostí trest s pohaněním.*

8. Nebo kdož slibovali zapudití hrůzy a zkormoucení od
duše neduživé,“ tí sami s posměchem plní strachu omdlévali.

9. Nebo ačkoli jich žádné obludy nestrašily,“ [však] přechá
zením zvířat a sípěním hadův předěšeni, hynali třesouce se:
a pravice, že nečijí povětří,'* jemuž se žádnému nijakž vy
hnouti nelze.

10. Nešlechetnostzajisté bázliva jsouc, dává svědectví [svého]
odsouzení: nebo svědomí zbouřené vždycky prve cítí těžkosti
nežli přijdou. *! :

11. Bázeň zajisté nic jiného není, než prozrazení pomyšlení
na pomoc.'*

12. A když u vnitř menší jest očekávání [pomoci), za větší
se pokládá neznámosť té příčiny, kteráž trápení přináší.'*

13. Ti pak. kteříž té právě nesnesitedlné noci, která z nej
hlubších propastí pekelných na ně přišla, podobným snem
zesnuli,'*

14. jednak strašnými obludami trápení byli, jednak mdlobou
duše '* omdlévali: anebo je přepadl náhlý a nenadálý strach.

15. Potom jestli který z nich upadl, sevřen byl [jako] v ža
láři, bez želez jsa spoután.'© ©

16. Nebo byl-li který sedlák, nebo pastýř, nebo dělník rol
ních prací zachvácen, nevyhnutedinou nouzi snášel.

17. Jedním zajisté řetězem temností všickni svázání byli.
Budto (že siyšán byl) vítr šustící, nebo mezí hustým větvím
stromův ptákův. zvuk libý, nebo blak vody prudce tekoucí,

* t Jj. lsraelským,od Boha vyvoleným.
* t. J. koho kdekoliv temnosf ta přepadla, Jako spoután státi, sedětí,

ležeti zůstal, nevéda kam se obrátiti.
* tj. pozbyli | libébo-denního ovětia, ješ věčná láska všom lidem

věčně poskýtů.
n |. dumnivajícese, že Bůh o jejich bříšíchneví, poznatijej měli

zázrakem, jenž je Jedny od dzubých rozptýhii.
* £. j. slé svědomí a rozšílená jejích obrazotvornosf pověrečným

im obludy na oči stavěla s je důsila.
* £ J. umění mndreův egyptských v posměch uvedeno. (J. Mojž. 7, 23.)
* t. J. rarmoucené.
* Dolož: ty čarodějníky, poněvadž na strašné přelady byli zvyklí.
"ej že M uni života vědominejsou.

" Řecky: Bázliva Jest neprarost, voleřejm0. souzena svědkem,a ustavičně týrána moci avědomi, děrí
" L Jj. pozbyti myšlénky na pomoc.S iiněk proto se bojí, že no

vidí spásy.

" Smysl: čímmenšínaděje, tím většíkor anaf záleží v neznámostitoho, od čebo nám nějaké nebezpečí hroz
" ©J. ji přežiti maoseli jako ve snách bos zaměstnání.
"* t. j. dechu nemajíce.
té Kdeškoli ta tma koho s Egyptských přepadla, tu jako by do vě

zení dán byl, zůstati musel, a Jako by pouty sovřín byl, z místa se
bnouti nemuhl.

I—4



2 KNIHA MOUDROSTI

18. nebo hřmot silný skal dolů se kácejících, nebo hrají
cích zvířat běh neviděný, nebo řvoucích zvířat hlas silný, nebo
rozléhající Be 8 nejvyšších hor hlahol: působíly, že hynuli
strachem. .

19. Veškeren zajisté okrálek země jasným osvěcován byl
evětlem a bez překážky pracemí zaměstnán;

20. Na těchto pak na samých ležela těžká noc, jsouc
obrazem tmy, kteráž je obklíčiti měla.'? Protož oni saml sobě
těžšími byli nežli ty temnosti.'*

KAPITOLA XVIII.

Popisuje, Jak Iornelité světlo měli r čas hrozné tmy po Egyptě; a — jak prva
rození Egyptských zahynuli.

1. Ale tvoji svatí* měli převeliké světlo; i slyšeli sice
oněchno hlas, ale osoby neviděli, a velebili tebe, že toho nami
také netrpěli.

2. A kteřížto prve urážení byli, děkovali. že [nyní] netrpi
uražení:* a prosili o dar, aby rozdíl [ten déle) trval.*

3. Pročež sloup ohnivý měli za vůdce neznámé cesty. a
slunce neškodné dobrému putování popřál (jim].

4. Zasluhovali zajisté onino, aby světla zbaveni byli a trpěli
žalář tmy, kteří v zajetí drželi syny tvé, skrze něž se počí- :
nalo neporušitelné světlo zákona světu dávati. i

5. Když myslili pobiti nemluvňátka spravedlivých: a jeden
syn“ vyložen, a zachován byl k pokárání jejích; množství
synův“ odjal jsí [jim], a spolu zahladil jsi je ve vodě ve
liké.“

G. Ta zajisté noc prve poznána jest od otcův našich," aby
právě vědouce, jakým uvěřili přísahám, dobré byli mysli.*

7. Přijato pak jest od lidu tvého“ jakož vysvobozenísprave
dlivých, tak i vyhlazení nespravedlivých.

8. Nebo jakož jsí trestal odpůrce: tak jsí povolal nás a
zvelebil.

9. Skrytě zajisté obětovali'“ spravedliví synové dobrých,
a zákon spravedlnosti v svornosti uložili: '* že týchž věcí
stejně i dobrých i zlých účastní budou spravedliví!* již otcův
chvály prozpěvujíce.

10. Proti ním pak rozlébal se nemotorný křik nepřátel.
a žalostné kvílení slyšáno bylo rodičův, oplakávajících děti.

11. Nebo stejnou pokutou služebník s pánem byl stížen,
a člověk obecný trpěl totéž jako král.

12. Zároveň tedy všickni jedním jménem smrti, zemřelých
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M © J. tma smrti věčné v pekle
'9 £, J. zlým svědomím horšíbo se obávajíce.

KAPITOLA XVIII.

ro . v zemíGessen;svatýmije nazývájakožtonárodzvláště

jv
J. Mojžíš věděl o ní neš do Egypta šel, a Židům ji 4 nebo 5 dní

oznámil. T Abrabamovi Ji Bůh předpověděl (1. Mojž. 18,r
hol

Fsš©

2douce, Jak Bůb sliby své věrně plní, na další cestě své
peposbyli.

se dočekal lid tvůj na sobě důkazu tvé milosti, na oněch
E

p

nebo

- KAPITOLA XIX. 28

měli bez počtu."* Neboť ani živí nestačili pochovávati mrtvých,
poněvadž v jednom okamžení alavnější rod jejích pohuben
byl.'+

13. Nebo ničemu nevěřivše pro kouzly,'* téprv při vyhla
zení prvorozených ten lid lidem Božím býti uznali.

14. Nebo kdvž všecko v hluboké ticho pohříženo bylo,
a noc v běhu svém polovic cesty vykonala,

15. všemohoucí řeč tvá s nebe, s trůnu královského, [jako]
statečný bojovník do prostřed země, k vyplenění (určené),
vkročila, :

16. nesouc jako meč ostrý zjevné poručení tvé, a zasta
vivši se, naplníla všecko smrtí, a až do nebe dosahovala,
stojíc na zemi.'“

17. Tehdy hned vidění snů zlých zkormoutila je, a stra
chové nastali nenadálí.

18. A jeden zde, a jiný jinde jsa poražen, napolo mrtvý
ukazoval příčinu smrti, pro kterou umíral

19. Vidění zajisté, kteráž. zkormoutila je, prve to vyzname
nala, proč (takové) zlé věci trpí, aby nehynuli bez vědomí.

20. Dotklo se pak tehdáž i spravedlivých pokušení smrti,'*
nebo na poušti stalo se zbouření lidu: ale nedlouho trval
hněv tvůj.

21. Nebo pospíšil si člověk bez úhony '“ prosit za lidi, a
vezma štít přisluhování svého, modlitbu, a modlitby libovůní
obětuje, odpor kladl hněvu, a konec učinil té bídé, ukázav,
že tvým služebníkem jest.

22. Zvítězíl pak nad zástupy, ne silou těla, ani mocí zbroje,
ale slovem přemohl tobo, kterýž bo sužoval,'? přísahy otcův
a úmluvu připomínaje.

23. Nebo když inrtví již hromadně jední na druhé padali,
u prostřed se postavil, a přítrž učinil tomu útoku, a oddělil
tu cestu, kteráž k živým vedla.**

24. Nebo na rouchu dlouhém, kteréž měl, veškeren byl
okršlek země:*“! a oteů velicí činové na čtyrech řadech ka
menův byli vyryti, a velebnost tvá vyryta byla na koruně
hlavy jeho.

25. Těm pak věcem ustoupil ten, kterýž vyhlazoval,“* a těch
se ulekl. Nebo bylo dosti na samém zkušení hnévu.“*

KAPITOLAXIX.
Jak Egyptšti v moři byli potopenl, lid pak iaraelský Jak pod ochranou Hospo

dine s Egypta vyňal.

1. Bezbožné pak až do konce bez milosrdenství hněv stí
bal. Předvěděl zajisté [Bůh] i budoucí skutky jejích:

49£ Jj. smrtí prvorozených.

lovy za kouzla měli.
t £. J. liči takto velikosť a tmoc slova Božího, co nějakého nesmír

něho anděla zhoubee. (2. Mojž. 12, 28 — 1. Kor 10, 10.) Cirkev svati
slov 14 a 15 používá o vtělení a narození Pin.

" eb lid laraelský trpěl podobnouporážku. (4. Mojž.16, 45.)
odlit ; cv prostředník mezi Bobema lidem, uchránil Jej štítemmodlitb;

w tj. "naklonil Boha trestajícího k stuilorání, sliby Jebo a záslahy
otcův připomínaje.

* £ Jj. k těm, kteří živí zůstávali. Přikladně mluvi, že jakož člověk
tasckává cestu, nebo něčím satrhává, aby nepřítel nemobl projítí a bu
biti; tak že modlitbou to učinil Áron, a Boha uprceil, aby lidu více
neškodil. (4. Moji. 16, 48.)

»! 4. j. vyznamenaný. Vykládá se, že modrá barva svamesala nebe,
povětři, len semi, čerrec obe, šarlat vodn. Jinak: měl všecku

okrasu. (2. Mojž. 28, 86.)
* tj. anděls
t, J. aby I hřích reptáni potrestal, | lidu výstražný příklad dal.
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2. poněvadž, když sami byli dopustili vyjíti, 1 s velikou
pečlivostí napřed je vypustili, litujíce toho, honili je.

3. Nebo ještě před rukama zármutek majíce, a nad broby
mrtvých naříkajíce, na jiné myšlení nerorumné připadli: a tak
ty. kteréž byli s prosbou vypudili, jako poběblce honili:

4. vedl je zajisté k tomu cíll zasloužený osud; a zaApo
mnělí na to, co se bylo přihodilo, aby, čeho se mukám [jejich]
ještě nedostávalo, [jiný] trest doplnil,

5. a lid tvůj sice, aby podivně prošel,* oni pak aby novou
amrť nalezlí.*

©. Nebo všecko tvorstvo dle původního svého způsobu obno
veno“ bylo. a vykonávalo tvá přikázání, aby služebníci tvojl
bez úrazu zachování byli.

7. Nebo oblak zastiňoval jejich ležení, a z vody, kdež prve
byla, země snchá ukázala se, a v moři červeném (učiněna
jest) cesta bez překážky, a z hluboké propasti pole plodistvé:

8. přes kteréž veškeren národ prošel, jenžto obestřín byl
tvou rukou, vidouce dívy tvé a zázraky.

9. Nebo jako koni zpásli pokrm,“ a jako beránkové poska
kovali, velebíce tebe, Pane! kterýž jst je vysvobodil.

10. Nebo v paměti ještě měli to, což se stalo, když byli
pohostinu,* jak země místo plodu dobytčat naplodila much,
a feka místo ryb vydala množství žab.

11. Naposledy pak viděli 1 nové pokolení ptactva, když
žádostí vedení jsouce, žádali pokrmův rozkošných.

12. Nebo k projevení žádosti, přiletěly jim od moře kře
pelky: ale na hříšníky“ přišly pokuty, ne bez těch znamení,

KAPITOLA XIX.
' £t J. mořem rmdým.

* © J. potopenim v moři; novou ohledem pobiti prvorobencův.

> £ Jj. původní vlastnost a přirozenost přijalo, již mělo, než hřích

připadl na pokolení lidské, lidem totiž aloušiti; nebo přijalo nová vlast
Bosti, k prospěchu služebníkův trých.

* Páslšise: £ j. dostatek pokrmu měli od tebe, Pane, jako výborní

je Jinak:řehtali,t j. radostněpokřikovalia spívalí a

St |. v zemi egyptské, tam druhdy laskavě byli pozvání, potom
ukratně týrání.

* t j. Egypfany.

KAPITOLA XIX. 30

kteráž se prve stala, násilím hromův:“* spravedlivě zajisté
trpěli za své nešlechetnosti ;

13. neboť ohyzdnější“ nehostinství provozovali; onino za
jisté neznámých nepřijali příchozích, tito pak dobré hostí
v službu porobovali.*

14. A netoliko to, ale při oněch '“ i toho sluší pošetřiti,
že nerádi přijímali cizozemcův.'!

15. Tito pak s radostí přijavše ty, kteří týchž práv užívalí,'“
přeukrutnými je sužovali bolestmi.

16. Protož ranění byli také slepotou: '* jalko onino ve dve
řích spravedlivého,'“ když náhlou obklíčení byvše tmou, jeden
každý césty ke dveřím svým hledal.

17. Živlové zajisté (na příkaz tvůj) v sebe se změnili, jako
se způsob zvuku na straněném nástroji mění, a všecko svůj
zvuk zachovává, jak to poznatl lze z pouhého pohledění
(k tehdejším událostem zázračným).'*

18. Neboť živočichové pozemní obrátili se ve vodní, a plo
voucí přestoupili na zemi.'“

19. Oheň rozmáhal se u vodé nad povahu svou, a voda
. zapomínala na (svou) přirozenost uhašující.!*

20. Plamenové naopak nepálili těl porušitedlných živoči
chův, kteříž v nich chodili,““ aniž rozpušťovali toho dobrého
pokrmu, kterýž se jako led snadně rozpoaštěl.'*

21. Ve všech zajisté věcech zvelebil. a poctil jsi lid svůj,
Pane! a nepobrdl jsi jimi, po všecken čas a na každém
místě přispívaje jím.

5 t Jj.v Sodomě (1. E 2.) NehostinnosťEgypfanůvs nehostinnosti Sodomských stejných trestův došla.
*t j. nad

»ej. peraekaká,Aneší Jim okrze Joonía dobrodiní prokásnil'e £. j. Soďomských.
"! £ J. nepřijimajíce jich 00 hosty, nýbrž 00 ciaince.
" £ J. protože od nich již v obee přijati byli.
©J. pro tru na uě soslanou.
" £. Jj. Lota.
" © Jj. všeobecně mluvě, praví: Ty, 0 Bože! máš tu moo měníti

5* Viz. 16, 17. 19.

" Viz 16, 18. pozn.
» V, 16, 21—28. pozn.



KNIHA JESUSA, SYNA SIKACHOVA,
ŘEČENÁ

EKLESIASTIKUS.

Kniha tato slove Eklesiastikus, t. j. kniha kostelní, protože v chrámích Páně mnoho z ní bývalo čítáno;
a sice užívalo se jí obzvláště k veřejnému učení mravům, i k soukromému čtení nově pokřtěným se dávala.
Staří ji také nazývali Panaretos, jako by řekl, poklad všech ctností, jelikož skutečně (od kap. 1—43.)
překrásná mravní naučení a navedení ku všeliké ctnosti a bohabojnosti obsahuje, což se dále (kap. 44—50.)

vznešenými příklady mužův slavných Starého zákona dokládá.
Kapitola 51. končí celou tu knihu modlitbou Jesusa, syna Sirachova, původního spisovatele té knihy,

| jakž se v předmluvě i na konci kap. 50. zřejmě udává.
Kniha ta původně v jazyku hebrejském sepsána byla, později pak od vnuka téhož spisovatele na řecký
jazyk vyložena jest. Byla vždy od nábožných Židův za knihu svatou považována a čítána, pak i v církvi

katolické od mnohých sněmův, zvláště však od sněmu Tridentského za slovo Boží uznána

(a do počtu kněh Písma svatého pojmuta jest. +

PŘEDMLUVA
Mnohých'a velikýchvěcí nám skrze zákon a proroky 1 skrze jiné, kteří po nich byli, ukázána jest moudrost, pro uéž náleží chváliti

Israele přičinou umění a moudrosti: nebo netoliko oni, když mluví, musejí býti v umění zběhlí, ale i cizí, když mluví, i když.P výborného umění nabyti mohou. (Tou příčinou) děd můj Jesus, nejvíce na to se vydav, aby pilná. četl zákon a proroky i jiné knihy, kteréž
nám od předkův našich odevzdány jsou: předevzal si i sám něco takového sepsati, což by k umění a moudrostí příslušelo: aby ti, kteří
uméní žádostiví jsou, i ti. kteří ho již dosáhli, tísn více se k němu přičinili, a v něm utvrdili k životu počestnému. -Pročež napomínám
vás, abyste e. dobrou myslí přišli, a s pozorností četli, a odpustili [jestlíte bychom) v těch věcech, následujíce obrazu moudrosti při spořá
dání slov zdáli ee nedostatečnými býti. Nebo slova hebrejská tratí svou moč,' když na jiný jazyk vyložena bývají. Netoliko pak tyto věci,
ale i sám zákon, a proroci, | jiné knihy, nemálo rozdílňé jsou, když evým jazykem vypravovány bývají. Nebo osmého a třicátého roku za
času krále Ptolomea Evergeta, když jsem byl přišel do Egypta, a-za dlouhýčas tam pobyv, nalezl jsem tam zanechané knihy, nemalého anlž
povržlivého umění. Protož za dobré a potřebné jsem uznal abych I já věnoval nějakou pilnosta práci navykládání knihy této: a 8 mno

bým biděním vynaložil jsem umění po ten čas na to, aby kniha ta dokonána a vydána byla, a to pro ty, kteříž chtějí pilnosť vynaložiti
a učití se, jak by měli mravy [své] spořádati; kteříž ustanovili život vésti podle zákona Páně.

KAPITOLA I © Ď. Studnice moudrosti jest slovoBoha na výsostech,“ a ce

Moudrost hási od Boba Bázal Boši Jze Ji nabytl sty její jsou přikázání věčná.*

SME Poe " neJinabyl. P 6. Kořen“moudrostikomujest zjeven, a důmyslnostijejí1. Všelíká moudrost jest od Pána Boha, a s ním byla kdo poznal?
vždycky, a jest před věky.' 7. Umění moudrosti komu zjevenojest, a oznámeno? a množ

2. Písek moře, a krůpěje deště, a dny věků kdo sčetl? * ství cest jejích kdovyrozuměl? ,

Vysokost nebes, a širokost zemé, a hlabokosť propasti kdož 8. Jedenť jest nejvyšší stvořitel všemohoucí, a král mocný,
jest změřil? a hrozný příliš, sedící na trůnu svém, a panující Bůh.

8. Moudrost Boží, kteráž předchází všecky věci, kdo vy 9. Onť stvořil ji v Duchu svatém," a viděl a sčetl a změřil

stihl?* ji. (Moudr. 11, 21.)

4. Ze všech věcí nejprve stvořena jest moudrost, a rozum

opatrnosti jest od věkův.“ (Přísl. 8, 22.) lidi, od moudrosti věčné, nestvořeně.O této di, že jest od věkův a ne
vyspytatelná; o oné pak, že jest stvořena („v Duchu ovatém“ v. 9.),
že počátek její jest bázeň Boží a pokrok v ní zachováváním přikázání
Jeho že se děje a t d.

* t J. moudrosť, rozuměj stvořená, pochází z Boha skrze jebo Slovo,
akrs Něž „všecky věel učiněnyjsou", a tudíž 1jimi co prameny moudrost
k tvorům plyne.

5 t. j. veškeren způsob, jimž Báb lidem socbea svou vůli zjevoje,
Jest esston, po níž se nám moudrosti vá.

* t j. počátek. jenž v nebí Jest; výš 6.
* © J. opola ©Dachem svatým; moudrosť jest dech úst Božich, leak

tváře, Slovo mysli jebo. Pozoruj, žo v této kuize Slovo, Zbožnost,
" Mondrosť, Duch svatý vesmés Jedno misto drubého se kladou.

* © j. ne tak vlastně znějí sama v sobě.

KAPITOLA I

' ej. mondrosť jest dvojí: Nestvořená, věčná, která byla všdyvky
u Boha, z Boha zplozena a s ním jedno jest, akrže niž všecky věci
učiněby jsou, totiš druhá osoba Božská, Syn Boží; a stvořená, kteréž
Bůh | svým tvorům uděliti ráčil.

> © J. spíše lze písek mořský ačísti a t d. než věčnou moudrost
Boži vyspytovati. -

> Mloví sde svatý mudřec o moudrosti tak, šo nerozlučuje moudrosť
Bobem strořenou a od něho vycházející v rozam tvorův, andělův a

„ 7E m.
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10. aa vylů ji na všecka díla svá, a na všeliké tělo, jak ji
komu dáti chtěl, a udělil ji těm, kteříž jej milují.

11. Bázeň Páně jest sláva a chlouba a veselí a koruna
plesání:

12. bázeň Páně obveseluje srdce, a dává veselí a radost
a dlouhosť dnův.

13. Tomu, kdož se bojí Pána, dobře bude v nejpoleějí |
čas, a v den skonání svého požehnán bude.

14. Milování Boha jest ctihodná moudrost.“

15. Kterýmžpak se ukazujeu vidéní,milujíji v spatření, va
a V poznání velikých věcí jejích.* ! VP

16. Počátek moudrosti jest bázeň Páně, a věrným v životě

mateřském přístvořena jest, s vyvolenými ženami kráčí, a na oůspravedlivýcha věrnýchpoznána bývá. >

17. Bázeň Páně jestiť nábožné umění. 7 KD18. Nábožnosťostříhá a ospravedlůuje srdce, dává utěšení “
a radost.

19. Tomu, kdož se bojí Pána, dobře bude, a ve dnech U Jeskonání svého požehnán bude.
20. Plnosť moudrosti jest bátí se Boha, ovoce její dává

aytost.'© Ň21. Všecken dům jeho naplní plody,
poklady svými.

22. Koruna moudrostí jest bázeň Páně, kteráž přináší úplný
pokoj, a užitek spasitelný;

28. a víděl, i ačetl ji:'* nle obé * jsou dary Božími.
24 Umění a rozumné opatrnosti apolu uděluje moudrost:

a slávu téch, kteříž ji mají, vyvyšuje.
25. Kořen moudrosti jest báti se Pána: a ratolesti její

a (všecky) schránky

Ú

č==
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37. Nebuď pokrytcem před obličejem lidským, a neurážej
se rty svými; '*

38. pozoraj na ně, aby snad nepadl, a neuvedl duše své
v zahanbení, .

39. a vyjevil by Bůh skryté věci tvé, a u prostřed shro
máždění porazil by tě:

40. proto že jsi neupřímné přistoupil ku Pánu, srdce tvé
* jest plné Isti a podvodu.

KAPITOLA II.

K stálosti, trpělivosti a k důvěře v Bohs napomíná: — ukazoje, Ze nestálé

s nevěroé neštěstí a bida stihů : — snamení dává, dle nichž Ize bobabojných

poznati,

1. Synu. přistoupě k službě Boží, stůj v spravedlnosti,
a v bázní, a připrav duši svou k pokušení“

2. Poniž srdce své, a trp: nachyl ucha svého, a přijmi
slova rozamu;“ a nekvap v čas zarmoucení.“

3. Strp dopuštění Boží: spoj se s Bohem, a strp, aby rostl
v čas poslední život tvůj.'

4. Cožkoli na tě složeno bude, přijmi: a snášej bolest,
a v ponížení* svém měj trpělivosí;

5. nebo v ohni zkoušeno bývá zlato a stříbro, lidé pak

příjemní (Bohu) v peci ponížení.
6. Důvěřuj Bohu, a přijme tě:“ a sprav cestu svou, a dou

fej v něho. Zachovej bázeň jeho, a v ní se sestarej.
7. Kteříž se bojíte Pána. očekávejte milosrdenství jeho:

a neuchylujte se od ného, abyste nepadli.. +
dlouhověké. 2 o 8. Kteříz se bojíte Pána, důvěřujte jemu: a nemine vás

26. V pokladechmoudrosti jest rozam, a nábožné umění: * č N32 mzda vaše.
hříšníkům pak jest moudrost obavností. B 2 9. Kteříž se bojíte Pána, doufejte v něho: a v oblíbení“

27. Bázeň Páně zapuzuje hřích: D přijde vám milosrdenství.
28. nebo kdo jest bez bázně,'* nebude moci ospravediněn k

býti: drzá jeho huěvivosťzajisté podvrácením '* jeho jest.
29. Až do času bude snášeti trpělivý; a potom navrátí se (

mu potěšení.
30. Dobrá mysl až do času ukryje slova jeho, a rtové

mnohých vypravovati budou rozamnosť její.'* | f
31. V pokladech moudrostí jest poznamenání kázně; '“ 3 M č
32. ohavností pak jest hříšníku pocta Boží. ©
33. Synu, jsi-li žádostiv moudrosti, zachovávej spravedl- .

nosť, a Bůh dá ji tobě. £ jfs34. Nebo moudrost a umění jest bázeň Páně, a co jemu
jest dobrolíbezného

B5. víra a tichosť, a naplní poklady jeho.'?
36. Nespouštěj se bázně Páně: a nepřistupuj k němu s dvojí

tým srdcem.
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*tJ.milovatiBohan jestpravámondrosť,kleráščlověkučesťaaláva
opravdovou, věčnou získá.

> £ J. poznavěe mondrosť a její pomocí I veliké divy Boží, tím více
al ji zamilují.

'* t. j. ovocem svým nasycuje bohabojného; kdo pravé moudrosti
dozáhl, ničehož si více nežádá.

» £ Jj. bobabojný poznává zřejmě m očitě téměř dívy Boží.
" t. j. moudrost i bázeň Boží.
» © J. „hněvívý, zlostný“ dle řeckého.
"0€, J..uvrbuje ho v zkázu, v záhubu věčnou.
'* 6. j. kdo v čas mlčeti and, bude pak mnohými ospravedlněn, když

spravedlnost jebo se objeví.
" ©.j. zaamend, ralézá se kázeň; kde pravá moudrosf, tam kázeň
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* ©J. toho, kdo věrným a tichým jest.

hi
O Ja

Jai
A

NÍ

KOGD PR
T“

10. Kteříž se bojíte Pána, milujte ho, a budouť osvícena
srdce vaše.

11. Popatřte synové na národy lidské a vězte, že žádný
není zahanben,“ kterýž doufal v Pána;

12. nebo kdo setrval v přikázáních jeho s opuštěn jest?
anebo kdo vzýval jej a on pohrdl jím?

13. Nebo dobrotivý a milosrdný jest Bůh, a odpouští hříchy
v den soužení: a obránce jest všech, kteříž hledají ho v pravdě.

14. Běda lidem dvojitého srdce“ a rtům nešlechetným,
a rukám zle čínícím, a bříšníku na zemi kráčejícímu dvojíma
cestama.!*

1 ©j. nedělej ;se spravedlivým jak chováním tak slovy, jsa vědom
své hřišnosti.

KAPITOLA IL

* abys je přemohl trpělivostí a odevadůním se do vůle Boží. (Řím. 6, 9.)

tř jak nspomenotí,tak útěchyrozumné.
t J. postrpv časzármutkuBožíboana a neutikejmu „Trpě

livosé nejlepším lékařetvím proti všelikétJ.záslnbamikbudoucíodplatě;ašP orojdešzpomíjejícíhoživota
kuvšěsénu.

* © J. v úzkosti; kteráž skličuje mysl, a člověka ponižuje pod moc
nou ruku Boží.

* t j. pod svou ochranu; znamenaje dobrou vůli tvou, snahám tvým
požehná.

* tj. k potěšení svému dosáhnete, co jste donfali: blaho vezdejší
a věčné.

* t. j. v důvěře své se nesklamsl; dějiny ndrodův dokazojí i milosť
1 epravedinosť Boží.

» t j. lidem, kteři hned v Boba, hned v lidi se důvěřují; na pohled
Bohu alouží, v skntka světu a žádostem svým hovi (Mat. 6, 24.).

ts © j. brzo dobrvu, brao zlou.

1-5
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16. Běda těm, kteřížto jsou roztržítého srdce.*! kteříž ne

věří Bohu: a protož nebudou ochránění od něho.
16. Běda těm, kteříž ztratili trpělivost, a kteříž opustili

cesty přímé, a uchýlili se na cesty zlé.
14. I co činiti budou, když dohlédati počne Pán?
18. Kteříž se bojí Pána, nebudou nedověřovati slovu jeho:

a kteříž mílují ho, šetřiti budou cesty jeho.
19. Kteříž se bojí Pána, vyhledávati budou to, co milo

a líbezno jest jemu: a kteříž jej milují, naplnění budou zá
konem jeho.'f

20. Kteříž se bojí Pána, připraví ardce svá, a před oblí
čejem jeho posvětí duší svých.

21. Kteříž se bojí Pána, ostříhají přikázání jeho, a trpěli
vosf míti budou až do vzezření jeho,'*

22. řkouce: Nebudeme-li pokání číniti, upadneme v ruce
Páně,'* a ne v ruce lideké;

28. nebo jaká velebnosť jeho,“ takové jest spolu i milosr
denství jebo.!* :

35 EKLESIASTIKUS

KAPITOLA IIL

Vyačuje uctivosti k rodičům ; — tichosti a milosrdenství

1. Synové moudrostí jsou sbor spravedlivých: a rod jejich
jest poslušenství a. milování.*

2. Soudu otcova poslouchejte, synové! a tak číňte, abystespasení byli.
3. Nebo Bůh poctil otce v synech“ a soudu mateřina hle

daje, potvrdilji nad syny.“
4. Kdož miluje Boha,“ modliti se bude za hříchy,* a zdrží

se od nich, a na modlitbě denní vyslyšán bude.
5. A jako kdo poklady shromažduje, tak jest ten, kterýž

ctí matku svou.

6. Kdo ctí otce svého, těšití se bude v synech, a v den
modlitby své vyslyšán bude.

7. Kdož ctí otce avého, bude dlouhověký: a kdo poslouchá
otce, občerství matku.

8. Kdož se bojí Pána, ctí rodiče, a jako pánům sloužiti
bude těm, kteříž ho zrodili.

9. Skutkem i řečí i ve vší trpělivosti cti otce svého,
10. aby došlo na tebe požehnání od něho, a požehnání

jeho [aby] do posledního času zůstalo.
11. Požehnání otcovo utvrzuje domy synův:

matčina do kořen vyvrací základy.“
12. Nechlub se z pohanění otce svého: nebo není tobě

k slávě, zahanbení jeho.

ale kletba

30€. j. kteří nemají mysl sebranou a sjednocenou v Bohu, příliš peču
Jice o věci vezdejší.

'* £ j. nasycení, tak potěšení jako lační pokrmem (vlz Jan 4,84)> £ J. až pohledí Bůh a smiluje se; nebo „do soudu jeho
**©j. „brozněf však jest npadnoutl v ruce Boba živého“ žid.

81.)
t Dolož: lépe tedy činiti pokání a dojíti milosti u něho.

KAPITOLA IIL

* Lidé, kteří jsou mondrostí plni, jsou I epravedliiví, a rod Jejích
jest poslušný a milující Boha.

9 £ 1. Bůb přikazuje dítkám otíti otce, jemuž co náměstku svému
právo nad oněm! da

9 L J. tím, že mocně a přísně práva mateřského střeží a hřešících
protl němu těžce trestů, npevníl důstojnosť matefakou: co citem v srdce
všech napsal, to slovem svým přísně potvrdil.

* Dolož: a pro Bohs rodiče své (dle řeck.).
5 ©Jj. obdrží odpaltění a...
“ Působí, že dítky žádného štěstí a zniku na světě nemají.

Aje-3T
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13. Sláva zajistá člověka (přichází) z poctivosti otce jeho,
a hanba syna jestiť otec beze cti.

14. Synu! ujmi se stáří otce svého, a nezarmučuj ho v ži
votě jeho:

15. a zemdlí-li na rozumu, snášej ho, a nepohrdej jím
vsíle své: " nebo milosrdenství [prokázané] otcí nebude v za
pomenutí.

16. Nebo za hřích matky“ odplaceno bude tobě dobrým,
17. a v spravedlnostl to vzděláno bude tobě,“ a v den 50u

žení bude vzpomenuto na tebe: '“ a jako v jasnu led, roz
plynou se hříchové tvoji.

18. Jak zlé pověsti jest, kdo opouští otce; tak i prokletý
jest od Boha, kdo k hněvu popouzí matku.

19. Syna! v tichosti skutky své konej, a nad slávu lidskou
milován budeš.

20. Čím jsi větší, [tím více] ponižuj se ve všech věcech,
a nalezneš milosť před Bohem:

21. nebo veliká jest moc Boha samého, a od ponížených
ctén bývá:

22. Vyšších věcí nad sebe'* nehledej, a ailnějších nad
sebe '* neskoumej: ale což přikázal tobě Bůh, o tom vždycky
přemýšlej, a ve mnohých skutcích jeho nebývej všetečný.

23. Není zajisté potřebí tobě, vidětí očima svýma těch věcí,
kteréž skryty jsou.

24. Zbytečných věcí '* nezpytuj mnohonásobně, a při mno
hých skutelch jeho '“ nebývej všetečným.

25. Nebo mnobé věci nad rozum lidský zjeveny jsou tobě.'6
26. Mnohé také svedlo domnění jejich, a v marnosti za

drželo smysly jejich.'6
27. Srdce tvrdé * naposledy zle se míti bude: a kdož mi

luje nebezpečenství, zahyne v něm.
28. Srdce, kteréž kráčí dvojí cestou, nebude míti štěstí,

a zlý srdcem se ua ních urazí.
29. Srdce nešlechetné obtíženo bude bolestmi,

přidá k hfešení,'?
30. Shromáždéní pyšných nedojde spásy: nebo kmen hříchu

zakoření se v nich, a nebude srozumíno.**

31. Srdce moudrého poznáno bývá v moudrosti, a ocho
dobré slyšeti bude se vší ochotností moudrost.

82. Moudré srdce a rozumné zdržovati so bude od hříchův,

a v skutcích spravedlností bude míti prospěch.
33. Oheň plápolající uhašuje voda, a almužna odpírá hří

chům:*!
34. a Bůh patří na toho, kterýž prokazuje miloardenatví;

a hříšník '*

T £ j. sám eilný jsa, věz. že I ty někdy mdlým a slabým bndel.
* t j. za to, čím by snad proti tobě se prohřešíla, tebe urazils, a

ty trpělivě, pokorně snesl.
9 4. j. k spravedlnosti, k zásluze počteno.
té ©.|. Bůh na tebe zpomene, smiluje se a...
1! £. j. nesnadnějších nad ochopnosf tvou.
" £. j. k čemu nepostačuje síla tvá.
1 1, j. které k tobě nižádným ohledem nepřínáležejí.
U £, J. Božích.
u ©J. od Boba v zákoně mnohem více zjeveno jest, než lidský

rozum pochopiti může.
t« © Jj. všetečné zpytování věcí, jichš rozumu lidekéma postibnonti

nelze. mnohého o rozum připravilo. Kdo do slunce hledí, oslepne.
W£ J. ardce zatvrzelé v hříchu, kteréž tak otupělo, že jiš ani nečíje

nebozpečenství, v němž vězí — to zahyne v něm.
'* 4. j. nekajicí (víz PHsl. 18, 18.).
19£ j. paže břích na hřích, skládá trest na trest.
2 £. j. že toho anl nepoznají.
% Řecky: shlazuje hříchy; t pokuta za ně zaslouženon: jest částkou

dostinčinění.
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pamětliv bnde na něj** badoucně, a v čas pádu svého najde
utvrzení.*?

KAPITOLA IV.
Napominá k milosrdenství, ——k pravé moudrosti, a — k trpělivosti pro

spravedlnost.

1. Synu, neodepírej almužny chudému, a očí svých neod
vracuj od nuzného.

2. Člověkem hladovým nepobrdej: a nepopouzej' chudého
v nouzi jeho.

3. Srdce nuzného netrap, a neprodlévej dáti naznému.
4. Prosby souženého nezamítej: a neodvracuj tváři své od

nuzného.

5. Od chudého neodvracuj očí svých pro hněv:* a nedo
pouštěj, aby tě hledající [pomocij za zády proklínalí:

6. uebo kdož by tobě v hořkosti duše své zlořečil, vysly
šána bude prosba jeho; i vyslyší ho ten, kterýž ho stvořil.

7. K shromáždění chudých přívětivým se prokazuj, a před
starším ponižuj duše své, a před povýšeným aklobuj hlava
svou.

8. Nakloň ucha svébo k chudému bez zármutku,* a dej co
povinen jsi,“ a odpovéz mu pokojně 8 tichostí.

9. Vysvoboď toho. kdo křivdu trpí z raky pyšného: a ne
nes toho těžce v srdci svém.*

10. V soudu budiž milosrdný sirotkům jako otec, a za
muže [buď] matce jejich:

11. a budeš jako syn Nejvyššího poslušný, a více smiluje
se nad tebou, nežli matka.

12. Moudrost synům svým život vdýchá,“ a přijímá ty,
kteříž jí vyhledávají, a jde před nimi na cestě spravedlnosti.

13. A kdož ji miluje, miluje život: a kdož bdíti budou
k ní,* obdrží lásku její.

14. Kdož se jí držeti bude, zdědí život; “ a kamžkoli vejde
ona, požehnává Bůh.*

15. Kdo jí slouží, povolní budou Svatému; '* a ty, kdo jí
milují, miluje Bůh.

16. Kdo jí poslouchá, souditi bude národy: a kdo k ní
hledí, bydliti bude bezpečně.

17. Bude-li věřiti jí. dědičně obdrží ji;'“ a budou v utvr
zení potomci jeho: '*

18. nebo v pokušení chodí 8 ním, a zprvu vyvoluje ho.'*
19. Bázeň a strach, i zkušení uvádí na něho: a trápí jej

soužením kázně své, až zkusí ho v myšlení jeho, a pak uvěří
duši jeho,

9 t J. na mllosrdného a dávajícího almužnu.
% £ Jj. pomoc, podporu rv neštěstí.

KAPITOLA IV.

4+ j.k pák „pkým odepřeníma odbytim; nebo dostl již zarmonoceno jest no!
* © J. aby se na tě nerozhněval a ti nezlořešií; nebo: hněvivě;

nebo obávaje se uraziti Boha.
3 © J. rád, ochotně- (2. Kor. 9, 7.).
* t |. almužnu dáti, kdo může, jest povinnosf.
* ©J. nebuď tl to obtižno; nebo: neprodlévej se k tomu všemožně

přičiniti.
* Řecky: Mondrosť (rozuměj: Boži; synův svých povyšnje k sobě.
T © Jj. po ní záby a snažně budou se anažiti.
S 4 J. věčný, spasení budou.
5 8 bůsní Boží dostává ee I požehnání jeho.
'6 £ j. Bohu, věčnému původci jejímu. . .
" Dolož: 60 všemi dary jejími.
'* ©j. pevně státi, stále v tom dědictví trvati budou.
' £ j. skoaší ho, zvlášť zprvu. Koho si Bůh vyvolil, rozličné zkouší.

Kořen moudrosti trpký, ovoce oladká.

hh
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2. a utvrdí jej. a na cestu přímou uvede, a-obveselí jej;
21. a zjeví jemu tajné věci své, a složí na něj poklad

umění a poznání spravedlnosti.
22. Pakli pobloudí, opustí jej, a vydá v ruce nepřítele jeho.
29. Synu, šetř času, a vystříhej se zlého.
24. Za duši svou nestyd se mluviti pravdu.'*
20. Jest zajisté stud, kterýž uvozuje hřích; a jest stud,

kterýž uvádí slávu a miloat.'*
26. Nepřijímej tváři proti tváři své, ani proti duši své

klamu.'“

27. Nestyď se za bližního svého v pádu jeho,'*
28. aniž zadržuj slova v čas vysvobození.'“ Neskrývej mou

drosti své v kráse její.'*
29. Nebo po řeči pozná se moudrost. i rozum, | umění,

1 učení po slovu člověka rozumného; a pevnost *“ pa skutcích
spravedlnosti.

30. Neodporuj slovům pravdy nižádným způsobem, a zá
klam své neumělosti styď ee.*!

31. Nestyď se vyznatl hříchův svých, a nepoddávej se žád
nému člověku pro hřích.**

32. Nestav se na odpor tváři mocného,** aniž usiluj proti
proudu řeky.

33. Pro spravedlnost bojuj z celé duše své, a až do smrtí
zasazuj se o spravedlnost, a Bůh vybojuje zs tebe nepřá
tely tvé.

A. Nebývej kvapný jazykem svým,** a neužitečný a ne
dbanlivý pří pracech svých.

35. Nebývej jako lev v domě svém, podvracuje domácí své,
a utiskaje poddané tobě.

36. Nebuď ruka tvá vztažena k braní.“* a k dání akrčena.“*

KAPITOLA VY.

Varuje od nezřizenéhospoléhání na statek, — a na milosrdenství Boi; —
napomíná k pohání — a k atůlosti ma cestě Páně.

1. Nespolehej na zboží nepravé,' a neříkej: K životu jest
mi dostatek: neboť nic to neprospěje v čas pomsty a zá
rmutku.“

'* £, neostýchej se zachovatí žívot svůj udáním pravdy bez obleda
DeJiné; anebo: minv pravdu neoblížeje se aní na nebezpečenství života.

'* © j. stud bříšný, když totiž hřích zamičuješ, anebo se stydíš,
dobře činiti; a Jest stud chvalitebný a Bohu milý, kdyš se stydiš bře
šiti, pamětliv vševidoucího, všdy přítomného svědka.

'8 © j. ke škodě svě a svého života neber ohled na nikobo, aniž se
dopouštěj Iti

"ej laskavěrat pokárati,když klesá.Láskouspíšenapraviš,hněvem však zatvrdíš
'* $. Jj. když bilžnímu pomoci můžeš.
"* © j. když bys ji pěkně a elněně, t bez ohlouby v čas potřeby

ukázati mohl.

2%©,j. mysli; statná povaha pozná ae ze skutkův. Moudrý a statný
muž jak mluví tak jedná.

% © Jj. styď se klamem zakrývati svou neumělost.
9 £ Jj. neposlouchej žádného, kdo by k hříchu ti radil, nebo tě sváděl.
9" £ u věcech pravých a slušných ovšem: ale kdyby tobě hbřešítí

velel, tu odpověz slorem: (Skutk. 4, 19.) že více sinší poslouchati Boha
než lidi.

** © J. slib © rozmyslem a atůj věrně k slovu danému.
» £ j. darův.
56£, j. almužny: elovem: nebuď skoupý!

KAPITOLA V.

* t.j. nespolehlivé, pomíjející; nebo hříchem dosažené, poněvadž
veliké zboží zřídka bývá bez uražení přikázání lásky jak k Bohu tak
k bližnímu.

3 € Jj. v čas Božího dopuštění, kdyby echudl jakýmkoliv způsobem.

: : BROZ-DTA =MFK —
FPD W 
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2. Nenásleduj v síle své žádosti srdce evého:

3. a neříkej: Jak jsem mocen! Anebo: kdo mne podmaní“pro mé skutky? Nebo Bůh mstitel msetíti bude.“
4. Neříkej: Hřešil jsem, a co se mi [za to) smutného při

hodilo? Nebo Nejvyšší jest shovívající odplatitel.*
5. Pro odpuštěný hřích nebývej bez bázně,“ aniž přidávej

hříchu k hříchu. 

6. A neříkej: Smilování Páné veliké jest, smiluje se nad
množstvím hříchův mých.*

7. Neboť milosrdenství, | hněv rychle přicházejí od něho,
s na hříšníky dohlédá hněv jeho.

8. Neprodlévej obrátiti se ku Pánu, aniž odkládje den
ode dne.

9. Nebo náhle přijde hněv jeho, a v čas pomsty zahubí té,
10. Nebývej pečliv o zboží nespravedlivé, “ nic zajisté ne

prospěje v den zármutku a pomsty.
11. Nekloň ae po všelikém větru,“ a nechoď po každé

cestě: tak zajisté každý hříšniík poznán bývá po dvojím-jezyku.!9
12. Buď stálý na cestě Páně, a v pravdě smyslu svého

i v umění, a buď při tobě slovo pokoje a spravedlnosti.
13. Buď tíchý k poslouchání slova, abys rozuměl: a s mou

drostí dávej odpověď pravou.

14. Máš-li rozum, odpověz bližnímu: pakli nic, ruka tvá
buď na ústech tvých,'* abys nebyl polapen v alovu nemou
drém, a zahanbén.

15. Česť a chvála (jest] v řečí rozumného: ale jazyk ne
moudrého jest podvrácení jeho.

16. Ať nesluješ klevetníkem, 12 a jazykem svým nebuď po
lapen a zahanben

17. Nebo na zloděje padá hanba a žal; a na člověka dvo
jího jazyka potupa nejhorší: klevetník pak dojde nenávisti,
i nepřátelství, i pohanění.

18. Spravedlnost čiň malému £ velikému zároveň.''

KAPITOLA VI.

Povzbuzuje k věrností přátelské a — k snanému zíchání moudrosti.

1. Nebudiž místo přítele nepřítelem bližnímu: nebo výčitek
a hany utrží si člověk zlý, a každý hříšný závistník i člověk
dvojího jazyka.

3 © J. kdo mne může kdrati?

* ©.J. jeho moci neodoláž, anf I za hrobam tě nalezne.
* £ J. čeká s trestem, ale potom přituší.
* Poněvadž nikdy za něj sim o sobě dosti učmíti nemůžeš; nebo:

pro hřích nepotrestaný, byť | Bůh ahovival, nejsí nikdy trestu prost;
tedy..

1 To Jmenuje církev ov. nr acém opoléhánímna milosrdenstvíBoží a počítů mezi šestero hříchův proti Duchu sv. (Mat. 13, 81.1, po
něvadě kdo dlo takového amýšlení v hříchu trvá, nelepše se, milosť
Boží svévolně maří; k zléma, t. k hříchu jí nadužívaje. „Milosrdenství
Hospodinovo velké jest, ale ne proto, abys hříchy k bříchůmpřidával,
nýbrž abys věřil, žo so ti odpustí, když pravý úmysl míti bndeš, so
Jich varorati.“

* Viz L. pozn.

9 ©£Jj. nebuď nestálý a vrtkavý.

'* t J. po takové nostálosti a dvojitosti.
'" t j. polož ruku na ústa svá: mlě, nevíš-ll nic lepšího řící k tomu,

co se mluví.
" Který utrhačně bližního o česť a dobré jméno přivádí; dle řeck.

Jest důle: „nnlž (komu) jazykem úklady stroj.“

5 €. J. bohatému 1 chudému, slovem 1 skutkem, eonkromí + veřejně.BEeh
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2. Nepozdvíhuj se v myšlení duše své jako býk: * aby snad
nebyla vyvrácena moc tvá bláznovatvím,“

3. a to aby listí tvé neanědlo, a ovoce tvé nezkazilo, abys
nezůstal jako dřevo suché na pouští.*

4 Nebo duše nešlechetná zkazí toho, kdo ji má, a v radosť
nepřátelům dává ho, a přivedejej v los bezbožných.

Ď. Slovo sladké rozmnožuje přátely a ukrocuje nepfátely:
a jazyk milostivý v dobrém člověka rozhojňuje se.

6. Měj mnoho pokojných;* ale rádce měj z tisíce jednoho.
7. Máš-li přítele“ v zkoušení měj ho, a nesnadně věř

jemu;“
8. nebo mnohý bývá přítel dle času evého," a nesetrvá

v den soužení:

0. a bývá přítel, jenž se proměňuje v nepřítele; a bývá
přítel, jenž nenávist a svár a pohanění vyjeví:*

10. A jest přítel tovaryš stolu“ a nesetrvá v den potřeby.
11. Přítel setrvá-lí stálý, budiž tobě jako spoluroven, mezi

domácími tvými důvěrně činiti bude.'*
12. Poníží-li se proti tobě, před tváří tvou a skryje-li se,''

jednosvorné budeš míti přátelství dobré.
13. Od: nepřátel svých odděl se; a šetř se přátel svých.'*
14. Přítel věrný jest obrana mocná: a kdož jej nalézá,

nalézá poklad.
15. K příteli věrnému nelze nic přírovnatí, a není hodné

váhy zlata i stříbra, ježto by se vyrovnala ceně věrnosti jeho.
16. Přítel věrný jest lékařetví života a nesmrtelnosti: a

kteříž se bojí Pána, naleznou jej.
17. Kdo se bojí Boha, bude míti spolu přátelství dobré:

nebo podle něho bude přítel jeho.
18. Synu. přijímej '* nčení od mladosti své, a až do čedin

nalézati budeš moudrost.

19. Jako ten, který oře a seje, přístap k ní,'* a očekávej
dobrých užitkův jejích;

20. nebo v díle jejím maličko popracuješ, a brzo jísti budeš
z plodův jejích.

21. Jak trpká jest náramně moudrosťlidem neumělým, a
nesetrvá v ní nesmyslný!

22. Jako moc kamene zkoušení bude v nich, a brzo za

vrhnou ji.!*
23. Nebo moudrost učení podle jména svého jest, a není

KAPITOLA VL

'ePo oka domJako2 £ j. pošetilým
"tt J. slo Povbadodvě všech svýchpřátel a zůstaneš o samotě; pyšného

so každý štítí a straní.
* © j. baď s mnobými, se všemi za dobré, | s těmi, kteří nenávidí

pokoje (Ž. 119, 7).
5 © J. hlediš-li al získati p.
* © Jj. prve ho zkna, nežli se mu docela svěřiš.
+ t. J. dokavade z přítele prospěch má, ale v neštěstí Je) opo
* Původní text: „v svadě hanbu tvon vyjeví;“ t. oo © KěbějeJako

přítel hanlivého zvěděl, to nepohodna se s tebou prohlásí baď nošetrně,
buď zlomyslně.

? Stolní přítel jako ranní rosa: v parnu neštěstí zmizl,jako A nebyl.te L J. dovol mo, af je, rochybují-Hl, kdri, poučuje,
6 j. bude-li skromný, šotrně se straně, aby se vdtnch tvých

záležitosti nedotýkal, tím...
% £ Jj.Jelikož nejsva všlckni přátelé pravými přátely, ano i dobří

přátelé so v nepřátele změniti mohou.
1 t.j. oblibuj sí je, ochotně a plině se mu ně; „k mondrosti ráno

přivatávej.“

" €, Jj. » úplnou důvěrou, žedy pllný rolník jistě užitku vytěžíš,byť bys ho ihned nespatřoval.
"»£ j. moudrosf, rovně jako "ětký kámen, jehož člověk, eily své

zkoušeje, podzvíhnouti nemůže: takové kameny zknšební rozličné veli
kosti bývaly před branami! měst palestinských.

„
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mnohým známa; ale kterýmž známa jest, [8 těmi] zůstává
až do apatření Božího.

24. Slyš, synu! a přijmí radu rozumnou a nezamítej rady mé.
25. Vlož nohu svou v pouta její,'“ a do obojku jejího šíji

gvou:

26. podlož rameno své: a nes ji a nestýskej si v okovách
Jejích.

27. Celou myslí svou přistup k. ní, a ze vší síly své
ostříhej cest jejích.

28. Vysleď ji, a bude ti v známosť uvedena, a obdrže ne
spouštěj se jí:

20. nebo naposledy najdeš odpočinutí v ní, a obrátí se
tobě v potěšení.

90. A budou ti pouta její za obranu silnou a za základy
mocné, a obojkové její rouchem elavným:

31. ozdoba zajisté života jest v ní, a okovy její jsou vazba
8

82. [Jako] v roucho slávy oblečeš se v ní, a [jako] koranu
plesání vstavíš ji na sebe

38. Synu, budeš-li mne pozorovati, naučíš se (jí]: a při
chýlíš-li k [nf] mysl svou, moudrý budeš.
* 84. Nakloníš-lí ucha svého, nabudeš naučení: a zamiluješ-lí
slyšení, moudrý budeš.

85. Mezi množstvím starcův moudrých stůj, a k moudrosti

Jejich ze srdce připoj ee, abra každé vypravování Boží mohl
alyšeti, a průpovědi chvály nemiňtež tebe.'?

96. A uzříš-li rozumného, probud se k němu, a stupně
dveří jeho schod noha tvá.

87. Přemyšluj o přikázáních Božích, a v rozkazéch jeho
nejvíce ustavičný buď: a onť dá tobě srdce!* a moudrost
žádoucí dána bude tobě.

KAPITOLA VII.

Učí alébo se varorati, — povýšení a úřadů nevybledávati ; — a k sousedům
a domácím nálešitě se chovati.

1. Nečiň zlého, a nezachvátí tebe.

2. Odstup od nepravoati,'-a uchýlí se od tebe zlé.“
3. Symu, nerozsívej zlých věcí na záhony nespravedlnosti,

a nebudeš jich žíti sedmeronásobně,
4. Nevybledávej od pána vévodství, an! od krále stolice cti.

"5. Neoepravedlhuj se před Bohem, neboť on jest znatel
srdce: a před králem nechtěj vidín býti moudrým.

6. Nevyhledávej býti soudcem, leč by mocí přetrhnouti
mobl něpravosti: abys snad neobával se tváři mocného, a ne
položíl úrazu pravosti své.“

7. Nehřeš protí množství města, aniž se pouštěj mezi lid.

B. aniž urazuj [na sebe) dvojí hřích; neboťani pří jednomnebudeš bez trestu.

9. Nebuď malomyslný v mysli své.
10. Modlíti se, a činiti alimužny neustávej.

o.. a moudrosti,Jejímž služebníkem1 vězněmmilo býti: té, Jejiž
„ ne aa, vyhledávejmoudrých,nábožnýcha chvalitebných

© £. j. očelivé.
KAPITOLAVI

' 6. Jiš bys nrazil Boha— ubližíl bližnímu.
3 © J. vina I trest, co jisti následkovů hMehu.
S £ |. nečiň nie nespravedlivébo, sio se ti "stejným odplatí; nebo:

nehov žádostem tělesným, slc vytěžíš zhboubu. (Gal 6, 8.)

* £ J. spravedlnosti své nevydal v nebezpečí, t. stranným býti k vůli
mocnějšímu.
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11. Neříkej: Na množství darův mých pohledí Bůh, a když
obětovati budu Bohu nejvyňšíma, přijme dary mé.*

12. Neposmívej se člověku v hořkosti duše [jsoucímu):
jest zajisté, kterýž ponižuje i povyšuje, spatřitel Bůh.

13. Nerozsívej klamu proti bratru svému: aniž čiň cos
takového proti příteli.

14. Neroď selhati ani jednou lží: nebo ustavičnost jeho
není dobrá.“

15. Neroď žvavým býti mezi množstvím starcův, a neopětuj
slova v řeči své.? *

16. Neměj v nenávisti těžkých prací a orby, kterouž stvořil
Nejvyšší.

17. Nepřipojuj se k množství lidí [jsoucích] bez kázně:
18. pomní na hněv (Boží), kterýž nemešká.
19. Ponižuj velmi ducha svého: nebo pomsta na tělo bez

božného jest oheň a červ.“
20. Nehřeš proti příteli“ s penězi odkládajícímu, aniž bra

trem nejmilejším pro zlato pohrdej.
21. Neodcházej od ženy rozamné a dobré, které se ti do

stalo v bázní Páné: mílost zajisté stydlivosti její nad zlato jest.
22. Nenrážej služebníka, kterýž opravdově pracuje, ani ná

jemníka, kterýž vynakládá život svůj.'©
23. Slažebník rozumný badiž tobě milý jako duše tvá:

neodjímej mu svobody,'" aniž opouštěj ho nuzného.
24. Máš-li dobytek, dohlížej k němu: a jestližeť jest uži

tečný, zanechej ho sobě.
25. Máš-li syny, cvič je a shýbej je '“ z mládí jejích.
26. Máš-li dcery, opatruj tělo jejich, a neukazuj veselé

tváři své k nim.'*

27. Vdej dceru, a veliký skutek učiníš; ale dej ji člověku
rozumnémmu.

28. Máš-li ženu podle duše své, nozamítej ji: a nemilé
nesvěřuj sebe.'* Celým srdcem svým

29. cti otce svého, a na bolesti matky své nezapomínej:'*
30. pomni, že byť jich nebylo, ani bys se byl nenarodil:

a čiň jim dobře, jakož i oní tobě [činili).
91. Ze vší duše své boj se Pána, a kněží jeho v pocti

vosti měj.
32. Ze vší síly své miluj toho, kterýž tě učinil:'“ a slu

žebníkův jeho neopouštěj.
33. Cti Boha ze vší duše své, a ku kněžím uctivě se měj,

a očišťuj se plecemí.'*

5 Dolož: nebo bez pravého polepšení nedosáhnoš odpuštění.

4 4.j. velmi zlá Jest všeliká, | žertovná lež; působí, peSověk Jioryklý svým lžím věří, pravdu ode lži aní nerozeznávaje, že | neopatr

nýmí řečmi mnohých svárův původcem jest.t. j. nemlov mnobo; anebo: nestůj na svém, nebaď svémyslným.
i zde na zemí blodající červ zlého svědomi, tamto na onom

oheň. jenž neubasne, červ, který nenmírá. (Marek 9, 48. 45. 47.)
* £ J. nevzdávej se ho, jestliže váhá tobě povinný dlnh zaplatiti.
te £ j. života se odvašuje pro tebe; alonží tobě věrně i s nebezpočen

stvim života svého.
1 6 Jj. když čna ovůj vysloužil (2. Mojš. 21, 2.); nebo: když v službě

tvé sostárnul,

" by jr. Je k poslošenství, poslužnost základem všeliké | mou
be i dr jev přísnékázní, abysjich přílišnouláskou neučinillehko

vážnými.
" t.j. takové, již by jel nemiloval, neber si z nižádnébo ohledu, sio

budeš.nešťasten
u ©j. jež vystála, kdyš tě v životě nosila a rodila a s mnobými

strasti vychovala.
' £ j Boha, Stvdřitele ového, děkuje mu za dar, že tě k životu po

volal. i
t ©j. dávej jim plece, t náležející jim čásť z obětí svých za oči

ktění. (2. Mojž. 29, 27.)

IL—6
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. 34. A dej jim díl, jakož jest přikázáno tobě, prvotin i oči
šťování: i za nedbalost svou očisť se málem.

35. Dar svých plecí [z obětí) a oběť posvěcení obětovati
budeš Pánu i prvotiny svatých:

36. a k chudému vztáhni ruku svou, aby dokonalé bylo
snilování a požehnání tvé.

97. Milý jest dar všechněm lidem živoucím; ale ani mrtvému
neodpírej lásky.'“

38. Neopomíjej plačících těšiti a kvílicí navštěvuj.
39. Nelenuj navětíviti nemoeného; nebo pro takové věci

utvrzen budeš v milování.

40. Ve všech skutcích pamětliv buď na poslední věcí své,
a na věky nezhřešíš.

KAPITOLA VIIL

Napominá k srornosti s kaldým; — a k opatrnosti.

1. Nevaď se 8 člověkem mocným, abys snad neupadl v ruce
jeho.'

2. Nesvař se 8 mužem bohatým, aby snad proti tobě ne
vyzvedl při.“

3. Mnohé zajisté v záhubu uvrhlo zlato a stříbro,* a až
k srdci králův vniká“ a je převracuje.*

4. Nevaď se s člověkem mnohomluvným, a nepřikládej dříví
na oheň jeho.

5. Neobcuj s člověkem neučeným, aby nemluvil zle o rodu
tvém.“

6. Nepohrdej člověkem odvracejícím se od hříchu, aniž mu
vytýkej: pomní, že všickní trestu hodní jsme.

7. Nepohrdej človékem v stáří jeho: nebo i z nás [někteří]
sestarají se.

8. Neradoj se z smrti nepřítele svého: věda, že všickní
umřeme, a nechceme v radosí přijíti.?

9. Nepobrdej řečmi starších moudrých a v příslovích je
jich se obírej.

10. Nebo naučíš se od nich moudrosti, a umění rozum- :
nému, a sloužiti velikomocným bez úhony.*

11. Nemíň tě naučení starších: neb i oni učilí se od otcův
svých:

12. od nich zajisté naučíš se rozumu, a v čas potřeby dá
vati odpovědí.

13. Nerozněcuj uhlí hříšníkův, tresce je,“ abys se nezapálil
plamenem ohně hříchův jejich.'“

14. Neodporuj do očí utrhači, aby se neusadí! jako úkladník
na ústa tvá.'!

' Tob.4 16; neboťpravá láska smr'l nebyne, trvá přes hloubi!hrobní.

KAPITOLA VIIL

MZvláštní jest moudroať, nepopouzeti těch, kteří snadno škoditimohou.

> aby tě nepřekonal buď penězí, anebo vážností svou: neboť...
S tj. žádosťzlata.
* dolož: tím více k soudcům nižším.

5 £ J. že soudem nepravým sondili a nevinných ve škoda uvrhli.
* £ J. jsa vůbec nezvedený, bude I nešetrným k tobě a leccos o tobě

mluviti, co tí nebude ke cti.

" t j. nechceme, aby se jiní ze smrti anebo jakékoliv nehody naší
radovali. — Jinak se čte: „chceme v radosf přijíti“ t. věčnou.

5 4. J zkušenost starcůr mnohá ti dá naučení, jehož bys marzě
v knihách hledal.

> ©.j. buď přilišně a box míry, nebo dokavadsetměvem anebo Jinounárušivasti téměř boří

"9€ j. abys též k buěvu popuzen nebyl
"" £ j. aby tě v slově nelepíl a neporolsl k soudu.

sen Falk]
k huJŠ—7. ň A,
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k) KAPITOLAIX, “

15. Nepůjčuj na lichvu člověku mocnějšímu tebe: pakli jsi
půjčil, měj za ztracené.

16. Neslibuj nad možnosť svou: pakli jsi slíbil, mysli, jak
bys splnil.

17. Nesuď se s soudcem: nebo podle toho, což spravedli
vého jest, soudí.'"

18. S opovážlivým nechoď na cestu, aby snad neobtěžoval
svými zlými obyčejí tebe: neb on jde podle vůle své, a ty
spolu s bláznovstvím jeho zabyneš.

19. S hněvivým nedělej sváru, a s opovážlivým nechoď na
poušť: nebo jako nic jest jemu krev, a kde není pomoci,
porazí tebe.

20. S blázny nedrž rady: neboť nebudou moci milovati,
leč co jim se líbí.'*

21. Dřed cizím nečiň rady,*“ nebo nevíš, co v mysli má.
(Přísl. 25, 9.)

22. Nezjevuj každému člověku erdce svého, aby ge ti snad
zle neodměnil, a nepohanil tebe.

KAPITOLA IX.

Uči, opatrně k manželce se chovati a — cizích Zen se vystříhati, — starých
přátel neopouštěti, ——slých lidí se varovati a dobrých ee přidržet,

1. Nežárli a ženou lůna svého, aby neprovodila nad tebou
zlost umění nešlechetného.'

2. Nedávej ženě moci nad duší svou,“ aby nevešla v moc
nost tvou,* a ty nebyl zahanben.

9. Nehleď na ženu chlípnou: abys snad neupadl v osidla
její.

4. S tanečnicí * nebýcej ustavičný, aniž jí slyš, abys snad
nezahynul účinlivostí její.

5. Nevzhlédej na pannu, abys snad nepohoršíl se na kráse
její.

6. Nedávej smilnicím duše své v ničemě, abys neztratil
sebe, i dědictví svého.

7. Neohlédej se po placích v městě, aniž se toulej po uli
cech jeho.

8. Odvrat tvář svou od ženy vystrojené, a neohlédej se na
krásu [ženy] cizí;*

9. pro krásu ženskou tnnozí zahynuli: a odtud žádost jako
oheň rozněcuje Be.

10. Každá žena, kteráž jest amilná, jako lejno na cestě
pošlapána bude.

11. Mnozí divíce se kráse ženy cízí, zlí učinění jsou: nebo
rozmlouvání její jako oheň rozněcuje.

12. S cizí ženou nikoli nesedej, aniž zpoléhej s ní na
lokty:“

u £ J. byť i dla tvého mínění nespravedlivě soudíl, má pro soho
zákon chrániel jej. Jebož ty neznáš.

Řecký text: Nemohou zatajiti slov, a vyzradíce je v něčem, zkasí
dobré ú y tvé.

tj alčeho,což bys v tajnostimíti chtěl.

KAPITOLA DL

t Jj. aby 60 nančija nověrnosti, v kteréž Ji stiháž, a tak potom

voěě se ji dopustila.. sám nad sobou.
a vy aby tě neopanovala, osvojivěl si moc, náležející vlastně tobě.

*t j. sozpěvkyní,herečkou;vnadněuměníJejím bříchu.* t J. všeliké, kromě manželky své; „nesmíšani tí na to,
čehož nesmiš požádatí.“

* £ J. Jakož býval obyčej při jidle za stolem ležeti; emysl: nestolnj,nehodnj, novoď se s ni.

VA . 71m
Pa o —LLLz p4dn.n. aoSO



45. EKLESIASTIKUS

13. a nehádej se 8 ní při víně. aby snad srdce tvé nena
klonilo se k ní, a abys krví svou“ nepadl v zabynutí.

14. Neopouštěj přítele starého: nebo nový nebude jemu
roven.

15. Přítel nový, nové víno; když sestárne, s chutí je píti
budes.

16. Nezávid slávy a zboží hřišníku: nebo nevíš, jaký bude
pád jeho.

17. Neoblibuj si křivdy nespravedlivých, věda. že bezbožný
nebude se líbiti až k hrobu.

18. Daleko buď od člověka, kterýž má moc zabíti, a ne
budej se smrti podezřivě obávatí.

19. Pakli k němu přistoupíš, nedopouštěj ve ničehož, aby
snad neodjal života tvého.

20. Společnost smrti znej: nebo mezi osidlem chodíš, a po
odění bolestných se procházíš.“

21. Podle možnosti své šetří se bliáního svého, a s mou
drými a opatrnými jednej.

22. Muži spravedliví buďtež epolubodovníci tvoji, a v bázní
Boží buď chlouba tvá,

23. a v smyslu tvém budiž přemýšlování o Bohu, a všeliké
vypravování tvé o přikázáních Nejvyššího.

24. Dle raky“ řemeslníkův dílo ee chválí, i kníže lidu dle
moudré řeči své; slovo pak starších podle rozumu.

25. K hrůze jest ve městě svém člov.k mnohomluvný: a
nepovážlivý v slova svém v nenávisti bude.

KAPITOLA X.

Vycbvaluje moudrého soudce, — ukazuje slosť a škodlivosf pýchy, — a velebí
bázeň Boži.

1. Soudce moudrý souditi bude lid svůj, a vládařství roz
umuného stálé bude.

2. Jakýž jest soudce lidu, takoví jsou 1 služebníci jeho:
a jaký jest správce města, takoví jsou též obyvutelé jeho.

3. Král nemoudrý na zkázu přivede lid svůj: ale opatr
ností mocnářův města obyvatelův nabývají.

4. V ruce Boží jest moc nad zemí: a časem (svým) vzbudí
užitečného eprávce nad ní.

5. V ruce Boží jest štěstí člověka, a na osobu učeného
vloží česť svou.“

6. Nerzpomínej na všelikou křivdu bližního, a žádné křivdy
nečiň v skutcích.

7. V nenávisti jest před Bohem i lidmi pýcha: a v oškli
vosti všeliká uepravost národův.

8. Království s národu na národ přenáší se pro uespravedl
nosti, a křivdy, a pobanění, a pro rozličné lsti.

9. Nad lakomce pak nic není nešlechetnějšího. Proč pýchá
země a popel?“

10. Nic není nepravějšího, než milovati peníze. Nebo ta
kový i duši svou na prodej má: poněvadž za živobytí svého
vyvrhl vnitřnosti své.*

* 4 J. nárnživostí svou, blavně v roznicení krve se jevicí.
* £ Jj. věz, že jsí blízko smrti, a procháziš sc tnezl zbraní, bolesť a

záhubu působící.
> t. j. dle práce a pilného přičinění pozná se výtednosí (ruka) uměl

cova. .
KAPITOLA X.

* 4. J. povýše jej k úřadu, v němž bude náměstkem jeho.
> £t J. člověk, jožto není než zem a popel, proš se pyšni?
> © j. všeho citu se zbavil, učiněn tvrdý a etudený jako kov, jejž

miluje. 7 něV (aBS

KAPITOLAX. 40

11. Všelikého mocnářství krátký jest život. Neduh dlouhý
obtěžuje lékaře;

12. krátký neduh přetrhuje lákař: tak i král dnes jest,
a zejtra umře.“

13. Nebo když umře člověk, děditi bude hady, žížaly, a
červy.

14. Počátek pýchy lidské jest odstoupiti od Boha;
15. poněvadž od toho, kterýž učínil ho, odstoupilo srdce

jeho: nebo počátek všelikého hříchu jest pýcha: kdožby se
ji přidržel, naplněn bude zlořečenstvím, a podvrátí jej do
konce.

1G. Protož bezectné učinil Pán shromáždění zlých, a zkazil
je až do konce.

17. Stolice vůdcův pyšných zbořil Bůh, a tiché vsadil místo
nich.

18. Kořeny národův pyšných usušli Bůh, a štípil pokorné
z těch národův.

19. Země národův vyvrátil Pán, a zahladil je až do zá
kladu.

20. Usušil o z nich, a rozptýlilje, a vyhladilzezemě památku jejic
21. Památku Prtných vyhladil Bůh, a pozůstavil památku

pokorných duchem.
22. Neníť přistvořena lidem pýcha; ani hněv plodu žen

skóma.*

23. Dlémě lidské urténo bude, kteréž se bojí Boha; ale
plémě, kteréž přestupuje přikázání Páně, beze ctí bude.

24. Mezi bratřími jest v poctivosti správce jejich: a ti,
kteříž se bojí Pána, budou v očích jeho.“

25. Sláva bohatých, vzácných i chudých jest bázeň Boží.
26. Nepohrdej člověkem chudým, spravedlivým, a nevelebiž

muže břísníka, proto že bohat jest.
2%. Veliký, a soudce, a mocný jest ve cti: ale nikdo není

větším toho, kdož se bojí Boba.
28. Služebníku rozumnému svobodní sloužiti budou: a muž

moudrý a zvedený nebude reptati, když trestán bývá, a ne
umělý nebude ctén. (Přísl. 17., 2.)

20. Nevynášej se dělaje dílo své, a neprodlévej v čas sou
žení.

9. Lepšíť jest, kdož pracuje, a hojnost má ve všem, nežli
ten, kdož se chlubí, a nemá chleba

91. Srnu! v tichosti chovej duši svou, a dej jí česť podle
zasloužení jejího.“

32. Toho. kterýž hřeší proti duši své,“ kdož ospravedlní? *
a kdo ctíti bude toho, kterýž duše své nectí?

33. Chudý bývá chválen pro umění a bázeň '* svou: a jest
člověk, kterýž ctěn bývá pro zboží avé.'!

* Smysl 11. a 12. vorše jest: „Bůh činí s mocnáři (rozmňěj 0e slými
zvlášť), jako lókat s nemocí; ta-li se prodlouší, rozumný lékař I tahým
způsobem, buď si protnotím, buď | pálením pomůže; ale krátký nedub
enadně, Jedním takměř lékem odstraDuje. I král tedy bnď al sebe moc
nější. hrdější. nkrotnější, jakož od Hospodina svon moc má, tak 1 na
pokynuti jeho, co nejeprostší člověk odstraněn bude a v prach weobrátí ;
Jako každý jiný stane se i on pokrmem červův. A z toho pak doka
zaje svatý mudřeo, že ani nejmocnější nemá nač se vypínari.

3 Jako liřích vůbec, tak každý zvlášť, ku př. pýcha, bněv, pochází
z převráceností lidské.

* tj. dbárl budou na něho, poslušní ho bandou; detn k vrchnímu
společnosti káže řád Roží

* £. J. jen skromně bledej své vlastní cti, s dle zásluby a hodnosti.
* t.j. sám proti sobě.
*tj. kdoš| jejej bude míti za spravedlivého?
"* 4. j. pro bohsbojnosí, vos.
L. několivmnohdyté cti ménějest hoden.
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84. Kdož pak se chlubí v chudobě, čím více v bohatství?
a kdo se chlubí v bohatství, nechť se bojí chudoby.

KAPITOLA XI.

Uši, že moudrosi povyluje, — Ze nesluší člověka podle zevnitřní tvářnosti anl

ebrálítí ani baměti,— še slyšet! prve než odpovidati slaží, — varuje moobých

uaměstnání a přílišného snažení po bohatstvl, ——napomíná v smlouvě státi,

a varuje před pyšnými a elsozemel.

1. Moudrost poníženého povýší hlavy jeho, a mezi veliko
mocné posadí ho.

2. Nechval muže pro krásu jeho, aniž pohrdej člověkem
pro tvářnost jeho.'

9. Malá mezi létadly jest včela, a počátek sladkosti má
ovoce její.*

4. Oděvem nechlub se nikdy, ani ve cti své nevynášej se:
neboť divní jsou skutkové samého Nejvyššího, a slavná a
skrytá i nevídaná díla jeho.“

D. Mnozí mocnáři seděli na trůnu, a ten, o kterémž ee
nenadáli, nesl korunu.“

6. Mnozí mocní potlačení jsou velmi, a slavní vydáni jsou
v ruce jiným.

7. Prve nežli se zeptáš, nehaň žádného: a když se vyptáš,*
potresci spravedlivě.

8. Prve nežli poslyšíš, neodpovídej slova: a v prostřed
mluvení nevskakuj do řeči.

9. O věc, kteráž tebe neobtěžuje, nehádej se: a v soudu
hřešících nestávej.

10. Synu, ať nejson v mnohých věcech činová tvoji:“ a

budeš-li bohatý, nebudeš prost hříchu:" nebo budeš-li [vždy]
sháněti, nedostihneš,* a předběhneš-li, neutečeš.*

11. Jest člověk bezbožný, am pracuje, a pospíchá, a trápí
se, a tím méně má hojnosti.

12. A jest člověk schřadlý, velmi potřebný, maje málo síly,
a mnoho chudoby;

13. ale oko Páně vzezřelo na něj dobrotivě a pozdvihl jej

z ponížení jeho, a povýšil hlavy jeho: 1 divili se mu mnozí
a velebili Boha.

14. Dobré i zlé věci. život i smrť, chudoba i počestnost '*
od Boha jsou.

15. Moudrost i umění, i vědomost zákona od Boba jest
Milování, i cesty dobrých u něho jsou.

KAPITOLA XL

* tj. nepříjemnou; vůbec žádným pro zevnitřní jeho podobu: špatná
kůra krývá aladků

9 © J. dílo jeji má přednosť mezi věcmi sladkými.
* t j. poněvadž Nejvyššímu Jedině přináleží česí a sláva, člověk

však u vědomi, že všecko od Něbo má, koř se jemu; pak žádný a boď
el v sebo větší důstojnosti postavený,neví, kdy a jak blaboko jej mooná
roka Páně svrhnonti může: hříčkou jest v rukou Božích veškera lidaká
vanešenosť: „rádo ponižuje Božatvo všelikou výsost!“ již pohané
Fikávali.

P pak svržení,octil se v nizkosti,ba ! porobě;jak dějiny
* t j. nesuď, leč badlivě vyšetříš; a pak konej dlo spravedlnosti.
* £ j. nezaneprazdňuj se mnobým! věcmi, abys zbohatl.
* t 1. bohatství těžko bez uražení lásky k Bohu a bllšníma | do

byti, | zachovati.

5 t. j. budeš-li nenstále boniti se P bohatství, nedostihneš ho vždycky, aniž všecko vyvedeš, eo podníkn
9 ©j. ujdeš-li někdy nesnárím a kiel, nentečeš mu vždycky.
"©© j. bohatství. (Moudr. 7, 11; 10, 10.)
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KAPITOLAXI. „8

16. Blud a tma hříšníkům přistvořeny jsou:'' a kteříž se
radují ve zlostech,'* sestarají se ve zlém.

17. Obdarování Boží trvá spravedlivým, a přízeň jeho pro
spěch bude míti na věky.'*

18. Někdo bohatne samou skoupostí: a ten jest díl od
platy jeho,

19. že když říká: Nalezl jsem odpočinutí sobě a nyníjísti
budu ze zboží svého sám:

20. a nevíť, že čas pomíjí, a smrť se přibližuje, a
nechá všech věcí jiným, a umfe.

21. Stůj v smlouvě své,'“ a v ní rozmlouvej,'“ a v práci
přikázání svých sestarej se.'“

22. Nezůstávej v skutcích bříšníkův: '" ale důvěřuj se Bohu,
a zůstaň na místě svém.

23. Nebo snadno jest před očíma Rožíma náhle poctiti
chudého.'“

24. Požehnání Boží chvátá k odplatě apravedlivého, a činí,
aby v času rychlém snažení jeho užitek dávalo.
- 25. Neříkej:'? Co mi jest třeba, a co mi z toho dobrého
pojde?

26. Neříkej:** Dostatečný jsem sobě: a co zlého ml z tohopojde? *'
27. V den dobrých věcí nezapomínej na zlé: a v den zlých

věcí nezapomínej na věci dobré:
28. nebo snadno jest před Bohem v den skonání odplatiti

jeduomu každému podle skutků jeho.
29. Zlá hodina v zapomenatí uvádí veliké rozkoše: a při

skonání člověka vyjeví se skutkové jeho,

30. Před smrtí nechval žádného člověka, nebo po synech
svých poznán bývá muž.

31. Neuváděj každého člověka do domu svého: nebo mnozí
jsou úkladové lstivého.

32. Nebo jakož odporně říhají vnitřnosti lídí nezdravého
života ;?? a jako koroptva láká se-do klece, a jako arna v oal
dlo: tak i srdce pyšných,“* a jako vyzvědač číhající na pád
bližního svého.

38. Dobré zajisté ve zlé obraceje, úklady činí; i na vyvo
lené vloží poškvrnu.

34. Z jiskry jedné rozmáhá se oheň, a od jednoho lstivého
rozmáhá se krev:** nebo člověk hříšný až do krve proná
aleduje.

W£ j. jsouce následky hříchu prvotněho: s ním, t j. s vinoa jeho
dostává se nám dědičně zatemnělosti rozumu, slabosti vůle a zlé žá
dostivosti, náklonností k hříchu. Vlny sprosťuje nás ovatý křest, mocí
zásluhy omučení a smrti Páně; drahé máme s pomocí milosti Boží pře
máhati.

" £ J. vo zvláštních slých činech; v tom nebo v tom.
1 tj. přízeň, pomoe Boží požehnávatí jim bude; nikdy neopastí

Bůh spravedlivého.
" t, j. s Bohom uzavřené, v pravé víře a v povolání svém.

13€ J. dle ní jednej a živ buď.
6 £. j. jakž ti přikázáno jest.

"4 J. že šťastníJom nebo: „neposastavujse naď skutky hříšnikův,“anebo: „vedbej na sk. bř
"ej obohatiti a tak jej ko cti povsnésti: naráží snad na příklad

Josefa v Egyptě.
'* £ j. kdo chudý jsi.
28 +.j. kdo bohatý jel.

3t 4, j. co se ml slého přihoditi může? Nikdo před smrtí blažen!

» £, j. jako dech odporný vychází s vnitřnoatí lidí nezdravých, tak
zlé, nemravné a nespravedlivé a svůdné řečí ze srdco zkažených bez
božníkův

% £ j. všellkým způsobem úklady strojí blahu blížního.
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49 EKLESIASTIKUS SŠ

36. Šetř se zlosyna, nebo zlé věci kuje: aby snad neuvajil
posměchu na věky.

36. Přijmi do domu cizozemce, a podvrátí tebe v bouřce,
a vystrčí tě 7 tvého vlastního.

KAPITOLA XIL

Ukazaje, komu se má činiti dobrodiní; a jak senpřimní někteří přátelé Jsou.

1. Činíš-li dobře, věz, komu činíš," a dostane se vděčnosti
mnohé dobrodiním tvým.

2. Čiň dobře spravedlívému a najdeš odplatu velikou: a
jestliže ne od něho, jistě ode Pána.

3. Není zajisté tomu dobře, kdož ustavičný jest ve zlém,
ani tomu, kdož almužny nedává: nebo i Nejvyšší v nenávisti
má bříšníky, a slitovává se nad kajícími.

4. Dej milosrdnému, a nepodporuj hříšníka: (Bůh) nad bez
božnými hříšníky učiní pomstu, chovaje jich ke dni pomsty.

5. Dej dobrému, a nepomáhej bříšníku.
6. Dobře čiň poníženému, a nedávej bezbožnému: zapověz

chleba mu dáti. aby tím nezmocnil se nad tebe;*
7. nebo dvojnásobného zlého dujdeš za všecka dobrodiní,

která jsi učinil jemu; * poněvadž i Nejvyšší v nenávisti má
hřišníky. a bezbožným odplatí pomstou.

8. Nebývá poznán v dobrých věcech přítel, aniž zatají se
ve zlých nepřítel.

9. V dobrých vécech člověka nepřátelé jeho jsou v zármutku:
a v zlé příhodě jeho poznán bývá přítel.

10. Nevěř nepříteli svému na věky: nebo jako měď rzaví
nešlechetnost jeho.“

11. a byť ponížen byv, sehnut chodil, ostraž se myslí svou,
a varuj se ho.

12. Nestav ho podle sebe, aniž sedej po pravici tvé, aby
snad obrátiv se proti místu tvému nevyhledával stolice tvé,*
a ty až pozdě poznal bys slova má, a v řečech mých byl bys
zboden.“

13. Kdož lituje zaklinače, od hada uštknuutého, a všechněch,
kteříž se přibližují k líté zvěři?" Tak i toho, kdož chodí
8 mužem nepravým, a zapleten jest v hříchy jeho.

14. Jedna hodinu s tebou potrvá, a nachýlíš-li se, nepo
drží (tebe, abys nepadi).*

15. Rty svými lahodí nepřítel: a v srdcí svém ukládá, aby
tě zvrátil do jámy.

16. Očima svýma slzí nepřítel: a nalezne-li času [příhod
ného), nenasyti se krve:*

KAPITOLA XII.

* ©Jj. pro zvláštní, větší dobrodini, hleď al vybledati člověka hod
něho; nemyslí se to na dárky denní almužny, kterou takměř slepou
rukou dávati máme.

* Udávají se některó z těch příčin, pro něž lze většího dobrodiní
někomu odepřiti: když by se totiš nejen nám nevděku dostalo, nýbrž
i dobrodiní našeho k slému vůbec a nebo našemu zvlášť nživalo. Čím
bychom sobě samým škodili, dobrodinim zváti nelze.

S t j. mnohonásobného serděku se dočkáš: čím víco dobrého mu
prokážeš, tim více zlébo utrpík.

* 4 Jj. zlosť jeho všdy se zaše navrací jako res oškrábaná; neb:
újisností se kryje jako nádoba rail.

3 € J. aby snad nehledal vzíti misto tvé.

*tj.s polesí Přkal,že jel ip méneposlechl.*tJ.kdosev nebezpečenstvívydávů,nezaslubojeútrpnosti,utrpí-li
škody. Na východě kejklíři krotí hady a dělají jako by to čarami

9% j. přijdeš-ji do neštěstí, nepomůže ti aní raky podáním.
> L J. na oko s tebou pláče: ale když se mu příležitosť udě, | na

Hivotě tí uškodí.

KAPITOLA XIII. 50Ve
v) 17. a potkají-litě zlé věci,naleznešho tu nejprvnějšího.'“

18. Očima svýma slzí nepřítel, jako by pomáhal tobě, pod
trhne paty tvré.'!

19. Hlavou svou kývati a rukou plesati bude; a mnoho
šepce měniti bude obličej evůj'£ ©

KAPITOLA XIII.

Dále ukazuje, jak nebezpečnoJest zacbázati s pyšnými a bohatými, — jak se
bohstí k jiným chovají, Jak větší vážnosti v evětě dosahují nežli chadí.

1. Kdo se dotýká smoly, zmaže se od ní: a kdo obcuje
8 pyšným. přijme na se pýchu.*

2. Břímě na se béře, kdo obcuje se vzácnějším“ nežli jest
sám: nebývej společníkem bohatšího nad sebe.

3. Jak může společnost míti kotlík s hrucem? Nebo když
o sebe zavadí, rozrazí ne (hrnec).

4. Bohatý křivdu čině, hněvá se: chudý pak uražen jsa,
umikne.

5. Dáš-li mu. přijme tě: a nebudeš-li míti, opustí tě.
6. Máš-li, bude obcovati s tebou, až tě vyžije, pak sám

nepolituje tebe.
7. Budeš-li jemu potřeben, ulichotí tě, a usmívaje se, dá

ti naději a mluvití bude dobré věcí a řekne: Co jest potřebí
tobě?

8. A zahanbí tě krměmi svými,* dokudž tě nevytěží dva
krát i třikrát:* a naposled vysměje se tobě: a potom vida,
opustí tebe, a hlavou svou potřásati bude nad tebou.*

9. Pokoř se Bohu, a očekávej rukou jeho.“
10. Pozoruj, abys sveden jsa, bláznovstvím “ nebyl snížen.“
11. Nebývej pokorným v moudrosti své? abys ponížen jsa

v bláznovství nebyl uveden.
12. Povolán jsa od mmocnějšíhoodejdi [brzo), tak tím více

tě k sobě volati bude.

13. Nebuď nevhodným, abys neurazil: a nevzdalaj se příliš
od něho, abys nepřišel v zapomenutí.

14. Zdrž se, aby s ním zároveň nemluvil: '© aniž věř mno
bým slovům jeho; nebo mnohou řečí bude tě zkoušeti, a
usmívaje se, vyptá se na tajné věcí tvé.

'9 £, j. an se z neštěstí tvého buď radoje, anebo pro tebe z něho
prospěch

" £. j. tim více tí uškodi, jako by ti obě noby podtrbl k půda ná

* 4 j. licoměrně se chovati bude, Jako: hlavon bude kývati na
- osvědčení zármutku, rukama tleskati radostí, leccos nezmysloě mluviti,

a šhned tvář promění £ želosti v radost.

KAPITOLA XIII.

* t Jj. vůbec každý bude podoben v mravích tomu, s kým obcuje.
3 ©Jj. bohatším; tak z řeek.: Tuto a vůbec mnohdy v av. písně

rozumí se slovy: „česť, hodnosf, vážnosf, vzdcnosf; ctný, vzácný“ s p
tolik co bohatetví, bohatý, poněvadž kdu bobat jest, skvostnějí so šariti
a šití může a tím dle obyčejného mínění ctí, alespoň zevujtřní nabývi.

5 c. Jj. skrostnějšími u přirovnání s tvýmíi, Jichš ty mu pošleš, nebo
na něž jej pozveš.

* t. J. ty pak pro stnd opět Jej pozveš a tak skrostně jako on tebe,

bostiti budeš, ale so svon škodou, ano hostinsmi takovými sohodneš;
potom on naposledy .

* 1, J. dělati bude Jako by tě neznal, ba | posmivatí se bude obě.

S 4.j. donfej raději v pomoctBoží, než by se před mocnými zabazoval, a od nich pošlapán byl.
3 (©.j. požetilým se vyvyšováním nad svůj et
S £. J. nebyl oklemán od bohatříbo, k němně"a se přidružil, a ne

musí) se mu kořiti a Ilsatí, sám sobe se zabodě.
9 €. J. příliš skromným, abys nevznáral daru od Boba obdrženého,

a zpěčoval se užití bo ke cti a chvále Boží, k prospěchu svému a
blížního; nebo takovron přílišnou pohorou bys | hřežil. (Mat. 26, 24—28.)

'e £, j. jako sobě rovným, příllš svobodně a důvěrně.

I.—1=
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15. Přísná myal jeho Betřiti bude alov tvých: a nenšetří j 3. Muži lakomému a skoupému nadarmo jest zboží, a člo
zlosti a okovův.'! T „| věku závistivému k čemu jest zlato?

16. Chraň 8e, a sluchem svým pilně pozoruj,'“ nebo 8 pá- R = | 4. Kdo shromažďuje, ujímaje nespravedlivě srdci svému,*
dem svým chodíš.'* ' : shromažďuje jiným, a v zboží jeho bude se jiný kocbati.

17. Slyše pak ty věcí, jako sny je považuj a bedliv buď.'* 5. Kdo jest sám sobě zlý, komuž jinému bude dobrý?
18. Po celý život svůj miluj Boha, a vzývej ho o spasení své. i nebudeť se veseliti v zboží svém.
19. Všeliký živočich miluje sobě podobného: tak i každý 6. Kdo sám sobě nepřeje, nemá sebe horšího; a tať jest

člověk miluje bližního svého. odměna zlosti jeho:“
20. Všeliké tělo k podobnému sobě připojí se: a každý 7. byť i dobře činil, nevěda, a nechtě činí: a posléze vy

člověk k podobnému sobě přidruží se. jevuje zlosť svou.
21. Bude-li [pak] kdy spolek míti vlk s beránkem? tak 8. Nešlechetné jest oko závistivého: a odvracuje tvář svou,

hříšník se spravedlivým. a zhrdá duší svou.*
22. Jaká jest společnost svatému člověkuse psem? !* anebo 9. Nenasytelné jest, oko lakomého v podílu nepravosti:“

jaký díl bohatému 8 chudým? nenasytí se, až zchřadne a zhubí duší svou.*
23. Loupeží lva jest divoký osel '“ na poušti: tak i pa- 10. Oko zlé [hledí] ke zlému:* a nenasytí se chlebem, ale

stvou bohatých jsou chudí. nedostatek trpětí a v zármutku seděti bude za stolem svým.*
24. A jako v ohavnosti má pyšný pokoru: tak i v ohav- 11. Synu! máš-li, čiň sobě dobře, a obětuj Bohu obětí

nosti má bohatý chudého. | | hodné.
25. Bohatý poklesne-li, utvrzen bývá od přátel svých: ale 12. Pamatuj, žeť smrť nemešká, a že smlouva s hrobem

chudý když padne, postrčen bývá i od známých. ukázána jest tobě: nebo smlouva tohoto světa jest, [že každý]
26. Bohatý jsa oklamán,'* má mnoho pomocníkův: byť smrtí umře.

i pyšné věci mluvil, ospravedlňují ho. 13. Před amrtí čiň dobře příteli svému, a podle možnosti
27. Ponížený oklamán jsa, nad to ještě i domluvu trpí: své vztahuje (ruku), dávej chudému.

a byť i mluvil rozumně, není ma dáno místa. 14. Nezbavuj se dne dobrého, a díl daru dobrého nepo
28. Bohatý mluví, a všickní mlčí, a slovo jeho vyvyšují míjejž tebe.'“

až k oblakům. 15. Zdaliž jiným nepozůstavíš bolesti a práce své v roz

29. Chudý mluví, a řkou: Kdo jest ten? a zavadí-li, po- dělení losu? '!
razí ho. 16. Dávej,'* a beř,'* a ospravedlňuj duši svou.'“

30. Dobrý jest statek, pří kterémž není hříchu ve svědomí: 17. Před skonáním čiň spravedlnost, nebo na onom světě
a přezlá jest chudoba v ústech bezbožného. nelze najíti pokrmu.'*

31. Srdce člověka proměňuje obličej jeho, buďto k dobrému, 18. Všeliké tělo jako seno '“ zvetší, a jako listí mladistvé
nebo ke zlému. na síromě zeleném.

82. Znamení srdce dobrého a tvář dobrou nesnadně a s prací 7 19. Jedno ae pučí, a druhé opadává: tak i pokolení '?
nalezneš. '* z těla a krve, jedno akonává a druhé se rodí.

20. Všeliké dílo porušitelné naposledy zhyne: a kdož je
dělá, zajde s ním.

21. Ale všeliký skutek výborný osprávedlněn bude: a kdož
jej činí, bude míti z něho čest.

22. Blahoslavený muž, kterýž v moudrosti zůstává, a kterýž
v spravedlností svó přemýšlí,'* a v srdci pamatuje na obe
zřelost Boží: '*

29. kterýž rozvažuje cesty její "©v srdci svém, a tajnostem

KAPITOLA XIV.

Ukasuje, kdo jsou blahoalavenl, ——napominá k odílnosti, — = k vyhledávání
mondrosti

1. Blahoslavený muž. kterýž nepoklesl slovem z úst svých,
a nebyl boden zármutkem nad proviněním.!

2. Šťastný, kdo neměl zármutku v srdcí svém, a nevzdal
ge. naděje své.*

" t.j. proti tobě; za avon srobodomluvnosť mnohý se srobody - rr 3 t. j. raději slušné, ano i potřebné pohodlnosti si odpíraje, abyvokovyupadl. nnAma| Penězušetřil.
1 £ j. buď bedllv tobo, 00 slyšíš. : * t J. co při své akrblosti trpl, právem sasloboje, neboť sám vinen
'2 £ j. vědy jel v nebezpečenství velikém, na okraji
" £ J. slovům, jimiž tě skouší, nověř vice, než Jako llchému enu, a

obraň 60; zapomeň na ně.
£ j. e nečistým hříšníkem: (5. Mojž. 28, 18.) rozuměj epolečnost

k podporování bo ve zlém; k napravení jeho však že se ani nejhoršího
hříšníka štítiti, ba jej | sami snažně vyhledávati máme, tomu nás učí
1 slova I příklad Páně,

'* £ j. poněvadž o kamotě, bez pomool po poušti těká; tak | chndý
mnohdy, bora se životem, a sám opuštěn, loupeží bývá nospravedlívému
boháči.

jest.
5 £ j. ani chudému nedá, odvrátiv tvář svou od něho, sul sobě co

potřebí přeje.
* t j. Jměním nespravedlivě nabytým anebo pomijejícím; — vůbec

osudem svým.
* Viz 8.

* t J. lakomec zle užívá toho, co má.
9 £ |. anf sl ani nepřeje, do syta se vajístí
"S£ J. vedeš-li práci, také potěšení a pohodlí užívej. Naráží na bodo

vání pří obětech ve dny sváteční.
» ©J. za podíly v dědletvi.

, '* © j. chudému v. 13.

" £ |. těžko a zřídka nalezneš, aby s dobrou tvářivždy též dobré “ + dobrý, ira čeho ti Bůh popřál.j. dobrýmsrdce, Jak náleží, spojeno bylo. :

. : "uj n nelze získatí zboží, aniž jest, komu bys z uěbo dobřeKAPITOLA XIV. činiti mol
' t J. ani slovem nespokojenosti s osndem svým proti Bobn se ne- : 16Řecký tet: Jako roucho.

probřešil, jež by mu svědomí předhazovalo. Řečeno se zdá býti zvlášť " t. j. pokolení lidské,
chudým anebo jinak trpícím. " £, J. který pamatuje na to, a snaží se konati spravedincef.

* © J. kdo v sebe větších nesnázích života tohoto nezoufá, pevně se " © j. že Bůh všecko vidí a Jemu hojně odplatí.
důvěře, že Bůb pomůže. 78 £ j. mondrosti.

ha. t J. když k nějaké škodě přijde; anebo: „kdyš pocbybi“ (dle
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jejím rozuměje, sleduje jí jako skoumatel,** a stojí na ce
stách jejích ; **

24. kterýž hledí skrze okna její, a u dveří jejich poslouchá ;
25. kterýž odpočívá vedle domu jejího. a v stěnách jejích

vetkna kůl,** staví stánek svůj u rakou jejích;“* i odpočí
vati budou v stánku jeho dobré věci na věky.

26. Postaví syny své pod zastřením ** jejím, a pod rato
lestini jejími zdržovati se bude;

27. chráněn bude pod zastřením jejím od horka,*“ a v slávě
její odpočívati bude.**

KAPITOLA XV.

Blahoslaví lidi bobabojné, ——ačí, že Báh a moudrosf nejsou původem hříchu,
nýbrž svobodně vůle člověka.

1. Kdož se bojí Boha, činiti bude dobré: a kdož :se při
držuje spravedlnosti, dosáhneť jí;*

2. i vyjde jemu vstříc jako matka počestná. a jako žena od
panenství“ přijme ho.

3. Krmiti jej bude chlebem života a rozumu, a vodou mou
drosti spasitedliné napojí jej: a utvrzena bude v ném. a on
nenachýlí se:*

4. a zdržího. a nebude zabanben a povýší ho u bližních jeho ;
Ď. a u prostřed shromáždění otevře ústa jeho, a naplní ho

duchem moudrostí a rozumu, a rouchem slávy oděje ho;
6. radosť a veselí shromáždí naň, a jménem věčným dě

dičné obdaří ho.

7. Lidé blázniví* nedosáhnou jí, ale opatrní vyjdoují vstříc;lidébláznívínespatříjí:nebovzdálenajestodpýchya lsti.
8. Muži lžíví nevzpomenou na ni: a muží pravdomluvní

nalezení budou u ní, a prospěch mítí budou až do spatření
Božího.

9. Nenít krásná chvála“ v ústech hříšuíka:“

10. nebo od Boha pošla moudrost: u moudrosti zajisté
Boží státi bude chvála, a v ústech věrného rozmnoží se, a
Pán dá ji jemu.*

11. Neříkej: Bůl jest příčina, že vzdálena jest [ode inne]:*
nebo čehož on nenávidí. nečiň.“

+ £ Jj. bedlivě a pečlivě.
3 £ j. pevně se drží cest jejích, neodchyluje se od nich.
1 £ j. k vystavění stanu.
" © j. Ji po boku, vedle ní; smysl:

moudrosti, £t.bázně Boží, šťasten bnde.
kdo +e pevně přidrží pravé

ve I konečně účasten bade slávy jeji věčné a blaženosti.
KAPITOLA XV.

' tj. moudrosti, o kteréž posud ev. mudre mluvil; souvisí totiž
slova tato s kap 14. 27.

3 © j. kterm jsonc panna vdala se za može, a tak první láskou svou
miluje bo

3 V Peck.: On 6e opírá o ni, a nebude klesa
* t.j bezložní, nešlochotní anl nepoznají, nl (neponžíjí blaba mou

5 £. j. Boží, neb moudrosti.
* dolož z řeckého: „poněvadž není od Boha poslán“, nebo „poslána“ ;

od Boha nepochází, na Něm so nezakládá, nýbrž na sobockém nějském
zůmyslu.

* Smysl: Bohabojnosť co pravá moudrosť od Boha pochází a co ta
ková Jest sama o sobě chvalitobná; Bůh pak v ústech člověka věrného
Jemu oddaného chválu takovou vzbodí a rozmnoží.

> © j. mondrosť; Bůh ml nedává milosti dobře činiti.
* t j. ty sám, maje vůli svobodnou. bedlivě se vnrnj, aby nečinil

hříchu,jebož On nenávidí; k tomu On každémudostateoné milosti
dává. Houhavý nesmysl byl by myaliti, že Bůh působí to, čeho sám
nenávidí. Řecký text: „Neřikej: Pin jest příčinouodstoupení (přestnpku) .
mého; nebo ty nemáš činiti tobo, čehož On nenávidí.“
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12. Neříkej: On mne v blud uvedl; nebo nejsou mu po
třební lidé bezbožní.

13. Všeliké ohavnosti a bludu nenávidí Pán, i těm, kteří
se ho bojí, nebude milá (obavnosf).

14. Bůh na počátku učinil člověka, a ponechal ho v ruce
rady jeho.

15. Přidal (mu] poručení a přikázání svá.'*
16. Budeš-li chtíti přikázání zachovárati, a na věky věrně

vůli jeho činiti, zachovajít tebe.
17. Předložil tobě vodu i oheň: k čemu chceš, vztáhní

ruku svou.

18. Před člověkem jest život i smrť, dobré i zlé; co ai
kdo oblíbí, dáno bude jemu:

19. nebo mnohá jest moudrost Boží, a silná v moci, vidouc
všecky bez přestání.

20. Oči Váně (hledf) na ty, kteříž se ho bojí, i znát on
všeliký skutek člověka.

21. Nižádnému nepřikázal bezbožně činiti, a nikomu nedal
povolení břešiti ;

22. nebo nežádá množství synův nevěrných a neužitečných.

KAPITOLA XVL
Napomíná rodičár k opatrností a velebí skutky Boží.

1. Netěš se v synech bezbožných, byť jich sebe více měl,
aniž se kochej v nich, není-li bázně Boží při nich.

2. Nevěř životu jejich,' a nespolehej na práce jejich.
3. Nebo lepší jest jeden bojící se Boha, nežli tisíc synův

bezbožných.
4. A lépe jest bez synův umříti, nežli zůstaviti syny bezbožné.
5. Od jednoho rozumného olidněna bude vlast, pokolení

(pak) bezbožných zpustne.
©. Mnohoť takových věcí vidělo oko mé, a větší nad ně

slyšelo ucho mé.“
7. V shromáždění hříšných zapálí se oheň,* a v národu

nevěřícím rozpálí se hněv.
S. Nemodlili se za hříchy své staří obrové, a pohubeni

jsou doufajíce v sílu vlastní.“
9. A neodpustil putování Lotovu,* a v ohavnosti je měl

pro pýchu slova jejich.“
10. Nesmiloval se nad oněmi, zkaziv pokolení veškeré, a

vynášející se v hříších svých."
11. A jakož těch šestkrát sto tisícův pěších, kteříž se shro

máždili v tvrdosti srdce svého:“ tak divné bylo by, kdyby
jediný tvrdošijný zůstal bez pomsty;

'* ©.j. zanechal ho při rozamu a svobodné vůli Jeho, aby, ohtěl-li by
Jen, přikázání jeho zachovával

KAPITOLA XVL

* t.j doufaje, žo v stáři tě chovati budou; anebo: že dobré jméno
ti zachovají.

3 © |. viděl jsem na svě oči, jak jedním bezbožným synem mnohá
rodina vyhynula: slyšel pak jsem i příkladův jak bezbožnosti nejen
celé obce, nýbrž | národové v úplnou zkázu upadil. Toho pak | bned
příklady dotvrzoje.

3 £. J. oheň Božího hněvu a trestu. (5. Mojž. 32, 22.)
* Viz 1. Mojž. 6, 4. 7. a 7. 21.
* t. Jj. tomu místu, kde Lot putoval, a pobostinu byl. (1. Mojžíšova

19,4.)
* c. j. pro bezbožně, ohavné mravy jejích, že nižádné bdzně před

Bohem neměli. Jako všnde, byla i tam pýcha základ a kořen zapome
nutí na Boha, z čohož pak všeliká obavnosť pošla.

* 4 J. lidé za času Noemova, kterýž samojediný s rodinou zachorás
byv, veškerun potom zemi zalídníl. Vls 5.S Dološ: zahubil (až na dva: Josue a Chaleba), na poušti v čryřoet
letech, neslítovav se nad ními (4. Mojž. 14, 29 a 28, 61.)



56 EKLESIASTIKUS

12. nebo milosrdenství i bněv u něho jest; lze jej upro
siti, vyléfá i hněv:

13. podle milosrdenství jeho [jest i) trestání jeho; soudí
člověka podle skutků jeho.

14. Neuteče s loupeží hříšník, a nebude meškati odplata
toho, kterýž milosrdenství činí.

15. Všeliké milosrdenství učíní místo jednomu každému
podle zasloužení skutlkův jeho,“ a podle rozumnosti putování
jeho.'*

16. Neříkej:
mne vzpomene?

17. V lidu velikém nebudu poznán: nebo což jest duše má
v tak nesmírném tvorstva ?"

18. Hle nebe, i nebesa nebes, propast,'' I země všecka,
i to, což v nich jest, pohne se k pohledu jeho; '*

19. spolu hory I pahrbkové, a základové země, když po
hledí na ně Bůh, hrůzou se třesou.

20. A všech těchto věcí nepochopuje srdce, ačkoli on vše
liké srdce prohlédá.

21. A kdož rozumí cestám jeho a bouří, kteréž ani oko
člověka neuzří?'*

22. Nebo přemnozískutkové jeho jsou v tajnosti; skutky
však spravedlnosti jeho kdož vypraví: anebo kdož snese je?
Nebo daleko jest úmluva [jeho) od mnohých,'* a všeliké
zpytovánína konci jest.'*

23. Kdo málo má rozumu, myslí daremné věci: a muž ne
moudrý a bloudící myslí věci bláznivé.

24. Slyš mne, synu, a uč se umění smyslu, a slov mých
pozoruj srdcem svým,

2Ď. a povímí v pravosti naučení, a bledětí budu, abych vy
jevil moudrost: a pozoruj alov mých srdcem svým, a v pra
vosti ducha vyjevím vlastnosti, kteréž vložil Bůh v skutky
své od počátku, a v pravdě vypravím umění jeho.

26. Soudem Božím [trvají] skutkové jeho od počátku,'“ a
od stvoření jich rozdělil částky jejich, a počátky jejich dle
rodův jejich.'*

27. Ozdobil na věky díla jejich, aniž lačnějí, ani zemdlí
vají, anižpřestávají v působení svém.

28. Jedno druhému, buď si sebe bližšímu, překážeti nebude
na věky.'*

29. Nebuď nevěřící slovu jeho.'*

30. A potom Bůh na zemí| vzezřel, a naplnil ji dobrými
věcmi avýmí.

„Skryji se před Bohem, a z výsosti kdo na

31. Všelíká duše živá zvěstuje to na povrchu jejím, a do
ní opět navracuje se.

* tj. dlo zásluby skatkův svých jeden každý svého stupně blaženosti dosáhme.

"£j. Jak ctnostně a abožněšiv byl.
" € j. moře.
L J. Boha; jako na pokynutí oka jeho všeckopovatalo,tak I opět,

až k soudu přijde, všecko zabyne.
'* £ j. hrůzám trestu jeho, jež šádné oko nepronikne, tím méně

v nich kdo obstojí.

M£ Jj. nezachovávají přikázání Jebo, Jak alíbili a povinní jsou.
'* £ j. ale na konci života jejich, po smrti přísně souzen! budou.
'6 £ j. mají počátek svůj.
"7 © J. dle rodův a vlastností rozdělil všecky, a každému zvlášť své

místo | působení vykázal, jež věrně vykonávají dle svaté vůle jebo.

nat tělesa nebeskájakož posud tak ( důlenezavadí v běhuo sebovikdy.
'9 Dle řeck.: „a až na věky nobudon neposlušná rozkazu jeho.“
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KAPITOLA XVI.
Rozjímá o stvoření člověka a důstojnosti Jeho, a z tobo pak —- ku pohání

vsbuxuje.

1. Bůh stvořil člověka ze země, a dle obrazu svého učlnil ho;

2. a opět jej obrátil v ni," a podle sebe samého jej oblek] mocí.“
3. Počet dnů a čas určil mu,“ a dal mu moc nad těmí

věcmi, kteréž jsou na zemi.
4. Položil strach jeho na všeliké tělo,“ aby panoval nad

zvěří, i nad ptactvem.

5. Stvořil z něho pomocnicí podobnou jemu: radu *a jazyk,

i oči, i uši, i srdce dal jim k myšlení ; i uměním rozumu
naplnil je.

6. Stvořil jim umění ducha“ smyslem naplnil srdce jejich :
a dobré i zlé věcí okázal jim.

7. Položil oko své na srdce jejich,* aby jim ukázal veli
kost skutkův svých;

8. aby svaté jméno jeho chválili a velebili divy jeho, a
vypravovali velikosť skutkův jeho.

9. Přidal jim i umění, a zákon života v dědictví udělil jím.
10. Smlouvu véčnou učinil 8 ními, -a spravedlnost | soudy

své ukázal jim.
11. A velikosť slávy jeho vidělo oko jejich, a čest blasu

jeho slyšely uší jejích; I řekl jim: Varujte se všeliké ne
pravosti.*

12. A poručil jím jednomu každému o bližním svém.*

13. Cesty jejich '* před ním jsou vědycky nejsou skrytépřed očima jeho.
14. Jeduomu každému národu představil správce:
15. ale Israel '' učiněn jest zřejmý podíl Boží.
16. A všickni skutkové jejich jako slunce [jsou] před obli

čejem Božím: a oči jeho bez přestání patřína cesty jejich:
- 17. nejsou .zrušeny úmluvy pro nepravosť jejich, 32 ačkoliv

všecky nepravosti jejich jsou před obličejem Božím.
18. Almužna muže jest jako pečeť u něho; a milosti člo

věka '*jako zřítedlnice ostříhá ; '*

KAPITOLA XVIL

' ©.j. Bůhstvořil člověka původně nesmrtelna i dle těla; že však
břichem sám se odvrátil od Boha, dada přednost věcem pozemakým,
určil Báh, aby opět v zemí se obrátil, z niž vzat jest, aby byl emr
telný.

2 © j. dle obrazu svého dal jemu přiměřených povaze jeho i dušev
nich 1 tělesných ell.

2 ©J. jistou dobu žívota, tomu delší, tomu kratší ustanovil: v ruce
jeho dnové vaši.

„ "4 Jj. způsobil, aby se věickni žívočichové člověka báli, je tak zapána svého uznávajíce.
š £ j. co hlavní moc duševní jak k pojímání, tak | rozemzovánívěcí

pojmutých dal jemu rozum. Ostatní tuto smysly tělesné klade, 60 nd
stroje roznmu, zvlášť však Jazyk, co nástroj řeči,jímž hlavně pojmy
rozumu jiným projevujeme a sdélnjeme.

* t. J. obdařil je mocnosti, porznésti se k věcem duchovním.
* ©.j. milostí svou působil v ních, aby I -věřili v něho a jeho svrcho

vanou prozřetelnosť u všech věcech spatřovali, i důvěřilí ae v Jeho po
moe, $ vroucí láskou k němn vzplanuli.

* t.j. někteří učitelové rozumějí o Adamovi a Evě v ráji;jiní však
o národu židovském, když jim Bůh dal svá přikázání na hoře Binai;

tj. „Přkázal milovat! bližního svého, péči míti o něj, neubližovati jem
" j. život a jednání jejich, nejen zevrubnězná, nýbrž | k blabn

Jejich řídí.
t Řecky: Ale lsraelo vzal sobě za podíl; t. národ Ieraelaký, kte

réhož co prvorozence choval.
' Řecky: Nejsoať nkryty nepravosti jejich před ním.
W£ J. člověka milustivého, spravedlivého.
1 £. j. co nejbedlivějí každý dobrý skutek pamatuje k odměnění.—

„Pečetní prsten za starodávna nosívali ve zvláštním váčku na stužce
okolo krku.
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10. a potom povstane, a odplatí jim odplatou, jednomu
každému na hlava jejích,'* a pohříží je do vnitřních stran
zemé.'“

20. Ale kajícím dal cestu spravedlnosti,'" a utyrdí slabých,
aby vytrvali v dobrém, a uděluje jim odplatu pravou.'“

21. Obrat se ku Pánu, a zanechej hříchův svých:
23. modli se před obličejem Páně, a umenši pohoršení.'*
23. Navrat se ku Pánu, a odvrať se od nespravedlnosti své,

a velice měj v nenávisti ohavnost:
24. a poznej spravedlnosti i soudy Boží, a stůj v losu

uloženém, i v modlitbě nejvyššího Boha.**
25. Následuj stranu pokolení svatého s živými a vzdávají

cími chvála Bohu.*!

26. Nezůstávej v bludu bezbožných; před smrtí chválu
vzdávej [Bohu]. Od mrtvého, jako by nic nebyl, hyne chvála.

27. Chválu vzdávati budeš žív jsa, žív a zdráv jsa oslavo
vati a chválití budeš Boha, a velebiti budeš slitování jeho.

28. Jak veliké jest mílosrdenství Páně, a alitování jeho nad
těmi, kteříž se obracejí k němu!

29. I nelze zajisté, aby ve všech věcech lídé byli (doko
nalí). poněvadž není nesmrtedlný syn člověka, a v marnosti
a zlosti si zalíbilí sobě.**

30. Co jest jasnějšího nad slunce? a i to zatmí ee. Anebo
co jest nešlechetnějšího nad to, co vymyslilo tělo a krev? **
Však i to trestáno bude."*

31. Moc výsostl nebeské on spatřuje:“** ale lidé všickni
jsou země a popel.

KAPITOLA XVIUL

O velikosti Baleké, — o mdlobě s smrtedinosti lidské, | emilování Boším nad
nimi. -— K přivětiréma dobře člační, ——opatrmosti, ——| nepostupování po

Zádostech zapomíná.

1. Ten, kterýž jest živ na věky, stvořil všecky věci spolu.
Bůh sám jest spravedlivý, a zůstává král nepřemožený na
věky.

2. Kdo stačí vypravovati skutky jeho?
9. nebo kdo vystíbne veliké divy jeho?
4. Moc pak velikosti jeho kdo vysloví? Anebo kdož se

odváží vypraviti milosrdenství jeho?*
6. Nelze ubrati ani přidati, ani vystibnouti velikých skutků

Božích.“

"uj S skozeny dobrýmblaZeností,zlýmpak zavržením.1 t
"tj a rarediní, odpustíJim a uvedena cestuepravedlností,
"" © j. pravou blaženosť nebeskou.
"9 £ j. ustaň urážetí Boha a dávati pohoršení bližnímu břichysvými.
** ©.j. v tom povolání, v kteréž tě Bůh postavíl, vzývaje snažné

pomoci jeho.
2 4 $. odluč ze od lidi život hříšný vedoucich, a buď živ dlo pří

kladu svatých a spravedlívých a zbožných lidí.
" £ j. porušitelné a smrtelné tělo maje a rozličným křehkostem

ún jsa, nakloněn jest k nepravosti a hříchu.
23 £ J. což skrovnějšího, což lehčího nad myšlénku člověka?
3 £ Jj. člověk sice dle své křebkoati nakloněn jest k hříchu; má

však pamatovati, že | za každon zlou myšlénku trestůn bnde, a obrá
titi se záby, než by upadl v nejhorší ohavnosti, jichž dle žádostivosti
své schopen jest, a z nichž těžko vyváznonti Ike.

*s £ j. Jen Bůb jest dokonalý, vševědoucí, nižádné změně, tím méně
cbybě podroben.

KAPITOLA XVIII.

* Jinak: Strořil všecko bez rozdílu. Vix ž. 18, 8. a 48, 3. 11.
3 © j. byť by kdoe i s to byl, vznešenosť skutkův Božích vypraviti,

divy mílosti jeho přece všecky převyšují.
3 t Jj. nejdokonalejší, nepostihlí jsou; jako kruhu dokonalému aní

puntiček přidati aní nbrati nelze, tak dokonalý jest i Bůh; protož se
1 kruhem dokonalosť a věčnost Boží vyobrazovávale.

X
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6. Když dokoná člověk, tehdy počne: a když přestane,
v pochybování bade.“

7. Což jest člověk, a jaká jest vzácnost jeho? a co jest
dobrého, anebo co nepravého v něm?

8. Počet dnův lidských nejvíce jest sto let: jako krůpěje
vody mořské počtení jsou: a jako zrno písku, tak skrovná
jsou léta ve dní věčnosti.*

9. Pročež shovívá Bůh jim, a vylévá milosrdenství své
na ně.

10. Viděl opovážlivosť srdce jejich, že zlá jest, a poznal
převrácenosťjejich, že nepravá jest.

11. Protož udělil jim hojného amilování svého, a ukázal
jim cestu pravosti.

12. Milosrdenství člověka jest k bližnímu jeho: ale milo
srdenství Božího dostává se všelikému tělu.

13. On má milosrdenství, učí a vede [lidi] jako pastýř
stádo avé.

14. Smilovává se nad tím, kterýž přijímá naučení smilo
vání, a kterýž pospíchá k soudfim jeho.“

15. Synu, při dobrých skutcích nestýskej sí, a při žádném
daru novypouštěj zármucujícího slova zlého.?

16. Zdalíž rosa neochlazuje horka? Tak 1 slovo (dobré)
lepší jest nežli dar.

17. Zdaliž. hle! není slovo [dobré] nad dar dobrý? Ale
obé jest u člověka spravedlivého.

18. Blázen ostře domlouvati bude, a dar nezvedeného“

[slzami] zalévati bude oči.*
19. Před soudem '* připrav spravedlnost sobě a prve nežli

by mluvil, nauč. se.
20. Před neduhem přijímej lékařství: a před soudem Božím

nalezneš smilování.''
21. Před neduhem poniž ge. a v čas nemoci ukaž obrá

cení své.'*
22. Nedej ai překážeti, aby 60 modlil vždycky, a neostý

chej se ospravedlňovatí se až do amrti: nebo odměna Boží
zůstává na věky.'š

28. Před modlitbou připrav duši svou: a nebuď jako člověk,
kterýž pokouší Boha. '*

24. Pamatuj na hněv v den skonání, a na čas odplaty
v obrácení tváři.'*

25. Pamatnj na chudobu v čas hojnosti, a na potřebnosti
chudoby v den bohatství.

26. Od jitra až do večera mění se čas, a všecky ty věci
jsou rychlé před očima Božíma.

* t. j. domníváš-li be, že jal cos dokonalého o Bohu vyzkoumal, tak
Ze odpočinonti a přestati míniš, taťf teprv na nesnáze a pochybnosti
přijdeš a poznáš teprv, že ničehož nerěda vždy znova a znova počiti
musíš.

5 © j. proti dnům věčnosti.
* £ j. ochotně a bedlivě se přičiní zachovávati přikázání jeho.
1"4. j. nestýekej al, že chudí tě obtěžují, a nezarmucuj je zlon do

mluvou.
©Dle řeck.: Dar závistivého.
* © J. buď závistivého, že mu ho lito; anebo nosného pro nelaskavů

slova, jež mu onen k daru za přídavek dává
"©£, j. neš k sondu Božímu se dostaviš, buď pečliv spravedlnosti.
" £ Jj.jako opatrně jedná, kdo užíváním lékův nemoc předejde, tak

propkotnej život svůj a smiř se ©Bohem, než tě k sobě povolá.t. j. střídmě buď živ, abys se nerozstonal; kdybys však přec v ne
moo upadl. čiň pokání.

"9 bodbí blaženost, buďkí trest, věčně
t £ j. který, jakkoliv se modlí čakře,ahzlé činí, a když rozmlonvá

s Bohem, jinam myslí.
1 £. j. na přísný soud Boší jak na konel tvého života, tak pří sko

nání světa, a jaká bude odplata tvá, když všecko zahyne.

I. —8
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27. Člověk moudrý při všem se obávati bude,'“ a ve dnech
hříchů '* pilně se bude varovati lenosti.'*

28. Každý opatrný uznává moudrost, a tomu, kdož ji na
lézá, chválu dává.

29. Kdo dobře smýšlejí, tl též ve slovích moudrost proje
vují; i rozumějí pravdě a spravedlnosti, a vydávají přívalem
průpovědi a naučení.

30. Po žádostech avých nechoď, a od vůle své odvracuj se.
31. Vyplníš-li duši své žádosti její, učiní tě v radost ne

přátelům tvým.
32. Neoblibuj al v zástupích,'? aní sebe menších, neboť

ustavičné jest provinění jejich.“*
88. Nebuď prostřední, akládaje se na to, což vypůjčíš, nic

ve váčku nemaje;*' sic budeš nepřítelem života svého.

KAPITOLA XIX.

Ukazuje, Jaké slé činí víso a eny, ——Jak máme Jazyk krotiti, ——Jak bližního

bratrsky trastati, a Jak jest ošemetná lesť a úllanost.

1. Dělník opilec nezbohatne, a kdo pohrdá malými věcmi,
pomalu zhyne.

2. Víno a ženy činí odpadlcemi [muže] moudré, a uvádějí
trest na rozumné,'

3. a kdož se přidrží nevěstek, nešlechetný bude: hnis a
červi zdědí jej, a vyhlazen bude pro výstrahu velikou, a od
ňata bude z počtu [živých] duše jeho.*

4. Kdo rychle věří, lehkého jest srdce, a ujmu utrpí, Ja
kdož hřeší proti duši savé,“za nic jmín bude.

5. Kdo se raduje z nepravrosti,* hanby dojde: a kdo ne
návidí kázně, ukrátí se mu žívota:“ a kdo nenávidí žvavosti,
uhašuje zlost.

6. Kdo břeší proti duši své, želeti bude: a kdož se raduje
v zlosti, hanby dojde."

7. Neopětuj slova zlého a tvrdého, a nebudeš si škoditi.“

'e Z řeckého dolož: hříchu.
" £ J. v životě tomto.
" £ J. nebude se marně důvěřovative svon spravedinosf, nýbrž pllen

bude,Řryd co den dokonalejším byl
a společnostechk bodování,Jež | jiné prostopášnostiobyčejně

". UUstavičná Jest v nich příležitosťk hříchu.
% Vlz, abys neschud! skládaje se s jinými z peněz vypůjčených na

body, nebo přeo jen prostředním mesi ními býti so okážoš, aš pak ná
úledkem dluhův nic míti nebudeš a tak sám sobě nepřítelem budeš.

KAPITOLA XIX.

3 t j. 1 sebe mondřejší I rozumnější muž jimí nevěren so stává Bohu,
etnosti, a tak trestu propadá; příkladem jsou Samson, Šalomounv

3 £ j. hřích jeho nůsledovati budou tresty vezdejší na těle i na daži,
usné nemoci, ku př. Antlochus král a Herodes, a tuposť myslij, !

věčně: vyloučení od nebeské blaženosti, nvržení v cbeň pekelný.
St j. Jak v moudrostia na eti, tak | na statku;
* © J. proti sobě samému, proti životu svému jak tělesnému, tak

duševnímu: hřích v záhubu uvrhoje I tělo i duší.
> £ j. kdo sám se chvastá hanebnými činy svými.
9 £ j. nepopřeje se mu časa k polopšení, poněvadž el bo vážiti ne

umí a nechce.

Eoš

* Spoj s veršem 5. a znamenej tuto trojí náslodek — ovoce hříchu:
žel, hanbu, odsouzení; pak rozdíl mezi hříchom ze slabosti a ze za
tvrzelosti; onobo ani nejspravediivější není prost, ale hnod želi a ae
kaje; zatvrzeloo však z ohavnosti svá raduje se a ji se chlubí. Suď
z toho, ku kterému drahu sám náležíš,

* Řecky: Nikdy neopětnj řečí, t. slyšené, kteráž by byla na škodu
bližnímu; anebo: nestůj tvrdošijně na svém. N
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8. Aul příteli ani nepříteli nevypravuj úmyslu svého:* a
jest-ll tobě hřích,““ nezjevuj ho.

9. Nebo uslyší tě,'" a bude se tebe stříci, a jako zastávaje
hříchu,"* nenáviděti bude tebe, a tak přítomen bude tobě
vždycky.'*

10. Slyšel-li jsi slovo proti bližnímu svému, nechť s tebou
umře: a věř, že tím nepukneš.

11. Z příčiny slova '* jako ka porodu pracuje blázen,**jako
[bývá] lkání při porodu dítěte.

12. Jako střela vražená do masa v stehně, tak jest slovo
"v srdci blázna.'“

13. Pokárej přítele, snad ničeho neví, a dí: Neučinil jsem
toho,'* pakli učinil, aby více nečinil;

14. Pokárej bližního, snad ničeho neřekl: a řekl-li, aby
snad toho neopětoval.

15. Pokárej přítele: nebo častokráte to bývá pomluva
16. A ne každému alovu věř; někdo klesá jazykem, ale

ne z úmysla.
17. Nebo kdo jest, ježto by se neprohřešil jazykem svým?

Pokárej bližního prve, nežli mu pohrozíš.
18. A dej místo bázni Nejvyššího: nebo všeliká moudrost

jest bázeůň Boží,'“ a v té jest báti se Boha, a ve všelíké
moudrostí jest zřízení zákona,'*

19. A umění nepravosti“* není moudrost: aniž jest zámysl
bříšníkův opatrnost.

20. Jest nešlechetnost,“! ale jest ohavná: a jest nesmyslný
člověk, jemuž se nedostává moudrosti. **

21. Lepší jest člověk, jemnuž se nedostává moudrosti, a
slabého rozumu v bázní (Boží), nežli kdo má hojnost roz
umu, a přestupuje zákon Nejvyššího.
. 22. Jest jistá důmyslnost, a ta jest ohavná.

28. A někdo vypouští jisté slovo,** mlavé pravdu. Někdo
se šibalaky koří, ale vnitřnosti jeho jsou plné lstí:
- 24. a někdo se příliš poddává u veliké pokoře: a někdo
schyluje tvář svou, a činí se nevěda toho, co tajné jest;

25. a byť jemu z nedostatku sily nebylo lze hřešiti, do
stane-li čas, aby zle činil, učiní zle.

26. Po vzezření poznává 8e muž, a z pobledění na tvář
rozumný poznán bývá.

27. Oděv na těle, a smích okazující zuby, a chůze člověka
prozrazují jej.

28. Jestit trestání lživé““ v hněvu hanlivém: a jest soud,
kterýž nebývá uznán za dobrý:** a jest mičelivý, a tent jest
opatrný.““

* Řecky: nevypravuj život jiných, abys jich pohanil.
t tj. snámý nějaký hřích blížního.
* £ J. dozví, že jsl to ty projevil.

22 to.bt Jj.mstě se
u £ j. bude hledati, Jak by ti stejoým odplatil.
"£ j. sobě tajně svěřeného.
"5£, j. nemá pokoje, dokud ho dále nepoví
"6£ j. nemá pokoje, dokavad se ho nesprostí, Jako člověk střelený

šipn vězícího mu v mase.
"" Řecky: Pokárej přítele; snad toho, což se o něm pravi, ani ne
nil.
'9 £ j. dokonalá moudroefzakládá se na...
'* £ j. pravě moudrosf učí, báti se Boha a plníti přikázání Jeho
všelikém jednání, jinak jest lichá, marná, neužítečná.
se © j. uměle prováděti nepravosf...
%!Dolož: moudrosti, nebo: moudrá; nebo: | u lidí jinak mondrých.
2» £ Jj. toliko přirozeným nedůstatkem vtipu.
3 £ J. upřímné, s možnou neohroženosti.

* 9 marné, nic nezpomáhající, kdyš se v bněvu děje a e hanou spo
jeno jest.

% £ j. nepravým, křivým se ukáže.
*6tj. a tak mnohdy ten opatrný jest, kdo mlčí.

:SE, )
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KAPITOLA XX.

Ukazuje rozdil slé a dobré mičelivosti, — roziičeost darůr, — škodlivost ne

opatrndho a Išivého jrk — a přillšnéhosadu, a prospěšnosfmoudréhoJednání.

1. Jak mnohem lépe jest kárati nežli se hněvati a vyznávají
címu se řečí nezbraňovati!'

2. Žádostivost kleštěncova zbavuje mladici“ panenství:
3. takovýt jest ten, kdož s násilím činí soud nepravý.*
4. Jak dobré jest, káranému ukázati pokání! nebo tak

utečeš dobrovolnému hříchu“

5. Jest mlčelivý, který nalezen bývá moudrý; a jest ne
návisti hodný, kterýž jest kvapný k mlnvení.

6. Jest mičelivý, že nemá rozumu k mluvení; a (jest) mlče
livý, jenž zná příhodný čas.

T. Člověk moudrý pomlčí do času: ale nedočkavý a ne
opatrný nezachovají času.

8. Kdož mnohých slov užívá, urazí duši svou: a kdož ai
osobuje moc neprávě, nenáviděn bude. 

9. Muž bez kázně prospívá ve zlém,* a co vynalézá, jest
ke škodě.“

10. Jest dar, kterýž není užitečný: a jest dar, za nějž od
plata dvojnásobná bývá.

11. Jest pro slávu nmenšení:“ někdo z ponížení pozdvibne
hlavy.

12. Někdo kupuje mnohé věcí za malou cenu, a zaplatí je
pak sodmeronásobně.

13. Moudrý v řeči sebe samého milým činí:
bláznův vylity badou.“

14. Dar nemoudrého nebude užitečný: nebo očijeho sedmer
násobné jsou.?

16. Málo dá, a mnoho vytýkati bude: a otevření úst jeho
jest roznícení.'*

16. Dnes půjčí někdo, a zejtra upomíná: k nenávidění jest
člověk takový.

17. Blázen nebude míti přítele, a nebude vděčnost dobro
diním jeho.

18. Nebo kteří jedí chléb jaho, ošemetného jsou jazyka.'
Kolikrát, a jak mnozí posmějí se jemu?

19. Nebo i to, což měl zachovati, nepovážlivě rozdal: £ to,
což neměl zachovati:'“

20. Pád křivého jazyka jest jako toho, kterýž na podlaze
padá: '* tak náhle pád zlých přijde.

milostí pak

KAPITOLA XX.

*t.j. kdo z chyby své se vyznává, a odpuštění žádá.
" £ j. stráži jeho svěřenou porulíti hledí projevením nezřízené své

žádosti.
> £ j. také porušuje svěřenou jemu k ostražení spravedinosť, kteráž

se za starodávna co panna vyobrazovala.
* £ j. polepšiv se, budeš se pak bedilvěji varovati hříchu.
5 £ j. jako dobrý pokračaje v otnosti, tak zlý v nepravosti.
S t j. úmysly a Jednání Jeho bývají | jemu k skáze.
* ©J. pro slávu, po kteráž baží, tim více anížen bývá; nebo: po

nížením se podrobuje.
* t J. kdo v nemoudrých Fečech sl libuje, opovržon bude, jako se

nečistá voda vylévá.
5 t Jj.on žádá, abys sedmorondsobně mn jej odplatil.
"©£. j. hněvívé vyčítání.

" pře oklamoujej llchocenímsvým; místo vděkuvýsměškův a potupy sí
nej. beze slabo ohledu na budouenosťrozdal, čeho mu potřebí

bylo 5 nebylo.
3 £ j. nenadálý a těžký, poněvadi ve východních zemích podlaha

Jest.
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21. Člověk nemilý jest jako bájka marná, kteráž se v ústech
pošetileů přetřepárá."!

22. Přísloví z úst blázna [pocházející] zavrženo bude, neboť
nemluví ho časem svým.

23. Někomu nedopouští hřešiti nouze, a na odpočínatí svém
boden bude.'*

24. Někdo ztratí daší svou pro hanbu, a pro peopatrnou
osobu ztratí ji: přijímáním pak osoby zkazí sebe.'“

25. Někdo pro hanbu připovídá příteli,'* a učiní si jej©
, nepřítelem darmo.'*

-26. Obyzda zlá na člověku jest lež, a v ústech nezvede
ných ustavičná bude.

27. Lepší jest zloděj'? nežli ustavičný Ihář: oběma však
zahynutí za podíl ae dostane,

28. Mravové lidí lživých jsou beze cti: a hanba jejich jest
při vich bez přestání.

29. Moudrý v slovích pronese sám seba,““ a člověk opatrný
velikomocným líbití se bude.

30. kdo zdělává zemi svou, povýší stohu obilného: a kdož
činí spravedlnost, povýšen bude: kdož pak se líbí veliko
mocným, ujde nepravosti.“! :

31. Pocty a darové oslepají očí soudcův,
v ústech odvracejí trestání jejich.““

32. Moudrost skrytá a poklad zakopaný, jaký jest užitek
z obého?

33. Lepší jest ten, který skrývá nemoudrosť svou, nežli
človék, který skrývá moudrosť svou.

a jako němý

KAPITOLA XXI
Varuje břichu, — a líčí povahy moudrých | nemoudrých.

1. Synu, zhřešil jsi? nehřeš více; nýbrž I za předešlé pros,
aby bvly odpuštěny tobě.

2. Jako před tváří hada utíkej před hříchy:
přistoupíš, uchopí tě.'

8. Zubové lvovi jsou zubové jeho, zabíjejíce duše lídské.*
4. Jako meč na obě strany ostrý“ jest všelíká nepravost,

a rána její jest nezhojitelná.*

pakli k nim

3 £ tak jest mondrým protivný a odporný.
1 $. Jj. svědomím; ustoupí nejen s nouze, ale | svědomím napomenut

od zlého. Jinak: i na odpočinutí svém želívá toho, že nemohl vyko

nati;jinak:ork soukromémutotižživotu,kctnostisvědomí; jinak: na odpočinutí,t. v bohatství po

Wt.j. když z nepravého stadu, aby něčí přízeň neztratil, povoli
k hříchu anebo tám se bo dopouští, a tek daší svou v zkázu uvádí.

" £ j. čeho nelse dáti anebo vykonati.
' £ j. bez příčiny, moha toho opatrností zbýti.
"9t.j. smesitelnější; často měně škodlivý; před zlodějem usavříti

lze, ústa Iháři nikoliv.
* £ j. sám se ukáže, jinak: sám se přizná a tak so představeným

zalíbí, důvěry si u nich ziskav.
2 t j. byť | v něčem poklesl, odpustí se mu přísného potrestání

z laskavá náklonnosti,
%4 j. jako skřipec nebo náhubek, [tak v řeckém] drží darovéjazyk

Jejich, že se natroufají vyFknonti trest, jak dle zákona uznávají.

KAPITOLA XXI.

"tj. uštknon tě (tak v řeckém) I hřích 5 bad; znamenej, žo had
byl prvním svůdcem k hříchu.

* £. j. jako zubové dravého Iva raní a rozsápou tělo, tak raní a uhobí
hřích duši ca věky.

» tj. ranio a usmrcnjic tělo I duší.
* Dolož: leč milosrdenstvím Božím, ba I tim nebylo lze jinak jej

zbojíti, „leč krví a smrtí lékaře samého“.
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5. Žehrání a křívdy v nivec obrátí statek: a dům, kterýž
Jest příliš bohatý, v nívec uveden bude pro pýchu: tak atatek
pyšného do kořen vypleněn bude.

©. Prosba z úst chudého až k uším jeho“ pronikne, a soud
rychle přijde jemu.“

7. Kdož nenávidí trestání. jest na cestě hříšníka: ale kdož
se bojí Boha, obrátí se k srdcí svému.

8. Poznán [bývá] z daleka mocný z jazyka smělého: a roz
umný zná, že on klesá jím.*

9. Kdo staví dům svůj náklady cizími,“ jest jako kdo sbírá
kamení své v zimě.'"

10. Koudel shromážděuá jest shromáždéní hřešících, a pla
men ohně jest konec jejich.'!

11. Cesta hříšníkův vydlážděna jest kamením,'“ a na konci

její peklo, a temnosti, a muky.'* 
12. Kdož ostříhá spravedlnosti, pochopí amysl její.
18. Dokonalost bázně Boží [jest] moudrost a rozumnoeť.'“
14. Nebude vyučen, kdo není moudrý v dobrém.'*
15. Jest pak moudrost. která jest hojná ve zlém;'“ ačkoli

není rozumu, kde jest hořkoat.'*
16. Umění moudrého jako povodeň rozilje se, a rada jeho

trvá jako pramen živý.
17. Srdce pošetilého jest jako nádoba rozražená, a. žádné

moudrosti nebude držeti. .
18. Slovo moudré, kteréžkoli uslyší umělý, chváliti je bude,

a příjme je: ulyší-Jí je smílný, nebude se mu Jíbití, a zavrže
je za hřbet svůj.

19. Rozprávka blázna [jest] jako břímě na cestě: ve rtech
pak rozumného nalezne se milost.

20. Ústa opatrného hledána bývají ve shromáždění, a slova ©
jeho (poaluchačové) rozvažovati budou v srdcích svých.

21. Jako dům zbořený, taková jest moudrost blázna: a
umění nesmyalného jsou nevypravitelná slova.'*

22. Pouta na nohou jest bláznu učení, a jako okovy ruční

na pravé ruce.'?
23. Blázen v smíchu povyšuje hlasu svého: muž pak moudrý

Botva se zticha zasměje.
24. Ozdoba zlatá jest opatrnému cvičení, a jako náramek

na ramenu pravém.
25. Noha blázna kvapí do domu bližního:*© a člověk zku

šený ostýchá se osoby mocného.
26. Blázen oknem nahlédati bude do domu: muž pak vy

cvičený vně postojí.

sej.k nšímHospodinovým.
* ©J. spravedlnosti rychle re dostano Jemu.

-56 J. Jde do sebe.
* © J. rozumný ví, že sobě připravuje zkázu.
> © j. penězi nespravedlivé nabytými.
" Řecky též: „jako kdo oblrá kamení k náhrobku svěmu;“ týž smysl

Jako Přísl. 18, 11. nebo na takovém statku obyčejně Ipl všeliká křivda
s a ní přísná kletba Boží.

U £ J. bezbožní zde tak brzo za svě vezmou, jako hromada koudelo
splane; na věčnosti dostane se jim ohně pekelného.

"E J. pobodlná, široká. (Mat 7, 18. Přísl. 14, 12)y: propasťpekel.
1 € J. dokonalé bázně Boží ovoce jest
'* ©.j. ochoten k dobrému; borlivou snažností a pllným přičiněním

dosibneš umění.
'6 6. j. jsou mnozí jinak moudří, ale nošlechotní; však ti pravou

nemají.
* £ j. zlosť, nešlechetnost hříchu. (Viz Žid. 12, 18.)
' £. j. pošetilcoví tyblení i slova Json nepořidná a neladná jako

hromada růmu a zřícenin.
"©© Jj. překáží mu jíti po zlých žádostech a konati, co so mu líbí.

(Žalm 3, 8.)
30 4 j. všude se vtiri.
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27. Bláznovství člověka (jest) poslouchati za dreřma: ale
moudrý obtížil by se pohaněním.*!

28. Rtové neopatrných bláznivé věci rozprávěti budou:
slova pak opatrných na váze 56 váží.*!

29. V ústech bláznův jest srdce jejích: a v srdci moudrých
jsou ústa jejich.*?

30. Když bezbožný zlořečí dáblu, zlořečí sám duší své.“*
31. Nadymač** zprzňuje duši svou, a mezi všemi bude

v nenávisti: i kdo by s ním přebýval, nenáviděn bude: mlče
. livý a rozumný bude ctěn.

KAPITOLA XXII.

LIčí hanebnosf lenochův, — a pošetilé povaby dětí a blázněv, — a pevnou

mysl moudrých; a — sěktaré věcí, kteréž přátelství raši,

"1. Kamenem zbláceným kamenován jest lenoch,' a všickni
mluviti budou o opovrženostl jeho.

2. Lejnem volským uházen jest lenoch: a každý, kdo by
se ho dotkl, otřese [sf] ruce.

3. Hanba otcova jest syn nezvedený: dcera pak ke škodě
mu bude.*

4. Dcera opatrná jest dědictví muži svému:“ ale kteráž
(jej) zahanbuje“ k pohanění bývá otci.

5. Otce | muže zahanbuje amělá,* a od bezbožných nebude
umenšena;“ od oboú pak bude opovržena.

6. (Jako) hudba v zármutku jest mlavení nevhodné: tre
stání a učení v každý čas jest moudrost.

7. Kdo učí blázna, [jest] jako kdo slepuje atřep.
8. Kdo vypravaje slovo tomu, který neposlouchá, jest jako

kdo budí spícího z těžkého sna."
9. Se spícím mluví, kdo vypravuje bláznu moudrost: a na

konci rozprávky dí: Kdo jest to?
10. Nad mrtvým plač, nebo zhaslo avětlo jeho: a nad bléz

nem plač, nebo pozbyl rozumu.
11. Maličko plač nad mrtvým. neboť odpočívá.
12. Bezbožného zajisté život bezbožný [jest] nad smrť

blázna."

13. Zármutek nad mrtvým [trvá] po sedm dní: nad bláznem
pak a bezbožným po všecky dny životů jejich.

14. S bláznem nemnoho mluv, a 8 nesmyslným nechoď.

5*£ J. pášli by sl to za hanbu.
3 £ j. než 60 promluví.

23£ f. moudřinapředv srdci rozražují,co a jak a kdyeimají; blázni však nerozvažují, co mluviti bndou, nýbrž 00 mluvili.

9: Kdo vinu přečlnění svého ďáblu přičítí, sám ns sobe žaluje, nebť
se k tomu zná, že vnukání

% £ j. pomlouvač, klevetník, který sváry tajně rozsívá, a pověstiod
Jednoho k drubému donáší; ten kam příjde I s tím, kdo se ho přidrží,
zaslouženého opovržení dojde.

KAPITOLA XXIL

' ey. pálen, stopen bývá: opovržen ode všech, a jako věo snečistěná pol
.t M(osvodená: zvlášťpřílišnýmvydánímna čperk a šatstro jmění

Jebo ztenčí.
2 Z řeckého též: „dědlotvím obdrží mnže“; t. vlddnonti jim budo

moudrým chováním svým.
* ©.j. neopatrnosti, lehkomyslností, nemoudrostí svou působí, že se

za ni styděti musí.
* © J. žena nestydatů, prostopálšná.
S £ j. jest jim rovna [ chováním, 1 vinou, | trestem.
* £. J. marně se namáhá, nebo tento opět vědy usne. :
9 tj. truchlivější jest, než tělesná smrťčlověka, zvlášť pomníš-Ji,co

ho na věčnosti očekává.
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15. Vystříhej se ho, aby neměl těžkosti, a nebudeš zprzněn
hříchem jeho.

16. Uchyl se od něbo, a nalezneš odpočinutí, a nebudeš se
mrzeti nad bláznovstvím jeho.

17. Nad olovocož těžšího? i jaké jiné jméno mu [náleží]
než blázen?*

18. Písek, a sůl, a brudu železa lehčeji jest néstí, nežli
člověka neopatrného, a pošetílého, a bezbožného.

19. Podval dřevěný, spojen v základu stavení, nerozstoupí
se: tak i srdce utvrzené myšlením rady.'“

20. Myšlení rozumného žádného času bázní porušeno nebude.
21. Jako kůly na výšině, a kamení do zdí bez malty po

ložené proti větru neostojí:
22. tak i srdce bázlivé v mysli blázna neostojí proti útoku

bázně.

23. Jako srdce lekavé v mysli blázna po všecken čas se
báti nebude,'' tak i kdo v přikázéních Božích trvá vždycky.'*

24. Kdo bode oko, vyvádí alzy, a kdo bode srdce, pro
náší mysl.'*

25. Kdo bází kamenem na ptáky, rozžene je: tak i kdo
pomlouvá přítele, ruší přátelství.

26. Na přítele, kdyžby jsí i meč vytasil, nezoufej: jest za
jisté [možno] napravení.

27. Na přítele byť bys otevřel ústa emutná,'“ neboj se:
jest zajisté [možno] xmíření, kromě pohanění, a vytýkání,'*
a pýchy, a pronesení tajnosti, a rány latívé;'“ pro všecky
tyto věci uprchne přítel.'"

28. Zachovej víru přiteli v chudobě jeho, aby se i v dobrých
věcech jeho veselil.

20. V čas soužení jeho zůstaň mu věren, aby i v dědictví
jeho spolu dědicem byl.

30. Před ohněm z komína pára a dým ohně vzhůru se
vznáší: tak i před krveprolitím zlořečení a banění a hrození.

31. Přitele '* pozdravovati nebudu se styděti, a před obli
čejem jeho neskryji se; a přihodí-li se mi co zlého skrze
něho, snesu to.'?

92. Každý, kdo to uslyší,*© střící se bude před ním.

83. Kdož dá“! ústům mým stráž, a na rty mé pečeť Jistou,abych neklesl jima a jazyk můj nezkazil mne?

KAPITOLA XXIIL
Modlitba za sdržeuiivosť, výstraha od křívé přísahy; — a od chlipnosti.

1. Pane, Otče a panovníče života mého! neopouštějž mne
v radě jejich: aniž mí dopouštěj padnouti skrze ně.!

9 ©j. blázen jsa tak obtížný jako olovo, I jméno olova zasluhuje;
v některých řečechse t. toho slova užívá k nasnačení tuposti, jako u nás
olova: „dub“ a |.

"L j. aporkébedlivěuváženou." Dolož: Boha.
5 Dolož: po všecken čas nebojí se lidí.
"0£ j. přivádí na jevo smýšlení uraženého, donucuje ho, že vyzná,

čímž se uražena cití.
"*L j. byť bysho i zarmoutil.
'* 6. j. udělených dobrodiní.
"6 t, j. úkladů letivých.
"7£ J. ruší se přátelství spíše a více než přenáhlenou, sebe těžší

urážkou. (Vlz 26.)
*»Dolož: byť I chudý a sprostý byl.
'* však se mo za to dostane tresta od jiných; nebo:
1%%$, j. že mí nějak ublížil. za výstrahu sl vezma škodu mou.
3! jest vlastně počátek modlitby, která v kapitole 28. následuje.

KAPITOLA XXIN. 

* © J. bnď nemondrých, bezbožných: a nebo potažmo k 89. v předešlé
kapitole: „rtů mých.“ jaku by řekl: Pane, jenž vládneš světem, vládní
ústy mými: jenž řídiš život můj, řiď i rty moje.

7 aberSPK
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2. Kdož vloží na myšlení mé kázeň, a v srdce mé umění
moudrosti,* aby v nevědomostech jejich neodpustili inně,“ a
nezjevila se provinění jejich,“

3. a aby ae nerozmáhaly nevědomosti mé, a nerozmnožila
se provinění má, a hříchové moji se nerozhojnili, a abych
nepadl před obličejem protivníků mých, a neradoval se ze
mne nepřítel můj?

4. Pane, Otče a Bože života mého! neopouštěj mne v my
šlení jejich.*

5. Nedejž, aby vysoko hleděly očí mé; a všelikou žádostivost
odvrať ode mne.

6. Odejmi ode mne žádostivost obžerství, a žádostivosti
smilstva neujímejtež se mne, a smyslnosti nestydaté a ne
zdrženlivé nevydávejž mne!

7. Naučení[k ostříhání] úst slyštež, synové! i kdo zachová
je, nezahyne rty [svými]. aniž upadne v skutky nejhorší;

8. v marnosti své bývá jimi jatý bříšník, 1 chycen pyšný
a zlolajce.“

9. Přisahání nepřivykejtež ústa tvá, nebo mnozí pádové
jsou v něm.

10. Jmenování pak Boha nebývej ustavičně v ústech tvých,
a k jménům svatých nepřiměšuj 8e," nebo nebudeš (v tom)
bez viny.

11. Nebo jako služebníku, který ustavičně bývá tázán,“
modřin -neabývá: tak každý, kdož přísahá a jmenuje [Boha],
nebude zcela číst hříchu.“

12. Člověk, kterýž mnoho přísahá, plný bude nepravostí,
a neodejde od domu jeho rána.'*

13. A oklame-li,'“ hřích jeho na něm bude: a nevšímne-li
sl ho,'* břeší dvojnásobně: '*

14. a přisahá-li marně, nebude ospravedlněn:'“ nebo na
plněn bude odplatou dům jeho.

15. Jest i jiná řeč vedoucí přímo k smrti:'* ta nechť se
nenalézá v dědictví Jakoboru.

16. Od milosrdných zajisté to všecko vzdáleno bude, a v bří
ších nebudou se váleti.

17. Nekáznému mluvení nezvykejtež ústa tvá: jest zajistév něm slovo hříšné.'*

18. Pamatuj na otce í matku svou, když u prostřed voliko
mocných stojíš:

19. aby se snad nezapomenul nad tebou Bůh před obličejem
jejich,'? a abys navyklostí avon'* zmámen jsa, netrpěl po

"34 j. kýš někdo tresce a řídí myšlénky mé!
S £ j. v poblouzení mých myšlení mne nešetřili.
* © j. aby se neprojevila hřišnosť mysli aní slovem ani skutkem.
5 © Jj. úst a rtů mých nebo: hříšných, bezbožných protivníků mých.
S £ Jj. rty, — slovy marnými se projevi všeliků mysl bříšná.
%£. J. slory svými; nebo: nemíchej v řečíjména svati. Varuje svlášť

marného zapřísahání se.
* £. j. bitím k vyznání dohůněn.
5 t. j. Jako člověk, často tělesně trestán Jan, se ctí I citu tělesného

pozbývá: tak ten, kdo úcty nemá k Bohu a svatým, enadno | křivé
přísahy se odváží.

'9 4 J. trest Boží jej stíhati bude; nebuťfnenechává Bůh zlehčení
Jména avého bez pomsty.

'' £ j. nevyplně, co přísahal.
" t.j. nepolepší-li ee.
'* © j. 1 křívou přísahou 1 nekajícností.
'* tj. k malicherné věcí, nebude mu to výmlavou k ospravedlnění

u Bohs.
U £ Jj. rouhání, a řečí evůdné od pravé víry odrracují. (8. Mojž. 84,

16.. 5. Mojž. 13, 5.)t. j. marně, neopatrné mluvení obyčejně e hříchem se děje. (Viz
Příl 10, 19.)

4. j. hledě na to, jak rodičů ových zanedbáváš, za ně so stydlě.
"9 £ j. pohrdati rodiči.

1.—9ba
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hanění,'? že by ai přál, bys se byl nenarodil, a že bys zlo
řečil dni narození svého.

20. Člověk navyklý řečem hanlivým, po všecky dny své ne
bude vycvičen.

21. Dvoje pokolení [lidí] páše hřích na hřích, a třetí při
vádí (na se) hněv [Boží] a zahynutí.

22. Duše horká jako oheň roznícený, kterýž neuhasne, až
něco pohltí: *©

23. a člověk nešlechetný dle žádostí těla avého;"' neustane,
dokudá nerozpálí ohně.**

24. Člověku smilnému každý chléb sladký ;** neustane pře
stapovati až do konce.

20. Každý člověk, kterýž přestoupá lože své,““ pohrdaje
duší svou a řka: Kdo mne vidí?

26. Tma obkličaje mne, a stěny zakrývají mue, a žádný
mne nevidí: kohož bych se ostýchal? Na hříchy mé nevzpo
mene Nejvyšší.

27. A nerozumí, že všecko vidí oko jeho; neb vyhání od
sebe bázeň Boží taková bázeň člověka, a oči lidské straší ho; *

28. a nepoznává, že oči Páně mnohem více jasnější jsou
nežli slunce, a že spatřují všecky cesty lídské, i hlubokosť
propasti i srdce lidská problédajíce v akryté strany.

29. Nebo Pánu Bohu všecky věcí, prve nežli stvořeny byly,
známé jsou; tak i dokonané spatřuje všecky.

30. Ten ** na ulicích města trestán bude,“? a jako hříbě
koňské bude honěn, a kdež se nenaděje, postižen bude.

81. A bude v hanbu všom, proto že nesrozuměl bázni Páně.
92. Tak i každá žena, kterážby opustila muže svého, a zů

etavila dědice z cizího manželství : "4

33. nebo nejprv zákonu Nejvyššího nebyla věrna: a druhé
proti muži svému se provinila: třetí v cízoložstvu smilníla,
až jiného muže syny si získala.

34. Ta do shromáždění přivedena bude, a na syny její bude
dotazováno.“*

86. Nepustí synové její kořene, a ratolesti její neponesou
ovoca.**

36. Pozůstaví k proklínání památku svou, a hanba její ne
bude shlazena.

37. A poznají, kteříž zůstavení budou, že nic není lepšího
nad bázeň Boží a nic sladšího nad bedlivé zachování přiká
zání Páně;

'9 ©.j. z dopuštění Božího na pokutu, že jal rodičův nectil, tak...
% £ J. ndává tato první druh lidí oblípných, t. kteří rozníceni hřiš

nou svou bujností zlé židosti v ardcí chovají, aniš stávají, dokud je
v skutek nenvedou, a v nich se kochaji, aš sebe samých jako požár
stráví a shubí na těle [ na daši.
, %96 J. drubý druh smilníkův, s tělem svým totiž nečistota páchajících.

% £ j. dokavade zdraví své a život nezhubí zde, tamto pak neupadno
voheň věčný. (Vlz strašný příklad Sodomekých.)

% © j. všelikým způsobem ohavnosť páchati bnde zde, až — (viz pře
-deálé poznamenání).

94£ J. elzoložnik; třetí to druh smílníků, jež napověděl veršem 21.
% £ J. kterýž se toliko boji, aby bo lidé neviděli.

“ £ Jj. takový notně člověk, jenž sa domníval skrytým býti, kovečně a náhle postižen
9 6 J. veřejně a na světla, aš byl skrytě a ve tmě břešil: tak to

Hdi Bůh, že skryté hříchy na javo přijdou, aby úplného trestu došly.
% L j. zelzího muže počavší a fak mezi dítky svého manžela ne

patřičné dědice postavivší, ta se i proti statku jeho a pravých jeho
dítek provinila.

% £ J. ( opa bude nejen sama veřejně treztána (8. Mojž. 20, 10. —
. Jao 8, 6.), nýbrž i o dítkách jejich právně vyšetřováno, jsou-lí, jako na

udává, pravého manžela, či podvrženci.
* £, J. rod jeji nebude m'ti zdaru. (Moudr. 4, 8.)— . pa řím"f-

“ ja „xa
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38. velikáť jest sláva následovati Pána; dloubosť zajisté dnů
přijata bude od něho.“'

KAPITOLA XXIV.

„Chvála mondrosti.“ 1-4 působí nápis kapitoly této. Pak se uvádí, še moudrost

. sebe sama chváliti bude, dí: Ze tato Její sláva se zakládá v Bobu, e známa Jest

p všem milovalkémJejím, | sborům nebošťanův,andělův a svatých, | vyvolencův

NN Dazemi.hh.
k 1. Moudrost' chváliti bude daši svou:" i bade uctěna

RN v Bohu, a u prostřed lidu svého honositi se bude:
M

. 2. a v shromážděních Nejvyšitho otevře ústa svá, a před
Ww oblíčejem moci jeho honositi se bude;

3. au prostřed lidu svého povýšena bude, a v shromáždění
svatém bude obdivována:

4. a v množství vyvolených bude míti chválu, a mezí po
Zehnanými bude požehnána, řkouc:

5. „Já z úst nejvyššího pošla jsem, prvorozená před všeli
kým stvořením:

6. Já jsem učinila na nebeších, že vzešlo světlo neskonalé,“
a a jako mlha přikryla jsem všecku zemi:“

| 7. Já na výsostech přebývám, a trůn můj jest na eloupě
“ oblakovém.

M 8. Okršlek nebeský sama jsem obešla,“ a hlubokosť propasti
jsem pronikla, “ po vlnách mořských jsem chodila,

9. a na vší zemistála jsem: a ve všelikém lida,

Ů M 10. a ve všelikém národu přednost jsem měla:*
le 11. a všech vyvýšených i ponížených srdce mocí jsem šla

pala:9 a u všech těch hledala jsem odpočinutí; i budu v dě
dictví Páně přebývati.*

12. Tehdy přikázal, a řekl mi Stvořitel všech věcí: a kterýž
stvořil mne,'* odpočinul v stánku mém.'*

13. A řekl mi: V Jakobu přebývej, a v Israeli měj dědictví,
a ve vyvolených mých pusť kořeny.'*

14. Od počátku a před věky stvořena jsem,'* a aždo bu
doucího věku býti nepřestanu, a v příbytku svatém před ním
posluhovala jsem.'“

15. A tak na Sionu utvrzena jsem, a v městě poavěceném
též odpočinula jsem, a v Jerusalémě jest moc má.

16. A vlidu uctěném vkořenila jsem ge, a v částce dědictví
Boha mého, a + shromáždění avatých zdržování mé.

"4 J. dostane se tomu, kdo bo následuje, zákony jeho plně.
KAPITOLA XXIV.

t Rozuměj futo i moudrosť věčnou, nestvořenou, v Bohu příroseaě
Jako v zřídle so nalézající, a vycházející od něho jako po prámenech;
1 udělenou tvorům Lnď způsobem přirozeným, rozamnou totiš jejich
povahou, nubo nadpřírozeným,zvláštní milostí,jako se toho bylo ku.př.
dostalo veškerému lidu vyvulenému zjevením zákona Hospodinova.

%£ J. sama sebe bude chváliti.
3 £ 1. slunce.
* £ J. rozprostirajic, rozšiřajíc se po veškeré zemí.
5 t |. nrčíla, opsala jsem.
9 t j. založila jsem.
* £ j. věl zomí, a všemi Jidmi a národy jsom vládla: nebo všeliká

moo od Boha!
5 £ j. mocně jsem sí podmanila erdce všech.
9 t, (. v lidu leraelském, jejž sl Bůh zvlášť vyvolil.
te tak o věčné moudrosti nevlastač řečeno misto „splodil“.
1 £ Jj. nalezl odpočinntí, přebývá věčně.
" £ j. vlídu vyvoleném, pravověrném.
t 6'J. baď „předurčena“ co do nejsvětějšího člověčenství druhé Bož

ské osoby; a nebo jako 12. novlastně místo „zplozena“.
W£. Jj. vetěnka svatém skrze osoby kněží: řád toho posluhování byl

t. věčnou moudrostí sřízen.
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17. Jako cedr na Libanu,'* vyvýšena jsem a jako cypřiš
na hoře Sionu;.

18. jako palma v Kádes jsem vyvýšena, a jako štěp růžový
v Jerichu:

19. jako oliva zpanilá na polích, a jako javor vyvýšena
jsem u vody na ulicích.

20. Jako skořice a balsam vonný vůní jsem vydala: jako
myrrha výborná vydala jsem líbeznosť vůně:

21. a jako storax a galban a onyx a gutta,'“ a jako liban
nenaťatý nakouřila jsem příbytek svůj, a jako balsam nemí
šený vůně má.

22. Já jako terebint rozložila jsem ratolesti své, n ratolesti
mé (jsou ratolesti] cti a milostí.

23. Já jako vinný kmeu vypučila jsem libou vůni, a květ
můj přináší ovoce cti a poctivosti.7

24. Já jsem matka krásného milování, a bázně, a poznání,
a svaté naděje.'“

25. Ve mně jest všeliká milosť cesty '" a pravdy; ve mně
všeliká naděje života | ctnosti.

26. Přistuptež ke mně všickni, kteříž mne žádostivi jste,
a ovocem mým nasylte se:

27. nebo duch můj jest nad med sladší, a dědictví mé nad
med a plást strdi:

28. památka má na věky věkův.
29. Kdož mne jedí, ještě lačněti budou: a kdož mne pijí,

ještě žízniti budou.““
30. Kdo poslouchá mne, nebude zahanben ; a kteříž pracují

vé mně,““ nebudou hřešiti.
81. Kteříž vysvětlují mne,“* život věčný míti budou.

(Mat. 5, 19.)
92. Toto všecko jest kniha života,“* a smlouva Nejvyššího

a poznání pravdy.
39. Zákon rozkázal Mojžíš v přikázáních spravedlnosti, a

dědictví domu Jakobovu, a zaslíbení Israelovi.*“
34. Uložil vzbuditi Davidovi. služebníka svému, krále z něho

nejmocnějšího, a sedícího na trůnu slavném na věky.

» 17—10, t j. líčí se vznešenost, krása a líboznosťfmoudrosti, ana
se připodobňuje vznešenému nade všo stromoví cedru a cypřiši, štíhlé
Mbeznéboovoce palmě, Hbovonnému růšovému štěpu, plodné olivě a stin
němu javoru, jejž shusta na východě v městech po ulicích sdzivají.

1690—29. t. J. značí utěšené ctnosti moudrosť provázelící podoben
stvím nejprve voňavých plodin s krajin východních, jimiž se pro udraví 
a Ubeznoetpříbytková vykuřají: voňavá pryakyřios £ libanotu — kadidlo

véhostroma—bexnatnutí sohrothara u nejekvostnější;pak rosložitébo terebintu a úrodmého vinné

5 £ j. není planý, nýbrž ně dospějea dosraje na ovoče, kteréž
Jest česť před lidmi, poctivosť,čistota srdce a mravův, všelíké poklady
převyšující.

» £ J. já plodim v ardoích lidských čistou ldskn k Boba a bázeň Boží,
poznání spasitelné pravdy, a svatou a pevnou důvěrnosf v Boha.

"30£ j. k milování dobrého obcovůní.

9 £ j. jakož nepohrdají mondrosti, leč kdo jí neznají; tax kdož ji
Jednon okusili, nasytiti a nabažiti se jí nomohon, vždy více sladkosti
a prospěšnosti v ní nalázajíce. (Tajemným emyslem tak dí sv. cirkov
o nejsvětější svátowi oltářní; dle Jan 4, 18)

9 L j. kdo své skutky konají dle mne, s mou pomocí.
9 t J. jiných pravé moudrosti učíce i slovem | skutkem. (Co od

5—31. obsaženo, ov. církev z části m smyslem velmi vhodným nživá
k volebení blahoslavené Rodičky Boží, Panny Marie, jakožto vyvolené
a předurčené a přede všemí tvory v mysli Nejvyššího přichystaré
schránce vtělené Moudruati věčné.)

% £ J. všecko, eo posud řečeno, obsahuje zákon Boží.
% © J. zákon Mojžíšův záloží v přikázáních, vedoucích k spravedl

nosti, a dán jest za dědietví Israelovi, zarinjeí 1mnohá zaslíbení, zvlášťvšak o Messiášovi. (v. 31.)
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KAPITOLA XXV. 70

35. Kterýž** naplňuje moudrostí jako Físon a jako Tigris“
v čas nových úrod.t“

36. Kterýž naplňuje rozumností jako Eufrat; kterýž ji roz
množuje jako Jordán v čas žní.

37. Kterýž vysýlá umění jako světlo, a vystupuje jakoGehon v čas vinobrání.

38. Kterýž ji první dokonale poznal, a mdlejší nevy
stihne jí.**

39. Nebo nad moře rozhojnilo se myšlení její, a rada její
nad propasti veliké,

40. Já moudrost vylila jsem řeky.“*
41. Já jsem jako strůha vody nesmírné z řeky; já jako

tok řeky a jako vedení vody vyšla jsem z ráje.“?
42. Řekla jsem: Svlažím zahradu svou vysázenou, a napojím

ovoce louky své.**

43. A hle! stráha má stala se mi řekou hojnou, řeka má
vyrovná se moři.

44. Nebo učení jako svitání rozsvěcují všem,"' a vypravímje do daleka.**
45. Proniknu všecky nižší strany země, a shlédnu všecky,

kteříž spí, a osvítím všecky doufající v Pána.*?
46. K tomu učení jsko proroctví vyleji, a pozůstavím je

těm, kteříž hledají moudrosti, a zůstanu v pokoleních jejich
až do věku svatého.

47. Vizte, žet jsem ne sama sobě pracovala, ale všechněm,
kteříž h!edají pravdy.

KAPITOLA XXV.

Vyčitá některé 1 příjemné 1 nepříjemné věci, — a co člověka blaži; — a líčí
slost Zonskoa.

1. Ve třech věcech má zalíbení duch můj, kteréžto echvá
leny jsou před Bohem i před lidmi:

2. Svornost bratří, a milování bližních, a muž a žena dobře
se snášející.

3. Tří druhů lidí nenávidí duše má, a velmi těžce nesu
život' jejich:

4. Chudého pyšného, bohatého lživého, starce pošetilého anerozumného.“*

5. Čehož jsi v mladosti své neshromátali, kterak, najdeš,v starosti své?

" £ Jj. přímo k ver. 39. „Bůb“; pak Mosiáš od něho ý.
**Řeky tuto až — 97.jmenované zárodňují rozvodněcím svým. každá

v svémčase,krajiny,jimiž tekou. Fieon(Fasis)v krajiněrtnTigris a Eufrat v Mesopotamti; Jordan v Palestině; Gebon :NTl)v
" Anebo dle řeok. ani první, ani poslední, ulžádný člověk úplně ne

ná moudrosti.
2 £ j. všelikého nmění kojnosť vydals jsem, jako rozrodněná řeka

zůrodňoje role.
2 ©j. oplývám spasitelnými nančeními, jako řeky a původ můj v ráji

nebeském, u Boha eaudho. Znamenej, že mozi svrchu řečenými řekami

červy Jsou: Fison, Tigris, Eufrat a Gehon, kteréž dlo ov. Plsma ovlažovaly ráj.
30 © j. lid můj vyvolený; jiné čtení: „Dapojím ovoce zrození (roda)

svého.“
3! £ j. půznenáhla jako světlo přichází moadrosť.
39£ j. krajin i věkův, netoliko předně lidu lsraalskému, ale i všem

národům plynoutí má učení mé.

39£. j. 1 k nejeprostůjším vniknu, zbadím bříšníky ze opnko omrtiduchovní, osvitím zbožné ke všelikému skutku epasitelném

KAPITOLA XXv.

'i- J. Zivota způsobjednání jejichn se mi příčí,jest miprotivný,k.: „smilného “ Ohavnosti meziI stařec pošetilý a .nezdržen
lv vyjmi, u kterého by olabosťa nollosé tělesná byla též příčinou
ochabnutí duševního: ten útrpnosti. boden.

oEIN
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6. Jak ušlechtilý jest šedinám soud, a starším znáti radu!
7. Jak ušlechtilá jest starcům moudrost, a slavným rozum

a rada!
8. Koruna starcův jest mnohá zkušenost, a sláva jejich

bázeň Boží.

9. Devět věcí nedomnělých blahoslavila jsem v srdci svém,*
a desátou vypovím jazykem lidem:

10. Člověk, kterýž z dítek potěšení má: a [který] za, živa
vidí poražení nepřátel svých.

11. Blahoslavený, kdož bydlí se ženou rozumnou; a kdož
jazykem svým nepoklesl; a kdož nesloužil nehodným sebe.

12. Blahoslavený, kdož nalezl přítele pravého, a kdo w
pravuje spravedlnosť uchu poslouchajícímu.

13. Jak veliký jest, kduž nabyl moudrosti a umění; ale
není nad toho, kdo se bojí Pána;

14. bázeň Boží předčí všecky věci:
15. blahoslavený člověk, kterémuž dáno jest míti bázeň

Boží; kdo ji má, komuž jej připodobniti?
16. Bázeň Boží jest počátek milování jeho: víry pak po

čátek připojen býti má k ní.“
17. Nad všelikou ránu jestiť zármutek srdce, a nad všelikou

zlost zloba ženy.
18. A všelíkou ránu [radějí uvidí člověk), než zármutek

srdce;
19. i všelikou nešlechetnosť (raději), než nešlechetnosťž ženy:
2. i všelikou zlou nehodu [radějij, nežli nehodu [půso

benou] od svých nenávistníků ;
21. a všelikou pomstu (raději), než pomstu nepřátel.
22. Není horší hlavy nad hlavu hada:
29. a není hněvu nad hněv ženy. Lépe bude bydlití se lvem

a s drakem, nežli bydlíti se ženou zlou.
24. Zlosťženy proměňuje obličej její; a zamračuje obličej

svůj jako medvěd, a jako pytel jej ukazuje.*
25. U prostřed sousedů svých zaupěl muž její, a slyše

(o nf) povzdychne si maličko.
26. Maláť jest vňeliká 'zlosť proti zlosti ženské; los hříš

níkův připadniž na ni.

27. Jako písčitá do vrchu cesta nohoum starce, tak jestžena štěbetná muži tichému.

28. Neohlédej se na krásu ženskou, a nepožádej ženy proalíčnost.

29. Zlosť a nestydatosí ženy i velikou hanebností Gest]!
30. Žena, má-li přednosť, protiví se muži svému.
31. Srdce ponížené, a tvář smutná, a rána srdce, jest zlá

žena.“

82. Ruce mdlé a kolena saklealá,jest žena, kteráž neblaho
slaví muže svého.“

88. Ženou stal se počátek hříchu, a skrze ni umíráme
všíckul.

34. Nedávej vodě své aní sebe menšího průchodu, ani zlé
ženě svobodyvycházeti.“

3 € J. devět věcí myslí rozvážívší (čill podie Ř. devatero myšlení
domnění), blahoslavila

* t j. pravá víraJest „počiek spojení (úplného sjednocení ae) s Bobem, Jest základ všeho
5 £. J. jako smatečůí, černý oděv. Jeonf, kteří náramným hočvem až

1 zčernají.
* £ j. to tré svému muži působí.
+ © j. nepracovitů a nepřičinlívá, to jest ta, ktorá svého muže v ne

budách a nesnázích nepodporuje, neušetři; a ta mu není ani k útěše
doma. ani ko cti ně,

* t.j. jako voda I sebe menším otvorem vyteče, tak | žena, jinak
mravná, svubody své k nešlechetnostem sneužije. V krajinách východ
ních ženy přísnů n zvláštních komnatách uzavírány bývaly.

te"O KAPITOLAXXVI. z:

36. Nebude-líť choditi po ruce tré,“ zahanbí tě před obli
čejem nepřátel; '*
. 36. odetní jí od těla svého,"! aby vždy tebe zle nenžívala.'*

KAPITOLA XXVI.
O dobrých I alých Zevěch a — o věcech, kteréž zármutek přinášejí.

1. Ženy dobré blahoslavený jest muž: nebo počet let jeho
-| dvojnásobný bude.'
©

2. Žena statečná“ obvezeluje muže svého, a léta života
jeho naplní pokojem. (Přísl. 81, 10.)

3. Díl dobrý jest žena dobrá, za podíl bojícím se Boha
dána bude muži pro skutky dobré;*

4. bohatého i chudého srdce „dobré“ [tím nabude: po
všecken čas obličej jejich veselý jest.

. Tří věcí bojí se srdce mé, a čtvrté tvář má strachuje se:
6. Zrády města, a srocení se lidu,

. žaloby lživé: všecko to nad smrť jest těžší; [ale]

. bolest srdce a truchlení, jest žena žáriivá.*
9. Při ženě žárlivé jest bič jazyka, 8e všemi se sdělující.“

10. Jako jho volů rozviklané, tak i žena zlá:* a kdo ji má,
jest jakoby uchopil štíra"

11. Žena ožralkyně — zlosť veliká: a hanba a mrzkost její
neukryje se.
: 12. Smilství ženy po nestydatých očích a povíčkách jejích
pozná se.

13. Nad dcerou, kteráž se neodvracuje,“ upevní stráž: aby
naleznouc příležitost, nepoužila jí.'*

14. Ode vší nestydatosti očí jejích šetř se,'! a nediv se,
nebude-li na tebe dbáti;'*

15. jako žíznivý pocestný u studnice ústa otevře, a ze vše
liké vody nejbližší píti bude; u všelikého kolu [stanu] se po
sadí, a proti všeliké střele otevře tou), dokavadž nezemdlí.!*

16. Milost ženy pilné obveselí muže svého, a rortuční
kosti jeho.

17. Mravopočestnosť její dar Boží jest.
18. Žena rozumná a mlčelivá, duše dobře zvedená, jest nade

všecko.1

A o ooao ona 270) vedaJípřímorakousvou.'6 £ j. neposlechne-ll

"ej ros L Rs na 1.(Mojí.9, 24.A všakvnovémzákoněpropuštěníženynikterakee neschvaluje.(at.5,31.)
nej. trpělivostia lásky tvé.

o

BDa

KAPITOLA XXVL

! £ J. spokojeností žívota dlonbého věku dosáhne.
* £ Jj. pllná. Dvé hlavních ctností tuto udává, jimiž žena stkvíti se

má: dobrotu, obsahující v sobě mravnost, skromnosť, tichosť, počest
nosť, zbožnosť; a statečnosf s pracovitostí a všelikou přičinlivostí v bo

řetví domácím. Znamenej, že svatý mudro neminí hanšti naprosto
ženského poblaví; nýbrž že udává, 00 dle zkušeností se na něm | do
brého 1 zlého nalézá, k výstraze i mužům | ženám.
. 54 J. dle zásloby jeho; proto se | praví, žv žens dobrá jest darem

„ Božím.
* t J. Bobatý I chudý jsou dobré mysli, mají-li manželky dobré.
5 ©j. Fe.: Zena závidicí ženě; Jest čtvrtě. jehož se co hroziti.
S £. J. kleveti, žaluje a orěžoje si známým I neznámým.
7 £ j. pokazí všecko.
5 £ j. ona otráví všeliké blabo domácí až na smrť.
* © J. od pohledění na muže, všetečně se po nich ohlédajlc.
'9 £ j. k hříchu a zkázo avé.
t £ j. varuj, zdršuj ji, ať ničehož neslušného nevidí.
"9 ©Jj. bude-li neposlušna, vadorna; síc...
'* £ J. od všetečnosti očí počnoue, konečně obeenon stune se smil

nici (1. Mojž. 88, 14. PHal b0, 16), až v úplnou zkázu těla | dušo
upadne.

'* £ j. není žádné věcí na světě, která by byla nad ženu otnostnou

M“Ů 1K
4“ač u Tě
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12. Člověk svatý v moudrosti zůstává jako slunce: ale blá

t zen jako měsíc se mění.

|

19. Milosť nad milost jest žena sratá a stydlivá.
20. A všeliká vážnost '* není dostojna zdrželivé duše.
21. Jako slunce, kteréž vychází evětu na výsostech Božích.

tak jest krása ženy dobrou ozdobou domu jejího;
22. svící, kteráž svítí na svícně svatém, jest krása tváři

její u věku dospělém;
23. sloupovím zlatým na podstavcích stříbrných, tak jsou

nohy pevné na patách ženy statečné; '“
24. základy věčnými na skále pevné jsou přikázání Boží

v srdci ženy svaté.
25. Pro dvě věci zarmoutilo se srdce mé, a pro třetí hněv

13. Uprostřed nesmyslných chovej alovo [do] času:* ale
uprostřed přemyšlujících ustavičný bud.'“

14. Rozprávka hřešících jest protivná, a smích jejich v roz
košech hříchu.

16. Řeč mnoho přisahající působí, že vlasy na hlavě vstá
vají; a (řeč) nestydatá [donucuje) zacpati uši.

16. Prolití krve bývá v různici pyšných: a zlořečení jejich
jest těžké k slyšení.

17. Kdo pronáší tajné věci přítele, ztracuje víru, a nena
na mne přišel. lezne přítele podle vůle své.'!

26. Muž bojovný hynoucí chudobou, a muž moudrý jsa < 18. Miluj bližního a spoj se 8 ním věrou. *
opovržen ; 19. Proneseš-lí skryté věcí jeho, nedohoníš ho [neziskáš

27. a který odchýlí se od spravedlnosti k hříchu: takového
Bůh připravil k meči (tresta).

28. Dvě věci zdály se mi nesnadné a nebezpečné: Nesnadně
se zbavuje kupec nedbanlivosti;'* a nebude číst krčmář od
hříchů rtův.'*

KAPITOLA XXVI.
Učí, jak mnosí v obchodě břešívají, — Ze člověk s řečí bývá poznán ; že spra=

vedinosti bleděti — a slých se varovati třeba.

vícej.
20. Nebo jako člověk, kterýž tratí přítele svého, tak jest

i ten, kterýž tratí přízeň blížního svého.'*
21. A jako kdo pouští ptáka z ruky své, tak jsi pustil bliž

ního svého, a nelapíš ho:
22. nechoď za ním, nebo jest daleko: utekl totiž jako srna.

z osidla, nebo raněna jest duše jeho;
23. již bo více nebudeš moci svázati.'* I po zlořečení jeat

smíření (možno):
24. ale pronésti tajné věcí přítele, toťjest zoufání duše ne

Bťastné.'*

25. Kdo pokynuje okem,'* kuje zlé věcí, a žádný ho ne
zavrže.!*

26. Před obličejem očí tvých osladí ústa svá, a řečem tvým

4. Nebudeš-li se pllně držeti bázně Páně, brzo podvrátí se divití se bude: ale „Paposledy převrátí ústa svá.'" a v slova
dům tvůj.“ Ů tvá vloží pohoršení. 15.Jakokdyžseříčicítřese,propadáprach,tak[věeliký]a 27.MnobýchvěcínenávidělJsem,aletomu'* podobného
nedostatek člověka (se okáže) u (vytříbení) mysli." neznám ničebož; i Hospodin nenáviděti ho bude.MJ

28. Kdo kamenem vzhůru hází, na hlavu jeho spadne: a6.Nádobíhrnčířskézkušheů,a lI épo- . U
kušení zármatku. ne oheň, A Jdi apravediiv „ Ji Tána lstivá lstívého rozevře rány."

: : 29. A kdo jámu kopá (jinému), upadne do ní: a kdo po
7. Jako na hlezení stromu poukazuje ovoce jeho, tak i řeč . ..

na myšlení srdce člověka. stavuje kámen bližnímu (k uražení), urazí se o něj: a kdo
„N - i . jinému osidlo klade, zahyne v něm.

os vším muže, prve nežli mluví, nebot to jest skon 90. Nejhorší úklad, který kdo učiní, na něho [samého] se
: lí, a nepozná, odkud mu to přichází.9. Budeš-li následovati spravedlnosti, dosáhneš jí; a oblečeš Bva

se vni jako v řízu čestnou, a přebývat budeš s ní, a chrá- 81. Posměch a pobanění pyšní [tropívaj(]: alé pomsta čí
: hati bude na ně jako lev.

niti tě bude na věky. a v den poznání“ nalezucš ochrany. kteří
10. Ptactvo k sobě podobným ageslétá: i pravda k těm se 32. Onidlem zahynou Hi, se radají z pádu spravedlí

přidraží, kteříž ji činí. vých; a bolesť stráví je prve než zemrou. :
11. Lev vždycky číhá na lov; tak hříchové na ty, kteříž 98. Hněv i prchlívost, obé jest obavné: a muž Ý jest

páchají nepravosti. jim podroben.

1. Pro chudobu “ mnozí zhřešíli: a kdož bledí bohat býti,
odvrací oko avé.*

2. Jakož uprostřed spojení kamenů * vražen bývá kůl;“
tak i uprostřed prodávání a kupování vtírá se břích.

3. Setřín bude s hříšníkem hřích.

£ j. všecko slato a stříbro není nad duší (její — ženy) zdršelívou
(dle řeck.). .

"6£ ). pevná, statečná jest povahou svou | jednáním, zakládajíc s
Hdíc se zákonem Božím.

" © Jj. prohřešení všelikého proti spravedlnosti, za maličkost pova
klameti ve zboží, ceně, míře, váze.

'* « vůbec: kdo prodává, ničehož sí nepáší všelijak hřesíti ústy a
lží, nepravdivým přeceňováním a vychralováním a sapřísaháním sest p

KAPITOLA XKVIL

* Řecky: pro vče nepatrnou, pro malý zisk.
" © Jj. mysl, srdce od Boha, nebo vůbec od dobrého. Souvisí s 26, 28.
>L Jjve zdí
* £ J. trám epojující, kleště.
5 £ j. neujde trestn, a byť 1 bylo až ns onom světě. (Vis 26, 28 pozn.)
S © J. zvlášť kupcům, obchodníkům a všelikým tržebníkům řečeno.
* © | baď: „vážným rozmyslem všelikou pocbybnosf odstraň, než

Jednatí počneš;“ nebo : „spravedlivým sebe zpytováním hleď se poznati.“
S © j. v den soudu.

* L J. až mn porozumí, až badou připravení naň. Řecky: „mezi
bidzny jdi jen v příhodný čas.“

'©£ j. stělo trvej.
" tj. ale takového, kterýž mu stejným odplati tak nešetrně, jako

on byl, se prokáže.
" £ j. kdo sruší věrnosť přiteletví, ten I přítelo pozbyl, jako by mu

byl umřel.
' £ J. nelzo ti vice, spojití se ©ním opět.
% Řecky: „Rána se dů obrásatí, urážka amiřiti, kdo však tajemství

(přítele) pronesl, zoufá “
W£ j. potakač, ke všemu říkeje „ano“; pochlebník.

'* každý ho přec trpí, ač jest člověk nebezpečný.
" £ Jj.jinak mluviti bude.

t ©j. převrátí, plekrontí slová tvá, k tvé škoděje vykládaje. (Luk.
90, 90.)

t9 £ j. který pronáší tajnosti přítele.
*9£ j. jej samého raní ; pronevěra nevěrníku samému nejvice škodlivá.

:= = II—10<- SB
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EKLESIASTIKUS

KAPITOLA XXVIII.

Varuje od pomsty, — sváru, — od utrhání a slého jazyka,

1. Kdo se chce mstíti, u Pána nalezne pomsta: “ a bříchy
jeho jistotně zachová.“

2. Odpusť bližnímu svému, kterýž tobě uškodil: a pak
1 tobě, až prosití budeš, hříchové tvojí odpuštění budou.

8. Človék proti člověku chová hněv, a od Bola žádá
uzdravení ?

4. Nad člověkem sobě podobným nemá lítosti. a za hříchy
své prosí?*

5. Sám tělo jsa, chová hněv, a smilování žádá od Boha?
Kdož bude prositi za hříchy jeho?

6. Pomni na poslední věci, a přestaň nepřátelství provo
zovati;

7. nebo hnís a smrť nastávají dle přikázání jeho.“
8. Pomni na bázeů Boží, a nehněvej se na bližního.
9. Pomni ne smlouvu Nejvyššího, a pohbrdní nevědomostí

bližního.*

10. Zdrž se od sváru, a umenšíš bhříchův:

11. nebo člověk hněvivý podněcuje svár, a muž hříšný
bouří přátely, a mezi pokojné žijícími způsobí nepřátelství.

12. Nebo dle dříví v lese, tak oheň boří: a dle moci člo
věka, tak hněv jeho bude, a podle jméní vzmůže se hněv
jeho.“

13. Sváda rychlá zaněcuje oheň: a svář kvapný vylévá krev:
a jazyk, kterýž avědči,* přivádí aurť.

14. Dmýcháš-lí na jiskru, v oheň roznítí se: pliješ-lí na ni,
ubasne: a obé to z úst pochází.*

15. Nadymač a dvonjazyčník jest zlořečený: nebo mnohých,
kteříž pokoj mají, pobouří.

16. Třetí jazyk“ mnobými pohnul, a rozptýlil je z národu
do národu:

17. města hrazená bohatých zbořil, a domy velikomocných
podkopal:

18. vojska národův porazil, a národy silné rozptýlil.
19. Jazyk třetí vyhnal ženy zmužilé, a zbavil je [ovoce]

prací jejich; '“
20. kdo se naň ohlédá, nebude míti odpočinutí, aniž bude

míti přítele, v němž by odpočinul.'!!
21. Rána bičem působí modřinu: rána pak jazykem zdrobí

kosti.'*

22. Mnoho lidí padlo ostřím meče; ale ne tolik, jako jich
zahynulo jazykem svým.

“
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* © j. pomstě Páně propadne.
* © j. neodpustí jich, aby jich, byť i pozdě, nepotreatal.
5 £ Jj. smilování a odpuštění, an sám se nesmiluje a neodpouští.
* £ těm, kteří nechtějí odpouštět; smrtí předčasnou trestává Bůh

PO
ha/ =)

2„Mzatyrselce.
5 £ ). novaž těžce ublížení s nevědomosti anebo nerozumnosti tobě

včiněného
©£ Jj. čím mocnější a znamenítější jest člověk, tím větší a nebez

počnější | hněv jeho (Přísl. 19, 12); jako bývá tim větší oheň, čím
větší jest les, který se vzejme.

1 t J. dosvědčuje nějaký sločin, popuzuje k pomaté a tim..
St J. tvých; smysl: týmiž ústy můžeš hněv I roznítiti | udasiti.
"t j. mezi dva přátele se mísí, a od jednoho k dru

bému donáší křivé, překroucená správy, a tak je proti sobě popuzaje.
'©£ j. ústy klevetnými svorní manželé so rozlučují a tak celé rodiny

na zmar přichizejí.

"ej rn“ by důvěři),na nějžby so spolehl Kdo věřídonašeči,sám si pokoj ruší

E ja vnitřnosti proniká. (Přísl. 26, 22.) Jazyk.. bolestněji ranívánež střele
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KAPITOLA XXIX. 20

2). Blahoslavený, kdo jest skryt před jazykem zlým, kdo
v hnévivosť jeho neupadl, a kdo nepodlehl jhu jeho, a okovy
jeho není spoután:

24. nebo jho jeho jest jho železné: a vazba jeho vazba mě
děná jest.

25. Smrť jeho jest smrť nejhorší,'* a mnohem lepěí jest
peklo *“ nežli on.

26. Trvání [však] jeho neostane;'“ ale obdrží cesty ne
spravedlivých: a plamenem svým nespálí spravedlivých.'“

27. Kdož opouštějí Boha, upadnou v něj, a rozpálí se v ních,
a nezhasne, a puštěn bude na ně jako lev, a jako levhart
poraní je.

28. Opleť uši své trním, neslyš jazyka zlého, a ústům svým
uděluj dvéře a zámky.'"

29. Zlato své a stříbro své slej, a slovům svým učíů váhu,
a ústům svým udělej uzda pravou:

%. a pozoruj, aby snad nepoklesl jazykem, a nepadl před
obličejem nepřátel, kteříž ukládají o tobě, a nebyl pád tvůj
nezhojitelný až k smrti.

KAPITOLA XXIX.

Poučuje o půjčkách, — o rukojemstvích, ——©náležitém užívání bokstství, —

a o nesnázích bezbydlí, :

1. Kdo činí milosrdenství, půjčuje bližnímu svému:* a kdo
možnější jest rukou,“ přikázání zachovává.

2. Půjč bližnímu svému v čas potřeby jeho; i navrať zase
bližbímu „časem svým.

3. Drž slovo, a věrně jednej s ním:* a každého času na
lezneš, což tobě potřebí jest.

4. Mnozí za věc nalezenou si pokládali půjčku, a nesnáz
působili těm, kteříž jim pomobli.

5. Dokudž neobdrží, líbají ruce dávajícího, a poníženou
řečí slibují:

6. a včas oplacení žádati bude prodlení a mlaviti slova
tesklivá a reptavá, a stýskatí si na časy: *

7. a byť i oplatiti mohl, vzpírati se bude; půjčeného sotva
polovici oplatí, a počte to jako za věc nalezenou:

8. nemůže-li pak, oklame jej o peníze jeho, a považovati
jej bude za nepřítele bez příčiny:'

9. i utrháním a zlořečením odplatí jemu, a za česťa dobro
diní odmění se jemu hanéním.

10. Mnozí ne za příčinou nešlechetnosti nepůjčovali, nýbrž
báli se, aby nebyli darmo zklamáni.

11. Proto však nad pokorným silnější buď myalí,* a s almuž
nou mu neotálej.

' £, J. jazyk zlý činí život těžší nad smrť.
© Jj. hrob; často so tak slovem pekla rozumí.
1 £. j. nebude dlonho bos trestu.
56£ Jj nedopustí Bůh, aby spravedliví jím zabynuli.
" € j. abys nijak nepoklesl jazykem; trnim rozuměj bázeš Boží a

přikázání Jeho.

KAPITOLA XXIX.

' tj. kdo půjčuje blížníma v čas potřeby, mílosrdný skutek činí.
3 t. j. kdo nejen půjčuje, nýbrž i dává, kdo štědrý jest, jedná dle

přikázání Páně.

* t. j. na hodina oplaf, ke jsi olíbil, a tak slskáš víry, fe ee ti opět,až budeš potřebovati, pomůže.
* © J. že jsou časy zlá, že nehoda utrpěli a p.
5 t j. buď k němu velikomyslný, shovívavý.aĎ h

v.
ra
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12. Pro přikázání (Boží) příjmi chaodého: a pro nouzi jeho
neopouštěj ho s prázdnem.

13. Ztrat peníze pro bratra a přítele svého:“ a nescho
vávej jich pod kámen k zmaření.

14. Skládej poklad svůj dle přikázání Nejvyššího, a pro
spěje tobě více nežli zlato.

15. Zavří almužnu v srdci chudého,“ a onať vyprosí tebe
ze všeho zlého.

16. 17. 18.9 Nad štít mocného a nad kopí bojovati bude

(za tebe) proti nepříteli tvému.
19. Muž dobrý zaručí za bližního svého: ale kdož ztratil

stud, ostaví jej.
20. Na milost rakojmě nezapomínej: nebo dal duši svou

za tebe.

21. Před rukojmím utíká hříšník a nečistý.?
22. Jmění rukojmě připisuje ai bříšník: a človék nevděč

ného srdce opustí toho, kterýž ho vysvobodil.
23. Mnohý slibuje za bližního svébo: a když tento pozbude

studu, opuštén bude od něho.
24. Rukojemství zlé mnohé spravující zavedlo,'* a rozptý

lilo je jako vlnobití mořské.*!
25. Muži mocnými zmítalo a vyhostilo je; i toulali se mezi

národy cizími.
26. Hříšník, kterýž přestupuje přikázání Páně. upadne

v rukojemství zlé: a kdož se snaží mnohé věci činiti, upadne
v soud.

27. Pomoz bližnímu svému podle možnosti své, a hled, abys

sám nepadl.
28. Počátek '* života lidského jest voda a chléb, a oděv, a

dům, kterýž přikrývá banbu.
29. Lepší jest strava chudého pod střechou prkennou, nežli

krmě stkvostné v cizině bez příbytku.
30. Nejmenší za velké vděk buď tobě, a pohanění ciziny

neuslyšíš. '?
81. Zlý život ob dům pohostinu býti; kdekoliv kdo poho

stinu bude, nebude důvěrně jednati, aniž úst otevře.
32. (Kdo) pohostinu bude, bude i krmiti a napájeti ne

vděčné,'' a k tomu hořké věci uslyší:
33. „Pojď, hostil a stroj stůl: a co v ruce máš, (tím) ča

stuj jiné.“ '*
34. „Ustup důstojným přátelům mým; potřeba (to káže)

doma mého: hostem mým jest (dnes) můj bratr “
35. Těžkeť jsou tyto věci člověku cit majícímu:

domu, a výčitka věřítele půjčajícího.

výpověď

* ©J. byť I přišel o půjšeně peníze, lépe když jimi bratru — t bliž
nímu — nebo příteli spomoženo jest, než aby je marně a mrtvě jako
zakopané ležotí nechával.

14 j. jako v skříň; tak Jej potěšiš, sobě nakloniš; on prositi bade
za tebe, a k Jebo prosbě Bůh ti dá svon ochranu a své požehnání.

9 16, 17, 18. Stará vydání mívala tato z kap. 17. opakované verše
18. a 19.; ale ty se v opraveném vydání římském, co řečená již jed
nou, vypustily; aby s0 však počet veršů nerušil, čísel ponecháno.

%©j. ohavný hříšník jest, kdo rukojmí za sebe platiti nechává.
te £ j. ty, kteří své věcí dobře spravovali, na zkázu přivedlo.
16. j. že posbyvše statků svých, po svétě se chudí potnlovalí.

Viz %.)
£ j. první potřebaživota lidského.
£ j. s málem baď opokojen a udržíš se na svém a nebudeš míti

potřebí pohostinu býti.
% £ Jj. na vzájem pozvati masí ty, kdož je) prve pozvali, ale neutrží

si loč nevděku za to. (85. a 34.)
35© j. daj, oo dům má, na vyčastování mne a druhův mých, jež pří

vodu: jindy pak 60 řekne: (34.)
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KAPITOLA XXX.

Uši, Jak se ditky trestati maji, — že zdraví Jest zade všecko, a omoŽe če ve

seloa mysli a střídmosti zachová.

1. Kdo miluje syna svého, často jej mrská," aby 8e radoval
v poslední svůj čas (života), a nemakal dveří bližních.“

2. Kdo cvičí syna svého, bude chválen z něho, a mezi do
mácími chlubiti se bude jím.

3. Kdo učí syna svého, k závisti popudí nepřítele, a upro
střed přátel chlabití se bude jím.

4. Umřel otec jeho, a jako by nenmřel: nebo podobného
sobě pozůstavíl po sobě.

Ď. Za života svého viděl jej, a veselil ae z něho: při smrti
své není zarmoucen, aniž zahanben před nepřátely.*

G. Neboť pozůstavil obránce domu proti nepřátelům, i přáte
lům, kdo by se [jim] dobrým odměnil.

7. Za duše synův uvíže rány své,“ a ku každému hlasu
zkormoatí se útroby jeho.*

5. Kůů neokrocený bude tvrdoústý, a syn rozpastilý bude
opovážlivý.

9. Lahoď synovi, a nažene tí strachu: pohrávej s ním, a
zarmoutí tebe.

10. Nesměj se s ním, abys neželel, a naposledy neztupěli
zubové tvoji.“

11. Nedávej mu moci v mládí, a nepřehlídej obmyslův jeho.*
12. Shýbej šíji jeho z mládí, a bij boky jeho, dokudž jest

malý, aby se snad nezatvril, a nedůvěřil tobě, a ej měl bo
lesť duše.

13. Uč syna svého, a pracuj na něm, abys mrzkostí jeho
uražen nebyl.

14. Lepší jest chudý zdravý a silný, nežli bohatý slabý a
trápený neduhem.

15. Zdraví duše v svaté spravedlnosti lepší jest než všeliké
zlato a stříbro; a tělo silné než bohatství nesmírné.

16. Není bohatství nad bohatství zdravého těla; a není po
těšení nad radosť ardce.

17. Lepší jest smrť nežli život trpký: a odpočinutí věčné
nežli nemoc trvající.

18. Dobré věci skryté“ před ústy zavřenými jsou jako krmě
přistrojené a postavené vůkol brobu.“

19. Co prospívá oběť modle? neboť ani nepojí, ani nepo
cití jich;

20. tak, kterýž stíhán bývá ode Pána, nesa odplatu ne
pravosti:

21. vidí očima [své bohatství] a vzdychá, jako kleštěnec
vzdyctá objímaje pannu.

KAPITOLA XXX.

t J. kárá, trestá ho, kdykoli třeba.
1 € j. aby někdy v stáří svém nebyl od nezdárného syna | z domu

vyhnán, a nemosil jako stareo bledati dveří sousedů žobře.
2 © J. nepotřebuje se obávati, že nepřátelé po jeho smrti na zboží

nebo na cti mn ubliší.
* ©j. aby je zachoval bez úhony na duší 1 na těle, ! rány utrpí,

1 život nasadí.

* t. j. obávati se bude, aby k úrazu nepřišli. Řecky: Kdo llchotí
synu svému (mazlí st s ním), zavazuje všecky rány jeho a.

* tj. abys za ty jemn prokázané sladkosti naposledynezkusil pro
tivných právě následkův, jako když po kyselém ovoci znby ztupějí.

7 £ £ na myšlení jeho buď bedliv, abys jej, blondil-li by, napravil.

* j. č. podané ústům zavřeným.

* Smysl: lakomci bohatatví ud jest Jako nemocnému nebo
mrtvému: ani ten, ani oneD nemůže ho použiti.
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22. Zármutku nepoddávej duše své, a netrap sám sebe ra
dou svou.'*

29. Veselosť srdce jest žívot člověka, a poklad svatý bez
nedostatku :'' a plesání muže jeat dlouhověký život.

24. Smiluj se nad duší svou, líbě se Bohu, a zdržuj se:'?
shromažď srdce své v svatosti jeho, a zármutek zapuď daleko
od sebe.

25. Nebo zármutek mnobé zahubil, a není užitku v něm.
26. Závist a hněv ujímá dnův, a pečování přivádí před

časem stáří.

27. Jasné srdce | dobrotivé jest při jídle:'* neboť jídlo
jeho pilně se děje.'“

12. Za stůl veliký posadil jai se? Neotvírej na něj hrdla
svého první.

13. Neříkej takto: Mnoho jest toho, co jest na něm!*
14. pamatuj, že jest zlé oko nešlechetné.“
15. Což nad oko [takové] nešlecbetnějšího stvořeno jest?

Protož po vší své tváři elzeti bude, když uzří.“
16. Nevztahuj ruky své první (po jídle); i závistí zprzněn

jsa, zarděl bys ae.“
17. Nepřeplňuj'se na hodech.*
18. Vyrozuměj věcem bližního svého sám po sobě.'*
19. Požívej jako člověk střídmý těch věcí, kteréž se tí před

kládají: abys mnoho jeda nebyl v nenávisti.
20. Přestaň první pro kézeň:'* a nebuď nesytý,'* abys

snad neurazil.

21. A mezi mnohými sedi-li jsi, nevztahuj prve nežli oní
ruky své, aniž první žádej píti.

22. Jak dosti má člověk pořádný na mále vína, ano ve
spaní neobtíží tebe, a nepocítíš bolestí.

KAPITOLA XXXI.

Učí zboží mírně Zádati a spasitelně ho užívati; — na hodech se střídmě a

skromně chovati, ——a zvlášť víza opatrně užívati.

1. Snaha po bohatství vysuší tělo,a pečováníodjímá sen: eu2.přemýšleníkpředzvědění[budoucíchvěcí)odvracuje 23.Bdění,průjem'* ahryzenímáčlověknestřídmý;
mysl,' a nemoc těžká střízlivou činí deši. 24. spaní zdravé má člověkstřídmý; spává do rána s myslí

8. Pracoval bohatý k rozmnožení svého zboží, a v odpoči- utěšenou.
nutí svém naplněn bude dobrými věcmi svými: 25. Byllibys však přinucen mnoho jísti, vstaň z prostředku,

4. pracoval chudý při zmenšení živnostia na konci nuzen odejdi. vyvrat:'“ a polehčíš sobě, a nenvedeš na tělosvé
bývá.* nemoci.

5. Kdo miluje zlato, nebude spravedliv: a kdo následuje 26. Slyš mne, synu, a nepobrdej mnou: anaposledy shle
porušení, naplněn bude jím. dáš slova má. ,

6. Mnozí příšli ku pádu pro zlato, a krása jeho stala ce 27. Ve všech pracích svých buď rvchlý,*“ a nemoc žádná
jim záhubou. nepotká tě.'?

7. Dřevo úrazu jest zlato obětujícím jemu 3 běda těm, kteříž 28. Stkvostného hostimila velebiti budou rtové mnohých,
po něm bažíl a každý neopatrný zahyne jím. a toto svědectví pravdy **jeho bude věrné.

8. Blahoslavený bohatý, kterýž nalezen jest bez poškvrny: WE 29. Na toho však, kdo skrblý jest s hostinami, reptati bude
a kterýž po zlatu se nebnal, aniž doufal v penězích a v po- x město, asvědectví nešlechetnonti jeho pravé jest.
kladech. M. 30. Milovníkůvvína neroď pobízeti: nebo mnohé zahu

9. Kdo jest ten, a budeme jej chváliti? Nebo učinil divné bilo víno.
věci v životě svém. 31. Oheň zkušuje železa tvrdého: tak víno do opojení pito

10. Kdo jest zkušený v tom, a dokonalý [nalezen] jest, tomu odhalí srdce pyšných. . 1
bude sláva věčná: aní mohl přestoupiti, a nepřestoupil: zle . 32. Rovně jako život lidem, jest víno.v střízlivosti: budeš
činiti, a nečinil: je píti mírně, budeš střízliv.

11. protož utvrzeno jest zboží jeho v Pánu,“ a almužny jeho 38. Jaký jest život toho, kterýž si škodí vínem?
velebíti bude všeliké shromáždění svatých. 34. Co oklamává o život? Smrt."*

: 35. Víno od počátku k obveselení stvořeno jest, a nek opilství.
' £ Jj. sbytečným přemýšlováním o věcech zbytečných anebo ne

prospěšn
"'€ j. dar Boží, buď stálý a trvanlivý, anebo: když jest beze hříchu,

rušicího pokoj srdce. 8%Dolož: a mohu dle obutí se nasytiti; nýbrž... *
" t.j. od zármutku a zvlášť hřobu; neboť ten hlavně ruší všeliký 4 + |, sávistivé a lakotné, tobo t., který tě pozval.

vnitřní pokoj srdce. t Jj. závistivémn hostiteli až k pláči bude, kdyš uxří, jak jiní darůvkoj
194.J. srdce osvícené zbožnosti, dobrotivě t | štědře | mirně jídel jebo požívají; nebo: čím veselejší budou hosté jeho, tím Jistějí a vioe

bude on želeti darův svých.
5 © j. abys nemuasllse styděti, v lakomství jaa postižen a k slušné

mirností napomenut.
* Řecky: Nepotkávej se v míse = Jiným.
19©,j. jako bys sim žádal, aby jiní se chovali u tebe, tak ze I ty

chovej u jiných.
" £ J. ze slušnosti, zdvořilé skromnosti.
'* £ j. nepřejez. nepřepi) se.
" Řecky * lat.: choleru.
" £ J. vydav se. Neschvaloje tím nestřídmosti: ale kdyby se nabo

dilo, což se i těm nejmírnějším lidem někdy státi může, že by žaludek
přepinili, ukasuje, že lépe jest pomoci léku krmě vyvrátiti, nežli jo
v sobě s ujmou dobrého zdraví zadržeti.

15£ Jj. pravdivými býti, vlastní svou ukušenosti u věku pozdnějším.
16£ j. ochotný, nebuď lenivý.
'* neboť práce nejlepším kořením ku stravě.
" £ j. šlochetné štědrosti jeho potrvá. (Vlz 39.)
' £, j. 00 £ toho pojde, když se vino (rozuměj i všeliký nápoj opojný !)

nemírně pije, nežli jistá smrť?

požívá.
" £ j. pílně pečuje o výživu i sebe $svých příslušníkův. (Víz Koloss.

2 4)
KAPITOLA XXXI

! přílišné pečování o budoucnost, anebo všetečné skonmání toho, co
Bůh před očima našima laskavě a moudře ukrývá, odvracuje mnobdy
mysl od pravé povínnosti, od Boha, mnohdy I docela rozam pomate.
(Přiklad Saulův; — or. Mat. 6, 34.)

* (B. a 4) t j. každý ee ensží zbohatnouti; boháčí se to však po
daří jako ve svách, co chudý při všem namáhání a nedostatku v tím
větší bídu upadá. (Snáze bude z jednoho krejcaru jich dezet, než z troj
niku krejcar; římské přísloví.)

3 t J. dřevem úrazu sluly modly; zlato tedy k úrazu těm, kteříš
obětají Jemu, Jako nějaké modle, a nadějí svon v něm pokládají: jest
lakomství zlatou modloslužbou. (Efes. 5, 5.)

* £ Jj. poněvadž nespoléhal na bohatství, nýbrš nžíval ho k skutkům
mmijosrdným,shromáždil ei jistý, věčný poklad u Boha a hojnou od
platu v nebesích.
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36. Radostí duše a srdce jest víno mírně pité. 16. n vykonávej úmvely své, ale ne v hříších a slově87.Zdravídušeitělajeststřídmýnápoj. M-JM| pyšném.
38. Víno přílišně pité činí pobouření (mysli), i hněv, : 17. A z tobo ze všeho dobrořeč Pánu, kterýž tě učinil, a

i zkázy mnohé.
39. Hořkost duše jest víno přílišně pité.
40. Smělosťz opilství [povstalá) nemoudrého k urážení [po

pozuje), ujímajíc mu síly a zasaznjíc mu rány.
41. Při kvasu na víně nekárej bližního, aniž pobrdej jím

pro veselosť jeho:
42. slov hanlivých neříkej jemu: a nedotírej naň upomí

náním.

opojuje tě všemi dobrými věcmi svými.
18. Kdož se bojí Pána, obdrží naučení jeho: a kteříž bu

dou bdíti k němu,'' naleznou požehnání.
19. Kdo bledá zákona, naplněn bude jím: a kdož úkladně '*

jedná, urazí se na něm.'*
20. Kteříž se bojí Pána, naleznou spravedlivý soud,'* a

j spravedlnosti jako světlo rozsvítí.
NB . 21. Člověk hříšný vyhýbá se kázni, a po vůli své nalezneKAPITOLAXXXILPZ,| Srovnání.

a 22. Muž soudný nepovrhne poučením; nerozamný a pyšný
nebude míti nižádného strachu: '“

23. a když učinil něco aám o sobě bez rady, též následky
toho potrestán bude.'?

24. Synu, bez rady nic nečiň, a po účinku nebudeš želeti.
20. Po cestě rozervané nechoď, a neurazíšň se o kamení:

aniž se svěřuj cestě nesnadné, aby nevydal duše své v úraz:
26. a před syny svými šetř se, a před domácími svými

měj se na pozoru.'5
27. Při každém skutku svém dověřuj se věrně duši své: '?

nebo to jest zachovávati přikázání. (Řím. 14, 23.)

28. Kdož věří Bohu, pilen jest přikázání: a kdož spoléhá
na něj. nebude umenšen.

Poučeje správce hodův | hodovníky, starší — mladší: ——ve všem k sákonu

Půně hleděti, a — všecko dle rady konati velí.

1. Správcem (hodův] ustanovili tě?' nevynášej se: bud
mezi nimi jako jeden z nich.

2. Měj péči o ně (nejprve), a potom se posaď, a všelikou
péči svou dokonav,“ sedni:

8. abys se radoval z ních a v ozdobu milosti přijal korunu,
a došel cti ze společného usnešení.

4. Mlav, starší věkem! neboť na tebe sluší
5. první slovo pilné, umělé; * ale nepřekážej hudbě! *
6. Kde není alyšení,* nevylévej řeči, a nevynášej se ne

vhodně moudrostí svou.

7. Jako kamínek karbonknlový na ozdobě zlaté, (tak jest)
souzfučná hudba při kvasu a víně.

8. Jako jest pečeť smaragdová v díle zlatém, tak jest sbor
pěvců při víně veselém a mírném.

9. Poslouchej mlče,“ a za uctivosť svou získáš sí přízeň
dobrou.

10. Mládenče! mluv sotva v své příčině “
11. Byllibys dvakrát tázán. měj hlavu odpověď tvá.*
12. Ve mnohých věcech buď jako nevěda, a poslouchej neurazí se jako lodí v bouří.“

i mlče i otazuje se. 3. Člověk rozumný věří zákonu Božímu, a zákon jest mu13.Uprostředvelikomocnýchnebuďopovážlivý:ameziEEM)| věrný.“
starci nemnoho mluv. . k 4. Kdo otázku vvjevuje, příprav [si] slovo, a tak buda pro

14. Před krupobitím předchází blýskání: a stydlivosť před- šen, dá se slyšeti, zachová kázeň, a potom odpoví.
chézí milost; a za uctivosť dostane se ti dobré milosti.“ 5. Srdce blázna jest jako vozní kolo, a jako točící se lou

15. A když jest hodina vatáti, nelenuj: ale běž napřed do koť jest myšlení jeho.“
domu svého, a tu vyrážej se, a tu hrej,'“

kaS„E0

Pndvo5a

D

k

Ý )ekení
KAPITOLA XXXIIL

Ukazuje, Jak prospěšna jest báseň Boží, — liči řízení Roli va všech věcech, —

a učí, Jak se k dětem I k čeledí chovat složí,

1. Toho, kdo se bojí Pána, nepotká zlé, a v pokušení za
chová bo Bůh, a vysvobodí jej od zlého.'

2. Moudrý nemá v nenávisti příkázání a spravedlnosti“ a

* £ j. kteří pečlivě od prvního úsvitu jej boudouvyhledávati.
" £. j. Jetně, pokrytecky.KAP XXAXIL

TTOLA 13© j. bude mu příčínon potrestání, neboť dle něho bude souzen.

* t. J. při hodech přátelských, jež staří zhusta a velmi slavně koná- % £ J. budou uměti spravedlivě souditi, I apravedlivými skutky jinýmvali, volivalí sí některého vuácnějšíbo z bostů za správce, jemuž pH- Ú ta vzor budou.
náleželo vše, co k bodům alušelo, náležitě říditi. Na znamení svě dů- ná 1 e, j. výmluvu, vykládaje sl sdkon dle smyaln svého; nebo: příklad,
stojnosti míval na hlavě korunu či věnec a kvítí, jak je počasí dávalo. srovnávaje číny své e činy jiných
Jak služebnictvo, tak i hosté povinní byli bo poslouchati. Jmenovalí M 18£, j. nic nebude dbáti na to, «co s pošetlléhojeho jednání následo
Jej též králem a zvláštní křeslo měl, z něhož slnžebnictvu rozkazoval. Ň , vati bnde.

uma“ J. obstarav to, eo ze týče hostí, naříď vše ostatní, co k tobě : W€, j. za neprozřetelnosť svou sám vlastní škodou zaplatí; pročežj tedy:
* J. č. „pllnému (borlivému) v umění,“ t. který se rád poučiti dá. 8 W£, j. aby tě nepodvedli, anebo mimo vědomí tvé zlého nepáchall:
* t. J. opatrně mluv a v čas, aniž překříkoj zpěvu a hudby, kteráž : , Boba odpovíš z nich.

se tu pro obveselení myall provozuje. U starých skoro každý vzdělanec 1 4. j. drž se svého svědomí, pravou vírou a kázní Boží osvíceného.
ve spěvu a hudbě se znal; mimo to i zvláštní pěvcí a hndebnici k ho- (8r. 24.) „Nesnesitelnou pýchou jest domnívati se, že nepotřebuješ rady
dům najati bývalí. že sám nejlé ú telno.“ (Sv. Basil.*tj.kdyžnikdoneposlouchá. pejšépovIR,00fi prospěšnoAspasí( )

KAPITOLA XXXIII.* © J. netivě, neskákej do řeči ty. jenš mlád jel.

$ t J. Jen kdy toho potřebí,jsa tázán a Ajehošťaste Prej evéma skouškouod Boha,v kterés pomoc šťastně o!5 t. j. odpověz krátce a moudře; j. poční odpovídati. (Bv. Řehoř.)
5 £ Jj.Jako blesk s hromobitím (řecky: místo krupobitím) spojen * tj. spravedlivé, dobré skutky. Řecky: ale kdož se pokrytě má

Jest, tek i lekavou stydlivosf předchází mílosf jemného se chování, a k zákonu, zmítán bývá, jako lodí bouří velikou.
> £ J. neutrpí škody nižádné.JI následuje pak mílosť a láska u jiných.

'9 £ j. mladým se to naučení dává a povoluje se jím, počestnou a * t j. Bůh věrně na něm opiní alíby své v témž zákoně učiněné.
nevínnon hrou, zvlášť po jidle, myel obveseliti; dachovoě se však míní, 5 Řecky: připraví umění (prve se nančí), a teprv odpovídá.
aby po bodech odebrali se do domu svědomí svého a spytovavše 50, * £ j. nestálé, vrtkavé, sem a tam se potácí nezřízenými úmysly a

svými.vyráželi se dále zbožným rozjímáním.

II—11p -»WC M >m
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6. Bujný kůů, [tak jest] přítel posměvač: pod každým, kdo
na něm sedí, řehce.*

7. Proč den přemábá den a světlo (zasej světlo a rok [opět]
rok, (ano vše to působeno) sluncem ?“

8. Moudrostí Páně rozděleni jsou (dnové), když alance uči
něno jest, a přikázání ostříhá.

9. I rozlíšil časy I dny sváteční jejich, a v ních dny slavné
světili na hodinu.

10. A z těch některé povýšil a zvelebil Báb, a ztěch po
ložil [některé] v počet dnů (všedních). I lidi všecky [stvořil]
ze země a z prsti, odkudž stvořen jest Adam:

11. u vznešené moudrosti své rozdělil je Pán a proměnil

cesty jejích.*
12. Z nich některých požehnal, a povýšil: a [jiné] z nich

posvětil, a k sobě přivinul:'* a z nich [některým) zlořečil a
jich ponížil, a zavrhl je pro odloučení jejich.''

13. Jako jest hlína v rukou hrnčíře, z níž může tvořiti a
působiti (co chce),

14. a všecky cesty její jsou podle libosti jeho: '“ tak jest
člověk v rukou toho, kterýž učinil ho, i odplatí Jemu dle
soudu '* svého.

15. Proti zlému jestiť dobré, a proti smrti život: tak i proti
muži spravedlivéma hříšník. A tak pohleď na všecka díla
Nejvyššího: po dvém jest vše na světě,'* jedno proti drubému.

16. I já nejposlednější procíti jsem. a jako kterýž sbírá
paběrky po sbírání vína.!*

17. V požehnání Božím i já jsem doufal: a jako kdo sbírá
víno, naplnil jsem čeřen.'“

18. Pohleďte, že ne sám sobě pracoval jsem, ale všechněm
hledajícím umění.

19. Slyšte mne velikomocní, i všickni lidé, a správcové
obce ušima pozorujte.

20. Synu a ženě, bratru a příteli nedávej moci nad sebou
za živobytí svého: a neodevzdávej jinému jmění svého: aby
snad neželel, a neprosil o ně.

21. Dokudž jsi živ, a dýcháš, ať tě s toho nesvede nižádný
člověk.

22. Nebo lépejest, aby synové tvoji prosili tebe, nežli abys
ty hleděl v ruce synům svým.

29. Ve všelikých pracích svých měj přednosL.'*

* ©j. jako bujný hřebec neřehce jezdci k vůli, tak se falešný přítel
Hichotijen ohledem svého zisku.

S ©J. jeden den delší než drubý — světlo někdy jasnější než jindy —
rok slunečný delší než měslčný?

9 £ j. dav jim rozličné povehy, povolání, stavy, důstojenství; Jinak
sv. Augustin: „nčínil je smrtelnými, když původně | tělem nesmrtelní
byli.“ :

'* Požehnal Abrahamu a plemen! jeho, povýšil Davida a domu jeho
posvětil k službě ové Arona a pokolení Lávi.

' £ J. vyloučil je z počtu vyvolenců, zavrhl je zcela, jako u př. ná
rody chansnejské, a pak břišníky vůbec, kdyš nedbajíce aní zákonův,
ani pohrůžek, ani trestův jeho, nelopšl se, nýbrž zatvrzele v zlosti své
trvají.

"2£ j. všecky tvary a podoby, které se z ní státi mají, závisí na
vůli jeho.

1 £ j. dle spravedlnosti ové, jak si toho byl životem svým zasloužil
„Bůh nechce zatracení nikoho, co takové samo o sobě, nýbrž ten řád
spravedlnosti, aby, kdo v hříchu zemře, zatracen byl.“

'* tj. každá věc na světě má jinou sobě odpornou; ale Bůh vše
řídí, že jedno druhého nepohubí.

'* Skromně ee sv. mudřec nazývá paběrkářem po žencích (dle fock.),

anebo abírajících víno; neboť o kníha časem nejposlednějšíjestz Písem ov. (vyjma Makabejské); al
"St.j. s pomocí Boží jsem však obal tolik moudrých průpovědí,

že naplnily kníbu jako čeřen hrozny.
1 28—24 t j. buď pánom ve svém statku do smrti, až...
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24 Nedávej poškvrniti slávy avó; v den dokonání dnů ži
vota svého, a v čas vykročení svého rozděl dědictví své.

25. Píce a hůl a břímě (náleží) oslu: chléb a kázeň a práce
služebníku.

26. Pracuje v kázní a hledá odpočinutí:'* popusť rukou
jemu, a hledá svobody.

27. Jho a otěž shýbají šíji tvrdou; i služebníka skloňují
díla ustavičná.

28. Služebníku zlovoluému '* mučení a pouta; pošli ho na
dílo, ať nezahálí:

29. nebo mnohéma zlému učí zahálka.

30. V práci jej postav;““ nebo tak sluší na něho.*' Ne
bude-li poslouchati, shýbej ho pouty, ale nebuď příliš tvrdý
na žádného: a bez soudu nečiň nic důležitého.

31. Máš-li čeledína věrného, budiž tobě jako duše tvá, a
jako s bratrem 8 ním nakládej: nebo jsi ho krvavě dobyl.**

32. Urazíš-li bo nespravedlivě, v utíkání se dá,
83. a zdvihna se a odejde-li, koho bys se tázal a na které

cestě ho hledati, nevíš.

KAPITOLA XXXIV.

Uči, Ze pošetílost jest důvěřovati sněm — Ze lépe driet! se nákona Božího —

Jak Bůh chrání bajicí se ho ——a Jak nežádá oběti sobě.

1. Marná naděje a lež líbí se muži nesmyslnému: a snové
pozdvíhují nemoudrých.'

2. Jako kdo lapá stín, a honí vítr: tak i ten, kterýž dbá
na vidění lživé:*

3. Toto podle tohoto jest vidění snův: jako tvář člověka
ukazující se v zrcadle.*

4. Od nečistého což bude očištěno? a od lháře což pravdi
vého pověděno?

5. Hádání bludné,“ a lživé předpovídání z ptačího leta,* a
snové zle činících [to vše] marností jest.

6. A jako (žena) ku porodu pracující, [tak] srdce tvé pře
Judy trpí.“ Leč by od Nejvyššího vysláno bylo navětívení, ne
přikládej k nim srdce svého:*

7. nebo snové uvedli mnohé v blud, a zklamání bylí ti,
kteří doufali v ně.

' tj. když | přisně držíš jej, pohodlí svého hladětí a leníti bude.
'9 4 j. a tudíž zlopášnému. Za atarodávna tivali páni nad svými

slnžebníky (otroky) úplného práva brdolního. Co však v Norém zá
koně o slažobnicích platí, víz Efoz. 6, 9.

2 £, j. žádej na něm prácí, na něho příslušicí a možnon,'v ničemž
mu nepřitažuje.

st tj. i když jej trestiš, chovoj se lidsky a spravedlivě k němu.
" Míní zde čeledína v bojí, anebo Jinak na vujně zajatého a tehdej

ším právem válečným v službu podrobeného.

KAPITOLA XXXIV.

* © J. nemoudří jim věří; Jj. č. „snové k lérdní poadvíhnují nemon
drých“, zdají se jim věcí nesmyslad, jsko kn př. že lítají v povětřís p.

3 t klamné, domnlvaje se tím zvěděti bndouci věci, čisla a t. p.

2 t. j. anovéJsvu jako pouhý obrazra věci, u příkladě00tvářv zrezdle, když se v něm někdo vzblédá.

* € J. z všelijakých znamení na nobí, na semi, z potkání a p.
S £ j. z vidění a leta ptactva, z vnitřností zvířat obětovaných, zo

šumění listí a p. stafi věštívalí, předpovídali.
* £ j. kdo na sny dvd, tomu úzkost a bolesti působí, jako Ženě tě

botné ku porodu se blížící.

* £ j. nevěř snům, leč by od Boha pocházely, Jsko u př. Mat. L:2.2 l2aj.
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8. Bez klamu dá so napiniti slovo zákona, i moudrosť (jeho)

ústy věrného (učitele) vyložiti.“
9. Kdo není zkušen, co ví? Maž v mnohých věcech zku

šený o mnohých věcech přemýšleti bude: a kdož se mno
hému naučil, vypravovati bude věci rozumné.

10. Kdo není zkušený, málo zná: kdož pak v mnohých vě
cech byl, rozmnožuje zlost.*

11. Kdo zkušen není, co ví? kdo jest zklamán. pln bude
Sibalatví.'*

12. Maohé věci spatříl jsem bloudě,'“ a velmi mnohé mlu
vení '* způsoby.

13. Několikrát až k smrti v nebezpečenství jsem byl pro
ty věci, a vysvobozen jsem milostí Boží.

14. Duch bojících se Boha ochréněn, a jeho vzezřením po
žehnán bývá.

15. Nebo naděje jejich jest v spasiteli svém, a oči Boží
[hledí] na milující jej.

16. Kdo ne bojí Pána, ničeho se nebude strachovatí, ani
děsití: nebo on jest naděje jeho.

17. Toho, kdo se bojí Pána, blahoelavená jest duše.
18. Na koho se ohlédá? a kdo jest síla jeho?
19. Oči Páně (bledí] naty, kteříž se ho bojí; obránce

mocný, podpora silná, štít [proti] vedru, a zastínění polední,
20. ochrana před úrazem, a pomoc v pádu; povyšující duši,

s osvěcující oči, dávající zdraví a život a požehnání.
21. Oběť toho, kdo obětuje z nespravedlivě nabytého, jest

poškvrněna, a úsměšky nespravedlivých nejsou libé.'* - '
22. Pán jenom jest při těch, kteříž ho očekávají na cestě

pravdy a spravedlnosti.
28. Darů bezbožníkův neschvaluje Nejvyšší, aniž vzhlédá na 

oběti nespravedlivých: aniž se slituje nad hříchy pro množství
obětí jejich.

24. Kdo obětuje oběť ze statku člověka chudého, jest jako
kdo zabijí svna před obličejem otce jeho.

25. Chléb nuzný jest život chudých: kdo jej odjímá, jest
člověk krve.'*

26. Kdo odjímá chléb v potu [dobytý]. jest jako, kdo zabíjí
bližního svého.

27. Kdo vylévá krev, a kdo činí křivdu nájemníku, bratří jsou.
28. Kdvž jeden staví, a drubý boří, co jim z tobo pojde,

leč práce?
29. Když se jeden modlí, a druhý zlořečí: čí hlas vy

Myší Bůh?
90. Kdo se umývá, dotkna se mrtvého, a opět se ho do

týká, co prospívá umytí jeho? '*
31. Tak i člověk, kterýž se postí za hříchy své, a opět se

jich dopouští, co mu to prospěje, že se ponižuje? modlitbu
jeho kdo vyslyší?

5 t |. kdo 6e slova zákona Páně drží, nemů zapotřebí oněch klamů:
bez nich dostačí jej poznati i plniti. Pravda sama sobě nejslinější jest
podporou.

» £ j. chytrost, důmyslnější bývá.
'e £ j. vyzná se v ošemetnosti lidské, aby nebyl opět oklamán.

Smysl. 9—11. Pravá moudrosť nezáleží © nashromůždění mnobých a
všolikých vědomostí, nýbrž více v zkušenosti živote, kterouž nabytí
nelze leč časem

"Lj. cestnje I po vlasti 1 v krajinách jiných.
9 £ j rozmanitosť i věcí I v nářeší.
12© j. obětí těch, kteří míní, Jimí za nespravedlívosti své dosti

činiti, uškozeným náhrad nedinice, úsměšky jsou proti Bohu.
5 £ j. vražediník Jest.
'5 £, j. kdo se dotknul mrtvého, byl znečištěn a měl dle zákona oči

štění potřebí.
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KAPITOLA XXXV.

Uči, co by bylo nad oběti — 2 že I tyto povinné a spravedlivým

prospěšné jsou : — KeBůh zvlášť poměle chudým, vdorám, sirotkům a všelijak

utískovaným,

1. Kdo zachovává zákon, množí oběť.'
2. Oběť spasitelná jest pilným býti přikázání a odstoupiti

od všeliké nepravosti.
3. A obětování oběti slitování“ za nespravedlnosti a mo

dlitba za hřích jest, odstoupiti od nespravedlnosti.
, 4. Vzdává díky za milosť, kdo obětuje běl:* a kdo činí

miloardenství. obětuje obět.' (Žalm 49, 14.)
5. Dobrolíbezné jest Pánu odstoupiti od nešlechetnosti: a

prosba za hříchy jest odstoupiti od nespravedlnosti.
6. Neukazuj se před obličejem Páně prázdný.*
7. Nebo to všecko z přikázání Božího děje se.
8. Oběť spravedlivého tukem naplňuje oltář, a jest vůní

líbeznou před obličejem Nejvyššího.“
0. Oběť apravedlivého příjemná jest, a památky její neza

pomene Pán.

10. S dobrou myslí vzdávej slávu Bohbu:*“a neumenšaj
prvotin rukou avých."

11. Dři všelikém daru ukaž veselou tvář svou, a 8 radostí
obětuj desátkův svých.

12. Dávej Nejvyššímu dle udělení jeho: a dobrým okem
učiň podle nalezení rukou svých ; '©

13. nebo Pín jest odplatitel, a sedmeronásobně odplatí tobě.
14. Neobětaj darův špatných.'“ neboť nepřijme jich.
15. A nespoléhej se na obét neapravedlivou, nebo Pán

soudce jest, a není u něho sláva osoby.
16. Nepřijme Pán osoby proti chudému, a prosbu uraže

ného vyslyší.
17. Nepohrdne prosbou airotka; ani vdovou, když bude vy

lévati prosbu svou s Ikáním.
18. Zdaliž slzy vdovy nespadají na líce, a křik její na toho,

kterýž je vyvádí? '*
19. Slíce zajisté vstupují až do nebe, a Pán, jenž alyší,

nebude se v nich těšiti.!*

KAPITOLA XXXV.

* © |. vzdává svědomitě všecky oběti v zákoně přikázané, a tim na
plňuje zákon, což opět za oběť platí; j. č. „množí modlitbu“, t. často
se modlí; modlitba jest obětí ducha.

2 Viz 3. Mojž. 1,3. Smysl: Kdo přísně ee varaje hříchu, ustavičnou
tím Bohu oběť vzdává a neustále se modlí: potlačování hříšné něklon
nosti jest stálou obětí zápalnou.

> £ |. oběť snohou v bílé pšeničné monce záležející.
* t J. oběťkrvavon a zápalnou. Smysl: Milosrdenetví prokázané předěl

u Bohn zásinhou nad dikůčinéní, jako krvavá oběť chvály nad obětí
suchou. Že se vlak tim oběti nevylačají, uči verš 6. a d. (5. M. 16, 16.)

3 t. j. při vší své spravedlností vzdávej obětí přikázané ochotným
a člstým srdcem.

S £ j. spravedinosf a svatost života činí oběťBohn příjemnon: ruce
vespravediivé ji znečišťají.

* t j. radostně oslavaj bo obětmi.
> © |. prvotin prací užitkův svých neopomiň vzdávati; nenmenšuj

jich: co z prvotin se dáti mělo, zevrabné zákonem nebylo určeno;
Jinak však u deaátku.

* £ j. oddělaj Je ku potřebě posvátné, důvej je kněžím. (2. Kor. 9, 7.)
Desátek tedy jest právem svatým.

te £ j. útědře dávej, jak ruka tvá toho možnosť uzná.
U 6, j. vadu majicích; anebo neprávě nabytých (8. Mojž. 22. 31.);

anebo umenšených (výš v. 10. 12.). Řecky: neujímej darův“, t. toho,
dá

'* £ j. kdo působí, že se, vyláraji, toho doatihne za to přísný trest
od Boha.

5 £.J. nebudou mu rllá; skrovně řečenomísto: „velmi jej zarmneují
n k hněvu poponzejí.“
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20. Kdo se klaní Bohu v utěšení, přijat bude, a modlitba

jeho až k oblakůmse přiblíží.
21. Modlitba kořícího se oblaky pronikne: a dokudž se ne

přiblíží [až k Bohu), nepotěší se: aniž odstoupí, dokudž ne
popatří Nejvyšší.

22. A Pán neprodlí, a bude souditi spravedlivé, a konáti
soud. A Nejmocnější nebude míti strpení s nimi, dokudž ne
zdrtí hřbetu jejich:

23. a neodplatí pomstou národům ; dokudž neodejme plnosti
pyšných, a berly nepravých nepotře:;'*

24. dokudž neoplatí lidem podle skutkův jejich, a Adamovi'*
vedle skutkův a vedle myšlení jebo:

25. dokudž nerozsoudí soudu lidu svého, a neobveselí 8pra
vedlivých milosrdenatvím svým.

26. Ušlechtilé jest milosrdenství Boží v čas soužení, jako
oblak dešťový v čas sucha.

KAPITOLA XXXVI.

Modlitba aa lid (arasiský mezi národy rosptýlený, ——a Jak důležitá věc Jest,
svolil sl dobrou manželku.

* 1. Smiluj se nad námi, Bože všech věcí, a popatř na nás,
* a ukaž nám světlo emilování svých:

2. a pusť strach svůj na národy, kteříž nehledají tebe, aby:
poznali, žeť není Boha kromě tebe, a aby vypravovali veliká
divy tvé.

8. Pozdvihni ruky své'nad národy, ať vidí moc tvou.
4. Nebo jako před obličejem jejich posvěcen jsí v nás,' tak

před obličejem naším zveleben budiž v nich,
5. aby poznali tebe, jako | my poznali jsme, že není Boha

mímo tebe, Pane.

6. Obnov znamení, a opětuj divy své.
7. Oslav ruktt a pravici (svou).
8. Vzbuď prchlivosť, a vylij hněv.
9. Zhlaď odpůrce, a potří nepřítele !

10. Přispěj v čas, a pomni na konec,“ ať vypravují divy tvé.
11. Od hněvu plamene" ať jest zhlcen, kdož by zachován

byl, a kteří trápí lid tvůj, naleznětež zahynutí.
12. Potři hlavu knížat nepřátelských, říkajících: Neníť ji

ného kromě nás.“

13. Shromaždi všecka pokolení Jakobova, aby poznali, že
není Boha mímo tebe, a aby vypravovali veliké divy tvé: a
dědičně vládnouti budeš jimi, jako od počátku.

14: Smiluj se nad lidem svým, nad nímžto vzýváno jest
jméno tvé; a nad Israelem, jejž jsi si vyvolil za prvoro
zence svého.

15. Smiluj se nad posvátným městem Jerusalémem, mě
stem odpočinku svého.*

" € J. naráží na Egypfany a Syry, tehdáž nad Judskem krutě panu
Jlci; dů se však'i k jiným věkům a mistům obrátiti Všellké nátisky
proti opuštěným vyvolávají trest Boží.

"5£ j. všelikému člověku přísnou odplstu nejen za skutky, nýbrž
1 myšlení jeho.

KAPITOLA XXXZVL

' £ J. spravedinosť svou ukázal jal na nds, před očima jejich nás
trestaje: tak učiň 1 jim.

9 J. učlň konec ukrutností nepřátelské, ať užasnon nad velemoenou
pomoci tvou.

> £ j. buď bleskem s nebe, anebo jinským zapélením pevných hra
dův, v nichž so nepřátelé naší chrání, tak aby vělckní a d.

* t. j. kteří tak ukrntně zacbáze'í s lidem, jako by nebylo Pána nad
nimi. (Viz 85, 28. porn.)

5 t. J. kdež svatými tebon ustanoronými obětmi česť se ti vzdává,
a kdež zvlášť přebýváš.
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16. Naplň Sion nevypraviteloými slovy svými, a slávou svou
lid svůj.“

17. Dej svědectví těm, kteříž od počátku tvorové tvoji jsou,*
a vzbuď proroctví, kteráž mluvili ve jménu tvém proroci
prvnější.

15. Dej odplatu očekávajícím tebe,“ aby proroci trojí shle
dáni byli věrní: a vyslyš modlitby alažebníkův svých

19. dle požehnání Aronova nad lidem tvým,“ a spravuj nás
na cestě spravedlností, ať poznají všickni, kteříž přebývají ua

"© zemi, že jsí ty Bůh, epatřitel věkův.'*
20. Všeliký pokrm jísti bude tělo, a jest jídlo jídla lepší.
21. Ústa dotýkají se krmě ze zvěře,'! a srdce rozumnéslov

lživých.
22. Srdce zlé působí zármutek ; a člověkzkušený odolá jemu.
23. Všelikého muže bóře si žena; a jest dcera lepší jedna,

nežli druhá.'*
24. Krása ženy obveseluje tvář muže svého, a vzbudí v člo

věku žádosť nade všecku žádost.
25. Jeat-li jazyk [její] uzdravení,'* jest-li i skrocení a milo

grdenství: není maž její jako synové lidšti.'*
26. Kdo má ženu dobrou, má základ jmění: pomoc podle

něho jest, 1 sloup k odpočínutí.'*
27. Kde není hradby, rozebráno bude jmění: a kde není

ženy, vzdychá nuzný.'“
28. Kdož důvěří tomu, kterýž nemá hnízda,'" a uchyluje

se, kdežkoli omrkne? jako podkasalý lotr, vyskakuje z města
do města.'“

KAPITOLA XXXVIL

O věrných i falešných přátelích, — jakých rádcův máme hledati, — a o mou
drostí u střidmém so chování.

1. Každý přítel dí: I jáť jsem se apojíl přátelstvím! ale
jest přítel pouze dle jména. Zdaliž není v tom zármutek až
k smrti?

2. Tovarvš pak a přítel v nepřítele se obrátí.
3. O přenešťastná opovážlivosti! kde jsi se vzala, abys

přikryla zemi zlostí a Istivostí její? *

“ £ J. kýš prorokové tvoji opět slova tvá jako druhdy na Slonn
hlásají, tek aby lid se k tobě obrátil, slávy došel a chvála odtud na
vše strany se rozléhala. — Dar proroctví s Zachariášem a Jalachlášem
v Israeli zanikl; prosba ev. mudrce vypinils se na den lotniční sesláním
Ducha svatého.

t. J. osvědě znova dávnou svou k vyvolenému národu svému (v. 14.)
přízeňa milosťa...

* t. J. vyplněním zaslíbení svých odměň trpělívosť naší, jížto doufiime
spasení naše (vysvobození od nepřátel a příští Messláše), a dokaš, že
dávní proroel skutečně od tebe poslání byli.

9 t. 1. podle toho, jak zažebnal Aron lidu tvého (4. Mojš. 6, 28) —
'* £ Bůh věčný, jemuž všíckni věkové známi a podrobeni jsou.
" £ Jj. rozeznají zvěřinu od jiného masa.
'* 20—29. Smyal: Jost rozdíl, znamená a činí ne vo všem; ale níkdež

není tak vážný a důležitý jako u vyvolení manželky. I žena spiše
šíastna býti může s ledakterým mužem, než muž s ledaktorou ženou.

"0 £. J. umí-li žena řečí svou vyléčiti bolesť a potěšitl muže svého.
'* © j. jest muž jeji šťastnější nad mnže Jiné.
'5 £ j. na němž dům aneb bospodářství jeho odpočívá.
'* £. j. muž, jenž zchudne, poněvadž vše cizím uvěřiti musí; neboť

kdož atd. (verš 28.)t J. svéhomista, stálého bytu; slo tonlaje se po světě, nocuje,
kdékot ho soumrak přepadne.

'* Smysl: Kdo nemá manželky, přinucen držetí služebnictvo, jemuž
mnohdy méně smí důvěřiti než poběhlým lospežníkům.

KAPITOLA XXXVO.

' € j. takového ošemetníka, který co had se leskne a plazí, s jedo
vatě na smrť uštkne.

Dá c PP
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4. Tovaryš veselí se s přítelem v štěstí, a v čas soužení 22. Muž umělý mnohé naučil a při tom I duší své líbezný
protivníkem jeho bude!

o. Tovaryš s přítelem útrpnosť má pro břicho, i proti ne
příteli vezme štít“

G. Nezapomínej na přítele svého v mysli své, a nebuď ho
nepamětliv v zboží svém.*

7. Neraď se stím, kterýž tobě úklady činí, a před závídí
címí tobě skrývej úmysl.

8. Každý rádce pronáší radu; ale jest rádcem sobě samému.“
9. Před rádcem [takovým] ostříhej duše své; prve viz, jaká

jest jeho potřeba: neboť on i na sebe mysliti bude:
10. aby snad nevrazil kolu do země,* a neřekl tobě:
1. „Dobrá jest cesta tvá l“ a nepostavil se naproti, aby

viděl, co se přihodí tobě.
12. Jednej jen“ s mužem nenábožným o svatosf, A 8 ne

spravedlivým o spravedlnost, a s ženou o tu, která 8 ní horlí:
s bázlivým o válku, 8 prodavačem o koupi, s kupcem o pro
dej. s mužem závistivým o děkování,

13. s bezbožným o pobožnosť, s nepoctivým o počestnosť,
e rolníkem o všelikou práci,

14. s dělníkem ročním o dokonání roku, s sinžebníkem le
nivým o mnoho díla:“ těch nedbej v žádné radě.

15. Ale s mužem svatým ustavičný bad, kteréhožkoli seznáš,
že zachovává bázeň Boží,

lu. jehožto duše jest podle duše tvé, a kterýž, kdybvs po
klesl ve tmě, polituje tebe.

17. Srdce dobré rady zjednej sobě: '“ nemáš zajisté jiného
lepátho (rádce) nad ně.

18. Duše muže svatého vypravuje někdy pravdu [lépe], než
sedmero strážných, kteří sedí vysoko na stráží.'!

19. A ve všech těch věcech pros Nejvyššího, aby řídil
v pravdě cestu tvou.

2. Přede všemi skutky předcházej tě slovo pravé,'* a před
všelikým činem rada stálá. —

21. Slovo zlé změní sráce,'* z něhožto čtyry věci pochá
zejí: dobré i zlé, život i smr(: '' a panuje nad nimi ustavičné
jazyk.'* Mnohý jest chytrý innohých učitel a duši své jest
neužitečný.

3 t J. I také s nim bojovati bude proti nepříteli jebo; avšuk jen
pro břicho, pro podlý svůj zlak. .

St j. buď: „když budeš bohatým“, anebo: „hleď mu se zbožím

t. j. radí k svému užitku, aby z tebe něčeho ziskal: rozumí rádco
takového, Jako řekl v. 7.

5 $—11. t j. měj se na pozoru před rádci ošemetnými; vůbec neraď
se s lidmi nejisté k tobě upřímnosti, ele jel v nebezpečenství, že ti
eami překážka nějakou v cestu tobě položí, abys zavadil = škodu utrpěl;
pak neber radu s lidmi o tom, čema nerozumůjí, anebo v čem ze zlé
vášně právě raditi nechtějí.

%13—14. tu některé toho druhu lidí k výstraze nvádí, jako by řekl:
Tak nelze tí jednati ©mužem...

" t Jj. o to, co bys mu až ku konci roku vykonati uložil; anebo:
kdy se mu rok dokoná.

* dolož: n těch všech špatnou se potážeš, těch tedy —
2 € J. o tyto věci.

'9 © J. utvrď srdce své pravidlem dobrého svědomí a pak na tom,
Jet-li cům s věc dosti moudrý, přestaň; anebo: hleď si přidružíti muže
moudrého.

W£ j. vež sedmero — i více učených; příklady jsou toho hojně v ži
votech svatých.

'* © | věrná, přímá rozmiuva a porada s rozumným a důvěrným
přítelem, a té se pak povně drž.

W £ Jj. s dobrého ve zlé, od ctnosti k hříchu.

"0 život jest odměnou ctnosti, trestem hříchu smrť.

"5£. J. ten Jest toho čtvera obyčejným původeem.

RY

jeat.'“
23. Kdo mudroje '* v řeči, nenáviděn jest: ten všeho pro

spěchu zbaven bude;
24. není ma dáno od Pána požehnání: vší zajisté mou

drosti prost jest.
25. Mnohý mudrc moudrý jest duši své,'* ovoce rozumu

jeho jest chvalitebné.
26. Muž moudrý cvičí lid svůj, a užitek rozumu jeho jest

stálý.'*
21. Muž moudrý naplněn bude požehnáním, a chváliti ho

budou. kteříž jej vidí.
28. Život člověka jest [obmezen] na počet dnů: dnové pak

Ieraelovi *©jsou nesčíslní.

29. Moudrý v lidu déditi bude česť, a jméno jeho živo
bude na věky.

80. Synu, po celý život svůj zkoušej duše gvé:*! a bude-li
nešlechetná, nedávej jí moci.**

31. Nebo ne všechném všecko užitečno jest, aniž všechněm
všeckose líbí. P“

32. Nebuď při žádném hodování lakotný, a nepouštěj se
do každé krmě:

33. nebo z mnohých pokrmův bude nemoc, a lakotnosť do
jde až k pohnutí žaludku.

34. Pro obžerství mnozí zemřeli: a kdo etřídmý jest, přidá
si života.

KAPITÓLA XXXVIIIL

Uěl, Jak se k lékaři — a k martvým přátelům choval slaši; — Jak umění

Jest rozdilné od řemesin, — a Jaké povolání a povinnosti mají řemeslnici.

1. Cti lékaře pro potřebu: * nebo i jej stvořil Nejvyšší.
2. Od Boha zajisté jest všeliké lékařství; i od krále ob

drží dary.
3. Umění lékaře povýší hlavyjeho, a před obličejem veliko

mocných chválen bude.
4 Nejvyšší stvořil ze země léky, a muž opatrný nezoškliví

jich sobě.*
5. Zdaliž neosladla dřevem voda hořká? (3. Mojž. 15, 25.)
6. K poznání lidskému jest moc jejích,* [ dal umění (to)

lidem Nejvyšší, aby ctěn byl v divných skutcích svých.
7. Těmi věcmi uleví hojič bolestí, a lékárník učiní lékař

ství lahodná, a skládá masti k zdraví; a nebudou míti konce
díla jeho.“

'9 ©j. také sim sobě učeností svou prospívá.
" £, j. kdo ehloubnou tollko marnomlavností jiné klame a tím sobě

zlsku nějakého, anebo aspoň pochvaly doslel hledí.
"©£ j. když dle mondrého umění svého | žije, byť 1 Jiných ne

vynčoval. ,
'9 Dolož: kdo sděluje jiným, 00 umí, Jest mnohem chvalitebnější než

ten, kdo sám sobě moudrý jest.
2 tj. pravéhu, mondrého lsraelity, žijícího ve všem dle zákona

Božího
" £ j. zám sebe, své povahy, vůle.
32 © j. nad sebon, přemos se, byť tě sebe vice stálo.

KAPITOLAXXXVI.

M vzdej mu nejen česť,nýbrž i odměau slušnou za jeho uměnía
' Úeční lékařskému tehdáž pravá důstojnosti se dostane, když na

půrodel svém Bohu, co všemoboucim stvořiteli všech léčivých all spočí
vati bude.

5 1. j. Bůh zám udělil lidem schopnosti k vyzkommání lékův, aby
pak moudrým jich nživáním zkusivše dobročianých účinkův jejich,
velebili jej s tobo.

* £. j. nebudou však míti účinku žádoucího, leč Bůh požehnáním
svým pomůže; neboť...

IL-12
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8. Pokoj zajisté Boží jest nad tváří země.*
9. Synu, v nemoci své nepohrdej sám sebou;“ ale modli se

Pánu, a on uzdraví tě.'
10. Odvrať se od hříchu. a sprav ruce“ a od všelikého

hříchu očisť srdce své.

11. Dej líbeznosť [zápalné oběti). a na upamatování [obě
tuj) běli, a učiň tučnou oběť, a [pak] dej místo lékaři:

(3. Mojž. 2, 1. 2.)

12. neb i jej Pán stvořil: a nechť neodchází od tebe, protože
díla jeho jsou potřebná.

13. Nebo jest čas, kdyžto v ruce jejich upadneš.
14. Oni pak Pána prositi budou, aby odlehčení udělil jim,*

a zdraví pro obcování jejich.
15. Kdo hřeší před obličejem toho, kterýž jej stvořil,

upadne v ruce lékaři.'?
16. Synu, nad mrtvým vylévej slzy, a jakoby jsí něco těž

kého byl utrpěl, zační kvíliti: a jak náleží naů, přikrej tělo
jeho, a nezanedbej pohřbu jeho.*'

17. Pro pomluvu'* pak ho plač hořce za jeden den, a potéš
se pro zármutek,'*

18. a čiů kvílení podle zasloužení jeho za jeden den, nebo
za dva pro utrhání.'

19. Nebo zármutkem příspíší si smrť: i moříť sílu, a zá
rmutek srdce skloňuje šíji.

20. V odstranění trvá zármutek; '* a život chudého jest dle
srdce jeho.'“

21. Nedávej v zármutek srdce svého, nýbrž zapuď jej od
sebe: a pomni na poslední věci.

22. Nezapomínej:'* neboť není navrácení, a tomu ničehož
veprospěješ, a sám sebe umoříš.

23. [Pomni, jakoby každý zemřelý k tobě děl:)j'„ Pamětliv
buď na osud můj; nebo takový bude i tvůj: mně včera, a
tobě dnes.“

24. V odpočinutí zemřelého nechať odpočíne i tvé na něho
pamatování, a potěš ho tak pro odloučení ducha jeho.'*

20. Moudrosti učeného (lze nabyti) v čas prázdně:'* i kdo
si umenšuje práce, postihne moudrosti. Jaké moudrosti na
bude ten,

26. který drží pluh. a kterýž bonosí se ratištěm, ostnem
voly pobízí a v dílech jejich se obírů, a jehož řeč [jest toliko]
o volčatech?

> j. On řídí vše, co na světě jest.
* © j. hřešil bys, kdybys zanedbal pečovati o uzdravoní svě.
" ©.J. za uzdravení pros a očokávej je důvěrně od Boha pomocí

lékaře, co Jeho přímého prostředníka.
* © J. spořádej práce své, díla ová.
* £ J. aby nemocným dal odpočinntí od bolesti a nemoci.
'* „Kde není nopravosti, nepanují nemool.“ (Jan. 5, 14.)

"E k„pooenedbávaj bo pochovati; sinšně a zbožně poslední službumu pro
i,Ph nikdo nořokl,že jsi novitoloý,že jei zomřeléhonemiloval,

a j. (Jak. 36.
nej. ae v zármutku svém slušnou míru, ohledem sebe, abys sí

přílišným žalem nenškodil. (Vis 19.)
'* £ j. nby tě lidé nopomlouvali, že k zemřelému nemáš oltu, ani

lásky.
'* £ J. vzdalováním so lidské epolečnosti a slušného vyražoní srdce

se moli.

'* © j. bídný jest život, když srdce zármntkom sklíčeno jost, jako
človčka chudého, an se nouzi trápí.

" ©j. že Í ty umřiti muslš, abys sám al života nonkracoval.
'* t j. pomněním, že zemřelý po bídném tomto životě odpočinku du

čel. potěš se a npokoj svůj zármutek ; tak 1jeho potěšíš.
's t. j. k dosažoní moudrosti potřebí prázdně, času svobodného od

prncí hmotných. Tyto ubmožďajíce tělo, nesruvnávají se s nčeností, jak
důlo 26—35 dotvrzuje.

i
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27. Mrelí svou dbá o vyhánění brázd, a péčí svou o krmení
krav.

28. Tak i všeliký řemeslník a mistr, který pracuje noc jako
den, kterýž vyrývá pečeti ryté a jehož plilnosťrozmanité dělá
podoby: mysl svou pohrouží v podobnosť obrazu a bedlivostí
svou dokoná dílo.

29. Tak i kovář sedě při nákovadlí a bledě si dila z že
leza:“% pára obně pálí tělo jeho, a s horkem výhně zápasí:

30. zvuk kladiva zní v uchu jeho, a k podobě nádoby,
[kterouž dělá, patří) oko jeho;

31. srdce své vydá k dokonání díla a bděním svým ozdobí
je k dokonalosti.

32. Tak i hrnčíř sedě při díle svém a toče nohama svýma
kruhem: vždy bedlivě se zaměstnává dílem svým a rozpo
čtena jest všeliká práce jeho.*!

33. Ramenem svým tvoří hlínu, napřed nohama do umdlení
uhněta ji.**

34. Srdce své vydá, aby dokonal polévání a bděním svým
vyčistí pec.

35. Všickní tito rakám svým dověřují, a jedenkaždý ve
srém řemesle moudrý jest:

36. bez těchto všech nebývá stavéno město.
37. A nebude lze bydliti v něm, aui se procbázeti: ale do

shromáždění nepřeskočí.**
38. Na stolici soudnou nesednou, a zákonu spravedlnosti

neporozumějí, aniž prohlásí umění a soud, a v průpovědích
se nevyznají: "*

39. ale stvoření [tohoto] věku udržují“?“ a prosba jejich
k Bohu buď o provádění řemesla; (jemu) věnujtež mysl svou,
hledíce k zákonu Nejvyššího.*“

KAPITOLA XXXIX.

Ukazuje, Jak 60 mmažia jaké slávy dosahuje madřec, a — relelí skutky Páně.

1. Moudrosti vsech starých vybledávatí bude moudrý, a
v prorocích obírati se bude.

2. Vypravování mužů slovutných zachová, a spolu v smysl
podobenství vnikne.

3. Tajnosti přísloví vyhledávati bude, a s skrytostmi podo
benství bude se obírati.

4. Uprostřed velikomocných sloužiti bude, a před obličejem
vladaře ukáže se.

5. Do země cizích národů půjde: dobré zajisté i zlé mezi
lidmi zkoušeti bude.

6. Srdce své oddá k bdění na úsvité ku Pánu, kterýž učinil
jej, a před obličejem Nejvyššího modliti se bude.

7. Otevře ústa svá na modlitbě, a za hříchy své modliti
se bude.

38 Ve východních krajinách podnes kováři provozují řemeslo své se
dice na nízké třinožce (jsko u nás ševol), obeň majíce před sebou v jámě
v zem! učíněné, anebo v pánví, ku pravicí nákovadlo, k levici měch.

2 £ j. všeliká díla jeho dějí se dle Jisté určené míry, souměrně.
* pebo: změkčív napřed nohama tvrdost její.
% £ j. nebndou v radě; tnť učených, a ve všelikém umění zběhlých

potřebí Jest.
% £ Jj.nebudou počtení mezi soudce, učené v zákoně a mndrce.
**£ j. 4 všickní náležejí k udržení společnosti lidské.
*e £, Jj. tim trojí kůže, aby řemeslníci svědomitě zachovávali, chti-lí

uměním evým | sobě i člověčenstva prospěti: 1. zbožnosť, nebo bez
pomoci Boží ničehož nedokáže člověk: 2. pracovitosť, aby v ovém ře
mesle byli dokonali; jen tehdáž se s prospěchem nemínon:; 8. spravedl

k- nosť; neboť i oni účat vydají obledom k svémn povoláníU Soon
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8. Bude-li zajisté Pán veliký chtíti, duchem rozumnosti
naplní jej;
. 9 a on jako přívaly vydá řeči moudrosti své, a na mo
dlitbé ebváliti bude Pána;

10. a ten říditi bude radu jeho, i umění, a [on] v skrytých
věcech svých raditi se bude.!

1). On zjevné učiní umění naučení svého. a zákonem
smlouvy Páně honosití se bude.

12. Schvalovati budou tinozí moudrost jeho, a až na věky
nebude vyhlazena.

13. Nezahyne památka jeho, a jméno jeho v+hledáváno
bude od národu do národu.

14. O moudrosti jeho vypravovati budou národové, a chválu
jcho zvěstovati bude shromáždění.

15. Jestliže zůstane [živ), jména slavnějšího pozůstaví nežli
tisíc [jiných): a odpočine-li, (i tak) užitečno bude jemu.
"16. Ještě myslím vypravovati: nebo jako prchlivostí na
plněn jsem.“

17. Hlasem dí:* Slyšte mne, synové Boží: a pučte se jako
růže vsazená u potoků vod. :

18. Jako liban“ vůni líbeznosti mějte.
19. Kveťte kvítím jako Lilium, a vydejte vůni, a vydávejte

ratolesti milostné, a píseň chvály zpívejte, a dobrořečte Pánu
v skutcích jeho.

20. Dávejte jménu jeho chrálu velebnou, oslavujte jej hla
sem rtů svých, a písněmi rtů a citerami a rcete chvalo
zpěvem:

21. Skutkové Táně všickní jsou velmi dobří.
22. Kalovu jeho stála voda jako hromada; a k řeči úst

jeho jako nádržky rod. (1. Mojž. 1, 6.)
23. Nebo k přikázání jeho děje se, co ráčí; a není nedo

statku v spasení jeho.
24. Skutkové všelíkého člověka jsou před ním, a nic není

skrytého před očima jeho.
25. Od věku až do věku bledí, a nic není divného před

obličejem jeho. .
26. Nemá řečeno býti: Co jest toto? anebo co jest ono?*

Nebo všecky věci časem avým zpytovány budon.“
27. Požehnání jeho jako řeka se rozlilo;
28. a jako povodeň zemi opojila, tak hněv jeko národové,

kteří ho nehledali, děditi budou:
29. jakož obrátil vody v půdu suchou, a vyschla zetně, a

cesty jeho k průchodu jich se rovnaly:“ tak hříšníkům v hněvu
jeho budou ku pádu.

30. Dobrá věcí dobrým stvořeny jsou od počátku; taktéž
nešlechetným dobré i zlé.*

31. Počátek potřebné věci k života lidskému jest: voda,
oheň a železo, sůl, mléko, chléb běluý a med, vinný hrozen,
olej a oděv.

KAPITOLA XKXDL

3©J. v tajných,ja věcechpovolánísvéhos Bohemse poredi muďro a tak Jistě nez
"t j. vdocho poboat, nadšenJsem.
> t. J. „mondrosť“; nebo: „nadpřirozený blas ve mně.“
* © Jj. kadidlový strom; vůní touto ctnosť ce znamená.
3 £ Jj. k čemu jest toto neb ono?

0 "4 j. k čemu jsou Ř. všecky k ušitka strořeny Jason.
* ©.J. ti národově bněv jeho dědičně, na vždy smášeti budon.
5 t. J. cesta mořem rudým u vyjití leraelitův z Egypta.
> Řecky: „nešlechetným zlé.“ — Dle pouhého rozumu má tak býti,

aby so dobrým dubře, zlým pak zle dělo; nezpytatelná moadrusť Nej
vyššího doponšti však tomu, aby někdy i některým zlým dobře se
vedlo, ponechajíc si úplného vyrovnání pro onen věk. (Víz příklad
bo a Lazara.)
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32. Všecky tyto věci svatým k dobrému, bezbožným pak a
hříšníkám obrátí se ke zlému.

83. Jsou duchové, kteříž ku pomstě stvoření jsou,'© a vztek
lostí svou potvrdili '' trápení svých:

34. včas dokonání '* vylijí moc, a hněv toho, kterýž je
učinil, ukojí.

35. Oheň, krupobití, hlad, i amrť, všecky tyto věcí ku
pomstě stvořeny jsou: (Žalm 10, 7.)

36. zubové líté zvěře, a štírové, a hadové, i meč mstící,
(to vše určeno) k zahubení bezbožných.

37. K rozkázání jeho plesají,'* a na zemi ku potřebě ho
tovi jsou: a časy svými nepřestoupí slova.''

38. Protož od počátku utvrzen jsem,'* a povážil a rozjímal
jsem to a napsal a zanechal.

39. Všickni skutkové Páně jsou dobří, a všeho, čehož po
třebí, v hodinu svou poskytne.

40. Nemá se říkati: Toto jest horší nežli ono: nebo všecky
věci časem svým schváleny budou.

41. A nyní vším srdcem i ústy chválu vzdávejte, a dobro
řečte jménu Páně.

KAPITOLA XL.
Ukazuje strasti a pomijitelnost všech lidských věci — zvlášť nepravostí, — že

bázeň Páně jest nade všecko, a Ze obavná jest Zebrota lenochův.

1. Trmácení veliké uloženo jest všem lidem, a jho těžké
na syny Adamovy ode dne, v němž vyšli ze života matky své,
až ke dni pohřbení jejich do matky všech.

2. Myšlénky jejich a lekání srdce, domněnky budoucích
věcí a den skonání:

3. od toho, kterýž sedí na stolici slavné, až do sníženého
ua zemi a v prachu:

4. od toho, kterýž nosí hyacintový oděv a korunu, až do
toho, kterýž se odívá plátnem režným: vztek, závist, zbou
ření, vrtkosť a strach smrti, hněvívosť neustálá a svár,

5. i v čas odpočinutí na ložel sen noční znepokojuje mysl>

jeho.*
6. Maličko. jako nic, (potrvá) v odpočínku; a potom ve

snách [jest jemu) jako ve dne vidění.“
7. Vyděšen bývá viděním srdce svého, jako, kdo ušel v den

boje. A když se vidí bezpečna, povstává a diví se svému ní
čemnému strachu:

8. [a tak jest] se všelikým tělem, od človéka až k bovadu;
ale u bříšníků sedmernásob.

9. A ktomu smrť, krev, svár, a meč, utiskování, hlad, a
pohubení, a biče:*

'©Rozuměj: nikoliv původně, nýbrž když byli odpadli. Bůh dle
svrchované moudrosti své jich používá k zkoušení dobrých (Job), k po
trestání zlých.

"' t.j. zmnožili sí je, ti zlí dachové.

t* £ J. rozkazu Božího, když totiž čas přijde, aby konali pomstu nad
bozbožnými.

"5 £ j. v tom přesvědčení, v. 89.

KAPITOLA XL. .

>t j. člověka. I vo snách lekají jej etrasti života a ruší odpo
činek Jeho.

* t Jj. jako ve dnech, v nichž se stráž drží, tak po krátkém odpočí
nutí noc v bdění a v starostech tráví.

3 © J. tresty Boží; jakkoliv všiockní jsme podrobeni těmto methim,
jest v tom přec ten rozdíl, že to slouží dobrým k zkoušce, atvrzení
v ctnosti a získaní větší záelnby, kdežto nešlechetným jest počátkem
Jejich pekla a věčného trestu, nemajícím nižádné naděje ani pro tento
sní pro onen život.
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10. na nepravé stvořeno jest to vše; a pro ně stala se
potopa.

11. Všecko, co jest ze země, v zemi se obrátí; i všecky
vody da moře se navrátí.

12. Všeliký dar“ a nespravedlivosť zahlazena bude, ale víra
na věky ostojí.

13. Jmění nespravedlivých jako potok vyschne, a jako hří
mání veliké v dešti zavzní.

14. Otvíraje ruce své,“ veselí se: tak přestupníci při sko
nání chřadnouti budou.

15. Vnukové bezbožných nerozmnoží ratolestí, a kořenové
nečistí na vrchu skály chřestí.“

16. Nad všelikou vodou 7 zelená se tráva, a na břehu řeky
před všelikou travou vytrhána bude.

17. Milost jest jako požehnaný ráj, a milosrdenství na věky
zůstává.

18. Život sobě dostatečného dělníka oslazen bude, a v něm

nalezneš poklad.*
19. Synové a vystavění města zachovají jména;'“ a nad

obé žena nepoškvrněná vážena bude. .
20. Víno a hudba obveselují srdce: a nad to obé [jest]

milování moudrosti. :
21. Píšťaly a harfy vydávají libý zvuk, a nad to obé jest

jazyk lahodný.

22. Milosti a krásy žádá oko tvé, a nad to obé son) ze
lená osení.

23. Přítel a soudruh časem jsou si vhod, a nad oba ženae mužem.'*

24. Bratří [jsou si) ku pomocí v čas soužení; a nad ně
milosrdenství vysvobozuje.

25. Zlato a stříbro jsou utvrzením nob:'* a nad to obé
jest rada dobrolibá.
. 26. Zboží a síla povyšují ardce, A nad to obé jest bázeň
Páně.

27. Není nedostatku v bézní Páně, a s ní'* není třeba hle
datí pomoci.

28. Bázeň Páně jest jako ráj požehnání a nad všelikou
sláva přikryl ji.'“

29. Synu, za času života svého netrp nouze (nežebrej):
lépe zajisté jest umříti, nežli nouzi trpěti.'*

* ©J. k porušení spravedlnosti dávaný.
5 tj. nespravedlivý soudce k přijímání úplatků, j. jen co by ruku

otevřel, kratičký čas.
* £ j. nechlé zahynou, s větrem vanoncím chřestiti budou: tak plémě

bezbožných.
7 6 J, bažinou.
9 £ j. brzo vzroste,.brzo se poseká: tak též I, kdož z nespravedi

nostl tyjí, nejprve zahynou
9 £ j. opokojenosť ©málem převyšuje všelíký poklad a oslazuje šívot

pracovitého .
'e £, j. působí slavné jméno oni rodičům, toho zakladateli,
'! £, J. když se dobře snášejí; v tom naleznou základ | svého blaha

i ově slávy.
" t.j. sllná podpora v živobytí, poněvadě si jimi všeliké potřeby

opatřiti Ize.
" tj těm, kteříji mají, v bézní Boší utvrzeným; S v největších stra

stoeh jsou oni spokojení.
% £. J. ozdobil ji jako ráj.
**Řecky: „Synn, žebrácký život neži: lépe omřítí, než žebrati,“ roz

umě) z lenosti: nebo takovým řečeno: „Nechce-li kdo dělati, aby také
nejedl.“ (II. Tbesaa.8, 10.) Ale kdo by buď neduhem nebo věkem
k práci byl neschopen, smí po aimužně Jiti, amiž ce zakazuje za du
chovní slnžbu bližním svým prokázanou dara dobrovolného od nich
přijati. anebo z pokory toho, ev by mu právemza to náleželo, od ních
prositi. Tak možná í zákon almužnu dávatí vypiniti. (Vlz Lak. 10. 7, 8.)

= KAPITOLAXLI. W

30. Muž, který pohlédá k stolu cizímu, toho Život ani ži
votem slouti nemá: '“ neboť živí '" duši svou pokrmy cizími.

31. Muž pak umělý a vycvičený toho se vystříhá.
32. V ústech nemoadrého '* sladká bývá nouze, a v břiše

jeho oheň bude hořeti.'*

KAPITOLAXLI.
Uři, jak smrť přijetí máme, — Jak beabošní v potomcich hanby docházejí, —

Zo o dobré jméno pečovati dlužno, ——a sač se kašdý atydětl mí, ukazuje,

1. Ó smrti! jak jest hořká památka tvá člověku, kterýž
má pokoj v zboží svém,

2. muži pokojně žijícímu, majícímu zdar ve všech věcech
a moboucíma požívati pokrmu |

8. Ó smrti, dobrý ješt osud tvůj člověku nuznému, jemuž
síly ubývá,

4. sešlému věkem, a obtíženému starostmi, a nevěřícímu,
kterýž potracuje trpělivosti.'

5. Neboj se soudu smrti. Pomni naty věci, kteréž byly
před tebou, a kteréž potom přijdou tobě;“ ten soud jest ode
Pána všelikému tělu:

G. a copotká tebe z dobrolíbezné vůle Nejvyššího? * Badto
že deset, nebo sto, nebo tisíc let [máš].

7. Nenít na onom světě obvinění života.'

8. Syny ohavnosti bývají synové hříšníkův, i tí, kteříž by
dlejí vedle domů bezbožných.*

9. Dědictví synův hříšníků zahyne, a plémě jejich prová
zeti bude hanba ustavičná.

10. Na otce bezbožného naříkají symové, že pro něho
v hanbě jsou.

11. Běda vám, muži bezbožní, kteříž opouštíte zákon Pána
E | Nejvyššího!

12. I když se rodíte, v zlořečení ae rodíte: i když zemřete,
v zlořečení bude díl váš.“

13. Všecky věci, kteréž jsou ze země, v zemi Se navrátí:
tak bezbožní ze zlořečení v zahynutí.

14. Zármutek lidí jest nad tělem jejích: ale jméno bezbož
ných vyhlazeno bude.*

15. Péči měj o jméno dobré: neboť to zůstane spíše, nežli
tisíc pokladův velikých a drahých.

16. Dobréhoživota jest [malý] počet dnů:“ ale dobré jinénozůstane na věky.

te £ j. (dle řeckého) „toho život ani ae nepočítá,“ ničemný Jest, anf
si prací ani tolik nezíská, by se aživil.

'* Řecky: kalí, hyzdi, hanobí.
t Řecky: „nestydatého sladká
1 €, j. boronci hlad, neboťnebude r doby bo darmo krmil.

KAPITOLA XLI

! t, j. který ničehož dobrého více na tomto světě neočekává; j. č.
„kterýš potracuje moudrost“ jejž paměťa rozum opouštějí.

se] "ko před tebou válokol zemřel, tak I ty zemřeš,a kdokoliv
po tobě budou.

3 Řecky: „Lproč odpíráš dobrolíbezné vůll Nejvyššího t“
4 Dolož: jak dlouho trval, nýbrž jaký byl.
5 Jest totiš obyčejné, že špatné opolečnosti kazí dobré mravy, a

ditky po rodičích 60 zdaří.
6 t. j. zlořečené narození vaše, poněvadě pro hříchy, Jíchž ete so

I sam! dopustili, I jiných k vim svedli, lépe by bylo, abyste se ani ne
bylí narodili; zlořečená | smrť vaše, nebo nejen sami na věčné zatra
cení přijdete, nýbrž I ohavnou památku svých nešlechotností zůstavite

ej. kr dLotnyníu nnh časa naokormoutí,aleprobezbožnosť jejich brzo na ně zapomenou.
* £ j. Eivot čím šťastnější, tím kratší; anebo: šťastných dnův žívota

malý bývá počet.
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17. Synové! zachovávejte naučení v pokojí;“ moudrost za
jisté skrytá a poklad neviditelný — co prospěje obé?

18. Lepší jest člověk, kterýž skrývá bláznovství avé, nežli
člověk, kterýž skrývá moudrost svou.'“

19. Avšak styďte se za to, co [ihned] vychází z úst mých.''
20. Neboť není dobré zachovati všeliký stud,'* a ne všech

něm se všecko líbí u víře.'*

21. Stydte se před otcem a matkou za smilství: a před
vladařem a mocným za lež:

22. před knížetem a soudcem za provinění: před shromáž
děním a lidem za nepravost:

„ 28. před tovaryšem a přítelem za nespravedlnosť: a v místě,
v němž bydlíš,

24. za krádež pro pravdu Boží a zákon.'* a za spoléhání
na chleby,'* a za podvod u vydání a příjmu:

25. za mlčení před pozdravojícími : '“ za vzblédání na ženu
smílnou: a za odvrácení tváři od příbuzného.

26. Neodvracuj tváři od bližního svého,'? a za odjímání
údělu a za nepavracování.'“

27. Nevzhlédej na žena cizího muže, a nehleď všetečně na
děvečku jeho, aniž stávej n lože jejího. (Mat. 5, 28.)

28. Před přátely za řeči hanlivé: a když dáš, nevytýkej.

KAPITOLA XLIL

Zaě ne nesloži styděti, — jak dlužno s nezdůrnými doerami zacbászetí; — u jak

veliké jeou skutky Boži,

1. Neopětuj řečí slyšených, aniž pronášej věcí tajných, a
budeš v pravdě bez pohanění, a nalezneš milost před obličejem
všech lidí. Za tyto' všecky věci nestyď se, aniž přijímej osoby,
abys hřešil.*

2. Za zákon a smlouvu Nejvyššího, a za soud, když bys od
suzoval bezbožného;

8. za slovo“ [k prospěchu) tovaryšův a pocestných, a za
údél dědičný přátelům ;*

4. za správnou váhu a závaží, za dobývání mnohých věcí,
i nemnohých;*

6. za zrušení koupé a prodeje,“ a za mnohou kázeň synův,
a služebníku neštechetnému bok okrvaviti."

> tj. větěstí, když se vám dobře vede; uemyslete, že vše činiti
smíte, co můžete.

'©© j. kterýž ji neužívá k dobrému svému | jiných: štědře uč jiné,
čemu tě jiní vynčili.

1"£ J. ne za moudrost a jíné dobrá věcí se styďte, ale za to, o čemž
vám povím níže v 31 a d.

tt j. za všeckose styděti.
'* Dološ: aš se dobré býti zdá? Leoooa ae sobvaluje, co dobré není,

a leceos nic, co dobré jest.
' ©j. nejen pro trest, nýbrž že se každým přestapkem i zákon Boží,

zapovidající jej, zlehčnje. *
" £ j. za podpírání se loktem při jídle.
'9 £ Jj. styď se za to, jestliže neděkuješ těm, kteříž ti pozdravení

dávají, anebo když jich opětně nepozdravuješ.
7 £ J. nestyď se za bllního svého, byť byl sebe sprostší.
'* £ j. vypůjčených peněz nebo jiných věcí.

KAPITOLA XLIL

* © j. které i hned povím.
3 £ j. nebeř ohledu při tom na níkoho; žádnému k vůli nehřeš.
9 £ j. za spravedlivou správu nebo zastání jednomukaždému, buď že

přítel, soused, anebo cizinec jest.
* £ Jj.kdyžby mezí nimi epravedlivé rozeznání učinil.
5 £ j. za zisk veliký neb malý, jen když jest opravedlivý.
S © j. když se v něm nějaký podvod udal.1t J.trestatihoaždokrve.Pravenotakpodletehdejšíchpráv

krutých, jimiš pánům neobmezená moc nad těly a životem čeledinův
(tehdáž otroků) dána byla. Co nový zákon káže, viz Efoz. 6, 5.
Kolos. 4, I. CR>*—3== ň

a"PS Úh
NSN

af

Idc
—p W J

.Ú

4

U

E=

ze

al
NATNE

AK W, sE

KAPITOLA XLII, 98

6. Nad ženou nešlechetnou dobrá jest pečet.“
7. Kde ruce mnohé jsou. přivírej, a cožkoli vydáš, spo

čítej a převaž, vydání pak i všeliký příjem zapis.
8. Za kárání nesmyslného a blázna, a starších, kteříž sou

zeni bývají“ od mladých, [nestyď sej: a budeš vycvičený ve
všech věcech a schválen před obličejem všech živých.

9. Dcera uzavřená '* jest bdění otcovo a péče o ni odjímá
sen,'* aby snad v mladosti své nepřestarala se,'“ a vdána za
muže v nenávist neupadla. '*

10. Aby někdy poskvrněna uebyla v panenství svém, a
v otcovském domě nebyla nalezena těhotná: aby snad vdána
za muže nepronevěřila se, anebo jistě neplodná nebyla.'“

11. Nad dcerou smilnou upevní stráž, aby někdy neuvedla
té v posměch nepřátelům pro utrhání v městé a vytýkání obce,
a nezahanbila tě v množství lidu.

12. Na žádného člověka pro krásu nevzlilédej; a upro
střed žen nepřebývej;

13. nebo z šatův pochází mol: aod ženy nepravos( muže.
14. Lepší zajisté jest nepravnat '* muže, nežli žena dobře

činící,'“ | žena. kteráž k hanbě přivádí a k pohanění.
15. Protož připomínatí budu skutky Páně, a což jsem spa

tříl, vypravovatí; v řečích Páně skutkové jeho.""
16. Slunce osvěcující všecko prohlédá; a slávy Páně plné

dílo jest jeho.'"
17. Zdaliž nedal toho Pán svatým,'? aby vypravovali všecky

divné skutky jeho, jež ustanovil Pán všemohoucí, aby upev
něny byly v slávě jeho?

19. Propast i srdce lidské vyzkoumal: a chytrost jejich
prohlédá.

19. Znáť zajisté Pán všeliké umění. a patří na znamení
věku,*©a zvěstuje věci, kteréž mínuly, i ty, ježto příjíti mají,
objevuje stopy věcí skrytých

20. Nemíne ho žádné myšlení, a není ho tajné nižádné
slovo.

21. Veliké skutky moudrosti své ozdobil ten, kterýž jest
před věkem a až na věky, jehož *! ani nepřibývá,

22. ani neubývá, aniž mu potřebí jakéhokoliv rádce.
93. Jak žádoucí jsou všecka díla jeho,- a jako jiskra, kte

rouž jest spatřiti **

* t J dobré jest stráž držeti, aneb ji, i všecko před ní uzavírati.
Na zavřené věcí pečeť přitiakují ti, kdo je dobře schovati mini. — Ji
nak: dobré jest ženu nešlechetnon znamenati,aby seJÍ neopatrní varovali.

9 t. j. soud (kárání) zaslubují i od lidí mladších. Jívak téš: nestyď
Be, zastatí se starších, kteří urážek trpí od lidí mladších; neboť těchto
způsob bývá, protivovati se starším a uváděti věci, na nichž ničehož
nebývá, leč že nové jsou; novotěním počínivá všeliký blud.

19£ j. za atarodávna doery a ženy přísně uzavřeny so držívaly.
"4 j. působl mu mucho péča a etarosti ve dno | v noel.
" t j. nezůstala neprovdána. (Vlz 1. Kor. 7. 86)
tt j. pro stáři nozošklivilu se mu, a nebyla od něho propašténa, a

pak opět otel k žívení připadla.
1%což se u židův za noštěstí i hanbu pokládalo.
u c j. nrážka.
tt, j. která dobrodiním a věelikými dárky pod rouškou zdvořilosti,

vděčnosti a p. přilichotiti se snaží.
" 1. j. slovem Páně všecko učiněno jest, řídí a spravuje se, a nebo

„slovy Páně vypravovati budu skntky jeho“.
1 © j. veškeren svět jest pln slávy Páně, jako světla slunečního.
" £ j. etitelům evým, lidu lsraelskému, vyvolenému: dar Boží Jest

poznati a velebiti dila jeho.
te c, j. časn, na slunce a měsíc, jenž dělí čna: to vše kynntím tak

měř svým řidí.
» £ |. jichž; tedy buď: „Bůh věčně tentýž, nejdokonalejší bytosť;“

a nebo: Božská dila tak dokonalá, že jim ničehož ani přidati aní
ujmonti nelze. .

» t.j. ač toliko jiskru z nich známe: Jako však v té již znáti I světlo
I teplo, tak I v oněch Boha.o

k hd
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09 EKLESIASTIKUS

24. Všecky trto věci živy jsou, a trvají na věky, a ke
všeliké potřebě všecky poslouchají jeho.

25. Všecko jest dvoje, jédno proti druhému;
ničeho nedostatek.**

26. Jednoho každého dobré věci zachovává.“' I kdož se

nasytí patře slávu jeho?

i neučinil

KAPITOLA XLIIL.

Ukazuje velebnoef Bulskou z krásy slunce, měsice, hvčad a jiných tvorův, a
napotnině k chvále Boží.

1. Obloha výsosti jest krása jeho, ozdoba nebe obraz slávy
(jehoj."

2. Slunce i u východu zjevuje ji, i u západu; nádoba po
divná, dflo Nejvyššího.

3. O poledni pálí zemi. a proti horkosti jeho kdo bude
moci obstáti? Někdo ostříhá peci při díle horka,

4. Trojnásobně* slunce. pálí hory, paprsky ohnivé vypou
štějíc a blýskajíc paprsky svými zaslepuje oči.

5. Veliký jest Pán, kterýž je učinil, a k slovu jeho spěchá
cestou [srou].

6. I měsíc [zjevný jest) všem v času svém, k určení času
a na znamení věku.*

7. Od měsíce jest znamení dne svátečního;* světlo, kteréž
se zmenšuje po plnosti.*

8. Měsíc dle jména jeho (sluje), a divně roste až do plna.
V. Nádobou vojsk jest na výsostech,“ na obloze nebeské:

stkvíc se slavně;
10. ozdobou nebe jest sláva hvězd, [jimi] svět osvěcuje na

výsostech Pán.
11. Dle slov Svatého stojí k (plnění) rozkazu [jehoj: i ne

opustí stráže své.?
12. Pohleď na duhu, a dobrořeč tomu, kterýž ji učinil:

překrásná jest v lesku svém.
13. Obkličuje nebe obloukem slávy avé; ruce Nejvyššího

rozpjaly ji.
14. Rozkazem svým rychle sesýlá sníh (Hospodin). i náhle

vypouští blesky soudu svého. M
15. Protož“ otevrou se pokladové,“ a jako ptáci vyletují

mlhy.
16. U velikostí své položil oblaky: a drobí se kamením

krapobití.**

3 £ |. nějnil všeho dostatek, dokázav v tom ř laskavou štědrost
i moudrou šetrnost.

9" £ j. v každé věci zachovává, co v ní dobrého. Anebo: jedno dru
bému napomáhá v dobrém; i ty odporné sobě věci, jedno drabému
k prospěchu a k zachování alouží.

KAPITOLA XLII.

* £ J. nebesa ve své kráse zvěstují slávu Boží. (Ž 18, 1.)
%tj. velmi moaně, násilně; nebo na třech stranách: východě, po

lední, západě.

24 Jo dle 009 a změny luny měřili staří rok a měsíce. (1. Mojž.1, 4. Ž. 104, 109
'"tj. velikonocl letnie a každého nového měsíce, jejž Židé zvlášť

si připomínají.
5 £ Jj.Ježto bo po úplňku ubý d, až zas nový nastane.
* ©J. jako vůdce, ozdoba vojsk nebeských čl hvězd jest můsle.
7 € Jj. po všecky věky k slovu Božímu vycházejí a zapadají v určitý

čas, jako pořádně vojsku na stráži se střídajíce.
* £.J. rozkazemPáně...
5 1. j. vod; ovlažující déšť zvlášť v horkém pšsmn velikým jest

dobrodiním Božím: mimo Jarní a podzimní deště nižádných tam nebývá
'* £ j. z hustých, až do leda zamrslých oblakův, jako z nějakých skal

drobí se a padá krupobití jako kamení; tak staří o tom smýšleli. (Jos.
10, 11. Žalm. 147, 17.)
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KAPITOLA XLIV..>. 100

17. Před obličejem jeho chvějí se hory; a k vůli jeho věje
vítr polední.

18. Zvuk hřímání jeho obráží zemi, bouře půlnoční i ví
chřice:

(19. a jako když se pták spouští k sedění, sype sněhem,
a jako když kobylky sletují, jest padání jeho.

20. Pěkné bělosti jeho diví se oko, a nad přívalem jeho
trne srdce.

21. Jíní jako eůl sype na zem (Hošpodin]: a když umrzne,
bude jako vrcholy bodláku.'!

22. Studený vítr půlnoční věje; i umrzá kříšťal z vody;
nad každou hmotou vod ulehne, A jako v pancíř obklíčí
vodu.

23. A vyžírá hory, a vypaluje poušť, a usušuje zelenost
jako obněm.

24. Uléčením všcho toho náhlá mlha:'* a rosa předchá
zejíc před horkem nastávajícím, přemůže jej.'*

25. k slovu jeho umlkl vítr, a pomyšlením svým ukrotil
propasť, a rozsázel v ní ostrovy Pán.

26. Kdož se plaví po moři, vypravujtež nebezpečenství jeho:
a slyšíce to ušima svýma, diviti ee budeine.

27. Tamť jsou znamenitá a divná díla (jeho]; rozličná po
kolení živočichův, i všech hovad, a stvoření potvor.

28. Skrze něho určen jest konec cesty '* a k alovu jeho
řídí se všecky věcí.

29. Mluvme mnoho, a slov se nedostává: konec vší řeči

(bude): On jest ve všech věcech.'*
30. Oslavajíce jej co dokážeme? neboť on jest všemohoucí

nade všecky skutky své.
31. Hrozný jest Pán, i veliký velmi, a divná jest moc jeho.
32. Oslavujíce [Pána], jakžkoli moci budeme, však ještě

(všecku sláva] předčí; i předivná jest velebnost jeho.
83. Dobrořečte Pánu, vyvyšujte jej, jakž můžete: nebo

větší jest nade všecku chválu.
34. Zvelebujtež a naplnění buďtež silou, abyste neustali:

avšak nepostihnete jeho.
36. Kdož uzří jej a vypraví?'% a kdož jej zvelebí, jakož

jest od počátku? '*
36. Mnohé skryté věcí jsou větší nad tyto: '© nebo málo

viděli jsme skutkův jeho.
3%. Všecky pak věci Pánučinil, pobožně činícím dal mou

drost.

KAPITOLA XLIV.
Svaté některé muže vychvaluje.

1. Chvalmež muže slavné, a otce naše v pokolení jejich.'
2. Mnohou slávu způsobil“ Pán velebností svou od věků.
3. Byli panující ve vlastech svých, muži velemocní a mou

" tj udělá se rampouch špičatý.
tt, j. nastávající mlha a teplý déšť z jara všecko to zase napravuje.
" £ j. rozpustí jej. t. led.
t £ j. každěmu tvoru určen jest od Boba účel a trvání života jeho,

au Jej řídí a k dokonání přivádí.
U Dle Řee. „on jost všecko:“ t. všeho stvořitel a zachovatel.
'* © Jj. kdoš vypoví všecky vlastnosti jeho?
" €. j. kdož vypraví nepostihlý jeho od věčnosti původ, a jaký jest

Bůh sám o sobě?
w tj. „nad ty, kteréž vidime,“ nebo: „nad ty, o níchž jeme mlnvili.“

KAPITOLA XLIV.

tj. „oslavnéza věku, za živobytí jejich“: anebo „jejichž potomci
". A Jeme“.

/ * Řecky: v nich, skrze ně: nebo: jim, t oslavilje.
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101 EKLESIASTIKUS

drostí svou“ obdaření, osvědčujíce v prorocích důstojenství
prorokův:“

4. a vládnouce v lidu tehdejším, a mocnou moudrostí (vy
dávajíce) lidem přesvatá slova.*

5. V umění svém vyhledávajíce způsoby zpěvu, a vypravu
jíce písně písem.“

6. Lidé bohatí silou, okrasy pílnosf zachovávajíce: pokojně
bydlíce v domích svých.

7. Všickni tito v pokoleních národu svého slávy došli, a
za dnův svých měli chvála.

8. Kdo z nich zrodíli se, zachovali jméno své u vypravo
vání chvály jejích:*

9. a jsou,“ jichž není památky; a zhynuli, jako by jich ne
bylo; a zrodili se, jako by se byli nezrodili, i synové jejich
s nimi.

10. Ale oni muži milosrdenství jsou, jejich milosrdní skut
kové nepřestali;

11. s semenem jejich zůstávají dobré věci,*
12. dědictví svaté jsou vnukové jejich, a v úmluvách stálo

plémě jejich :
13. a synové jejich pro ně'“ až na věky zůstávají

jejich, a sláva jejich nebude opuštěna.'!
J4. Těla jejich v pokoji pochována jsou, a jméno jejich

žije od národu do národu.
15. Moudrost jejich vypravujtež lidé, a chválu jejich zvě

stuj shromáždění!

16. Enoch líbil se Bohu, a přenesen jest do ráje, aby dal
národům pokání.'*

17. Noenalezen jest dokonalý a spravedlivý, a v čas hněva
učiněn jest smířením.'* (1. Mojž. 6, 8.)

18. Protož zůstaven jest ostatek [lidetva) zemi, když se
stala potopa.

19. Úmluvy věčné učiněny jsou 8 ním,'* aby nemohlo shla
zeno býti potopou všeliké tělo.'* (1. Mojž. 9, 14. Žid. 11, 7.)

20. Abraham byl veliký otec množství národův, a nenalezl
se v slávě podobný jemu, kterýž zachovával zákon Nejvyššího,
a byl v smlouvě s ním. (1. Mojž. 17, 1—10.)

21. Na těle jeho ustanovil úmluvu 'S [tu Bůh], a v poku
šení nalezen jest věrný.'*

22. Protož s přísahou slíbil dátí jemu slávu v národějeho,
že vzrostl jako kopec země,'*

: plémě

* t j. buď: svon zvláštní; nebo i tolik 60 „jebo“, t. Boží.
* © J. prorokovali badoucl věsl. : dle řeck. Někteří = nich

kralovali nad lidem, jiní udatní vůdoové lidu byli, jíní moudrostí a
rosumem svým přirozeným k dobrému radili, a jiní budoucí věci před
povídali a prorokovali.

> t Jj. zákony jim dávajíce a vůli Boži vysvětlujíce.
* £ Jj. zpívali a vysvětlovali pisně sepeané, | staré od předkův slo

ženě, | také nové skládali. Zpěvem se nejen bobosinžba svelebovala,
nýbrž i zákony v paměti lidské zachovaly.

* tj. potomcijejich tím, že vypravovali chválu jejich, slavné učinili
Í jméno ově.

* © J. Jiní, kteří v pravé moudrosti, básní Boží, slávy ové nehle
deli; těch památka zanikla.

* £ j. v potomstvantaby. zůstává sláva jejich u věkův budoucích."* £ J. pro Jejich zásluh
"© j. nebude vyhlazena.
"€. J. aby jim Pokání kázal, až jej Bůh před soudným dnem opět

Da zem pošle. (1. Mojž. 5, 22.)
M t. J. kdyš Bůh potopou veškorý svět trestal, nalezl mílosťu Boha,

a pro jeho zásluby | rodina jeho.
'6 4. 1. Mojž. 8, 21.
'* © j. veškeré člověčenstvo.
'* t |. obřízkou (1. Mojž. 17, 10.)
" 1. Mojž. 22. 1—11.
' £. j. jako prach země, pisek moře. <škm / A 7Mk2iI

KAPITOLA XLV, 102

29. a jako hvězdy aby vyvýšeno bylo símě jeho. a aby
dědili (zemi) od moře až k moři, a od řeky až do končin
země.'*

24. A tolikéž Isakovi učinil pro Abrahama otce jeho.
(1. Mojž. 26, 3.)

25. Požehnání všech národův““ dal mu Pán, a úmluvu
utvrdil na hlavu Jakobovu.*'

26. Poznal jej v požehnáních svých,** a dal jemu dědictví
(zaslíbené], a rozdělil je v dílý dvanácteru ** pokolení.

27. A zachoval mu lidi milosrdenství, *“ kteříž nalezli mi
lost před očima všelikého těla.

KAPITOLA XLV.

Mojiiiše, Arona a Fiaorsa vychraloje

1. Milý Bobu i lidem byl Mojžíš: jehožto památka v po
žehnání jest.

2. Podobna učinil jej slavným svatým," a zvelebil jej k bázní
nepřátel: i slovy svými hrůzy zkrotil.*

3. Oslavíl jej před obličejem králův, a přikázání dal jemu
před lidem svým, a ukázal mu slávu svou.

4. Pro víru a tichosť jeho svatým učinil jej a vyvolil ho
ze všelikého Jidstva.*

5. Nebo slyšel ho, i hlas jeho.“ a uvedl jej do oblaku.
6. I dal mu sám v přítomnosti své přikázání, a zákon ži

vota a kázně, aby vyučil Jakoba smlouvě jeho,* a soudům
jeho Israele.

7. Vznešeným učinil Arona, bratra jeho, a podobným jemu
z pokolení Levi:

8. učinil s ním smlouvu věčnou.“

a blahoslaveným jej učinil v slávě.
9. I opásal ho pasem skvostným a oblékl jej v roucho

slavné, a korunoval jej nástroji síly.“
10. Dlouhé roucho,“ nohavice a nárameník* vložil naň, a

ozdobil jej zvonečky zlatými a mnohými vůkol:
11. aby zněly při kráčení jeho, aby slyšán byl zvuk v chrámě

k upamatování lidu jeho: '*

a dal mu kněžství v lidu:

tj. od moře Středozemníbo,jež i Velikým nazývali, k moři Járt
P. Východnímu:;a od řeky Eufratu až k pomezí země Egyptské.

3 £. j. zaslíbení, že 2 jeho pokolení narodí se Ten, skrze něhož ve
škerý svět požehnání dojde, znelíbený Vykupitol, Mesiáš.9£ j.kdyžsemuzjevilvesnáchnacestědoHarán.(1.Mojž.28,
12. a d.)

7 £ j. uznal jej za pravého syna Abrahamova. (1. Mojž. 28, 13)
2 ©j, dal mu plémě dvanáctera pokolení.
2%£ j. vyvedl z pokolení jeho muže milosrdné, jako Josefa, Mojžíše.

KAPITOLA XLV.

t Buď svatým praotoům Abrahamu, Isaku a Jakoba; anebo,jak jiní
soudí, andělům, protože mu dáno, jako jim, Boha viděti a a ním rozlon

2 t |. rány, jimiž Egyplané trestáni byli, odvrátil od lidu lsrael
ského, a pak opět docela zustavil. (2. Mojž. 7—13.)

* © j. obdařil jej zvláštními etnostmi a tím si jej posvětil za slu
žebníka. (4. Mojž. 12, 8.)

* Řecky: „dal mu slyšeti blasn svého.“ (Mojž. 24, 16.)
3 t j. aby osvěděli lidu, že Bůh jim budo ochráncem a otcem, za

chovají-li zákon jeho.
s tj. že u jeho kmene zůstane kněžství věčné, předpodobšující

věčné kněžství Zákona nového.
* t.j. oděl, ozdobil jej téměř od paty do hlavy šatetvem drahocen

mým,jimž ee i lidu moc a důstojnosť jeho značíla, i jemu samému na
etnosti jemu potřebné poukazovalo. Míní veškerý oděv nejvyššího
kněze. (2. Mojt. 28.)

* © j. šat řianý až k patám dosahující.
* Hebr.: Efod. vlz 2. Mojí. 28, 6.
1 £ j. aby slyšeli, Ze jde, a opamatovali se, vsdáti mu slnšnou po

vinnou úctu.
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108 EKLESIASTIKUS

12. (dal mu) roucho svaté ze zlata a z hyacintu a šarlatu,
dílo tkané muže moudrého, soudem a pravdou obdařeného;''

13. ze soukaného červce zbotovené,'“ kamením drahým,
řezaným. do zlata vsazeným. a prací kamenorytce rytým
k upamatování na počet pokolení israelského. '*

14. Koruna zlatá na -čepici jeho,'* znamenaná znamením
svatosti a slávou důstojnosti (jeho), dílo síly a žádosti očí
ozdobené. !*

15. Tak krásných věcí nebslo před ním až do počátku

(světa).
16 Neobláčel se v uč nikdo z cizích, než toliko samí jeho

synové a vnukové jeho po veškeren čas.
17. Obětí jeho stráveny jsou ohněm na kiždý den.
18. Naplnil'“ Mojžíš ruce jeho, a pomazal jej olejem sva

tým. "© Mojž.28, 41.)
19. Učiněno jest mu to v emlouvu věčnou. i potomkům

jeho, [stálou] jako dnové nebe, aby úřad kněžský vykonávali,
a měli chválu,'" a oslavovali* lid svůj ve jménu jeho.

20. Vyvolil ho ze všech živých, aby obětoval obět Bohu,
zápal (kadidla) a dobrou vůni, na památku, aby ukrotil [Boba]
za lid svůj:

21. a dal jemu moc v přikázáních svých, a v smlouvách
soudův, aby vyučoval Jakoba svědectvím, a v zákoně jeho
aby světlo dal Israelovi."* 

22. Proto že povstali protl němu cizí a ze závisti obklíčili
ho lidé na poušti, kteříž byli s Dátanem a Abironem, a shro-.
máždění Kóre v hněvivosti.

23. Viděl Pán Bůb, a nelíbilo se jemu, a zahubení jsou.
v pradkosti hnévu (jeho].

24. Učinil jim zázraky,*“ a zahubil je plamenem ohně.“!
25. A přidal Áronovi slávy,"“ a dal jemu dědictví, a prvo

tiny úrod zemských oddělil jemu.
26. Zvláště chleba připravil jim do sytosti: neboť i oběti

Páně jísti budou, kteréž jemu dal i aemení jeho.
27. Ale v zemi lidu děditi nebude a díla nemá mezi lidem:

neboť On jest díl a dědictví jeho.

28. Finees, syn Eleazarův, třetí jest v slávě,| následuje ho
v bázní Páně:

29. a stál (k Hospodinu) v hanbě lidu:** v dobrotě a horli
vosti duše své líbil se Bohu za Israele.“*

80. Protož potvrdil mu smlouvu pokoje, že bude knížetem

" Resky: ozdobil nápraníkem soudu a znamením Pravdy. (2. Mojž..
) 3 .29, 16, 9%.

t Řecky: prací zlatnickou.
'8 £ J. ozdobené a vřytými jmény dvanáctera pokolení laraelských

opatřené.

t Řecky: vínek či kruh zlatý měl na. čepici, na němš brto vyryto:Svaté (svatosťanebo svatý) Hospodinu. (2. Mojž.28, 46.)
'6 £ J. dílo drabocenné a stkvělé, že až milo bylo očím na ně pu

hleděti.

1 £ Jj. dary, jež by obětoval Hospodinu, a tím jej posvětil na dů
stojnosť nejvyššího kněze.

"" £ j. vzdávali chválu Hospodinu, velebili Jej.
' £ j. Zehnaji.
"©£ j. dal ma woc a „schopnosf, přikdzání jeho hlásati a vysvětlo

vati, jakot š sonditi dle ich veškerou lid israelský.2 £. J. vykonal pomstu nad nimi v průvodu zázrakův.
1 (Viz 4.4 Mojš 16.) Hrozným tím příkladem ukázal Bůh, jak uhavné

Jsou před obličejem Jeho roztržky v pravé jeho církvi, a jak přísného
trestu zaslubují. Hřích rušení jednoty eirkorní vždy horší jest než
sobe větší nepořádky, pro něž odpadlíci pronevěru svon odůvodniti
a zastřít se snaží.

n tj. zázrakem berly kvetoucí. (4. Mojž. 17.)
* © j. za banebného odpadnutí lidu.
24 £ j. odvrátil pomstu Boží, vyčlstiv hřích synův laraelských. (Viz

4 Mojž. 2, 11.)
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svatyně ilidu svého, a že zůstane jemu a potomkům jeho
důstojnost kněžství na věky.“

31. Tak též potvrdil úmluvu Davidovi králi, synu Jesse,
z pokolení Juda, v dědictví jemu i rodu jeho, aby dal mou
drosť v srdce naše, souditi lid jeho v spravedlnosti. aby ne
byly zmařeny dobré věcí jejích, a slávu jejich v národu je
jich věčnou učinil.**

KAPITOLA XLVL
Josne, Kůleba a Samuele chválí.

1. Silný v boji byl Josne, [syn] Náve, náměstek Mojžíšův
v prorocích,' kterýž byl veliký podle jména svého; *“

2. největší u zachování vyvolených Božích, u vybojování
povstávajících nepřátel, aby Israel došel dědictví.*

3. Jaké slávy dosáhl pozdvihuje rakou svých, a meče va
přahaje proti městům?

4. Kdož jest před ním byl tak odolával? Neboť nepřátely
sám Fán mu dovedl.*

6. Zdali horlivostí jeho nebylo zastaveno slunce, a neučiněn
jeden den co dva?

6. Vzýval Nejvyššího mocného, bojuje proti nepřátelům
vůkol, a vyslyšel jej veliký a svatý Bůb, i padalo jako krupo
bití kamení veliké, přetěžké.

7. Obořil se proti národu nepřátelskému, a astupuje“ zhubil
odpůrce,
. 8. aby poznali národové moc jeho, že proti Bohu bojovati

není snadné. I Se] za hřbetem mocného:“

(9. iza dnův Mojžíšových učínil milosrdenství, on a Káleb,
syn Jefonův, postavivše se proti nepříteli. a zabránivše lidu
hřešiti, a udusivše reptání jich zlostné.

10. A ti dva ustanovení, od nebezpečenství zachováni jsou
z počtu šestkrát sto tisíců pěších, aby uvedli je v dědictví
do země, kteráž teče mlékem a atrdí.
„ 11. T dal Ván Kálebovi sílu a až do starosti zůstala mu

sila, že dostoupil na vysoké místo země," a rod jeho obdržel
dědictví;

12. aby viděli všickni svnoré israelstí, že jest dobrá véc
posloucbati svatého Boha.

13. A [taktéž znamenití byli po nich) soudcové jedenkaždý
dle jména svého, jichžto není porušeno srdce, kteříž se ne
odvrátili od Pána;

14. tak že jest památka jejích požebnána, a kosti jejich že
sejdou na místě svém,“

. 35 1, Jj. pojistil jemu a rodině jeho důstojnosť nejvyššího kněžství ;
to ač na krátký čas přešlo na Hell, přec od Šalomouna odevzdůno
Sadokoví z kmene Fineášova, n něhož pak zůstalo až do příští Páně.

28 Smysl: Bůh ustanovil důstojnosť kněžskou i krnilovakou; onu
v rodu Aronovu, tuto v rodu Davidova; onn pruto, aby pravá mou
drosť poznání Boha a vůle jeho mezi lidem 60 zachovala, tuto, aby lid
spravedlivě dle zákona Páně souzon byl; tuk věčně trvati má | blabé
působení | spočívající na něm sláva obou Bobem ustanovených dů
stojností, královské a kočžské,

KAPITOLA XLVL

! Dle řeek.: „v proroctví“; Bůh totiž častěji budoucí věci Josnovi
zjevil.

3 © J. Jenž se vykládá Vysvoboditel.
3 t. j. země sobě zaslíbené.
* Dolož: do rukou k pohubení. (Josue 8.)
3 t.j. ad města Bethoron. (Joa. 10, 10. 11.)
* © j. Hospodina; věrně ho následoval a byl ho poslušen.
* t, j. že dobyl šťastně hornaté krajiny Hebronské, kteráž pak jemu

a rodu jeho v úděl připadla. (Jos. 14. 10—12.)
s ©.j. že pnčeti budou a zkvetou; že žíti budou v potomecichsvých ;

anebo: že někdy slavně z mrtvých povstanou. (ls. 66, 14.)
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15. a jméno jejich že zůstane na věky, a sláva jejich, co
mužů svatých, potrvá v synech jejich.

16. Milovaný od Pána Boha svého Samuel prorok Páně“
obnovil panování, a pomazal knížat v lidu svém.

17. Podle zákona Páně soudil ebromáždění. a vzhledl!*

Bůh na Jakoba; a u věrnosti jeho shledáno jest, že jest
prorokem.

18. A uznán jest v slovích svých věrný, nebo viděl Boba
světlosti: '!

19. a vzýval Pána všemohoucího, bojoje proti nepřátelům
vůkol obkličujícím jej. obětuje beránka neporušeného.

20. I zahřměl s nebe Pán a zvukem velikým dal alyšetí
hlas svůj,

21. a potřel knížata tyrská, I všecky vévody filištínské;
22. a před ukončením života svého vezdejšího svědectví

vydal před obličejem Páně, a pomazaného,'* že peněz a až
do obuvi od žádného člověka nevzal; a nežaloval naň [žádný)
člověk.

23. A potom usnul, a zjevil králi. a ukázal mu konec ži
vota jeho. a povýšil ze země hlasu svého předpovidaje, že
shlazena bude nepravosť lidu.'*

KAPITOLA XLVII.
Náthane, Davida a počátek kralování Šalomouna schvaluje, —

obcováni, téš Koboama a Jeroboanm Lani.

tébož pak dalůl

1. Potom povstal Náthan prorok ' za dnův Davidových.
2. A jako tuk oddělen od masa, tak David od synův israel

ských *
3. Se Ivy hrál jako s beránky:. a s medvědy též činil jako

s jehňátky ovec.v mladosti své,*
4. Zdari jest nezabil obra, a neodjal pobanění s lidu?
5. Napřábnov ruku, kamenem z praku porazil pýchu Goliá

šovu:

C. nebo vzýval Pána všemohoucího. a (ten) dal v pravicí
jeho, potřítí člověka silného v boji, a povýšiti sílu národa
svého“

7. Tuk desíti tisíci oslavil jej,* a chválil jej v požehnáních
Páně“ obětovav mu korunu alávy:*

R. neboť potřel nepřátely vůkol, a vyplenil Filistýnské od
půrce až do dnešního dne: potřel roh jejich až na věky.

9. Dři všelikém skutku vzdával chválu Svatému a Nejvyš
šímu slovy. slavnými.

10. Z celého srdce svého chválil Pána, a miloval Boha,
kterýž učinil jej, a dal mu moc proti nepřátelům:

> Či o něm v Král. 8, 20 atd.
" £ Jj. milostivě spomobl Bůh lídu pro spravedinosť Samuelova.
"*6 J. Jasnon zoámosf měl o Bohu a jeho sv. vůlí, a milosti jeho

osvícen patřil a předpovídal budoucí věel.
5 tj. jeho, (krále Saula, 28.) Celý děj viz 1. Král. 28.
'» (8. Král. 12, 16.)

KAPITOLA XLVIL

* Vis o něm 2. Král. 7. a 12.
3 t j. jako planí sádlo (plsek) oo nejlepší částka při oběti odděleno

bývalo k spálení v úděl Boží. tak David od Boba určen k důstojenství
královskému, co nejdokonalejší ze všeho národu israelského. (1. Král.
16.18.ad

3 t Jj.Jako hřičkou zabíl Ira i medvěda. (1. Král. 17, 85 36)
* (Vl 1. Král 17, 48)
5 Dolož: pobítých nepřitel; za to...
* nebo: plesáním radostným.
* © J. královskou.

že (1. Král. 18, 7.)
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IL. a zpěváky před oltářem zřídil a k hlasu jejich Ifbezné

složil zpěvy.
12. A tak dal slavnostem ozdobu,“ a oslavil časy“ až do

skonání života, aby chválili svaté jméno Páně, a od jitra
velebili svatost '* Boží.

13. Pán očistil bříchy jeho, a povýšil na věky rohu jeho:
a zaslíbil mu [dědičněj království, a atolici slávy v Israeli.

14. Po něm povstal syn moudrý, a pro něho porazil [Bůh]
všelikoa moc nepřátel.

15. Šalomoun kraloval ve dnech pokoje: jemu Bůh pod

manil všecky nepřátely, aby vystavěl dům jménu jeho,a při
pravil svatyní na véky. Jak moudrý byl jal v mladosti své,

16. a oplýval jsí jako řeka moudrostí, a zemi odkryla duše
tvá! '!

17. I oplýval jsi podobenstvími, průpovědmi; k ostrovům
daleko rozhlásilo se jméno tvé, a milován jsi byl v pokoji
svém.'*

18. Písním, a příslovím, a podobenstvím,a výkladům [tvým]
divily se země,

19. a jménu Pána Boha,'* jemuž jest příjmí Bůh israelský.
20. Nashromáždil jsi jako mosazu zlata, a.jako olovo roz

množil jsi stříbro:
21. ale naklonil jsi ledví svá k ženám; moc měl jsi v těle

svém, '*

22. uvrhl jsi skvrnu na slávu svou, a zpranil jsi símě
své,'Š uvedl jsi hněv na dítky své, a vyzval (hněv Boží) na
bláznovství své,

23. tak že jei roztrhl na dvé království své, a že z Efraima
povstalo království kruté.'“

24. Bůh pak nezanechal milosrdenství svého; a nezrušil
auiž zahladil skutkův svých, aniž zkazil do kořene vnukův

vyvoleného svého: a rod toho,"* kterýž míloval Pána, ne
pohubil.

25. Nýbrž ponechal ostatek '* Jakobovi, a Davidovi [po
tomky] z téhož kmene.

26. I skonal Šalomoun 8 otci svými.

27. A zůstavil po sobě z semene svého bláznovství z lidu, '?
28. a nerozumného Roboatua, kterýž odvrátil [od sebe) lid

radou svou:

20. a Jeroboama, syna Nabatova, kterýž svedl Israele
k hříchu, a otevřel cestu k hřešení Efraimovi; i rozmnožili
se hříchové jejích náramně:

t. J. pečoral o to snažně, žádného nežetřo nákladu, aby e přísluš
nou poctivostí a nádberon slavnosti so konaly.

* Dolož: posvátné, přítomnosti a příkladnou zbožnosrí svon; příklul
zbožných vrehností velmi k následování povzbusnje.

1*Řecký text: že od Jitra zněla svatyně jeho.
t t. j. všecko jsi rozamem svým pronikl, i to, což v zemi nejhlonb

skrytého jest. Řecky: dušo tvá přikryla všecku zemí, t. alůva umění
tvého. jako s pramene povstalá mohutná řeka, po všem světě 60 ruz
lila. 18. Král. 4, 29. atd.)

' 6. j. pokojnou vládou svon: netoliko jal elal, nýbrž I byl knížetem
pokoje.

'2 © j. moci Boží, jenž tě byl takovou mondrostí obdařil. Příklad
toho vis 8. Král. 10.

'* £ J. podrobil jal tělo svě nezřízeným vášním, k hříchu nadužívaje
moci a vůle své, maje a moha žádostem svým odpírati.

" £. j. zplodiv dítky z žen cízozemek. (3. Mojž. 7, 2.)
'* (9, Král 12,16.) Roztržení království bylo tedy trestem za břichy

vy. .
" £ J. Davida krále: pro jeho zásluhy nebyl kmen jeho tak zarržen

Jako Sanlův.
'* t.j. potomky a nástupníky v království.
" 1, j. vejbláznivějšího z lidn. Črí o něm 3 Král. 12, 11. a dále.
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£0. Daleko vyhnali je ze země jejich.“* a 1í. a pozůstalo lidu velmi málo, a kníže z domu Darvi31.Ivyhledáral[lid]všechnešlechetností,aždošlananěMŠEJM| dova.!*
pomsta, a (Bůh opět) ode všech hříchův vysvobodil je.“' ; 18. Někteří z nich činili, co se líbilo Bohu: ale jiní mnoho

hříchů páchali.
19. Ezechiáš '* ohradil město své, a uvedl do prostřed něho

vodu, a prokopal železem skálu, a vzdělal k vodě studnici.
20. Za dnův jeho přitáhl Sennacherib, a poslal Rabsace,

a vyzdvihl ruku svou protí mim, a pozdvihl ruky své proti
Sionu, a zpyšněl mocí svou.

21. Tehdy chvěly se srdce, i ruce jejich: a pocítili bolesti
jako ženy rodící.

22. I vzývali Pána milosrdného, a rozprostírajíce ruce své,
zdvíhalí k nebi: a svatý Pán Bůh uslyšel brzo hlasu jejich.

23. Nezpomněl na bříchy jejich, aniž vydal je nepřátelům
jejich, nýbrž vysvobodil je rukou Isaiáše proroka svatého.

24. Porazil [Bůh] ležení Assyrských, a potřel je anděl Páně.
25. Nebo činil Ezechiáš, co se libilo Bohu. a statečné

chodil na cestě Davida otce svého, kterouž mu přikázal Isaiáš,
prorok veliký a věrný před obličejem Božím.

26. Za dnův jeho nazpět postoupilo slunce, a prodloužil
(Bůh) života králi.

27. Duchem velikým viděl (Isaiáš] věci poslední,'* a těšil
lkající na Sionu. Až na věky

28. ukázal budoací věci a skryté,"* prve nežli se přihodily.

KAPITOLA XLVIII.
Vychvalnje Eliáše, Ezechiůka a Jsaláše

1. A' povstal Eliáš prorok, jako oheň, a slovo jeho jako
pochodně hořelo.“

2. Kterýž uvedl na ně hlad, a ti, kteří dráždili jej nená
vistí svou,“ pohubení jsou, nebo nemohli snésti* přikázání
Váně. .

3. Slovem Páně zavřel nebe, a svedl třikrát oheň s nebe.*

4. Tak zveleben jest Eliáš v divech svých. I kdož gemůže
podobně chlubiti jako tv?

Ď. Kterýž jsi vzkřísil mrtvého z hrobu, z osudu smrti slo
vem Pána Boba.

G. Kterýž jsi přivedl králo v záhubu a zlomil jsi snadno
moc jejich. a [svrhle] slavné 8 lože jejich.“

7. Kterýž jsi slyšel na Sinaji soud [Božíj a na Horebu
usouzení trestu.“

8. Kterýž jsi pomazal krále ku pokání,* a proroky učinil
náměstky po sobě.

V. Kterýž jsi vzat u vichru ohně, na voze s koni obnivými.
10. Kterýž jsi zapsán v soudech časův, abys ukrotil hnévi

vosť Páně, abys smířil srdce otcovo s synem, a navrátil po
kolení Jakobova.*

11. Blahoslavení jsou, kteříž tě viděli, a tvým přátelstvím
poctěni byli.

12. Nebo my životem timto živi jeme toliko,'* a po smrti
nebude takové jméno naše.

13. Eliáš síce vichrem zastřen jest; a vElíseovi doplnén
jest duch jeho. Za dnův svých nebál se knížete, a žádný ne
přemohl jej mocí;

14. aniž která věc přemohla jej, i mrtvé prorokovalo jtělo
jeho.'!

15. Za života svého činil zázraky, a po smrti půsubil divy.
16. Na to vše nečinil lid pokání, a neodstoupili od hříchfův

svých, aži vyhnání byli ze země své, a rozptýlení po vší zemi:

KAPITOLA XLIX.

Dělo vychraluje Josláše, Jeremláše, Esechiele a dvanácte meušich prorokův,

Zurobabele, Jesefa, syom Josedechuva, Nehemiláše, Enochu, Josefa, Bata,

Jéma a Adama.

1. Památka [králej Josiáše jest podobna masti vůně rozma
nité, díla apatekářského.'

2. Ve všech ústech jako stred sladne jeho památka, a jnko
hudba na hodech, [oplývajících) vínem.

3. Ouť jest zřízen od Boha ku pokání lidu, aby odstranil
ohavnosti mrzké.*

4. A spravoval ku Pánu srdce své a ve dnech hřísníkův
utvrdil pobožnosť.*

2 £ j. hříchovéjejich, působice, že je Bůb vydal v rmce nepřátel b Kromé Davida, a Ezechiáse, a Josiáše, všickní * se hříchuJejich, kteříž je uvedli do zajetí MáčY dopustili:
"1£ J. vysvobodilje zo zajetí a napravil tresty svými, že opustí040 -Mě G. nebo opustili zákon Nejvyššího králové judští a pobrdli

hříšné modloslušby,věrněji se ho přidrželi. A , bázní Boží.

7. Daliť království své jiným, a slávu svou národu cizímu.*
8. Ti vypálili vyvolené město svaté a pusté učinili cesty

jeho v ruce Jeremiáše.“

KAPITOLA XLVIL

* £ j. po mnohých letech.
+ t j. horlivě mlavil a kázal. Čí o něm 3. Král. 17, 1. a důle.
3 t Jj. křiví proroci Balovi s lidum modlosložebným.
* £ |. nechtěli poslouchati, zaohovávati.
5 £ j. modlitbon svou od Boha vyžádal, že ohném s nebo soslaným

spálena jest oběťjeho.
* zvěstoval Jel Jim, že Bůh emrti potrestá ohavnosti jejich. (3. Král.

19.a 21. —4. Král.p Paral. 31.)+ (Vl4 3. Král. 9

*Ljk vylo pokuty, kteroužmělitrestati lid pro modlářatví.(8. Knil. 19,
* Tím 26 načl, že pojmatim Elláše na nebesa nebyl dokonán úkol

Jeho. Jest určen usonzoný božskoa prozřetelností čas. aby nkrotil hněr
Páně proti lida svému, aby v synech národa toho vzbudil sbožnosí a KAPITOLA XLIX.

věrnosfotcův a obrátil celý národ k pravémn Mosláší. Z čdsti sc to ; a tj. r příjemna,Jako vůně nejlibesnější.(Ču o něm: 4. Král.vyplnilo, když před příštím Půně Jan Křiitel v duchu Ellášové pří- 7 M 22, 1. 28,1
pravoval lid ku příjmutí jeho; dokona ao věsk vyplní před drubým . © : "t]. uudlovtužebacsť a jiné s ní obyčejně spojené neřesti.
příštím Krietovým. (Sr. 44, 16. Malach. 4, 6. Mat. 11, 14. 17, 12. Luk. 1, 17.) * © j. když vůbec bezbožnosť panovala, uvedl lid opět k pobožnosti.

'* ©.památka naše trvá toliko pro tento věk, my nedosáhnemo té a * Dolož: „skoro“; neboť byli ješté někteří, jako Josafat a Joathan,
slávy, cu 0D. i jež písmo chválí.

"" tj. 1 po smrti jobo osrědčil Bůh skrze zázrak mrtvým joho tělem , 5 £. j. mualli ponechati; (čtí o tom: 4. Král 24, 1.)
působený, že byl prorokom od něho vyvoleným. (Viz 4. Král. 13, 21) “ jak ukázal Jeremiáš. (Pláó 1, 4)

" t j. po zrušení královetví leraelského toliko královetví jadské.
(4. Král. 18, 11.)

' £,J. král jndský. (2. Paral. 82, 30.)
tt j. konec zajetí babylonského, příští Mesiášovo a královetví

jeho, jež trvatí má až do skončení světa. (Is. 2, 2 a 61, 1. Jer. 81. 16.)
t £. j. předpověděl věcí tajné, které se stanou sž na konci věkův.

C<z)



109 EKLESIASTIKUS KAPITOLA L. 110

9. Nebo zle nakládali s tím, kterýž od života matky po
svěcen byl za proroka," aby vyvracel, a plenil, a hubil, a
zase vzdělával, a obnovoval.

10. Ezechiel viděl vidění slávy, kterouž jemu ukázal [Bůh]
ua voze cherubínův.“

11. Nebo připomenul o nepřátelích [podobenstvím) přívalu ;?
i že dobře bude těm, kteříž se ukázali na přímých cestách.'*

12. I dvanácti prorokův kosti ať vzejdou na místě svém :''
nebo posilnili Jakoba, a vykoupilise u víře mocné.'*

13. Kterak zvelebíme Zorobabele? neboť i on jest jako
znamení na pravé ruce; '*

14. takž i Jesusa, syna Josedechova? '“ kteříž '* za dnův
svých vystavěli dům, a povýšili chrámu svatého Pánu, při
praveného k slávě věčné.'“ v šat důstojnosti své.“

15. I Nehemiáš beude v paměti po mnohé časy, kterýž vy- 12. Při vstoupení k oltáři svatému slávy dodal oděvu sva
stavěl nám zdi zbořené, a postavil brány a zámky, kterýž tému.“
vystavěl domy naše."* 13. Když pak přijímal částky z rukou kněží, sám stoje při

16. Žádný nenarodil se na zemi takový, jakýž byl Enoch: oltáři“ a vůkol něho zástup bratří,* bylť on jako cedr, ští
neboť i on vzat jest ze země.'* pený na hoře libánské;

17. Aniž jako Josef narodil se který člověk, kníže bratří, 14. tak okolo něho stáli, jako ratolestí palmové a všickni
utvrzení národu, správce bratří, podpora lidu: synové Aronovi v slávě své.

18. a kosti jeho navštíveny jsou,'? a po smrti prorokovaly.*© 15. Oběť pak Páně v rukou jejich přede vším shromáždě
19. Seth a Sém u lidí dosáhli slávy; ale nad všelikou duši ním israelským: a on vykonav službu úplně při oltáři, a

v počátku jest Adam.“' zvelebív obět nejvyššího krále,
16. vztáhl ruku svou k oběti mokré, a obětoval z krve hroznu.
17. Vylil nad spodek oltáře vůní božskou nejvyššímu knížeti.
18. Tehdy vzkřikli synové Aronoví, na trouby duté troubili,

a volali hlasem velikým na památku před Bohem. 
19. Tehdy veškeren lid vesměs rychle padlí na tváře své

k zemi, aby se klaněli Pánu Bohu avému, a vzdali prosby
všemohoucímu Bohu nejvyššímu.

20. A pěvci vzdávali chválu hlasy svými, a v domě velikém
rozléhal se zvuk plný líbeznosti.

21. I prosil lid Pána nejvyššího modlitbou, až byla doko
nána pocta Páně, a [kněží] vykonali úřad svůj.

22. Tehdy astonpiv [nejvyšší kněz) pozdvíhl rukou avých
na všecko shromáždění synův israelských, vzdávaje slávu Bohu
rty svými, a plesaje ve jménu jeho: '*

23. a opětoval modlitbu svou, prose, aby se ukázala moc Boží.*'
24. A nyní proste Boha všech věcí, kterýž veliké věcí

učinil po vší zemí, kterýž rozmnožil dny naše od života
matky naší, a učinil 6 námi dle milosrdenství svého:

25. ať nám dá utěšení srdce a udělí pokoj za dnův uašich
v Israeli do dnův véčných ;

26. aby věřil Israel, že jest s námi milosrdenství Boží, a
že vysvobodí nás za dnův našich.

27. Dvojího národu nenávidí duše má: a třetí, jehož ne
návidím. není národ:

28. těch, kteříž sedí na hoře Seir,'* a Filletýnských, a
bláznivého lidu, kterýž bydlí v Bichem.'š

5. Kterýž se zmocnil, aby rozšířil město,“ kterýž dosáhl
slávy v obcování lidu: a vchod do domu a síně rozšířil.5

6. Jako hvězda jitřní u prostřed mlhy a jako měsíc plný
ve dnech svých svítí.

7. A jako slunce stkvoncí, tak on stkvěl se v chrámě Božím.
8. Jako duha stkvoucí mezi mlhami slávy a jako květ růžový

ve dnech jarních, a jako lilie, kteréž jsou při toku vodv, a
jako kadidlo vonné ve dnech letních.

9. Jako oheň plápolající a kadidlo hořící v ohni.
10. Jako nádoba zlatá, zcela vykovaná, ozdobená všelikým

drahým kamením.
11. Jako oliva pučící se, a cypřiš, vzhůru se pnoucí, [ta

kovým byl), když vzal na sebe roucho slávy a oblekl se úplně

KAPITOLA L.

Šimona, nejvyššího kněze chváli.

1. Šimon,' syn Oniášův, kněz veliký, kterýž za života svého
opravil dům (Boží), a za dnáv svých upevnil chrám. ©

2. Vrsokosť také chrámová od něho založenajest, dvojná
sobní stavení a vysoké stěny chrámové.

3. Za dnů jeho tekly studnice vod, a jako moře naplněny
jsou nad míru.*

4. kterýž pečoval o lid svůj. a vyprostil jej od zahynutí.*

* t J. Židé s Jeremiášem. (Jer. 1, 6—10.)
* Ču Ezech. 1, 4. 10, 1. a dále.
* © j. prorokoval jich potrestání v podobenství o přívalu. (Ezech.

19. 11.)
'©£ |. kráčeli cestamí přímými, spravedlivě živí byll.
tt J. ať kvote památka jejích. (Viz 44, 14.)
© j. pevnou důvěrou v Boha, a statností ve svém povolání kázati

Jidu a káratí jej, vyprostili lid israolský z běd, které by byly na něj
y.

bt j. pečetní praten; jest ozdobou lidu leraelského, jako preten
ozdobuje ruku. (Agg. 2, 24.)

'* ©J. Jak zvelebíme? bylf on nejvyšším knězem.
'* © Jj. Jesus a Zorobabel. (I. Ezd. 4, 2.)
'* £ j. netoliko že trval až do rozptýlení národu, nýbrž že v něm

obětovdn byl, něll a kdzal zaslíbený vykupitel světa.
" Čti o něm: 2. Esdr. 2, 18.
'* Dolož: Jako Elláš, viz 48, 9.
"9 6. vyzdviženy a opatřeny jsou.

*©Naráží na 1 Mojž. 50, 24. a 2. Mojž. 18, 19., t vyplnilo se i na
nich, co byl za žíva prorokoval o navštívení Páně.

% ©J. slavný nade všecko stvoření, neb on první z lidí a hned od
Boha stvořen Jest.

* s upevnil město proti obležení.
* Řecky: Jak slavný byl n prostřed lidu svého, když vystoupil zs

oponami svatyně!
4 t.j. v celý oděv biskupský, těžký, bohatý a nádherný.
7 € J. oslavil oděv evatý životem besůhonným, svatým.
* Viz 8. Mojž, 8, 8—5.
9 t j. zástup kněží ostatních, těž potomkův Aronových.
"0 £. j. jakš předepsáno (4. Mojš. 6, 23.).
" Řecky: opětoval poklonu svou, aby se mu ukázala a na něj přišla

moc Bolího L
" $ j. Idumejských, kteříž byli ustaviční nepřátelé lidu Lsraelského.

(1. Moji. 14, 6
£ j. Samařských. jejichž hlavní město bylo později Sichem;

. © těch praví, žo nejsou národem, poněvadž byli směs ze všelikých ná

. KAPITOLA L.

! © tom Šimonovi, jak se míní druhém tobo jměns, činí zmínku
Josef Flavius (Ant 4. 1. 19. c. 4.) i 8. ku. Machab. (2, 1.), kteráž není
v Písmo sv. počtena Umřel r. 192 před Kristem.

* t.j. byla hojnosť vody v městě i v chrámě: pečoval, aby vodovody
v dobrém stava byly.

* Řecky: pečuje o lid svůj po úpadku (jebo:;
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20. Učení moudrosti a umění napsal v knize této Jesus,
syn Syrachův, Jerusalémský, kterýž takto nově vydal mon
drost ze srdce svého.

90. Blahoslavený, kdož se v těchto dobrých věcech obírá!
Kdo je skládá v srdci svém, moudrý bude vždycky.

31. Neboť kdo činiti bude tyto věci, ke všemu statečný
bude; nebo světlo Boží [vůdče) šlepějí jeho jest.

KAPITOLA I..
Dokonává knibu modlitbou; a povsbuzuje k moudrosti.

1. Modlitba Jesusa, syna Sirachova: Oslavovatí budu tebe
Pane, králi, a chváliti tebe, Boha, spasitele svého.

2. Oslavovati budu jméno tré, že jsi spomocník a obránce
můj byl;

3. a vysvobodil jsi tělo mé ze zabynůtí, a z osidla jazyka
nepravého,' a ode rtův těch, kteří páší lež, a před obličejem
přístojících * byljsi pomocník můj.

4. I vysvobodil jsi mne.podle množství milosrdenství jména
svého, od řvoucích (lvů, botových pohltiti (mne),

Ď. z rukou těch, kteří hledali duše mé,“ a od bran soužení,
kteréž obklíčily mne;* .

G. od dušení plamene, kterýž obklíčil mne; i neshořel jsem
u prostřed obně:* ;

7. od hlubiny jícnupekelného,“ a od jazyka zprzněného.

a od žaloby lživé, od krále nepravébo, a od jazyka nespra
vedlivého. .

8. Chváliti bude Pána až do smrti duše má,
9. nebo život. můj přibližoval se až k peklu dolů.

10. Obklíčili mne se všech stran, a nebylo nikoho, kdo by
spomohl. Ohlédal jsem se po pomoci lidské, a nebylo jí.

11. Rozpomenul jsem se na milosrdenství tvé, Panel a na
působení tvá, kteráž od věků jsou;

12. že vychvacuješ ty, kteříž důvěřují tobé, Panel a vy
svobozuješ je z rukou národův.

13. Povýšil jsi na zemi příbytku mého," za odvrácení smrti
(mně hrozící) nrosil jsem.*

14. Vzýval jsem Pána, Otce Pána mého,* aby neopouštěl
mne v den soužení mého, a- nezůstavil mne v čas útoku pyš
ných [nepřátel] bez pomocí.

15. Chváliti budu jméno tvé ustavičně, a velebiti je budu
a díkůčiněním, že vyslyšána jest modlitba má.

rodův, a usadili se byli v Samaři po odvedení lidu israelakého do za
Jeti Assyrakého; jmenoje pak je „bláznívým lidem“, poněvadž s uctě
ním pravého Boha spojovali modloslužbn. (Vfz Jan 4, 22.) Že psk jich
nejvíce nenávidí, jest tím. poněvadž od času Ezdrášo a.Zorobabele za
kázáno bylo, aby žádný Žid se Samaritánem nejedl, žádný Samaritán,

byť se I k detě pravého Boha obrátil, mezí obrácence přijat nebyl.

KAPITOLA LI.
' t j. utrhačného.
%Dolož: „žalobníkův, utrhačův“ ; dle řeck.; „proti odpůrcům pomohl

Je mi“ ,
* t. j. bezživotí mého.
4 t. j. z velikého sonžení, kteréž tne avíralo, Jako brány pevně

nzavřeného žaláře: proto slov téch užívá ev. olrkev k čtení o sv. mn
čennieleh.

5 t. j. nezbynol jsem u prostřed všelikých muk těchto.
* © J. od jlstého skoro již zahynuti; duchovně rozuměj: „od věčně

smrtí.“
* ©.ochranou a pomocí tvou.
> Řeoky: „prosil jsem za vysvobození od amrti.“

t j. naráží na žalu 109, 1. a vyznává tak 1 vira v budoucího
Mesiáše, Syna Božího.
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16. I vysvobodil jsi mne ze zahynutí, a vytrhl jsi mne
z času zlého.

17. Protož oslavovati a chváliti budu tebe, a dobrořečiti
jménu Páně.

18. Když jsem ještě mladší byl, prve nežli jsem bloudil,'©
hledal jsem moudrosti zjevně na modlitbě své.

19. Před chrámem '' žádal jsem o ni, a až do posledních

časův vyhledávati ji budu. I vykretla jako raný hrozen;
20. veselilo se srdce mé v ní. Noha má chodila po cestů

přímé; od mladosti své hledal jsem jí.

21. Naklonil jsem maličko '* ucha svého (k ní), a obdržel
jsem ji.

22. Mnoho nalezl jsem v sobě moudrosti, a mnoho jsem
prospěl v ní.

23. Tomu, kterýž mi dává moudrosť, vzdám chválu.
24. Nebo jsem si umínil, konatí ji: horlil jsem po dobrém,

a nebudu zahanben.

5. Úsilně snažila se duše má po ní, a čině ji, utvrzeu
jsem.

26. Rukou svých pozdvíhlj jsem vzhůru, a nemoudrosti její '*
jsem oplakal.

27. Duši svou zřídil jsem přímo k ní, a v poznání M na
lezl jsem ji.

28. Nabyl jsem ardce'* s ní od počátku: 'protož nebudu
opuštěn.

29. Útroby mé zbouřeny jsou, co jsem ji hledal: protož
dostane se mi částky dobré.

30. Dal mi Pán jazyk 16 za mzdu mou: a jím. chváliti
budu jej.

31. Přibližtež se ke mně ueumélí, a sbromažďte se do
domu umění.

" 32. Což ještě meškáte? a co tomu říkáte? Duše vaše žíznějí
náramně. '"

88. Otevřel jsem ústa svá, a mluvil jsem: Žjednejte si [ji]
bez stříbra ;'*

34. a šíji svou poddejte jbu, a nechť příjme duše vaše
kázeů; nebo na blízku jest (moudrost) k nalezení.

35. Popatřte očima svýma, že maličko pracoval jsem, a na
lezl jsem ai hojného odpočinutí. :

36. Přijměte umění v mnohém počtu stříbra: '* a hojnosti
zlata vládněte skrze ni.

37. Vesel se duše vaše z milosrdenství jeho a nestydte se
za chválu jeho.“"

88. Dělejte dílo své“! před časem,** a dát rám mzdu vaši
časem svým.

t3

'é £. j. hříchů mladosti se dopustil; anebo: „prve, než jsem šel do
světa.“

L j. v síni chrámové; J. č. „před časem“.
" t.j. „krátkým časem“, anebo: „malým přičiněním“.
1 t, j. dnše své; řecky: neznámosti bledě Jejich.
t Dolož: ecbe samébo. Řecky: v čistotě, t. v nevinnosti života: není

v nečistém srdci moudroaf!
t 1. j. rozumu, k poznání dobrého a slého; atal jecm re moudrým

a opatrným.
'e £ j. výminvnost.
'* Jankoby dále tekl: Přiveďtež je tedy k studníci moudrosti!
"8£. j. noudrusť můžete si bez peněz, zadarmo zjednati.
' £, j. s oměním spolu množství stříbra. (Moudr. 7, 11.)
2 £. j. nobudete zabanbení. oklumání o odměnu za chválu jebo.
9! £. j. ukazuje tim, že nemíní mondroaf, ať tak dim lenivon, nýbrž

účinnou v jakémkoliv povolání a stavu. Zdá sc, že svatý mudfec (srov.
85.) byl lékařem.

2 t.j. před věkem, záhy za let mladosti: nebo ty json nejpříhod
nější dobou, ziskati si umění (sr. 18. n 19.); nebo: „před čneem od
měny v onom životě“, tedy před smrti.

M kéP L
K“ PU 8r Í 5
k4 iy,NÉ SSC M
bi



M“

M

SUSANNA V LÁZNÍ.



Úvod k prorokům.
Slovo prorok znamená muže, kterýž z vnuknutí Božího budoucí věci předpovídá. Takových Bohem nadšených mužův bývalo od počátku

světa, kdy toho Bůh zvláštní potřebu uznal. Nebyli však proroci pouze k tomu povolání, aby budoucí věci předpovídali, nýbrž byli spolu
i učiteli, rádci a duchovními vůdci lidu, jejž zvlášť od modloslužebnosti vystříhali a ze všelikých jeho nepravostí kárali, k uctění pravého
Boha a k ostříhání zákona jeho napomínali a vedli, v nastalých nebezpečích a nesnázích těšíli a v pochybnostech radou podporovali. Poně
vadž však takového působení (totiž vyučování, napomínání atd.) u lidu, povahou nestálého, vždy nevybnutelná potřeba byla, povstal časem
zvláštní stav mužův, kteří život svůj takovému povolání věnovali. Základ k tak řečenému stavu prorockému položen Samuelem. Zřídil totiž
zvláštní školy prorocké, kdežto mladí mužové, schopnosti i vůli k tomu jevící, pod správou a vedením staršího pospolu bydleli, hlavně
zákonu Božímu a službě jeho se učili, v duchovním životě se cvičili a tak se k úřadu prorockému připravovali. Nebyli však všickni, kdož
z těchto škol vycházeli, k úřadu prorockému vyvolení; nýbrž mnozí proroci též od jiného zaměstnání od Boha přímo povoláni byli. Tém
Bůh časem nejen budoucí věci zjevoval a lidem zvěstovati kázal, nýbrž i moci divy činiti udělil, aby se tak co poslové jeho lidem osvědčili.
Zvěstovali však budoucí věci buď zřejmými slovy, nebo zvláštním viděním. nebo podobenstvím, nebo příkladnými činy jiných, anebo sami
takových akutkův k rozkazu Božímu činíce. Zvlášť však ukazují na blaženou dobu příští Mesiášova, jehožto božský původ, narození, život,
učení, mukv, smrť a oslavení tak líčí, že se mnohdy zdá, jakobychom ne proroctví, nýbrž život jeho četli; popisují též povolání všech rá
rodův do církve Kristovy, její protivenství, oslavení, konec světa a poslední soud. Při zvěstování budoucích věcí počínají si mnohdy, nadšeni
jsouce Duchem Božím, obzvláštně; líčí věci brzo co přítomné, brzo co minulé; brzo x nejbližší doby do nejdalší zírají. Pročež při čtení
jich zvláštní opatrnosti třeba, ano bez dobrého a jístého výkladu spíše svoditi než vzdělati by mohli. Ze vsech prorokův nalézají se v Písamě
svatém psaná proroctví 4 velkých a 12 malých proroků, dle většího anebo menšího obsahu jejich proroctví. Z těch nejznamenitější
a první jest Isaiáš.

PROROCTVÍ ISAIAŠOVO.

Jsaiáš (Spasení Páně), byl syn Amosa, nikoliv toho, kterýž se v počtu menších prorokův klade, nýbrž
jiného, o němž se domnívají, že byl syn Joasa a bratr Amasiáše, králův judských. (4. Král. 14.) Pocházel
tedy z rodu královského. K úřadu prorockému povolán byl za krále judského Oziáše, či Azariáše (4. Král.
15. 1.) asi 759 před Kristem a dokonal jej po 60 letech asi 80 let stár za času krále judského Manassesa,

míní se, že smrtí mučennickou.

Má pak leaiáš před druhými proroky tu do sebe přednost, že zvlášť zřejmě o budoucím Mesiáši mluví a
to o jeho příchodu, narození z Panny, o smrti a oslavení, a o rozšíření království jeho po všem světě,

pročež i sv. Jarolím soudí, že by spíše evangelistou než prorokem alouti měl.

KAPITOLA I 3. Znát vůl hospodářesvého, a osel jesla pána svého:*

Jest takměř předmluvou « udáním obsahu veškerých proroctví Isalášových.
Nejprve kůrá lid Judský s nevděčnosti a modliřství; ——připomlná Jim bidný
Jejich stav odtud pocházející ; — uči, že ai Bůh ne tak oběti, jako epravedi
nosti Hbuje; — slibuje od Boha milosti poslužným, — a hrozl potrestáním
neposlušným ; — Hěi převrácenost vaškarého lidu, a ohlašeje pomětu Boží nad

hříšnými, smilování sevykospení Slonu.

1. Vidění ' Isaiáše, syna Amosova, kteréž viděl nad Judou
a Jerusalémem, za dnův Oziáše, Joathana, Achaza a Ezechiáše,
králův judských.

2. Slyšte nebesa, a ušima pozoruj země, nebo Hospodin
mluví. Syny jsem vychoval a vyvýšil: oni pak pohrdli mnou.“

KAPITOLA|

* sjevení proroctví: 60 výsledek nadpřirozené Bohem půseobeného
vytržení

tj nel Joemse o lid isrnelský,jako oteco syny: pěstoval,vedl,Jsem
Je v národvelký a slavný; oní pak opustivše mne,"postozpili po bozích cizích

Israel pak mue nepoznal a líd můj neporozuměl.“
4. Běda národu hříšnému, lídu obtíženému nepravostí, ple

menu nešlechetnému, synům hříšným! Opustiliť Hospodina,
roubali se Svatému israelskému,* odvrátili se zpět.

5. Kamž vás ještě udeřím, ježto přimnožujete přestoupení? “
Všecka hlava jest nedažívá, a všecko srdce truchlivé.?

6. Od spodu nohy až do vrchu hlavy není na něm zdraví:
vše rána a zsinalosť a oteklina; a není obvázána, ani léčena
lékařstvím, ani změkčena olejem.

3 t j. i to nejbujnější zvíře (vůl a býk), £ to nejtupější (osel) zná
pána svého, lid můj však bujnější, tupější obou.

nepomní, že jsem jeho Půnem, dobrodincem, otcem.

* ©Jj. čím vás mám ještě trestati, kteřížto hřích k hříchu přidáváte,
a vždy horší jste?

* též „nečistě“: připodobňuje národ tělu, na němž není zdravého

mista, aby okázal, že vělokní vznešení | „prostí vnitř I zovnitř poku-žení, bezbožní jsou. (Bv. Jarol.)
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7. Země vaše zpustlá, města vaše vypálena ohněm. krojinu
vaši zžírají před vámi cizinci, a zpustošena bude jako v po- Spravedlnost přebývala v něm,*Š nyní pak vražedníci.
hubení nepřátelském.“ | 22. Stříbro tvé obrátilo ve v trusky: víno tvé sinfšeno jest

8. I zůstavena jest dcera Sionská“ jako budka na vinici, 8 vodou."*
a jako chaloupka na polí okurkovém '© a jako město, kteréž 23. Knížata tvá jaou nevěřící, tovaryši zlodějův: všíckní
pobubeno bývá.'* milují dary, shánějí se po úplatech: sirotku nesoudí, a pře

9. Byl by Hospodin zástupův nepozůstavil nám semene,'* vdovy nedochází k nim.*“
byli bychom jako Sodoma, a Gomorře bychom podobní byli.'* 24. Protož dí Hospodin, Bůb zástupův, Silný israelský :

10. Slyšte slovo Hospodinovo, knížata sodomská! ušima Aj, utěším 36 nad prvtivníky svými, a vymstím se nad ne
pozorujte zákona Boha našeho, lide gomorrský!'* přátely svými.*!

11. K čemu jest mí množství obětí vašich? df Hospodin. 25. A obrátím ruku svou na tě,*' a vyvařím do čísta trusky
Srt jsem! Zápalných obětí skopcův, a tuku krmných zvířat, tvé a odejmu všecken cín tvůj.**
a krve telat a beranův a kozlův nechci.'* 26. A navrátím soudce tvé, jakož jsou byli prve, a rádce

12. Když přicházíte před obličej můj, kdož toho žádá z ru- tvé jako za starodávna: potom budeš slouti méstem spravedl
kou vaších, abyste chodili v síních mých? '“ nosti, městem věrným.

13. Neobětajte již vice oběti nadarmo:'? zápal kadidla E h 27. Sion v soudu vysvobozen bude, a opět navrácen v 8pra
Jest mí ohavností, novoměsícův a soboty, a jiných slavností “ ň vedlnosti : *“
nebudu trpěti; nepravé jsou sbory vaše: '* 28. n setře nešlechetné a hříšné spolu: a kteříž opustili

14. novoměsícův vašich a slavností vaších nenávidí duše Hospodina, zahlazení budou.
má, jsou mi břemenem: ustal jsem suášením jich. 20. Nebo zahanbení budou od model, kterýmž obětovali ;**

16. I když rozproatírati budete ruce své,'? odvrátím oči i zastydíte se pro zahrady, kteréž jste byli zvolili,*“

své od vás: a když množiti budete nodlitbu, nevyslyším; nebo 30. když budete jako dub, s něhož listí prší, a jako za
ruce vaše jsou plny krve.“© brada bez vody.

16. Umyjte se, čistí buďte, odstraňte zlostná myšlení svá 31. I bude síla vaše,*? jako pýř koudelný, a dílo vaše**
od očí mých;“*. přestaňte převráceně činiti, jako jiskra: a zapálí se obé spolu, a nebude, kdo by uhasil.

17. učte se dobře činiti; hledejte spravedlnosti, přispějte
ku pomoci potlačenému, sudte sirotku, zastaúte vdovy.

18. A pojďte a trescete mne,** df Hospodin: Budou-li hří
chové vaší jako šarlat, jako sníh zbílení budou; a budou-li
červení jako červec, jako vlna bílí budou.

19. Budete-li chtíti, a mne poslouchati, dobré věci země **

jísti budete. : 1. Slovo,' kteréž viděl isaláš, syn Amosův, nad Judou a
20. Pakli nebudete chtíti, a popudíte-lí mne k bněvu:** AE Jerusalémem.

meč zžíře vás; "5 neboť ústa Hospodinova mluvila.** V 2. | bude v nejpoalednějších dnech * připravena hora domu

21. Jaktě se stalo nevěstkou "? město věrné, plné soudu?

KAPITOLA IL

Proroctri o budouci slávě města Jorasaléma, Jimito svěstuje také slávu cirkve
Mesiůdovy; — o uavržení lida pro Jeho pověry, nádbernosti s modlářatvi, —

a o trestu Božím sa tyto hřchy.

S tím Jíčí smutný stav království Judského, od Assyrských a j.
zpuztošeného, a města Jerusaléma jimi obleženého, ale nedobytého;
Jiní rozumějí zpustošení od Římanů za času Tite a Hadriana císař,
a zdá se býti pravdě podobnější.

* t. město Jeruzalém ještě ucbováno jest od zkázy všeobocné. V plszě
ee jmenojí města dcerami země. —

'* ©j. zpustlé; nebo budky na vinicích a polích, pro přístřeší jen

% £ j. zpronevěřilo +e Buhn modliřstvím a nešlechetností. Země,
města a lid vůbeo považovaly so v pomůru k Boba ©opravá manželka
k choti svému; každé zpronevěření proti Bohu jmenuje se tedy v plo
mech, jako pronověra manželčina, cizoložstvím, smilatvím; ooy pak
elzoložnicemi, smilnicem!, nověstkami.

" £ j. prvo za času Davida, Šulomonna a Ozláše.

y. 1 £ j. čistě náboženetví tvá modliřetvím a dobré svědomí tvé hřeby"Hebr.:„Jakověšnapoušti“;též:jakomísto,jehožselidéštíti,M)| *Przněnojest.varojí,co mistab 29£.J.nejprvnějšíkladeodpadnntíodpravéviry;nebokdezbyno
B eko m n., nebonobozpočného,Takbylopospusto víra v Boha, tam všeliká nespravedlnost,utiskováaí, aš I vraždy

" Hebr.: malého ostatku, t. města Jerusaléma. otevřeného, širokého průchodu nalézají. TruehlivýC ten stav u jednot

" £, seela bychom byli vyhubení. hře u sprostého což pak u knížat světských 1 duchovních, u vlád

"b a 1 hodní do ené Ježto jste podobníSodomskýma Go- "iJak lidé mlavi,kteříž uraženíbyvše od někobo,rmoutí se, kdyžmorrak osnda

TTLÍposěraájebřs alumwemře, +0ma O DOTPD, ma
být výrazema zAznamením kajicího a komad obrácenéhosrdce; toho £ j. bezbožnéobyvatele od ených a šicobetnýchodloučítu.

'9 £ j. kdož Ridáobětiz rukona ob? —ba kdož žádá,abysteznenotivali obůzí svou posvátné síně
" t. J. bez polepšení ardce u Papravoví života.
' £-J. Ježto nosvětite avátků jak sluší, nábožnou myslí
'* © j. pří modlitbě, modlice so.
"* £. j. vraždy, utlskování, loupeže.
t Na napravení srdoo závíslé jest napravení života; tkažen-li kořen,

nemůže strum výtl zdráv, aniž dobrého ovoce vydávatí
% £. J. domlouvejte mí, pakli vás potom tovyslyšim; ba vyslyším,

takže...

3*petolíko o navrácení se ze zajetí, aniž v poohém ubnovení říše,
nýbrž vlastně o vykoupení a ospravedlnění pravého Slonu Církvo „krví
Tobo, kteráž jost nad cena voškerého stříbra a zlata“.

» € J. sklamání ve ové naději, že jsvu v ně doufali, opuštění od
nich, ač jim všecko byli věnovali; platí I těm, kteří pro cokoliv s1ět
ského opouštějí Boha a svatý zákon Jeho.

"6 ©J. k páchání modloslužebnosti, zvlášť ohavné modly Beelffegora.
% £ j. města, hradby, hrady, sbraně a vše, co nepřemožitelným býti

se domniváto
% £ j. vaše domy u zboží, do kterých se domýdlíte, že věčně trvají;

* £. j. pokojně všelikých své země požirkův požívati, ba I z duchov- ty zapálím jiskrou blesku svého a spálím 00 koudel v pýř a popel.
nich darův milosti mé se těšiti budete. (Viz 18.)

** Hebr.: též dále-li se vňil mě zponzeti, proti mně bonřiti budete. KAPITOLA IL
% též: „sucho“ ; to hnbí zemi, jsko meč tůlo. * ©j. ujoveně od Boha: vidění tobo, co se budoncně stane. (Alich.
**ten slavný způsob mlavenín všech prorokův,jímž se Boha,věčně A 4, 1-8.)

neklamnébo dovolávají ku potvrzoní slov svých. Smysl: „Neklamně, ne- Ni) 2 £. j. těmi slovy se v prorocích vždy míní příští, věk a království
zvratně tak od Boha určeno;“ tak rozuměj, kdykoliv slora ta opět přijdou. saslíbeného Mesláše; tak rozuměj, kdykoliv slova ta opět přijdou.
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Hospodinova na vrchu hor, a bude vyvýšena nad pahrbky,*
a shrnou se k ní všickni národové.

8. I půjdou národové mnozí, a řeknou: „Pojďte a vstupme
na Horu Hospodinovu, a k domu Boha Jakobova, a naučí
nás cestám svým, a budeme choditi po stezkách jeho!“ nebo
z Siona vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jerusaléma *

4 A souditi bude národy,“ a kárati“ lidi mnohé; i skují
meče své v radlice, a oštípy své v srpy; nepozdvíhneť národ
proti národu meče, aniž se více budou cvičiti k boji.*

5. Dome Jakobův, pojďte a choďme v světle Hospodinověl*
6. Tedy zavrhl jsi lid svůj,**dům Jakobův: protože naplnění

jsuu jako zdávna,*' a věštce mají jako Filistýnští. a pacholal
cizích přidržují se.'*

7. Naplněna jest země '* stříbrem a zlatem, a uení konce
pokladům jejím; '“

8. a naplněna jest země jeho koňmi, a nesčíslní jsou vozové
jeho. A naplněna jest země jeho modlami; dílu rukou svých
kluněli se, kteréž učinili prstové jejich.

9. A naklonil se člověk. a ponížil se muž;'* protož ne
odpouštěj jim!

10. Vejdi'“ do skály a schovej se do jámy v zemi před
tváří bázně Hospodinovy, a před slávou velebností jeho.'*

11. Oči vysoké člověka sníženy budou a sehnuta bude vý
sosť mužův: Hospodin ale sám vyvýšen bude v ten den.

12. Nebo [jest] den '* Hospodina zástupův makaždého pyš
ného a vysokomyslného, a na každého hrdého; i bude po
nížen;

13.1" a na všecky cedry libánské, vysoké a vyvýšené, i na
všecky duby básnnské:

5 Chrám Páně na hoře Morin bude někdy alavnější nežli nyní; totiž
pravá víra v Hospodina bude někdy i od dalekých národův uznána a
přijata. To ro nestalo úplně, když zbořený prve chrám opět po zajetí
babylonském vystavěn byl: úplně se to vyplnilo příštím Meslůdovým;
pak se vyplní „v nejposlednějších dnech“ světa tohoto.

* t ). veškeří národové přiblíží se k Hospodinu, poznají jej, daji so
vyučiti svaté vůli jebo. a budou krdčetí dle přikázání jeho; to se pu
čalo plniti zákonem Kristovým a vysláním sv. apoštolův, = vyplňuje
se podnes

3 t J. učitelem sim bude Mesisě, Báh:; můře-liž býti důstojnějšího,
pravdivějšího? (Jun 6, 69.)

“ Hebr.: rozsoudí národy, t. rozepře jejich upokojí, co svudee.
* Hebr.: vyučovati rozsuzováním, tak že skují...
5 © j. tak todle učení Meslůšovabýti má a jest u těch, kteří v duchu

a v pravdě jeho json; vrchnosť však měj meč k obraně spravedlivých.
(Řím. 18, 4)

5 t J. tnk volá prorok; marně však: nebo lid pobřížený v madlo
alužbn ohavnou nedbá, pročež následuje „hrosba náramně pumsty Ho
spodinovy“ až 4, 2.

'* dol. Hospodine!
" © J. „všelikými nepravostmi“, Jež v 7. vyčíti. —

+ |. aby se od nich modloslužbě a nepravustem s ní spojenýmvyučili.
" £ j. domu Jakobova, národu trého vyvoleného.
" £. J. nespravedlivě nabytým; lakomstvím, Jichvou a všolikými ná

tisky (viz 1, 28.); nebo: země plná Jest darův požehnání tvého, sllnů
a mocná, a přoc lid se oddává wodluslužbě.

' £ j. prostý I vznešený,všecko ee klaní modhim; pročež... nebo:
člověk, obraz tebou stvořený klnní se dílu rukou svých, unž, vanešený
nade všecky tvory pozemské, padů před mrtrou modlou,

'* € Jj. jiš prorok v duchu zří Hospodina přicházejícího „v slávě a
velebnosti“ avudit a trestat lidu spronevěřilého, pročež volů: Vejdí atd.

"" Smysl: před Hospodinem neukryješ s0, byť bys buď vo skály,
hinboké jeskyně, anebo v útroby země sestoupil. (Lnk. 28, 80.)

'* £ Jj. sondu, trestu.
' Hebr.: a na každého, vznešeného i prostého.
" 13—16, příklady vysvětluje, eo 12. řekl, uváděje všecko, co tehdojší

Gas plstílo sa vznešené, drahé, stkvostné; smysl: Den Páně soudný
dojde ua vznešené, bohaté, rozkošné tohoto světa, kteříž na síln a
zboží svě hrdě se spoléhajíce Boha nedbají, ne-li se mn protiví.

(/ k
! a v y (>

£
?

a
U

m

"PW P
se

i

P >

2M22
o

Ma

..

ROLEED

ŽB
p

kŮ.

PAN

/)
-—-A9"

V

14. a na všecky hory visoké i na všecky pahrbky vy
výšené,

15. a na všelíkou věži vypokou i na všelikou zeď pevnou,
16. a na všecky lodi tarské,“* i na všecko, co jest krásného

na pohled.
17. I sehnuta bude hrdost lidská, a snížena bude výsosť

mužův: a vyvýšen bude Hospodin sám v ten den:
18. a modly docela setříny budou:
19. a vejdou [lidé] do jeskyň skalních a do propastí země

před brůzou Hospodinovou. a před slávou vvlebnosti jeho,
když povstane, aby udeřil zemi.

20. V ten den zavrže člověk modly svá stříbrné, a podo
bizny své zlaté, kteréž si byl udělal, aby se jim klaněl. krty
a netopýry.**

21. I vejde do rozsedlin skal a do jeskyň kamenných před
hrůzou Hospodinovou a před slávou velebnosti jeho, když
povstane, aby udeřil zemi.

22. Protož upustte od člověka, jehož duch jest v chřípích
jeho: neboť on za vysokého jest poctěn.*'

KAPITOLA III.

Hroai národu úplnou ahásou | v světském | v duchovním ohlede, — příčinoa

tobo udává hříchy lidu vůbec a knilat — a doer Blonských zvlášť,

1. Nebo aj panovník, Hospodin zástupův odejme od Jerusa
léma a od Judy mocného a silného, všelikou sílu chleba, a
všelikoa sflu vody;'

2. silného i muže válečného, soudce a proroka a věštce
a starce;“

3. kníže nad padesáti a důstojného obličejem a rádce a
moudrého umělce v stavbě a umělého řečníka v tajemných
věcech.“ :

4. A ustanovím pacholata knížaty jejich,“ a zženilci pano
vati budou nad nimi.

5. A oboří se lid, muž na muže, a jedenkaždý nabližního
svého: bouřiti bude pachole proti starci, a neurozený proti
urozenému.*

6. Neboť uchopí se muž bratra svého v domu otce svého

"2 © j. ty, kteréš se do Tarsu (do Španěl) plavily, jsouce zvlášť
pevné a veliké.

v £, j. tato zvířata zhusta eo n starých co božstva etila; zde zvlášť
proto stojí, poněvadž netopýří v jeskyních skalních, krtkové pod zemí
bydlí, tam všsk jak 19—31.praví, strachom se bezbožní tíkati budou.

» £ j. přestaňte doufati v člověku smrtelného, Jakkoli vysokého;
neboť proti Bobu ničehož nemůže; dle hebr. I tento smysl: „Bojte 66
Člověka, v jehožto dechu hněv jest, neboť za vznešeného vážení Oa;“
a tak sv. Jarol. a j. sv. otcově celý tento vorš o Krista Pánu rozamějí.

KAPITOLA IIL

* všelikou m00 a sílu, totiž všelikou potravu a všeliký nápoj: bude
Jej trestati hladem. (Viz 1, 20.)

* £ J. všecky, kteří jak u světské tak v duchovní správě obce pro
spivají; prorok, který s vnukoutí Božího, veštec, který z přirozeného

M Il):ú vyvrácenímJerusalémaod Římanův.tj.SA Janatavěkem1rozamem;7králůpoEzechiálovidostalo
so u vládu před 34. rokem věkn, 8 byli v úplném smyslu pacholata,
chlapci. (Kaz. 10, 16.)

5 t.j na vládu slabých knížat nůsledují neřádové a úpadky obce,
v nichžto vše horem dolem převráceno bývá. Příklady tobo jsou skoro
v každém věku k nalezení, a po hříchu i za naších dnův na blizku
dokazujíce, že trestající ruka Páně není ukrácena.

MÉE CS:a
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(řka]: „Máš oděv, knížetem buď naším, zřícenina tato [budiž]
pod rukou tvou.“

7. A odpoví on v ten den, řka: „Nejsem lékařem,“ a v domě
mém není chleba, aní oděru; neroďte ustanoviti mne knížetem
lido.“

8. Boří ee zajisté Jerusalém, a Juda padá: poněvadžjazyk
jejich a nálezkové jejich jsou proti Hospodinu, tak že po
pudili očí velebnosti jeho.

9. Vzezření“ obličeje jejich svědčí proti nim; hřích svůj
jako Sodoma hlásají, aniž ho tají: běda duši jejich! neboť
odplaceny jím budou zlé věci.

10. Rcete epravedlivému, že dobře bude jemu: neboť ovoce
skutkův svých jísti bude.

11. Běda bezbožnému ve zlém; neboť odplata rokou jeho
učíní se jemu.

12. Lid můj výběrcí zloupíli," a ženy panovaly nad nimi.
Lide můj! Kteříž tě blahoslaví, tí sami klamají tebe a cestu
krokův tvých maří.'*

13. Stojí,'* aby soudil Hospodin; i stojí, aby soudil ná
rody.

14. Hospodin k soudu přijde se staršími lidu svého, a

s knížaty jeho: „Vyť jste spásli vinici, a loupež chudého
v domě vašem! © M —

15. Proč ztíráte lid můj, a tváře chudých metlete?" '* dí
Pán Bůh zástupův.

16. I řekli Hospodin: Proto, že se pozdvihly dcery sionské,
a chodily svytaženým krkem,'* a pokynujíce očima se pro
cházely a plesaly, poskakovaly si nohama svýma,'“ a spořáda
ným krokem al vykračovaly:

17. oblysí Pán vrch hlavy '* dcer stonských, a Hospodin
vlasy jejich obnaží.

18. V ten den odejme Pán okrasu střevíc, a měsíčky,
19. a řetízky, a zápony, a náramky, a čepce,
20. a kadeřadla, a podvazečky, a sponky, a voňavky, a ná

ušničky,
91. a prsteny, a drahé kameny na čele visící,
22. a měnivá roucha, a pláštíky, a lněná roucha, a jehlice,
28. a zrcadla, a roušky, a vínky, a letní plachetky.

24. I bude místo libé vůně smrad, a místo pasu provaz, a
místo kadeří lysina, a místo živůtku žíně.'“

25. Nejkrásnější také muží tvoji mečem padnou, a silní
tvoji v bitvě.

26. I budou truchliti a kvíliti brány její, '7 a opuštěna na
zemi seděti bude. '*

KAPITOLA IV.

V bitvách padne maošetví mažův, I bude jich po skrovnu; proroctví o lepšich

časech, kteřiž po strestání Zidův nastati měli a také nastall.

1. I uchopí se sedm žen muže jednoho v ten den řkouce:
„Chléb svůj jísti budeme, a rouchem svým se odívati: toliko
a[ jest vzývánojméno tvé nad námi, odejmi pohanění naše!“ '

2. V ten den“ bude výstřelek Hospodintv* u velebnosti a
slávě, a ovoce země“ vznešené, a k plesání tém, kteříž za
chováni budou z Israele. 

3. I stane se: každý, kdož bude zanechán na SŠionu,a po
zůstaven v Jerusalémě, svatým slouti bude,“ každý, kdož jest
zapsán v životě v Jerusalémě.“

4. Když smyje Pán nečistoty“ dcer aionských, a krev“
Jerusaléma smyje s prostředku jeho duchem soudu a dachem
pálčivosti.?

5. I stvoří Hospodin nad každým místem hory sionské, a
kde vzýván jest, oblak přes den a dým a blesk obně plápola
jícího v noci;'© neboť nad všelikou zajisté slávou ochrana.'!

G. A stánek bude k zastínění před horkem denním a úto
čištěm a skrýší před vichrem a deštěm.'*

'" € j. dcery Síonské, města Jerusaléma.

'* £, |. olonpena o dítky své, jako ovdovělá po smrti manžela | ro
diny. (Jer. Pláď. 1, 1.) V smntko nedávají Židé na holé zemi.

KAPITOLA IV.

* £ J. souvisí dle literního smyslu s. 3, 28. Zpustošením veškeré
zemi tak málozbude mužů, že sedm Zen jednoho chápati se budou,
aby bezdětnosti něly, samy o výživu svou pečovati se nabízejice. —
Bv. Jarolím tajemně předpověděné v tom nalézá obrácení se národa
Židovského ku Kristu Pánu, a spojuje a následujícím; tak ( církev
svatá.

3 © J. čas; veškeren věk říše Meslišovy se mini; a tak všdy slovo
„den“ u prorokův o celém věku platí.

* t. J. zaslíbený Vykupitel, Mesiáš,

* £ J. tentýž, co „plod života panny neposkvrněné“ (7. 14.) zřejmě
tedy: Bůh Člověk, co „plod Hospodinův“ a „ovoce země“.

5 ©J. nejen co ctitel pravého Boha, nýbrž I co věrný pinltel vůle
jeho: tak sluli a šíví byli první učennící Kristovi; tak býti mají, kte
Hžto k němu se přiznávají a nesou znamení jeho.

* £ j. kdož určen k pravému životu, -Jenž jest poznati Boha a kte
rého on poslal, Ježíše Krista. (Jan 17, 3.)

3 Tim rozuměj všeliké nepravosti vnitřní.

* Tím všeliké hříchy proti bllžnímu vůbec, zvlášť však hroznou
vinu, již se lid židovský proti ovému Vykapitoli dopustil.

* t j. duchem vino odstraňpjícím, a duchem k účinné lásce rozněcu
Jicim. Viz v. 3. a 4. působení Boha trojjediného ; nebo Duch svatý jest
duch soudu a palčivosti, pokud odlučuje věřící od nevěřících, a milostí
svou jako ohněm Je očišťnje.

' Smysl: Bůb bude ochranou pravých ctitelůiv svých, kdekoliv na
zemi s0 naleznou, Jako byl vyvolenémn lidu svému při vyjití z Exypta

" „Slávou“ slnla aroha úmluvy; tak tedy kdekoliv bude sbor ctíte
lův jeho, bude | „sláva Hospodinova“ (velebná svátosí) a nad ní bode
spočívati ochrana jeho.

'3 £. j. kdež nalezli a nalézají posud věrní učevnici Páně útočiště,
útěchy, posily. Ječ u „stánku velebnosti Jeho?“ Tak bylo, jest a bude,
zvlášť pak za posledních dnů, kdešto strasti vezdejší přejdou v blaže
nosť věčnon! Sv. Jarolím vypravuje, že | Židé slova v. 6. rozumějí
o mocné ochraně, kterouž jim Bůh proti Antikristu propůjči, ješ sl
elovy „vichru a deště“ představují; nezmýlí se, uvěří-li v Tobo, „kohož
Jaou bodli!<

* t.j. v takovém úpadn pak by se každý rád všelikému vládci
podrobil, jen aby trochu oddechu získal. (Vyplnění toho viz Jerem. 41.)

" t J. „noumím, aniš mohu napraviti úplný tento oboe úpadek ;“ —
příčiny pak toho a následky sv. prorok hned udává. (Viz 8—4, 1.)

5 Jinak: drzosť obličeje Jejich svěděí proti nim.
9 Hebr.: „lidu móho utiskovateli jsou děti nesmyslné.“

hb '9 ©J. zavádějice tě v propasť modlářství a nepravosti, a tudy v satíynatí.
'! 4 j. epoj a 12. takto: Než nemá tak dále býti; povetalí a stojí..

vd nejen loupite a odíráte, nýbrž | všelikým bezprávím týnátoa bubl
"et “ s hrdým zalíbením nad svou krásou.
" Hebr. text: „cinkajíce přeskam! a stříbrnými řetízky na nobou,“

jimiž co pontam! spínaly al nohy, aby rozměřeným, drobným krůčkem
obodily; podnes Jest ta moda na východě. Že pak v slovicn „nohama
svýma“ užívá náměstky mužské, poukazuje, že oelou tou řečí i zženilů
muže míní. (Vis 4.)

'* Dle hebr. též: skloni, pokoří; ohledem na 16. za pozdvižení mů
býti ponlžení.

'6 £, j. hrnbé a těsné roucho smutečně, pytli podobně a provazem
opdsané. :

v Sao DASS ok> a "k NÝha hů
m
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KAPITOLA V.

Liší v podobenství o vinici laskévou péčí Boží o Jid lavnelský; avšak smařenoa
nopravostí jejich; ooud Hoži sad nimi a Besteré Běda | nad nepravostrůí Jejich

1 brosba náhle pomsty Boží.

1. Zpívati budu milému svému*' píseň bratrance svého“

o vinici“ jeho. Vinice učiněna jest milému mému na pahrbku
tučném, úrodném.*

2. I ohradil ji, a kamení vybral z ní, a štípil výborným
revím a vystavěl věži“ uprostřed ni, a čeřen vzdělal v ní: a
očekával, aby nesla hrozny, a plodila plané víno.“

3. Nyní tedy, obyvatelé jerusalémští a muži judští, sudte
mezi mnou a vlnicí mou.

4. Což jest, ježto jsem více měl učiniti vinicí své, a ne
učinil jsem jí? Proč, an já očekával, aby nesla hrozny, plo
dila pluné víno?

Ď. A nyní ukáži vám, co já učiním vinici své: odejmu
plot její, a bude v rozebrání; rozbořím hradbu její, a bude
v pošlapání.

6. A učiním ji pustou; nebude pořezávána, ani okopávána:
a poroste hložím a trním: a oblakům přikáži, aby nedštilí
na ní deště.

7. Vinice zajisté Hospodina zástupův dům israelský jest,
a muží judští plod jeho rozkošný: a očekával jsem, aby činil
soud, a hle nepravos(: a (očekával jsem] spravedlnosf, a hle
křík.*

8. Běda! kteříž připojujete dům k domu, a pole 8 polem
spojujete až není místa:“ zdali budete bydlití vy sami upro
střed země?

9. V uších mých -jest to,? dí Hospodin zástupův; jistě že
ti domové mnozí zpustnou: ti velicí a krásní, bez obyvatelův
[budou].

10. Nebo deset dílců viničných '“ vydá láhvičku jednu, a
třidcet měr semene'* vydá tři míry.''

11. Běda! kteříž vstáváte ráno, abyste chodili po opilství,
a pili až do večera, tak že vínem hoříte.

12. Citara, a loutna, a buben, a píšťalka, a víno jest na
hodech vašich: a na dílo Hospodinovo nehledíte, aniž skutkův
rukou jeho spatřujete.'*

KAPITOLA V.

* £ J. Bohu nebo Mealáši.
* £ j. přítele svého.
* £ Jj. o národu židovakém.
* doslovně: „na rohu synu oleje“ nebo „tněnosti“; „rohem“ roznmí

se místo vyvýšené; „synem tučnosti“ místo tučné, úrodné. Míní ae
země palestýnská, ktoráž oplývala „medem a mlékem“.

* £ J. otrážnou k obhájení vinice před škodnou zvěří, i pro obvese
leni.

* t j. všecko učinil Báb u lidu Židovského, aby skutkův spravodi
nosti vydal: ohradil jej před nepřátely, ze země vyhubil nepřátely jeho
Kananejské, větípil mu přikázání svá, vzdělal u středu jebo stánek
svůj, a milostí svých dal mu hojně jako čeřenem, ale nadarmo.

* € J. slyšetl nářek těch, jimš se ubližuje; kde neníspravedlivosti,
tu samý slyšeti nářek;

> £. J. pro ostatní lid chuděl; přílišné shánění statkův zřídka bývá
bez křivdy proti ehnd

> £ j. naříkání chudých, jež utiskujete; anebo: to, co nyní vám
řeknu a jistě splním.

'* © j. takových, že by jeden jedním pluhem za den zorán býti
mohl; elují i jitra, hony.

"64 j. výsevku.
'' © j. výtěžko; tak veliká bude nedroda, a to zvlášť z nedostatku

dělníkův; výše v. 9. Tak bylo zvlášť po válkách římských a vyvráooní
Jerusal

" £ J. pro uatavičné kvasy a prostopášné plesy zapomináte na vše
likou službu Boží ( spravedinosť, aniž dbáte trestů Božích: hrozný
nevděk požívati darů Božích a nepomníti na Boha.

R
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KAPITOLA V. 122

13. Protož veden bude lid můj jatý, nebo nemá umění; '*
a urození jeho zahynou hladem, a množství jeho žízní usvadne.

14. Protož rozšířilo peklo '* jícen svůj, a otevřelo ústa svá
nesmírně; a sestoupnou v ně'“ silní jeho i lid jeho, i vzne
šení a slavní jeho.

15. [ bude aklíčen člověk (prostý) a ponížen muž (vzne
šenýj, a očí pySných sklopeny budou.

18. A vyvýšen bude Hospodin zástupův v soudu, a Bůh
svatý posvěcen bude'" v spravedlnosti.

17. A pásti se budou beránkové dle obyčeje svého, a z pu
stin v plodnosť obrácených příchozí jisti budou.'*

18. Běda! kteříž táhnete nepravosť za provazce marnosti,
a jako za vozový prováz hřích.'?

19. Kteříž pravíte:*© Ať si pospíší, a brzo přijde dílo jeho,
ať je vidíme: a ať se přiblíží, a přijde rada ** Svatého israel
ského, ať ji zvíme!

20. Běda! kteříž říkáte zlému dobré, a dobrému zlé: '*
kladouce tmu za světlo a světlo za tmu: ** pokládajíce hořké
za sladké, a sladké za hořké.*“

21. Běda! kteříž jste moudří v očích svých,"* a sami před
sebou *“ opatrní.

22. Bědal kteříž mocní jste k pití vína, a maži udatní
k míšení nápojů opojných.“?

23. Kteříž ospravedlňujete bézbožného ** pro dary, a spra
vedlnest spravedlivému odjímáte.

24. Protož, jako plamen ohně zžírá strniště, a horkosť
plamene spaluje, tak bude kořen ** jejích jako pýř, a plod
jejich jako prach rozmeten bude. Nebo zavrhli zákon Hospo
dina zástopův, a slovu ** Svatého Israelakého rouhali se.

25. Pročež rozpálila se prchlivost Hospodinova na lid jeho,
a vztáhl ruku svou na něj, a pobil jej: a zkormouceny jsou
hory; a učiněny jsou umrlčíny jejich. jako lejno u prostřed
ulic. V tom ve všem neodvrátila se prchlivosť jeho; nýbrž
ruka jeho ješté vztažená.*'

'! t, j. nepoznává, co mu k spasení (Lak. 19, 42.); j. „bez vědomi“,
č anlž by se nadál

tt. j. přímo „brob“; pak | místo věčných trestů:
"6 tenť bude poslední skok tancův, plesův a pášností

v brob —v peklo: jaký tam bude oblse rozkošné hudby a spěvů?
4, j. ukáže svatosť svou přísným vykonáním spravedinosti své nad

bezbožnými.
© £ |. země bude tak zpustiá, že ovoe volně a po různu pástí 60

budou a eizinoové pak přijdou a nsadivše se v ní těžítí budou s úrody
Jeji. Ač se to o obojím vyvrácení Jerusaléma a zpustošení země roz
uměti může, úplně přece jen na drubé po smrti Páně doslovně se hodí.

'9 £, ). kteří nedbáte nejprve ytární z peopatrnosti toliko spáchaných provinění, až pak nopravosí vaše jest jako svus vozový, a tak
zůmyslně a usilovně trest Boží na se přitahujete.

% £ j. u svě bobaprázdné nevěře posmíváte se poslům Hospodinovým
k vám, a rouháte eo hrozbám jeho.

2 £, j. trest. Vždy bývají lidě, jenž nochtí věřiti, že Jest soudův
Božích a života věčného, aš sami toho sknsl.

» £. j. otnosti za neotností prohlašujete, na př. pokoru za mehodnou,
pýchu za důstojnou člověka.

23 £. j. převracnjíce učení pravě za lež a opak.
% £ ]. nespravedlivě soudíce.
% £ j. nedbajíce zákona Páně.
26£, j. dosti máte, dobrými se zdáti sobě a lidem, nic nepečujíce,

jael jste před Boberm.
* tj. sílu svou uaduživáte k užívání rozkoší, adatnosť svou ukazu

Jete v obžerství I jiných hříších.
% £ j. I vražedníka. Dle 4. Mojž. 36, 81. zakázáno bylo vykoupití

se z vloy vraždy.
tj. do kořenpohubeni,sničeníbudou.
39 Dle hebr.: „Slovu“, skrze něž všecko učiněnojest, a kteréž „tělem

učiněno jest a přebývalo mezí námi".
31vyplnění a vysvětlení toho hrozného trestu Božího viz u Josefa

Flavia 7, 17.

II.-16
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26. I vyzdvihne korouhev ** na národy daleké a pošepce **
je na něj“* od končin země: a aj spěchem příjde rychle.**

27. Nebude mdlého ani ustalého v něm,*“ žádný nebude
dřímati a spáti, aniž se rozepne pás bedr jeho,*" aniž se pře
trhne řemen obuvi jeho.**

28. Střely jeho ostré, a všecka lučiště jeho natažená.**
Kopyta koňův jeho jako křemen,““ a kola jeho*' jako prud
kosť bouře.

29. Ryk jeho jako Iva, řváti bude jako Ivíčata: a skřípěti
bude, a držeti bude loupež, a udrží a nebnde, kdo by vydřel.

30. A zazvučí nad ním“* v ten den jako zvuk moře: po
hledíme na zemi, u aj, tma zármutku; i světlo zatmí 6e
v mrákotě jeho.'*

KAPITOLA VL.

lesláš u vidění patří na velebnost Boží, a Jeden ne Serafů očišťaje čhavým
uhlem z oltáře ústa jeho. — Poslání jeho od Boba kázat zatvrzelému Hda

„úplné navržení.

1. Léta, kteréhož umřel král Oziáš,' viděl jsem * Pána se
dícího na trůnu vysokém a vyzdviženém:“ a co pod ním
bylo.“ naplňovalo chrám.*

2. Serafové“ stáli nad ním: šest křídel měl jeden, šest
křídel druhý: dvóma zastírali tvář svou. a dvěma zastírali
nohy své, a dvěma létali.“

3. A volali jeden k druhému a říkali: Svatý, svatý, svatý,
Hospodin Bůh zástupův, plná jest všecka zemé slávy jeho.*

(Zjev. 4, 8.)
4. I pohnuly se podvoje veřejí od hlasu volajícího, a dům

naplněn jest dýmem.*

3 korouhev králova, vztyčená na výšinách, byla zoamením, aby se
vojsko jeho sešlo.

33£ J. zahvizdne; králi nebes dostačí pouhé pošeptiní, a všecko
Jest botovo lé vůli jeho.

* £ Jj. pro zpronověřílý národ svůj.
** £ j. Hospodinuco vůdee vojska toho, aniž se toho, vy rouhačové,

(v. 19.) nadáte!
* £ j. u vojště tom.

5 £ Jj. neod sí. Východní národové,brand oděv nosíce, pasem
Je. přepásali, Jejž pak při odpočinku rozepinal

%£ j. žádné překášky v rychlém tažení svém mit pynone*9 £ j. hotova k bitvě, mímo bitvu se tětivy opouši
+ velmi tvrdá; za oněch časův se ještě koně neokovárali, mohli uj

tedy kopyta během na cestách tvrdých a dranatých zkuziti, pakli no
byla sama také dosti tvrdá.

* £ J. u vozů válečných.
" ©J. nad lidem israelským.
+8£ J. slunce blaha jeho zujde na vždy, noo věčná obklíší jej. (Sr.

Mat 31, 88., Ta | tam jest pod strašným obrazem blízkých navštívení
Božích konečný soudný den Hospodinítv v největší dálce před očima
prorokovýma, i tohoto, ( On, jenž Jest „Světlo prorukův“.

KAPITOLA VL

* £. j. 709 před Kristem.
3t. ). u vytržení nebo nadšení; tak byli prorokové Boži k úřada

svému povolání a zasvěcení; £ toho těž poznali, že Bůh k nim mlnví.
5 t j. velebného a vznošeného.
* £ J. podstavec trůnu a roucha podestřená, jaková se pod trůn

králův kladla.
5 tj. nebesa, jež sl prorok podobnými býti představuje chrámu

Jerusalémskému.
* £ j. duchové nejčistší, a lůskou planoucí.
* křídloma a letem vyobrasuje ee, jak ochotné a rychle andělé roz

kazy Boží plní; přikrýváním tváře a noh znamená hlubokou notivosí
k Bohu; věřiliť staří, že nelze anf rozumu lidskému o! Boha představití,
aniž zraku jasnost velebnosti jeho snésti; kdo by všsk na ní pohleděti
se odvážil, že nihlou smrtí ihnod sachvůcen bude. (Víz v. 5.)

* třikrát „Svatý“ znamená nejsvětější Trojici. (Sv. Řehoř.)
* tj. slávon Boží.
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č. I řekl jsem: Běda mně, že jsem mlčel,'“ proto že člověk
poskvrněných rtův já jsem *' a uprostřed lida rty poskvrněné
majícího já bydlím, a krále Hospodina zástupův viděl jsem
očima svýma.

6. I přiletěl ke mně jeden z Serafů, a v ruce jeho kamínek[ohnivý),'*kterýžkleštěmivzalbyls oltáře.'*
7. A dotekl se [jím] úst mých, a řekl: Aj hle. dotklo se

toto rtů tvých,'* a odjata bude nepravost tvá, a tvůj hřích
bude očištěn.

8. I slyšel jsem blas Pána řkoucího: Koho pošlu? a kdo
nám '* půjde? I řekl jsem: Aj já,'“ pošli mne!

9. I řekl: Jdi, a rci lidu tomu: Slyšte alvšíce, a ueroz
umějte: a vizte vidění, a nepoznávejte!'?

10. Oslepiž srdce lidu toho, a uši jeho obtéž, a oči jeho
zavří; aby snad neviděl očima svýma, a ušima svýma nesly
šel, a srdcem svým nesrozuměl, a neobrátil se, a uzdravil
bych jej.'*

11. I řekl jsem: Až dokavad Pane?'? I řekl: Dokudž ne
budou zpuštěna města a prázdna obyvatelův, a domové bez
člověka, a země ostavena bude pusta.

12. A vzdálí Hospodin lidi, a rozmnoží se, kteráž opuštěna
byla,“* u prostřed země;

13. a [zbude) v ní ještě desátý díl, a navrátí se*" a bude
na ukázku jako terebint, a jako dub, kterýž rozkládá rato

lesti své: "" símě svaté bude to, co zůstane v ní.

KAPITOLA VIL

Ustrašenému králi Achazovi elíbuje prorok osvobození; ——na pokryteckou

Jeho nedůvěra předpovídá lida narození badoncího Vykopltele = Panny ; králi

pak brozi, že průvě od Aesyrských země apustošena bude,

1. I stalo se za dní Achaza, syna Joathamova, syna Oziáše,
krále judského, že přitáhl Rasin, král syrský, a Facee, syn
Romeliášův, král israelský, k Jerusalému, bojovat proti nému:
a nemohli ho dobyti.'

'* Hebr. text: Běda mně, jižť zabynu. (Viz 2. pozn. srovo. Soude.
13, 2.

" £, j. člověk hříšný, nehodný. Nehodným se pohledu Páně býti
soudí, ač Jen poklesků rtův vinen.

'* Hebr. text: uhel řeřavý: totiž vyznamonávající moc darův Ducha
sv. k očištění, osvícení a utvrzení.

3 © j. na význam, že všecko očistění původ má z Krista, oltářem
tím předpodobněného.

* Dolož: aniž umřeš; t. j. nejen na živu zachován, nýbrž i očištěn
a posílněn budeš.

* £, j. viz 8. pozn. (srov. 1. Mojž. 1, 26.)
'* Tuť jsem!
' € Jj. žo slyšíte a slyšíte a přeconerozumlte, vidite a vídíte a přece

nie nezuáto, jest tím, že ardce vaše otnpělo, tak že co slyšíte a vidíte,
nio vás nedojímá, Jako byste slepí a blaší byli.

'* t, j. mluv sl mn co mluv, ničehož neprospěješ; sotva pohledne
k tobě a olova tvého uslyší a srdcem se pohne k polepšení, abych
opět uzdravil jej.

'9 £.j. zaslepení tuto trvatl bude? Jakkoliv přísnosti Půně ne brozí,
přec v ni pevně věř.

20 © j. rozmnoží 60 zpuštění až do úplného vyhubení obyvatelstva
mnobých měst.

2 t.j. k prvnější nepravosti.
T?Dle hobr.: a bade zpustošena jako terebint a jako dub, z

po osekání nezbývá leč peň Vyploční toho doslovnědokazojí nůprvní a drnhě války židovské. Co po ní Jerusaláma Ti
v zemi z národu zůstalo, to když se Židé opět bouřili za Hadriana
dokona vypleněno a na všecky světa strany rozmeceno bylo.

KAPITOLA VII.

t Čti o tom 4. Král 16, 5. a 2. Paral. 26.

old
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2. I vzkázali domu“ Davidovu, řkouce: Odpočinula Syria
na Efraimovi:* i pohnulo se srdce jeho,“ i srdce lidu jeho,
jako se pohybují stromové v lege od větru.

3. I řekl Hospodin k Isaiášovi: Vvjdi vstříc Achazovi ty,
a kterýž ostaven jest Jasub,* syn tvůj, až na konec vodovodu
rybníka hořejšího na cestě pole valchářova.“

4. A díš k němu: Viz, abys mlčel: neboj se a srdce tvé
nestrachuj se dvou ostatkův hlavní těch doutnajících." hněvu
prchlívého Rasina, krále syrského, a syna Romeliášova:

6. proto že v radu vešla proti tobě Syria k zlému a Efraim

a s Romeliášův,řkouce:6. „Vstapme proti Jaudovi“ a vzbuďme ho. a odtrhněme
jej k sobě,“ a ustanovme krále u prostřed ného, svna Tabee
lova."

7. Totoť praví Pán Bůh: Nestaneť se, a nebude toho;
8. nýbrž blava asyrské země Damašek, a hlava Damašku

Rasin:;'© a ještě pět a šedesáte let, a přestane Efraim býti
národem:!'

9. a hlava Efraimova Samaří, a hlava Samaří syn Romeli
úšův.'* Jestliže neuvěříte, neostanete.'*

10. I přidal Hospodin mluviti k Achazovi, řka:
11. Požádej si znamení od Hospodina Boha svého v hlubo

kosti podzemní anebo na výsosti vzhůru.
12. I řekl Achaz: Nebudu žádati, a nebudu pokoušeti

Hospodina. '*
13. I řekl: '* Slyšte tely, dome Davidův: '“ Zdali jest vám

málo, obtížnými býti '* lidem, že obtížní jste i Bohu mému?
14 Protož sám Pán dá vám znamení: Aj, panna '“ počne

a porodí syna, a nazváno bude jméno jeho Emmanuel.'"
15. Máslo a med jístí bude, aby uměl zavrci zlé. a vyvoliti

dobré.*©

%£ J. králi a dvořeninům Jeho.
* © J. spojila se Syrle proti tobě s Efralmem; anebo: položili se

Syrští v království lsraolském.
* tj Achazovo; neboť byl ve válce předešlé velmi oslábl, proto

také proroctví to a zachování jebo pravým zázrakem.
St j.ty sayn tvůj , Jenž se vykládá: „Ostatek navrátí

ne.“ Tak nazván. aby v tom jménu proroetví o zajetí lidu judského
a navrácení ostatkův zavříno bylo. Níže 10, 21.

* t. j. kdeáto valcháři sukně, v rybníku dotčeném močené, snšili a
valchovali, nebo staří nosívali sukně dloubé z pouhé nebsrvené vlny
bilé, a ty často práti se musily. (Víz Marek 9, 2.)

* tj. těch dvou králů; ti rozpálivše se bněrem. budou nedlouho
hořetí, aniž proti tobě co provedou; blízka jest totiž zhouba obou.

* Hebr.: oblehněme a rozdělme sl to.

* Ten salou)vlastněTab-Rimon,B dobrý Rilmon;z pochlebenetví všaknazývali jej Tab-El. dobrým Bohem
'6 £. J Rasin zůstane jen današekým králem a nedovede toho, aby

byl králem Jndským.
*' £ j. zrušením království israelského 2 odvedením lidu do zajetí

aaeyrského Salmenasearem,a Asarhaddonem (4. Král 17, 6, 1., Eadr. 4, 2.,
" Rozuměj taktéž jako 8.
'* € j i vy, neuvěříte li Bohu, tentýž osnd a Jernelem míti budete;

nebo: „Když nevěřite, tedy dále ráčí Bůb mloviti k Achazovl:"
'* 4. j. brdě, povržlivě a pokryteeky odpovídá, spoldhaje na krále

asyrského (4. Král. 16, 7.), nechtě doufati v Boha, předatíraje zápověď
toho dle 6. Mojž. 6, 16.

'* £ j. prorok.
'* nejmennje krále jménem, mině i dvořeníny jeho, | jemu předati

raje nevěrrosť jeho proti viře praotce Davida.
" © J. neposlonchati nás prorokův, nýbrž i vzdorovati Bobu — mému,

praví náhle, poněvadž oni v něj nevěřili.
'* £ j. ta panna neposkvrněná, již v duchu patřím.
'9£ j. „s námi Bůh-; jméno, věe sama předpodobňající, že totiž

početim a narozením syna tobo „Bůh sám s námi“ bude. Tak bylo
před půl tisícem let tajemství vtělení Syna Božího zvěstováno. (Mat.

2.)
1 £ j. užívati bude pokrmu dětského, jakkoliv | v tomto věku dět

ském bude míti moudrosf úplnou zavrhovatí zlé, volíti dobré: „nebo
dětství tělesnosti lidské nebylo na njma moudrosti Božské.“ (Sv.Jarolim.)

4
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16. Nebo prve, než bude uměti pachole to zavrci zlé a vy
voliti dobré. zpuštěna bude země,“**kterouž ty v ošklivosti
máš pro dva krále její."*

17. Na tebe a na lid tvůj, i na dům otce tvého přivede
Hospodin dny králem assvrským,“* jakýchž nebylo ode dnův
odtržení Efraima od Judy.

18. I stane se v ten den: pošepce *“Hospodin mouše, kteráž
jest na konci řek egyptských. a včele, kteráž jest v zemi
assyrské.**

19. I přijdou, a položí se všickni na potocích údolních,
a v jeskyních skalních, i na všech chrastinách, i ve všech
děrách.

20. V ten den oholí Pán břitvou najatou *“ skrze ty, kteříž
jsou za řekou,“" skrze krále assyrského, hlavu a chlupy no
hou i bradu všecku.“*

21. A stane se v ten den: chovati bude člověk krávu a
dvě ovce.

22. a pro hojnost mléka jísti bude máslo: máslo zajisté
a med jísti bude každý, kdožkoli zanechán bude u prostřed
země."*

23. I stane se v ten den: všeliké místo, v němž jest tisíc
vinných kmenů za tisíc stříbrných, trním a hložím bude.**

24. Se střelami a lučištěmi vcházeti tam budou: hloží za

jisté a trnf bude po vší zemi.*!
25. A všecky hory, kteréž motykou kopány bývají, budou

beze strachu, aby tam nepřišlo trní a hloží:** i bude všecko
astvištěm volů, k pošlapání dobytka.

KAPITOLA VIII.

Předpovidá vyvrácení království vyrského a lernelského, potrestání země judské
za Jeji pronerěru; ——oči, še marné jest všeliké aellování lidské proti lidu,
s hterýmě Jest Báb; — napomíná, Hohs se Jediné drleti a bátí; — a tajemně

předpovidá hroznou zaslepenoct a náhubu lidu Židovského,

1. I řekl Hospodin ke mně: Vezmi si knihu velikou, a
napiš na ni písmem lidským: * Rychle loupeže strhni, spěšně
beř kořisť.*

2. [ vzal jsem sobě svědky“ věrné Uriáše, kněze, a Za
cbariáše, syna Barachiášova : *

1 L j. v čase, než by toto zaslíbené e dosáhlo od narození
svého toho roku, co obyčejně člověk počíná rozeznávati dobré a zlé.
tedy as 7 let, zpuštěny badou země Isrnelská I Samařská. (Viz 2. Par.
28, 16)

% £ j. kterých ty se nyní hroziš.
tt j, v jehož pomoo ty byní doufůš, budou ti dnové uvedení.
+ Viz 6, 2u pozn.
t £ j. míní nesčíslné a strašlivé vojsko Egyptských a Aseyrekých,

které Bůh ku pomstě Jandy přivolal.
16t.j. skrze Assyrské, jež sí Achas ku pomoci najel.
"© j. Enfratem.
2 ©j. království Judské dokona zpustošeno a banebně zobaveno

bude.

*9© |. po zpnatošení tomto bude veškera země téměřjednou paatvi
non, tak že to skrovné pozůstalé obyvatelstvo snadně a dobře se oživí.

"©t j. nebude žádné vinice, an! jiného hospodářství polního.
"! t. j. celá země bude velmí nejistá, tak še bez zbraně nebude lze

vyjíti pro loupežníky a divokou zvěř.
s L j. míní zahrady a vinice, které opatrně bývaly bleděny; toho

vice nebude potřebí; nedostatkem lidu všecko bude divoce porostlé a
vyděno zvěři.

KAPITOLA VIL

' © j. písmem obecným, obyčejným, kteréž by všíckní čísti mohli.
* Hebr.: Maher-Šalal, Chaš-Bas, jako by řekl: Chutě kořistil, rače

loupil. Brzo přijde zloupení na zam syrskou a fsraelskou.
3 t j. že jsem to napřed napsal a předpověděl.
* Uriáš byl nejvyšším knězem, a Zachariáš jak pravdě podobno

levitou. (4. Král. 16, 10)
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3. a přistoupil jsem k prorokyni* a počala a porodila syna.
I řekl Hospodin ke mně: Dej mu jméno: Rychle loupeže
strhuj: spěšně kořisti.“

4. Nebo prve; nežli bude uměti dítě jmenovatl otce svého
a matku svou,* odjata bude moc damašská, a kořisti samařské
před králem assvrským.“*

5. I přidal Hospodin ještě mlaviti ke mně, řka:
6. Proto, že zavrhl lid tento“ vedy Síloe,'“ kteréž jdou

tiše, a přijal raději Rasina, a syna Romeliášova:
7. protož aj! Pán uvede na ně vody řeky,'" silné a mnohé,

krále assyrského, a všecku slávu jeho; a vystoupí ze váech
tokův svých, a poteče nade všecky břehy své,

8. a půjde skrze Judu, rozvodňujíc a přelévajíc se, až
k hrdlu se muzedme. A roztažená křídla její '* naplní širo
kosť země tvé, 6 Emmanueli ! '*

9. Shromažďte se národové, a- přemožení budete; a slyšte
všecky daleké země; ozbrojujte se, a přemožení budete, pře
pašte se. a přemoženíbudete;

10. vejděte v radu, a zrušena bude: mlavte slovo, a ne
stane se:*“ neboť 8 námi Bůh!

11. Nebo toto praví Hospodin ke mně, jakož mocnou rukou
vycvičil mne,'* abych nechodil cestou lidu tohoto, řka:

12. Neříkejte: Spiknutí! nebo všécko, co mluví lid tento,
spiknutí jest: a čehož se on bojí, nebojte se, aniž se stra
chujte.

13. Hospodina. zástupův samého posvěcujte;'“ onf bázní
vaší, a on sám strachem vaším.

14. I bude vám posvěcením;'? kamenem pak urážky a
skalou pádu dvěma domům isgraelským; osidlem a pádem
obyvatelům jerusalémským.'*

S t j. k manželce svě; sv. oteoré znamenají, že | prato prorokyní
00 nazývá, že synové jeji svými jmény k budoncím událostem ukazo
vali. Sear-Jašnb, že ostatek se navrátí (víz 7, 8.) a tento Chaš-Bas, že
brzo přijde loupež, obracejíce jméno onoho na vykonpení Kristem
Pánem, tohoto na zavržení Židů. (Vis 18)

S vlz 1. pozn.

€ J. asl po půl druhém roce, nebo po drou letech.
S Dolož: vitězoslavně se ponesou; před králem se nosivala kořist

vybojovaných zemí; král ten byl Th
9 £ J. judský, Jernzalémský. Pravdě podobno, že někteří básliví a

nepokojní Židě, proti domu Davidovu se spikše (víz 9 a d.), ©oněmí
dvěma králi drželi, žádajíce sl míti za krále onoho nešnáméhosyna

kognstdím Smysl tedy: nebude ještě odjata beris od domu Davidova,ale potrestán líd nevěrný. (Výš 7, 6.)
» £. J. pod horou Slon se prýšticí, helš 60 zoamená rodina královská.

" L j. Enfratu, míní válečné tažení národův, v krajinách Eufratubytajicích.

"£ Jj. té řeky, či vojska aseyrského, kteréž se tím podobenstvímmíní.

'?*Tak nazývá zemi jndskou, proto že dítě téhož jména Jejím zna
mením a obrazem býti mělo; tím však vyznává se spolu jeho Božství,
nebof Boha považovali vlastně pánem země Judské. .

'* £. j. mlirvte al řeči,vydávejte zákony ; nejlepším vysvětlením toho
Jest: žalm 2, 1. a d., potvrzením pak dějiny časův nejnovějších.

"56. j. když u vytržení pojal a varoval mne; od 11—15. obsahuje
přímo varování před lichou bázní dvon králův (7, 1.) a nepomenoti
k důvěře v Boha; dále však jest to | proroctvím varujícím a potahuje
se k zaslíbené * Mosiáš! (v. 14. sr. Luk. 2, 34. Řím. 9, 82, 88.1.
Petr. 2, 7., 8.). Židé nazývali Pána u Piláta buřičem lidu, odpůrcem
římského císaře; knížata jejich báli ee, že ověří ld v něho a že přijdoa
Římané a vozmon Jejích zemi. Jak přovráceněsmýšleli a jak ku pádu
ce jim stal Hospodin, jehož „neposvětili“, nepřijali, nýbrž zavrbli, zvu

livše si místo něho,Barabáše! To zkusili a zkouší posud.
" £ j. bojte se á vzývejte o pozoo svatými obětmi.
"7 t j. k posvěcení; anebo: avatyní, jistým útočištěm.
" t.j domu krále israelského a judského 1 lidu jerusalémskémn

bade na zábubu, vydav je v kořisť nepřátelům jejich; což nejen v nej
bliže příštím čase na Assyraké, nýbrž | v dalším na Římany rozaměno
badiž.
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15. [ urazí se z nich přemnozí **a padnou a potříni budou,
a zaplelení a jati budou.““

16. Zavaž svědectví, zapečel -zákon mezi učenníky mými.*!
17. [ očekávati budu Hospodina, kterýž skryl tvář -svou

před domem Jakobovým, a očekávati badu ho.
18. Aj já a dítky mé,"“ kteréž mi dal Hospodin na zna

mení a na zázrak Israelovi*' od Hoapodina zástapův, kterýž
přebývá na hoře Sion.

19.9' A kdyžby řeklí k vám: Dotazujte se na věšteích a
na hadačích. kteří skřípějí ** při kouzlích svých, rcete: Zdaliž

se nebude na Bohu svém dotazovati lid. (či) místo živých
na mrtvých?

20. K zákona více a k svědectví!*© Pakli by nemluvili
podle slova toho, nebudeť jim ranního světla.“"

21. A půjde po ní [zemi), padne a lačnéti bude: a když
zlační, hněvatí se bude: a zlořečíti bude králi svému a Bohu
svému; ** a vzhůru hleděti bude.*?

22. Na zemí patřiti bude** a aj! soužení a tma, rozptýlení
o úzkosť, a mrákota stihající, a nebude moci uletěti úzkosti
své.*!

KAPITOLA IX.
Zvěstuje o avelobení národa přištim Mesiáše, o narození a důstojnosti Jeho;

a Jaký trest zastihne lid Zidovský.

1. Prvuího času“ zlehčována jest země Zubulon a země
Neftali:“ a posledně vážena jest * cesta mořská za Jordánem
Galilee pohanské.

2. Lid, kterýž chodil ve tmě, viděl světlo veliké: a bydlí
cím v krajině stínu smrti, světlo vzešlo jim.“

" L j. o ten kámen.
"* 1. j. tak zrádný, nevěrný národ židovský od tehdejšího věku až

nos.

*' € j. aby onl toliko mu rozuměli: anebo: „pro učenniíky moje “
(Vls 6, 9., 10.) Staříplšloo na dlouhých blandch, v stášky je pak avi
null, ovázalí a zapečetili; zde však ba tajemné proroctví se naráží,
Ježto lid zaslepený nepochopí a neuvěří, an! když se vyplní.

» +,J. přímo dva synové s jmény prorockým! Sear-Jašub a Maher
Řalal, Chaž, Bas (víz 7, Ba 8, 8.), pak £ učennici prorokovi, jenž vůbec
Jeho aluil.

ej. víz3.
** K učenníkům mlaví
% 4. j. zubama a všelijak ao tváříce zavřenýma rtoma z břicha mluví,

pročež | u Řekův bříchomlovel sluli. (Viz příběh Sanlův 1. Král. 28,
Z.ad)

% t. j. Božimu proroky jebo zvěstovanémm,ukazujte lidu a veďte jej.
% £ J. jitřní záře kn vzkříšení jejích k pravému světla víry a věč

ného blaba: září ton jest Kristus, jak církev sv. o velikonoční noel
pěje v „Exultet“. Věelíké vzdělání nespočivající na alovu Božím, jest
stavení na písku.

"56tm líčí zaslepenost lido zAdovakánoev nižto kine pravému králísvému a. Bohu svému, Ježiší Nazaretském
% £ j. a čokati zaslíbeného Meslále, ale nadarmo, poněvadě pravého

zavrhl: když pak nepřijde tuť na zemi...
59£ j. oddá se zoufanlivě všelikému snažení pozemskému.
% © j. věnde bude tak tištěn a prondaledován, že by el přál míti

křídel a uletěti v povětří. — Tenf stav nešťastného lidu nověrného
podnes: v bebr. ještě: „věaknezůstane temacsť nad ní, která nyní
obtěžuje ji; tim se přechází k následujícímu utěšenému proroctví; tak
vždy Bůh, když pokáral, Ihned potěší. .

KAPITOLA LX.
* t J. druhdy.
3 ©j. země obou jmenovaných kmenů těch, krajina Galile,ská, od

řeky Leontu (S) až po potok Kišon (J;, a od Jordanu a Jezera Geneza
retského (V) až k moři Středozemnímu (Z), poněvadž tam zhusta po

hané obývají, byli 1 Židé zpustlí a proto od Jiogeh soukmenovcův
opovržení 00 nečístí.

2 © j. tam bydlel, učil a divy člnil Mesláš, z toho lidu i z části
učenníky své zvolil.

* £ j. těm, kteři nejhlonubějí pohřížení byli v nevědomosti a nepra
vostl, vzešlo světlo nové vírou Kristovou (Mat. 4, 16.), osvěcující kaž
dého člověka přicházejícího na svět. (Jan. 1, 9.)

s
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krytci a nešlechetní, a všeliká ústa mluvíbláznovství.** Ve
všem tom neodvrátila se prchlivost jeho, nýbrž i dále ruka
jeho vztažena.

18. Neboť roznícena jest jako oheň bezbožnosť, bodláčí a
trní zžíře:** a zapálí se v houští lesa, a povalí se dým hrdě
vzhůru.

19. V bněvu Hospodina zástupův zkormoutí se země, a
bude lid takměř pokrmem ohně: člověk bratra svého ne
ušetří.

20. I uchýlí se“? na pravicí a lačněti bude; a bude jísti
na levici, a nebude nasycen: jedenkaždý maso ramene svého““
žráti bude, Manasses Efraima, a Eíraim Manassesa, a oba
spolu proti Judovi.*

21. Ve všem tom neodvrátila se prchlivosť jeho, ale ještě
ruka jeho vztažena.

3. Rozmnožil jsi národ, a nezvelebil jsi radosti.“ Veseliti
se budou před tebou, jako kteří se veselí ve žni, jako ple
sají zvítězitelé, uchvátivše loupež, když dělí kořisti.

4. Nebo jho břemene jeho, a prut ramene jeho, a berlu
nutitele jeho přemohl jsi jako druhdy Madianakých.“

č. Nebo všeliká násilná loupež s hlukem, a roucho zbro
cené krví bude spáleno a pokrmem ohně.*

6. Nebo Maličký* narodil se nám, a Syn dán jest nám, a
učiněno jest knížetství na rameni jeho: a nazváno bude jméno
jeho Podivný, Rádce, Bůh, Silný, Otec budoucího věku, Kníže
pokoje.*

7. Rozmnoženo bude panování jeho, « pokoje nebude konce:
na stolicí Davidově, a na království jeho eedětí bude, aby
utvrdil je, a upevnil soudem a spravedlností © od tohoto času
až na věky: horlivost Hospodina zástupův učiní to.''

8. Slovo '* poslal Pán Jakobovi a padlo na Israele.'*
9. I zvít'“ veškeren lid Efraimův, a obyvatelé samařští,

v pýše a ve vysokomyslnosti říkající :
10. Padly cihly, ale čtverobranným kamením stavěti bu

deme; plané fíky podfali, a cedry zasázíme.'*
11. I pozdvihne Hospodin nepřátel Rasinových nad něj, a

nepřátely jeho hlukem sežene:
12. Syrské od východu, a Filistýnaké od západu: i pohltí

leraele plným hrdlem. Ve všem tom neodvrátila se prchlivosť
jeho; nýbrž ještě ruka jeho vztažena:

13. a lid nenavrátil se k tomu, jenž jej tepe, a Hospodina
zástupův nehledalí.

14. I odetne Hospodin od Israele hlavu i ocas; '“ nakloňují
cího se,'7 a na uzdě držícího týmž dnem.

15. Stařec a poctivý, onť jest hlava; a prorok, kterýž učí
lží, ont jest ocas.'*

16. I budou, kteří blashoslaví lid ten, svádíce,'* i kteří se
blahoslaví, svržení:

17. pročež z mládencův jeho nepotěší se Pán“ a nad
sirotky jeho a vdovamí nesmiluje se; nebo všickní jsou po

KAPITOLA X.
Kůárůsoudce, kteří utlačuji chudé vdovy a alrotky, hlásá bídu proti králi nseyr

skému a potrestání pýchy jeho, alibuje, že nazabyne Jid docela, Jestli se k Bohu

obrátí, Jičí tažení a porážku Aesyrskýeh.

1. Běda těm! kteří ustanovují práva nepravá:*“ a píšíce
nespravedlnost jsou napsali:

2. aby potlačili v soudu chudé, a násilí činili rozepři po
nížených lídu mého; aby byly vdovy kořistí jejich, a sirotky
aby oloupili.

3. Což učiníte v den navštívení a bídy z daleka přickázející ?
Ke komu se utečete o pomoc? a kde zanecháte alávy své,“

4 abyste nebyli sklonění pod okovy, a se zbitými abyste
nepadli? Ve všem tom neodvrátila se prchlivosť jeho, ale
ještě ruka jeho vztažena.

5. Běda Aesurovil metla prchlivosti mé a hůl on jest:
v ruce jejich hněv můj.

6. Na národ lativý* pošlu jej, a proti lidu prchlivosti mé
rozkáži mu, aby vzal loupeže, a nabral kořisti, a položil jej
v pošlapání jako bláto ulic.“

7. Ale on nebude se tak domnívatí, a srdce jeho nebude
tak smýšleti:* ale k potření bude srdce jeho, a na záhubu
národův mnohých.

8. Neboť dí:

9. Zdaliž nejsou knížata má i králové?“ Zdaliž ne jako

* tj. Ježto prve velml utištěn byl; ale jinak bodonecněbude; neboť...
* Viz Soudce,7.; ale blavné rozuměj o nutiteli a akrutníkn duchov

ním, kterýž lid ten v porobě hříchu držel a násilnou nohou šlapal, a
Jejš Božský vůdce, Gedeonem předpodobněný skrovníčkým zástnpem
učenníků svých přemohl; tenť důvod radosti lidu toho.

" £ j. všeliká zbraň za své vesme obuěm lásky, jenž přijde v čístá
srdce učenníkův Vykupitele světa. (Ž. 67, 19. Ef. 4, 8)

* £. j. dítě, pacholík. 2 £ j. hanebnosí všelikého druhu, nejen vnitřní nepravosí, nýbrž
* To se dle sv. otcův a sv.cirkve zřejmě vykládá o Kristu; an po- i zevnitřní ohavnosť v sobě obsahující. chvastajíce se | hříchy svými.

divný jest v narození, rádcem v kazatolském úřadě, Bohem ve svých " 4. j 1 k nejatžšímu lidu proníkne nepravoeť,jakož oheň stromoví
skotcich, silným v utrpení, otcem věčnosti skrze své vzkříšení, kníže- lesa do kořen
tera pokoje pro věčnou blaženost. (Sv. Bernard.) i i 2 t.j. zuřivý lid ažíře vše co divá zvěř.

'* 4 j. aby Mši Davidova něinil říší duchovní, v niž by sond a "' ©J. bratra, nejbližšího
opravedinoaf vládly bez ustání. (Mar. 16. 18.) 25 tim hrůzu občanské války a domácí booře líčí, kdežto občan proti

" £ J. pro oslavení Boží a spomožení lidu svému ještě to všecko občanu, bratr proti bratru, krov proti vlastní krvi brojí, jakož v roz
způsobí; a tak nadšené oko prorokovo zalétě n věčnou blaženost a ličných dobách všeliký národ a vlasť zakueiii.

v stánce!věčného pokoje slovo ntěšeného proroobví zavzoivá.') ©j. toto nově vyřčení, proroctví pra
" Jakobem a leraelem rozuměj desate Pokolení lida israelského:

proti tomu svlášť toto prorootví čeli; jde až 10, 4.
> £. ). trestán bude, pozná pravdu slova toho.

- '* To jest příslovněřečeno: amyal: jak my si škodu samí nahradíme ;
misto cibeloých domů nastavíme kamenných, místo planých fiků nasi
zíme cedrové.

1 £ j. vznešené | prostě.
"" 4 J. otroka, po jehož hřbetě na koně vatupovali; bebr.: „palmu

i tři“
'* £ j. pokrytec, který jinak uší a jinak činí, jest ni čemný, prázdný.
" Hobr.: „vůdcové lídu toho budou svůdei, a tak, kdo vedeni (jimi)

budou, zabynou “
% t.j. s neušetřijich.

KAPITOLA X.

' £. j. žádosti po jmění cisím zákony nepravé dávají; nespravedinosť
vzocšených protl chudým a opuštěným páchaná vyvolává vědy pomstu
nebes. (Vis č, 8.)

3 tj. kam se podijeto so vší slávou a důstojností svou? Ta neuchrání vás,

>L j. pokrytecký, „podobnosťctností mající, ale ctnost sapirajicí ;“
rozuměj israelský, potom 1 Judský.

*t Jj. aby porasii, pošlapal, zahubll jej, až by se více nesotavil.
Jakož to na Israslských vykonáno Senacheribem, na Judských Nabucho
donosorem.

5 ©.j. še by byl toliko nástrojem Božím ku potrestůni národův.

*t j. dvořeníny mo!imljson králové, Já tody králem králův, králem

II.-17
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23. Dokonání zajisté i ukrácení Pán Bůh zástupův učiní
u prostřed vší země.“!

24. Protož toto praví Pán Bůh zástopův: Neboj se, lide
můj, obyvateli Slonský! Assura: pratem bíti bude tebe, a
holí svou napřáhne na tebe jako drabdy Egypt.

25. Nebo ještě málo a maličko, a vykoná se hněv a prchli
vost na nešlechetnosti jejich.**

26. A vzbudí na něj Hospodin zástupův bič jako v po
rážce Madianských na skále Horeb, a hůl svou nad mořem
vzdvihne ji jako na Egypt.“*

27. I bude v ten den: že odjato bude břímě jeho s ramene
tvého, a jho jeho a šíje tvé,"“ a shnije jho samým olejem.“*

28. Přitáhne*“ do Ajathu, přejde do Magron: u Machmas
složí nádobí svá.*?

29. Přešli během: ** „Gabá, odpočinek náš!“ ustrnula Ráma,
Gabaath Saulovo prchlo."? ©

Charkamis, tak i Kalano: a jako Arfad, tak Emath? Zdaliž
ne jako Damašk, tak i Samaří?

10. Jakož se zmocnila ruka má království modloslažbe :
tak se zmocní i obrazův jejích z Jerusaléma a z Samaří.

11. Jakož jsem učinil Samaří a modlám jeho, zdalíž tak
neučiním Jerusalému a obrazům jeho?*

12. I budet: až dokoná Pán všecky skutky své na hoře
Sionu a v Jerusalémě, navštívím [df Pán] ovoce“ vysoko
inyslného srdce krále assyrského, a slávu nádherných očí
jeho.

13. Neboť řekl: „Silou ruky své učinil jsem a moudrostí
svou vymyslil a odjal jsem meze. národův,“ a knížata jejich
zloupil jsem, a strhl jsem jak mocný '“ ty. kteříž vysoko
seděli.

14. A nalezla jako hnízdo '* raka má sílu národův: a jako
se abírají vejce opuštěná, tak všecku zemi já sebral: | nebyl,
kdo by pérem hnul, aneb otevřel úst a zasiptěl.“ '* 30. Řelici hlasem svým dcero Gallimova,** pozoruj Laiso,*!

15. Bude-li pak sekera se chlubiti protí tomu, kdo jí seká? ! ubohá Anathot.“*
anebo pozdvihne-liž se pila proti tomu, kdo ji tahá? Jako 31. Vvetěhovalo se Melemena: obvvatelé Gabima pokdyžbysepozdvíhlprutprotitomu,kdojejzdvihá,avy-POVAl| silůtesel
výšila se hůl, anať pouze dřevojest.'* ny 32. Ještě den jest, aby se v Nobe stálo: potřásati bude

16. Protož pošle panovník Hospodin zástupfiv na tučné rukou svou na horu dcery sionské, na pahrbek jerusalemský.
jeho vyzáblost:'“ a pod slávou jeho hořeti bude náhle zapá- 33. Aj, Panovník Hospodin zástupův rozlomí láhvičku
lený požár ohně.'* v strachu “? a vysoce vzrostlí podsekáni. vznešení pokoření

17. I bude světlo Israelovo v ohní, a Svatý jeho v pla- budou.

meni: '“ a zapáleno a sežráno bude trní jeho i bodláčí v jedeu 34. A houštiny lesu podvráceny budou železem: a Liban
den.'* 5 výsostmi padne.*t

18. A sláva lesu jeho, i karmélu jeho, od duše až do téla
strávena bude; a on bude strachem utíkati.

19. A ostatkové dříví lesa jeho pro nemnohosť zečteni
budou,'* a díté popíše je.

20. [ bude v ten den: nebude ostatek Israele, a kdož utekli
z domu Jakobova, dále zpoléhatí na toho, kdož je tepe:'?
ale zpoléhati bude na Hospodina, Svatého israelského opravdu.

21. Ostatkové obrátí se, ostatkové, pravím. Jakobovi k Bohu
silnému.

22. Nebo byť bylo lidu tvého Israeli jako písku mořského, M i , .ostatkovéobrátísezněho:dokonáníokrácenérozhojnísprá— NNJMvanněko onodychPmnoho“
vedlnost.** 1 21Konec vezme hněv můj na Jadu. a obrátí au na Assyreké.

» Dle hebr. táž: „odklidí jej jako Egypt", Jejš v rudém moři utopil.
3 ©j. sproštěn budeš krnté vlády jeho.
%3pro blaho a radosťf zapomeneš ns utrpené utiskání. Věak hebr.:

„zlomeno bude jho tučnosti,“ t bujnosti, jako tučná činívají zvířate.
te © j. Senacberib; dále se popisuje Jeho tažení.
**£ j. válečné potřeby, zavazadla nechávala se před bitvou pozadu

KAPITOLA XI
Předpovidů o příští Meslášově, o Bošských Jeho vlastnostech, o Liaženosti

království jeho, o obrácení se pohanův k Pánu, I zástatkův Židů, a to pMěl
něním blshověstův Jeho vykoupení,

1.' I vyjde prut z kořene Jesse, a květ z kořene jeho vv
stoupí.“ .

2. A odpočine“ na něm duch Hospodinův; duch moudrosti
a rozumu, duch rady a síly, duch umění a nábožnosti,

*9—11. Jako přemohla ruka má ons twocná města a království,
Jimž všecky jejich modly nepomohly: tak se jistě zmocní I Jernsaléma,
Jemuž jeho jedou jediný Bůh tím méně pomůže. Tou rouhavou řečí
dokazuje I tuposť svou, míse v jedno modly e pravým Bobem, i pýchn,
vznášeje se nad tohoto krále nebes | země.

* © Jj. skutky, potrestám pýchu a rouhání Jeho.
* © j. podmanil jsem sl Je a v jedno veliké královatví spojil.
'* £ j. jako rek, nebo | jako Bůb.
't' £ Jj.tak snadno jako ptáčate sc vybírají, já st vybral mocné ná

pud stráží.
“ Jinak: přes hory, Fkonce: —
* ©j. obyvatelé toho města dali se strachrm v útěk.
se ©.j. úpějte obyvatelé města Gallim (v pokolení Benjamin).
8 £ j. město na konci země zaslíbené.
» t j. náramně utrpiš vojskem tím.
32hobr.: rozlomi ratolesť, větev vší silou.
* 89-84. t J. Bůh je po vítězném taženíjejich strachem tak snadno

potře, jako se lihvíčka roztluče; a tak Jejloh pýcha pokořena bude,
Jako když blesk stromoví oklestí a vysoké cedry kácí.

KAPITOLA XL

* K tomu, co maličko (8, 4.) vypiniti se mělo, připojuje prorok upět
ntěšenou věstbu o příští a blažené říši Meslášově ; pyáná říše nsovrská

'* £. J. v tom náhlém zničení ukdše se národu lsraelskému moo0Boží, zahyne, pokorně však království Meslišovo libě zkvetne, slavně potrvá.
kterýž to tak skvěle způsobil, jsko mocný požár za tmy noční. : * Jak židovští tak | křesťanštívykladatelé Písma sv. vesměs to misto

'* ©j. hrdé jeho a hříšné vojsko, ač je na pohled jako les a hustů p o Meslášovi vyklšdají, en se ze naniklóho téměřkmene Davidova (Jeste)
zahrada, se vší slávou svou za své vezme docela. (V. 18.) : naroditi měl. (Řím. 15, 19. Skutk. 14, 93); dí pak z kořene Jesse a

'* t. j. malý počet bude Assyrských od porážky pozůstalých. nikoliv Davidova, aby snad se nedomnívalo, že královským tím jménetm
© t.j. na Aesyrského, od něhož prve pomoci hledali, nyní však dodá se mu teprve slávy.

shuben! býti měli. 3 Tim ustavičnou přítomnosť a společnosf Ducha sv. znamená: a De
20£ j. ostalkoré tito po zhoubě tím znamonítější budou svou spra- mohlo býti jinak u toho, kterýž najen spolupůsobením Ducha sv. v ži

vediností. Dle lat. též: „skonška ukrácená“ a d.; dle bebr.: „shodba votě neposkvrněném se počal, nýbrž | od věčnosti „Jeden jest s Oteem
úplná“ a d. i týmž Dochom sv.", Jak sv. olrkev v modlitbách svých vyznává.

rody.
te £ j. tak bylo všecko postrašeno a pokořeno, že se žádný avi ne

hnal, an! nocekl. :
"3 £, j. slabosťf, ba ničemnosť člověka i sebe moonějšího jest proti

moci Boží jako nostatočnoaťvšelikého mrtvého nástroje: jen silou vlád
noucí ruky jeden i druhý k něčemu.

'* £ j. mor ns Assyrské. (4. Král. 19, 85.)
'**£ J. a pohobí úpravné a slavné jeho vojsko, co daleko široko

sžírající oheň.

nnz va E)
n
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3. a naplní jej duch bázně Hospodinovy. Ne podle vidění
očí bude souditi ani podle slyšení uší trestati:

4. nýbrž v spravedlnosti souditi bude chudé. a trestati
v pravosti pro tiché země:“* a bíti bude zemí pratem úst
avých,* a duchem rtů svých zabije bezbožného.

č. I bude spravedlnost“ pasem bedr jeho: a víra“ opásá
ním ledví jeho.

6.“ Bydliti bude vlk s beránkem: a rys s kozlátkem bude
ležeti: tele a lev a ovce spolu budou přebývati, a malé pacho
látko poháněti je bude.

7. Tele a medvěd [spolu] pásti se budou: spolu odpočívati
budou mladé jejích: i lev jako vůl jísti bude plevy.

8. A pohrávati si bude dítě od prsův nad děrou slepejse:
a do jeskyné baziliškovy sáhne rukou ten, kterýž odstaven
bude.

9. Nebudou Šškoditi ani zabíjeti na vší hoře -svaté mé:
proto že naplněna jest země známostí Hospodina, jsko vody
propast mořskou přikrývající.

10. V ten den bude kořen Jesse“ státi na znamení náro

dům, jemu pohané modliti se budou, a bude hrob jeho slavný.
11.'“ A bude v ten den: přičiní Pán podruhé ruku svou,

aby vládl ostatkem lidu svého, kterýž zanechán bude od
Assyrských, a od Egypta, a od Fetros, a od země mouře
ninské, a od Elam, a od Sennaar, a od Emath, a od ostrovů
mořských.

12. A vyzdvíhne znamení avé v národech, a shromáždí roz
prchlé israelské; a rozptýlené Judské sbéře ode čtyr stran
země. ,

18.'' A odstraněno bude horlení Efraimovo, a nepřátelé
Judovi zahynou: Efraim nebude nenáviděti Judy, a Juda ne
bude bojovati proti Efraimnovi.

14. A vletí na ramena Filistýnských přes moře, spolu lou

* ©j. nebude na oko dle osoby eouditi, nýbrž spravedlivě a pro za
stání obudých bade trestati křivditele jejích.

* t j. mocným slovem svým.
* ©j. přísná nostrannosť v odměňování dobrým a potrestání zlých.
* © j. povné splnění tobo, co alíbil; obé bude s ním tuk spojeno,

jako bývá pás okolo šatu, i ozdobou bade jemu, jsko tento oděvu.
* 6—9. Liší utěšený stav říše Mesiášovy. Účinek spravedinosti Jest

mír a pokoj; když se tedy spravedlnost Moslišova na zemí uvede a
rozšíří, panovati bude s ni takový pokoj. že i ty nejodpornější vášně
a nepravostí mezi lidem pomínov, tak jako by nejprotivnější sobě zví
fata přirozenou divokosf svou odložila. Jednotlivci I celí národové,
prve loupožení a vraždění uvyklí, slovem Jeho tknatí jsouce, skrotnou,
jako by se Irové, medvádí a vlol v tiché, trpělivé beránky proměnili;
1 podrobí se vodení mužů s nevinnosti i sprostnosf dětskon spojajících.
Tato epravedinoef a svatosť zdaž nepanovala drabně věkův mezi kře
sťfanya „neobpovíla okresu země?“ — a zdaž nepanuje v srdcích, mra
vích a Jednání těch, kteří v pravdě jeho jeou? a že nepanuje veskrs,
což příčinou než zanedbání, zprotivování se „spravedlnosti Jeho“
u jednotlivců, obcí i národů? —

» £ j. tentýž o němž v. 1. — saslíboný Mesliš.
'6 ji—12. Pod vítězným znamením svým shromáždí Mesiáš nejen

něrody, nýbrž i rozptýlené ostatky národa židovského, ode čtyř stran
země, po všelikých jich utiskovatelích. Toť lze roznměti
než o času, kdežto národ na vše strany rozptýlen byl.

" 18—16. V Hži Mesiášově přestane rozdíl mezi zvláštními kmeny
a královstvími, „mezi Židem a Řekem“; u pravé vířejsmo všichni sy
nové Boží av Proto I! Kristus zvolil učenníky své
k s Israelských Galílejčanů, i z Judských. Ti všichni pozrednou se a
ze středu spasení svěra, s na vše strany 608rozšíří a
národy prve nepřátelské (Filistinské, Idumejská, Moabské, Amonské
příkladem tuto jmenuje) co kořisť duchovní božskému králi svému zí
skaji. On též mocnou rukou svou přispěje jim a odetraní vše, co by
národu Jeho navrácení se k Němu překážeti mohlo. (Jazyk mořejest
zátoka moře rudébo; řeka jest Eufrat) Tak sjednoceni zapěji pak
všickní národové vesměs tento chvalozpěv:

ze Má
a M
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piti budou národy východní: Idumea a Moabsko uchopí rukou
svou přikázání a synové Ammon poslašní budou.

15. I promění Hospodin jazyk moře egyptského v poušť a
zdvihne ruku svou nad řekou mocným duchem svým: a roz
razí ji na sedm potokův, tak aby ji přešli obutí.

16. I bude cesta ostatníma lidu mému, kterýž zanechán
bude od Assyrských: jako byla Israelovi v ten den, když vy
cházel z země egyptské.

KAPITOLA XIL
Chvulozpěv Jida vykonpeného.

1. I díš v ten den: Velebíti budu tebe, Hospodine! proto
že jsi se hněval na mne;' odvrácena jest prchlivosť tvá:
i potěšil jsi mne.

2. Aj, Bůh spasitel můj, doufanlivě jednati budu, a ne
budu se báti: nebo síla má a chvála má Hospodin, a učiněn
jest mi k spasení.

8. Vážiti budete vody s radostí z řídel spasitelových:*
4. a řeknete v ten den: Zvelebujte Hospodina a vzývejte

jméno jeho: známé čiňte mezi lidmi nálezky jeho: pomněte,
že vyvýšené jest jméno jeho.

5. Zpívejte Hospodinu, neboť veleslavně učinil: zvěstajte
to po vší zemi.

6.. Plesej a chválu vzdávej, příbytku sionský: nebo veliký
jest u prostřed tebe Svatý israelský,

KAPITOLA XIII.

Zvěstuje a líčí záhubu království a města Babylonského, Ze skaženo má býti

na věky jako Sodoma a Gomora od Medských a Porských.

1. Břímě Babylona,' kteréž viděl Isaláš, syn Amosův.
2. Na hoře mrákotné vztyčte korouhev, povyšte hlasu,

zdvihněte ruku, a nechť vejdou do bran vůdcové.
3. Já jaem přikázal poavěceným svým,“ a povolal jsem sil

ných svých v hněvu svém, plesajících v slávě mé.*
4. Hlas množství na horách jako národův mnohých: hlas

zvuku králův a kmenův shromážděných: Hospodin zástupův
přikázal vojsku bojovnému,

5. přicházejícím ze země daleké, od končin nebes.“ Hospodin
a nádoby prchlivosti jeho, aby zhubil všecku zemi!*

KAPITOLA XII

* t J. jakkoliv jel se bněval ne mne. Sv. cirkev vysvětlí ti myšlésku
tuto; pějeť ona o velikonoci: „Ó přešťastně vína, kteráž takového a
tak volikého zasloužila míti Vykupitele.“+Hebr.„zstudnictohospasení“; t.j.pošívatibudetebojnědobro
diní Božích, kteráž vám z vykoupení Jeho půjdou, jako prameny z ži
vých zřídel. Každý věrný křesťan ví, jaká jsou ta zřídla šívotu; prýštiť
se ona přímo ze ardce Páně a dělí v sedmero pramenů svátosti jeho.

KAPITOLA XIIL

* © J. proroctví těžké nehody předpovidající; těžké i proroku věští
cínu i lidu slyšícímu, | těm zvlášť,jichž se týkalo. Jak obyčejně 5tuto

eré HM

pak | nadšeným okom svým k poslední hrozné době světa tohotohledí.
* © j. Mědakým a Perským, k tomu ode mne zvoleným.
3 t j. k vykonání hněvu mého, k dobytí Babylona, což oní radostně

k elávě mé nčiní; starší posvátnými obřady, obětmi vypovídali, chystali,
počinalí války své.

* t. j. odtnd, kdežto na pohled se zdá, jako by nebesa na borách
spočívala.

5 © J. zemi babylonskou: a tak dále o též a lidu jejím rozuměj.PaA3
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6. Kvělte, nebo blízkojest den Hospodinův:jako zpuštění* KAPITOLA XIV.

od a přijde. Proroctví o vysvobození Židů z babylonského zajetí, — o vyhlazení království

7. Protož všeliké race oslábnou, a všeliké srdce člověka babylonského,s o ahonběAesyrských| Pilistinských.
zchřadne,

8. a potříno bude. Svírání a bolesti budou je držeti: jako
ku porodu pracující bolest mít budou: jedenkaždý na bliž
ního svého ustrne, tváře planoucí obličejové jejích.*

9. Aj den Hospodinův přijde, ukrutný a plný rozbněvání
a hněvu a prchlivosti, aby položil zemí v poušť a hříšníky .
její vyhladil z ní.

10. Nebo hvězdy nebeské a blesk jejich nerozprostrou
světla svého: zatmí ae slunce u východu svém, a měsíc ne
zastkví se světlem svým.“

11. I navštívím zlobu okresu země a na bezbožných ne
pravost jejich, a konec učiním pýše nevěřících, a hrdost
silných ponížím.

12. Dražší? bude muž nad zlato. a člověk nad čisté, ryzí
zlato.

13. K tomunebe zbouřím: a pohne se země z místa svého
nad rozhněváním Hospodina zástupův, a nade dnem hněvu
prchlivosti jeho.

14. I budeť"* jako zrna zplašená a jako ovce: a nebude,
kdo by shromáždil: jedenkaždý k lidu svému se obrátí, a každý
do země avé utíkati bude.

15. Každý, kdož by tu nalezen byl, zabit bude: a každý,
kdo se nahodí, padne mečem.

16. Dítky jejich budou před očima jejich rozráženy, do
mové jejich vylonpeni, a manželky jejích zprzněny.''

17. Aj! já vzbudím proti nim Médské, kteříž ani na stříbro
dbáti, aniž zlata chtítí budou;

18. nýbrž střelami pobíjí maličké a nad životy kojícími
neslitojí se, a synův neušetří oko jejich.

19. I budeť Babylon, onen slavný v královstvích, vznešená
pýcha Chaldejských, jako když podvrátil Hospodin Sodomu
a Gomorru.

20. Nebudeť v něm bydleno až do konce, a nebude založen
až do pokolení a pokolení: aniž rozbije tam stanův Arab.
aniž pastýři odpočívatí budou tam.

21. Ale bude tam lítá zvéř odpočívati, a naplnění budou
domové jejich draky: a pštrosové tam bydlitř a chlupáči '“
skákati budou:

22. a ozývati se tam budou sovy v domích jeho, a oche
chule na hradích rozkošných.'*

1. Blízko jest," že přijde čas jeho, a dnové jeho prodlé
vati nebudou. Nebo slituje se Hospodin nad Jakobem a vyvolí
Israele a dopřeje jím odpočinouti v zemi jejich: připojí se
příchozí k nim a přidrží se domu Jakobova.*

2. I ujmou se jich národové a přivedou je na místo jejich :*
a bude je míti dům israelský v zemi Hospodinově za služeb
níky a za děvky: a budou jímati ty, kteříž je prve zjímali,
a podmaní násilníky své.“

3. I bude v ten den, až odpočinutí dá tobě Bůh od ne
snáze tvé a od potlačení tvého a od služby tvrdé, kterouž jsi
prve sloužil:

4. vezméš přísloví toto* proti králi babylonskému, a díš:
„Aj, (jak) za avé vzal utiskovatel! za své vzala daů!

5. Potřel Hospodin hůl bezbožných, prut panujících,
6. jenž mrskal lidi v hněvivosti ranou nezhojítelnou; pod

maňoval v prchlivosti národy, pronásledoval ukrutně.
7. Upokojíla se a umlkla všecka země; zradovala se a

zplesala:
8. i jedloví-veselilo Benad tebou, I cedroví libánské, [řkonc):

„Od té doby,co jsi uanul, nevystoupí, kdo by nás podtínal.“
9. „Peklo zespod zbouřilo se vstříc příští tvému, vzbudilo

tobě obry.“ Všecka knížata země vstala ze stolic svých, všecka
knížata národův.

10. Všickni odpovídají a dějí tobě: „I ty jsi raněn, jako
i my: nám podobný učiněn jsi.

11. „Stržena jest do pekel pýcha tvá, spadla mrtvola tvá:*
podestlán ti bude mol, a přikrytí tvé budou červové.
- 12. Jak jsi spadla s nebe dennice, která jsi jitremvzešla? “
spadl jsi na zem. an jsi raníval národy!

13. Který jsi říkával v srdci svém: „Na nebe vstoupím,
nád hvězdy Boží -vyvýším stolici svou. posadím se na hoře
úmluvy, na stranách půlnočních.*
. 14. Vstoupím na výsost oblakův, budu roven Nejvyššímnu.“

15. Ale však do pekla stržen budeš v hlubi jezera;
. 16. kdo tě uzří, k tobě se nakloní, a hleděti na tebe budou

(tážíce se): „To-liž jest ten muž, kterýž bouřil zemi, kterýž
otřásal královstvími ?

KAPITOLA XIV.

*t.j. časeen městaBabylona.3 Když se Židéze zajetí Babylonakého navrátíli, mnozí pohané víra
Jejich přijali; dálo však ukaznje se timto přijetí víry Božského Vy

kupitele a ajednocení se pohanův a Židů v jeden lid Boží.. Cyrna a Darius, králové, podporovali je dary k vystavění
chrámu a hradeb.

* £ |. toho nelze než o dochovním podmanění mysli, totiž pode
jho, o němž Kristus praví, že „sladké“ Jest.

5 t J. s radostí pak a posměchem pozvedneš hlasu svého a zazpíváš
tuto plseň:

* tj. | poklo se zradovalo v příští tvém, a vabadilo k přivítání
tvému všecky obyvatele své shromážděné tam od počátku světa; ba
i knížata pekelná (ďáblové) vítala tebe.

* Hebr. též: se zvukem harf trých. Právě tu noc, oo Baltazar, po
elední král Babylonský, hoduje se svými dvořeníny, plezal nad nedo
bytným městem svým, vpadl Cyrus. odtáh vodu Eufratu, úžlabím skoro
suchým do města a dovedl porážku, o niž v 18. se čte. (Viz i Daniel.
6, 30.)

* t. j. králi babylonský. kterýž el so stkvěl u volebnosti své jako
dennice v jitře vycházející a byl nejprvnějším na východě, u něhoš
moudrost světlo ové vydávala.

> £ j. abych i ty krajiny osvitil slávou svou; domnívali se staří, že
na soveru jest sídlo bohův.

* Hebr.: jako bouře zhoubná náblo přijde od Hospodina mocného.

M poplanje živě vnitřní úzkosf a sevnitřní tmatek náhle poděšených obyvatelův.

"Ly nevydá světla svého. Zatměním slunce, měsíce, hvězd a tem
nosti vůbec proroel ndramná bídy ukazují. (Kazat. 12, 2, Ezech. 89, 7.
Mtš. 24, 29. Mrk. 18, 2%. Lak. SL, 26.) *

9 € Jj. zpuštění bude tak hrozné, že velmí málo bude mužstva; čehož
však málo, to drahé. (Vlz 4, 1.)

"©£. j. lid v Babyloně se nalézající.

" Že takové nelidské nkrntnosti nezřídka se u výbojův udávaly,
vůbec známo. (Žalm. 186.)

"3£ J. jisté pokolení opic, člověka nápodobných.

' Vše to se časem, počnouo od krále Cyra, který Babylon vybojo
val, tak vypinílo, že podnes skoro ani známky není, kde by ono slavné
město bylo stálo; krajína tak nejistě a nezdravá, že s0 tam aní nej
udatnější cestovatel noodvažuje.

M0S Wka
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17. kterýž obracel svět v poušť, a města jeho bořil, vězňům
jeho neotvíral žaláře?“

18. „Všickni králové národův, což jich koli bylo, zesnuli
v slávě. každý v domě svém:

19. ty pak odmrštěn jsi od hrobu svého, jako kmen ne
užitečný, zprzněný, a shromážděn s těmi, kteříž zbití jsou
mečem a sestoupili do základův jezera jako mrcha shnilá.

20. Nebudeš míti společnosti s nimi ani v pohřbu; nebo
ty jsi zemi svou pohubil, ty jei Jid svůj pobil: na věky ne
bude jmenováno símě nejzlostnějších.

21. Připravte syny jeho k zabití'“ pro nepravost otcův
jejich: '"! nepovstanou, aniž děditi budou zemi, aniž naplní
města okresu zemského.“

22. I povstanu na ně, praví Hospodin zástupův: a za
hladím jméno Babylona, i ostatky. i plod, i pokolení, praví
Hospodin.

23. A položím jej v majetek ježkův '“ a v jezera vod; vy
metu jej chvoštištěm a vytru,'* praví Hospodin zástupův.

24. Přísáhl Hospodin zástupův, řka: Jistě že, jakž jsem
myslil, tak bude, a jakž jsem myslí ustanovil,

25. tak se stane: že potru Asayrského v zemi mé“* a na
horách svých pošlapám jej: a odjato bude od nich '* jho jeho,
a břímě jeho s ramene jejich aňato bude.

26. Tať jest rada, kterouž jsem umyslil na všecku zemi,'“
a tať jest ta ruka vztažená na všecky národy.'*

27. Neboť Hospodin zástupův usoudil: ( kdož bude moci
zrušiti? A ruka jeho jest vztažena: i kdož ji odvrátí?

28. Léta, kteréhož umřel král Achaz, stalo se břímě
toto:'*

29. Nevesel se, všecka ty filistínská země! že zlámán jest *
prut trýznitele tvého; '? nebo z plemene hadího vyjde bazi
lišek,*© a plod jeho pohltí ptáka.

30. I budou se pásti prvorození chudých,*' a nuzní dů
věrně odpočívati budou: a kořen tvůj umořím hladem, a ostatky
tvé zabiji.

31. Kvěl, bráno!** křič, město!“**poražena jest filistínská
země všecka: nebo od půlnoci dým ““ přijde, a není, kdo by
utekl před houfem jeho.**

82. A co odpovědíno bude poslům národa? Že Hospodin
založil Sion, a v něm že doufati budou *“ chudí z lidu jeho.

"©Hebr.: „učlňte pobítí mezi syny jeho.
!! toto náleži dle ducha řečí hebr. i k následujícímu.
" £ Jj. učiním jej pnstinou, kdež by ježcí přebývali.
© j. do kořer, do čista vyhladím. Tim veršem zavírá se řečproti

Babylonu, kapitolou 18. počínající.
" £ j. v zomi jadské,

* £ j. od lidu mébo Duchovně Bo kk vykospení Mesiášem.'* £ Jj. na Fíši, Assyrským podrobe
= (Viz 9,12 17.91)
'9 £. j. r. 727 před Kr. zjeveno Jest mi toto truchlívé vidění, pro

roetví. (Víz 18. ).)
'* £. J. Juděti králové od Davida aš do Oziáše často pobíli Filistin

ské; ale aa Achaza, krále judakého, zase tito přemábali a Jadu bublil.

pere Netěš se, že Judsko nátiskem nepřátel a slabým králem
**£ j. z rodu králův judekých, zvlášť Oziášova, kterýž vám jako

had škodný byl, vyjde bazilišek, t j. vám mnohem nebezpečnější král,
Ezechiáš. (4. Král. 18, 8.)

3! £ J. prvorozeným značí se v plsmě ten, jemuž zvlášťnějaká vlast
nosí náleží, tedy: nejehnděí.

2 € J. starci a představení.
33 © J. ostatní obyvatelé města.
% © j. prach od táhnoucího vojska jadského se zdvihající.
% £ j. kdo by utekl řadu, jehv.

1% © Jj. že útočiště naleznou, kdežto vy pobubeni bndete.

KAPITOLA XVI,

KAPITOLA XV.
Předporídá pohnbení Moabským.

1. Břímě Moabovo.! Že v noci zpuštěno jest (město) Ar
Moab, umlklo: že v noci zkažena bude zeď Moabova,“ umikne.

2. Vstoupí dům“ a Díbon na výgosti,“ aby kvílil nad Nábo:
i nad Medaba Moab kvílití bude: na všech hlavách jeho lv
sína, a každá brada bude oholena.*

3. Na rozcestí jeho přepásání budou pytlem :“ na střechách
jeho a na ulicích jeho všeliké naříkání: sstupuje s pláčem.*

4. Kříčetí bude Hesebon a Eleale; až do Jasa slyšán jest
hlas jejich: ba i ozbrojení Moabští naříkati budou, duše jeho
sí naříkati bude“

5. Srdce mé nad Moabem kvíleti bude,“ závory jeho '* až do
Segor, jalovice tříleté: '" nebo cestou nahoru k Luith s pláčem

půjde, a na cestě k Oronaim křiku žalostného pozdvihnou.

6. Nebo vody Nemrim pusté budou, protože svadne bylina,zhyne plod, zelenosť všecka vyhyne.
7. Podle velikosti skutku i navštívení jejich: '* ku potoku

vrbí povedou je.'*
8. Nebo křik obklíčil krajinu moabskou: až do Gallim

kvílení jeho a až k studnici Elim'“ křík jeho;
9. neboť vody Dibon "Š naplněny budou krví: dopustím za

jisté na Dibon-ještě více: na ty Moabské, kteří utekou, lva,
i na ostatek země.'“

KAPITOLA XVI.

Žádá příští Mesiáše, — zvěstaje poděsení a konečnou zhoubu Moabských.

1. Vyšli beránka, Panel Panorníka země, z Petry poaště:'
k hoře dcery sionské.“

KAPITOLA XV.

*t j. Moabští,národs Israelskýmiepřízněný,r Arto anod Palestiny, a byli vědy nepřátelé Židův. Byvšeod da podma
něni, často potom odpadli; po zajetí desatera pokolení 5 mnohá města
leraelským za Jordánom osadili. Později epolu a Židy Babylonským,
Perským a Řekům podlehli, až mezí Araby zanikli. Co se tuto pravi,
stalo se snad pří onom výboji. v kterémž Aosyrští (Chaldejští) pople
nili veškeré ty krajiny aš po Egypt. (Viz Jer. 48.)

3 t j. město Kir-Moab. Miní se vybojování země Salmanassarem,
když tábl proti Ustálovi.

* © j. dům královský, anebo veškerý, každý dům: j. č. Balth (město).
* t j. kdešto se modly otily.
5 © Jj. na znamení žalosti a zármutku nad zkázou měst.
* £ j. latem smatečním.
* t. J. Jako s pláčem vstupovali k modlám svým (2), tak ©pláčem

opět dolů se berou, nonalezše pomoci. Jinak: všecko pláče a naříká ;
rozplývá v slzách.

* £ j. s plné duše, náramně si naříkati budou. Dle hebr.: „duše
jebo se chvěje“

9 £ j. jest mi jich samému u ačkoli nepřátelé naši jsou.'6 £ Jj. obrana, lid branný utikati bade.
€, j. měste silného, nepodmaněného; anebo dle hebr.: „až do Begor.

Eglathpal" L j. trest,
ej. do zajetjvJ. dle práce jejichI zbožíJejich; ku potokuvrbí

ponesou ho schovat.
" Ejlim a Gallim byla města na pomezí moabekém.
* £ j. mad tentýš, co v. 7., potok vrbí slove.
16€ j. příslovím praví: toho, kdo uteče, větší Ještě zbouba postihne.

Lvem se pravdě podobně rozumí Nabnchodonosor, kterýž je pak do
cela podmanil. Viz též Jer. 48., kdež o témž a skoro týmiž slovy řečJest.

KAPITOLA KVL

' t J. města moabského na ponšti.
2 Tato slova sv. cirkev o Meaiášoví rozumi; prorok maje útrpoceť

s Hdem moabským, prosí Bobs, aby poslal Vykupitele z rodu krále
Davida, potomka Rath, ženy Moabské. Duchovně jest to pozvání k ná
rodům, aby se obrátili k pravému Bohu.

11.-18
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2. I bude:* jako pták vyplašený, a mláďata z hnízda vy
létající, tak budou dcery moabské při hrodech Arnona.*

3. Vejdi v radu, svolej sněm: připrav o poledni zastínění
své jako noc: skrej utíkající a poběhlých nevyzrazuj.

4. Bydliti budou u tebe poběblí moji; Moab budiž skrejší
jejich před zhoubcem: konec zajisté vezme prach,* skoná
bídník; zahyne, kterýž pošlapával zemi.

5. I připraví se v milosrdenství trůn, a seděti bude na něm
v pravdě v stánku Davidovu, soudě a hledaje soudu i rychle
odplacující, co spravedlivého jest.“

6. Slyšeli jsme o pýše Moabově, že pyšný jeat velmi;
pýcha jeho a hrdost jeho a hněv jeho větší jest než síla
jeho.

7. Protož úpěti bude Moab k Moabovi: všickni kvíliti
budou; těm, kteříž se těší zděmi z pálených cihel, oznamte
rány jejich.

8. Neboť podměstí Hesebonu* zpastlá jsou, a vinici Sabama
páni národův vysekali; vinné ratolesti její až do Jázer přišly:*
bloudily po poušti, rozvodové její opuštění jsou, přes moře
přešli.*

9. Protož plakati budou pláčem Jázerských nad vinicí Sa
bama: napojím tě slzami svými, Hesebone a Eleali: nebo na
nbírku tvou a na žeň tvou hlas šlapajících dopadl jest.'“

10. A odjato bude veselí a plesání z Karmélu,'* a na vi
nicích nebude nikoho, kdo by plesal a pokřikoval; vína na
čeřenu nebude člapati, kterýž ho šlapával: hlas álapajících
odňal jsem.

11. Protož utroby mé nad Moabem jako citara zníti budou,
a vnitřnosti mé nad zdí z cihel pálených.'*

12. I bude: když se ukáže. že ustal Moab na výsostech

svých. vejde do svatyní svých, aby se modlil, a nebude
moci.'*

13. Toť jest slovo, kteréž mluvil Hospodin k Moabovi od
dávna:

14. a nyní mluvil Hospodin, řka: Ve třech letech, jako
letech nájemníkových,'“ odjata bude sláva Moabova nade
vším lidem mnohým, a zůstaven bude malý a ekrovný, nikoli
mnobý.

> 4 J. přijde; Kau však lidjeho jej zavrhne, bnde následovati tróst,který ! Moabské vyděsí

* t J. však budou moel rozptýleným Jadským ochrany poskytnouti ;
toť se událo ve válkách Hmských proti Židům. (Viz dále 3. 4.)

S ©j. spuštění, sužování: nebo: sužovatel.

©£ j. Mesiáš z rodu Davidova zřídí říší svon v pravdě a milosrden
ství; a tak se stalo; války římeká ustaly a pak za prvních křesťan
ských cizafův dlouho svatá země utěšeného blaha požívala, až pak
přepadena byla hrůzou Islamu; zpoustn jimi působenon dále líčí.

* © J. města moabská.

9 t j. knižata jeji do zajetí.

* © J. za mořem mrtvým hledali útočiště.

'* ©.j křik nepřátel, šlapajících po tvých zabradách a vípicich, místo
obyčejného provýskování a zpívání těch, kteříž víno šlapají. Víno šla
pávali dle rozměru radostných, veselých písní.

'* t j. Karmel (zahrada Boží) obrazem úrodnosti, tedy toliko, co
s polí úrodných.

" €. J.naříkám nad skaženým!i pevnostmi tak žalostně jako znějí
trachlivé svuky citary

'* t j. marné bnde joho vzývání model; nevymůže ničehož ani na
posvátných ohlumích sní v chrámlob.

'* 6 j. přísně na hodinu počítaných.
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KAPITOLA XVII,

KAPITOLA XVII.
Proroctví o spuštění království damašského a lsrnelského.

1. Břímě Damašku. Aj! Damašek přestane býti městem
a bude jako hromada kamení v zbořeniští.

2. Opuštěna města v Aroer“ budou stádům,“ i budou tam
odpočívati, a nebude kdo by je zastrašil.

3. I přestane podpora Efraimova“ a království Damašku:

a ostatkové země syrské pojdou jako slára synův israelských,
praví Hospodin zástupův.*

4. I bude v ten den: ztenčena bude sláva Jakobova, a tuč
nost tělu jeho uvadne;

5. a bude“ jako když se po žni, co pozůstalo. shromažďuje
a když se rukou kiasy sbírají: i bude jako když se hledají
klasy v údolí Rafaim.*

6. A zanechán bude v něm jako paběrek, a jako po oče
sání olivy zbývá dvou neb tří olivek na vrchu větve, anebo
čtyř, anebo pěti na vrcholcích jejích z ovoce jejího, praví
Hospodin, Bůh israelský.

7. V ten den nukloní se člověk k Učiniteli avému, a oči
jeho k Svatému israelskému patřiti budou:

8. a nenakloní se k oltářům, kteréž učinily ruce jeho: a
k tomu, což udělali pratové jeho, nebude hledětí, k hájům a
chrámům.

0. V ten den budou pevná města jeho opuštěna jako plu
hové a osení, kteráž opuštěna byla u příchodu synůvisrnel
ských; “ i budeš pouští.

10. Proto, že jsi zapomněla na Boba, spasitele svého, a na
silného pomocníka svého nezpomněla jsi; proto štípití budeš
štěpy vérné,“ a kmen cizí síti budeš.

11. V den štěpování tvého [ujme se] réví. a 3 jitrem símě
kvésti bude: žeň [však] odjata jest tobé v den sbírky; i bude
to boleti těžce. '"

12. Běda, hlnku národů mnohých!'“ jako hluk moře zvu
čícího a ryk zástupův jako ječení povodné veliké.

13. Zvučí národové jako zvuk vod vzdulých, a okřikne jej
[Pán),!* i uteče daleko: a uchvácen bude jako prach hor od
větru, a jako vichr od bouře.'*

14. V čas večerní, i hle, strach! a v Čas jitřní neniť ho
více! Tenť úděl těch. kteří hubíli nás, a podíl těch, kteří nás
loupí.'4

KAPITOLA XVII.

t Damašk město vybojoval Teglath-Phalasar (II. Král. 16, 9.); zbořil
však je Salmanasar proto, že so spojilo a 10 kmeny Israelských proti
Awyrským; tudíž prorok zboubu obon apojaje.

3 t. J. údoll blíže Damašku, kteréž se tu pokládá za celé krilovatví.
* po vyhubení obyvatelův.
* t Jj. konee bude říší Damašku pomáhající leraclexým proti Jad

ským.
tj. pravdivé to slovo, jistě se to stane! a tak vědy rozuměj,

kdykoliv se u prorokův tak čte.
* t. |. Ierael tak opuštěn, jako pole, když s d.
* L j. blíž Jernsaléma; a klado se vůbec 00 úrodné polo; lerele

přirovnává ke žní, a Assyrské k žencům.
* 4. j. od Amorejských utikajících před Iaraelskými, když přišli do

té země. (4. Mujž. 21, 31.)

"ti rodněe které jistě vzrostoua dají lepšíhoovocenež ty ; hebr.rozkošné, utěše
6 j. sasáziš a nasojeě, čtěpování a oseni tvé časně vzroste | od

kvete; ale žoň nebude tvá.
U Začíná se nové proroctví © Senacheribovi. (4. Král. 18, 18. atd.)
t t j. Běh přikáře tomu hlučicímu národu.
13£. j. rozmeten bode jako hromada prachu větrom, Jako vír prašný

bouří

Wtj. n večer ještě všem hrůzu působil, a zjitra není o něm po
bádky; miní náhle přes noc zabynntí vojska Senacheribova, obláhajícího
Jerusalém. — Tak zahynou vělckni nepřátelé Boží.
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KAPITOLA XVIII.
Těší země Egyptskou a Ethlopskon [moafeainskou), Ze jim od Assyrských ne

bade ušk .

1.. Běda ' zemi zvučících křídel,* kteráž jest za řekami země
mouřenínské,

2. jenž posýlá na moře posly, a na loděchz papírového rokytí
po vodách.*Jděte poslové rychlí“ k národu rozsápanémua roz
trhanému :* k lidu hroznému, za nímž není jiného; “ k národu
očekávajícímu a pošlapanému, jehožto zemi řeky rozchvátaly.?

3. Všickni obyvatelé světa, kteříž přebýváte na zemi! když
bude vyzdviženo znamení na horách, uzříte a zvuk trouby
uslyšíte: *

4. neboť toto praví Hospodin ke mně: Odpočinu a zname
nati budu v příbytku svém“ jako světlo polední jasné jest,
a jako oblak rosní v den žní.'“

5. Nebo přede žní celý vykvete a ovoce nezralé vypučí;

podřezány budou ratoléstky jeho kosíři, i co zůstane, odře

a a vyvrženobude.''. A zanecbání budou vesměs ptákům horním a Selmám
zemským: a bude na nich po celé léto ptactvo, a všeliká zvěř
zemská na nich přes zimu zůstane.

7. V ten čas přinesen bude dar'* Hospodinu zástupův od
lidu odtrženého a roztrbaného, od lidu hrozného, za nímž
není jiného: od národu očekávajícího, očekávajícího a pošla
paného, jehožto zemi řeky rozchvátily, k místa jména Hospo
dina zástapů, k hoře Sion.

KAPITOLA XIX.
Proroctví o pomstě Boli nad Egyptakými, o Jejích obrácení i jiných pohanův

k Boha.

1. Břímě Egypta. Aj! Hospodin vstoupí na oblaku lehkém '
a vejde do Egypta. i pohnou se modly egvptské před tváří
jeho a srdce Egypta zchřadne u vnitru jeho.*

KAPITOLA XVIII.

! Zvěntovav náhlou shonbu Senacheribovu, nkaznje dálo, žo vlasť
a národ jeho nebudou opnětěny od Boha, nýbrž že I nejdalším zemím
spásy udělí.

3 £ j. zemi za Ethivpskou ležící, kterouž sl představnje co poslední
(8): sluje tak, poněvadž měla mnobo vojska, Jebož pluky | křdly slují
a svlášť započinajíce bitvu zbraní svou hrozný zvak působí. Jinak se
miní národ plavecký mající mnoho lodi, jejichž plachty též křídly (dle
čebr. stinidly) slaly. Jaká ta zemé byla, neshodují so vykladatelé.

> Loďky s papírového rokytí nebo kůry plouly toliko po Nilu; to
poukasuje na krajiny horního Egyptu (Meroe, Nubie), vozmeš-li Ethlopil
v užším omyslu, totiž Egyptskou toliko.

* © |. když Senacherib náhlou ranon potřín s ostatkem svého vojska
odtáli, poslal král Jadský posly, zvěstující osvobození svě táhnoucímu
ua pomoc vojsku egyptskému.

t Jj. egyptskému, rozdělenému řekou Nílem.
* t J. otthlopskému nebo mouřenípskému.
+ t |. egyptskému, očekávajícímu osud srůj, své vysvobození, zá

visící na osudu zemi jodské; tof I v světském [ duchovním smyslu,
tam pravá víra záby z Judska se dostavší utěšeně kvetia.

* £ j. rozumí se nejprve o tažení Assyrském, aby se bo nebáli, že
nebude škoditi dlouho, až 6. pak duchovně o říši Meslášově n rozšíření
Jejím se míní (4. a zase 7.).

> £. j. hoře Slonské
'9 © j. osvěovvati světlem a požehnávatí úrodným deštěm. Hebr.: „po

dešti v den žni“; tehdáž bývá světlo nejjasnější.
"! £ j. vojsko Assyrské čerstvě přijde a škody způsobí. potom věsk

brzy zahyne, a síce tak četně, že dravá zvěř drahné času se na jich
inrtvinách pásti bude. (Viz 9. Paralip 49, 28.)

'* Vyslání poslů (2) a přínešení darů (T) roznmí se též duchovně na
rozesliní apoštolů a obricení všelikých jiných sebe divějších národů
k víře Kristově (Ž. 67, 82.)

KAPITOLA XIX.
' ©j. rychle, nenadále.
1 L j všecko ustane, zamdlí na těle | na duši.
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2.* I učiním, že arazí se Egyptátí s Egyptskými: a bojo
vati bude člověk proti bratru svému, a muž proti příteli svému,
město proti městu, království proti království.

3. A roztrháu bude duch egyptský v útrobách jeho, a radu
jeho zvrátím; i tázati ge budou modl svých a kouzelníkův
svých a věstcův a hadačův.

4. A dám Egypt v ruku pánův ukrutných, a král silný
panovati bude nad nimi, praví Pán Bůh zástupův.

5.* I vyschne voda z moře,* a řeka zpustne a vysuší se.
6. A vyhynou řeky: opadnou a vyschnou potokové struh.

Sítí a rokytí usvadne:
7. obnaženo bude úžlabí potoka od pramene svého, a vše

liké osení ovlažované uschne. avadne a zahyne.
8. I trochliti budou rybáři a kvíliti všickni metající do

feky udici; a rozatírající síť na vody, zemdlejí.
4. Sklamáni budou ti, kteří zdělávali len, pletouce a tkajíce

tenké věci.

10. Neboťsvlažovací místa jeho vyprahnou:“ všickni, kteříž
dělali zátoky k lovení ryb.

11. Blázni knížata Tanis!? Moudří rádcové Faraonovi dali

radu nemoudrou. Jakž díte Faraonoví: Svn moudrých já jsem,
Rynkrálův starobylých ?

12. Kde jsou nyní moudří tvoji? Nechať oznámíti a ukáží,
co umyslil Hospodin zástupův o Egyptu.

13. Zbláznila se knížata Tunis. usvadla knížata Memfis,

svedli Euypt, úhel“ národův jeho.
14. Hospodin dopustil v ně závrať: 1 uvedli v blud Egypt

u všelikém jednání jeho, jako bloudí opilý a vyvracující.
15. I nebude v Egyptě díla, což by činilo hlavu a ocas, sklo

ňujícího a za uzdu pojímajícího.*
16. V ten den bude Egypt jako ženy: i ustrnou a báti se

budou pohnutí ruky Hospodina zástupů, kterouž on pohne, naň.
17. I budeť země judská Egyptu k strachu; každý, kdo

vzpomene na ni, zděsí se pro radu Hospodina zástupův,
kterouž on uinvelil na ni.'é

18. V ten den bude pět měst *' v zemi egyptské mluvících
jazykem chananejským '* a přisahajících skrze Hospodina zá
stupův: Město slunce'* slouti bude jedno.

3 2—4 L j. líčí se tímto hrůzy občanských bouří, kteréž Egypt za
chvátily v době tak řečené desltivlády, až pak Psametich, přemoha
dnthých devatero knížat sám vládu ujal. (GD6.)

* 6—10 Liči sponstn somě výrazy skutečnosť převyšujícími (hyper
bolicky); pročež nebertež se doslovně, nýbrž v duchovním emyslu s6
rozuměj spousta a nemoudrosf a škodlivosť modloslužby Egyptanův

před Hštím Mesláše a přijetím víry jeho.y Nilu pro šiřku £ mořem nazvaného; po struhich (6) k ovla
žování země se rozváděl.

S ©j. která so u vadělávání lučných prací k vlažení, bílení a podob

ným pracem potřebují.%Tanls, jinak Soau, jedno z hlavních měst egyptských; jiné bylo
Mentis (18)

* ©j. úhelní, nárožní kámen, nebo avorník, stojí tuto místo kniže,
knížata; u stavení bývá úhel nejznamenitější čásí, nejpovnější stavba;
hebr. zřejmě: „každý náčelník svedl kmen avůj“.

* ©J. anl knížata, anl lid eprostý nenčiní cos kloudnébo, prospěš
ného (viz 9,14. pozn.t.

'é 16—17 £ j. následkem obecného zmatku bode všecko strachem
Jnto, obávajíc se trestu Hospodinova; | tů malé země Judské, Již se
Jindy smáli, báti se budou, patřice, jak Báb ji trestal a nyní ji opět
zvelebil. Sv. Jarolím znamená, že v. 17. místo „k strachu“ má se čístí
„k slavnosti“ ; vykládá pak to o přijetí víry Kristovy, jak 1 dále (18.
nž 25.) se rozumí, a pak Jost „pro radu pro smilování“ : týž sv. Jarolím,
že již i od Židův tak rozuměno bylo, dosvědčuje.

" 6. j. unobo měst.
" £ j. židovským, hebrejským. Rozuměj: horliti budou u víře v pra

vého Boha.

"3 Heliopolis; druhá taková byla: Tanis, Momfle,Bubastos, Alexandria.
B
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19. V ten den bade oltář Hospodinův u prostřed země
egyptské, a nápis Hospodinův '* při pomezí jejím

20. bude na znamení a na svědectví Hospodinu zástupův
v zemi egyptské.!* Nebo volati budou k Hospodinu proti snžují
címu je a pošle jim spasitele a obhájce, který vysvobodí je.

21. I poznán bude Hospodin od Egvpta, a poznají Egyptští
Hospodina v ten den, a ctíti jej budou obě“mi a dary: a čí
niti budou sliby Hospodinu i plniti.

22. A bíti bude Hospodin Egypt ranou a uzdraví jej. a
navrátí se k Hospodinu, a milostiv bude jim a uzdraví je.

23. V ten den bude cesta z Egypta do Assyrie, a budou
choditi Assyrští do Egypta, a Egyptští do Aesyrie, a sloužiti
budou Egyptětí Aesurovi.'“

24. V ten den bude Israel inezi Egyptekými a Assyrskými
třetím: '" požehnání bude u prostřed země,

25. kteréž požehnal Hospodin zástupův, řka: Požehnaný lid
můj egyptský, a dílo rukou .mých aasyrský: dědictvím však
mým Israel.'* :

KAPITOLA XX.

Nah a bos chodě vyobrazuje prorok, jsk po třetím roce Egyptštl a Etllopští
do zajetí assyrského odvedeni budou,

1. Léta. kteréhož přitáhl Tartan do Azotu,“ když poslal
jej byl Sargon, král assyrský* a bojoval proti Azotu a

dobyl bo:
2. času toho mluvil Hospodin skrze Isaiáše. syna Amosova,

fka: Jdi a rozvaž žíni“ s bedr svých, a střevíce své zuj
s nohou svých. I učinil tak, a chodil nahý“ a bosý.

3. I řekl Hospodin: Jako chodí služebník můj Isaiáš nahý
a bosý,“ tří Jet znamení a obraz budiž to o Egyptu a mouře
nínaké zemi:"

4. tak požene král assyrský zajaté egyptské a vystěhovalce
mouřenínské, mladé i staré, nabé a bosé, s obnaženými zadky
na potupu Egyptu.

5. I zhrozí se všecko a zahanbí“ nad mouřenínskou zemí,

nadějí svou, a nad Egyptem, slávou svou.
G. I dí obyvatelé ostrovu tohoto“ v ten den: Aj hle, tatoť

byla naděje naše, k nímž jsme se utekli o pomoc, aby nás
vysvobodili od krále aasyrského; i kterak budeme moci
utécí mv?

'* £ j. znamení památné, sloup, značící, že On jest Pánem země.
'* Jakož králové a vrchnosti na pomezí sloupy s nápisy a erby svými

vysdvibují naznamení, že ty končíny k ním příslušejí, a oní též k nim
ve přiznávají. :

'* Jinak: s „Assyrskými sloužiti bndou Hospodinu“; byvše prve úhlav
ními nepřátely, zanochají sporův a budou v přátelství a přízní, v jedné
pravě Boží službě jednoho Boha ctiti.

" £ j. prostředníkem, Jimž blaho a požehnání oběma, v levo I v pravo
se dostane; „neboť spasení jest z Jeraelo“, a „Svatým Israelským“ „po
žehnání budou národové“.

>%£ j. Iarnel jako dědičným právem ko mně náleží, toho nejvíce sl
hledím.

KAPITOLA XX.

* ©J. jeden z vůdců Senacheribových.
? Byloťjedno z nejpevnějších míst.
> £ J. aneb k rozkazn Sargona (Senachoriba), krále assyrského.
“ t j. proroci jak ve všem tak ( v šatu tabý život vedli; žíněný

kající oděv nosíli jako truohlíce nad břícby svého nárudn.
5 ©.j. buď tak že jen v plášť zabalen byl. tak še nobou bylo vídětí

bosých, s nebo Jen v spodní krátké ankni bez rukávův; a nebo také
v oděvu otrhaném.

* Řec. dokládá: „tři léta.“
* £. J. 00 se státi má Egyptu a mouřenínské zemi.
* ©J. lid jndský, kterýž v Egyptských a Ethlopských naději svou

skládal.
S £ j. pobřeží, pomoří tohoto; země palestinské. prve polepšíte.

KAPITOLA XXI. 14

KAPITOLA XXL

Předpovídě zkázn Babylons, — pád Idumejských; — utkání a pohobemi

Arabekýeh.

1. Břímě pouště moře.' Jako vichrové od větru mezi po
lednem a západem přicházejí, tak přichází z pouště, ze zemů
brozné. :

2. Vidění tvrdé jest mi zvěstováno: Kdo nevěrný“ jest,
nevěrně jedná: a kdo zhoubce jest, hubí.* Přijď Elame!“ lide
Médský oblehní (Babylon]: všeliké úpění jeho“ chci utišiti.

9.“ Pročež naplněna jsou bedra má bolesti, úzkosí postihla
mne jako úzkosť (ženy) ku porodu pracující: aklíčen jsem.
slyše to, zkormoncen jsem, vida to.

4. Usvadlo srdce mé, tma? přestrašila mue: Babylon můj
milý položen jest mi za div.“

5. Přístav stůl!? Prohlédej na stráži jedoucí a pijící,'*
vstaňte knížata, uchopte štítu!

6. Nebo toto mi řekl Pán: Jdi a postav strážného, a což
koli uzří, ať oznámí. .

- T.I viděl"" vůz s dvěma jezdci, [jednoho] sedícího na oslu
a [druhého] sedícího na velbloudu : '* i hleděl pilně s velikou
bedlivostí. :

8. A zvolal (jako lev): Na stráží Páně já jsem stoje usta
vičně přes den: na stráži své já jsem, stoje celé noci.

9. Ajl v tom přijel muž, veza se na voze jezdeckém dvěma
koňma, i zvolal a řekl: '* Padl, padl Babylon, a všecky rytiny
bohův jeho zetříny jsou na zemí.

10. Mlatbo má a synové humna mého!'“ což jsem slyšel
od Hospodina zástupův, Boha JÍsraelského, to jsem oznámil
vám

11. Břímě Důmy.'* Ke mně se volá z Seir: Strážný co
z noci? strážný co z noci?'“

12. Řekl strážný: Přichází jitro i noc: ptáte-li se, ptejte
se: obraťte se, (a pak) přijďte.'?

KAPITOLA XXL

+% J. proroctví o poušti při moři, neb při jezeru, t o Babylonn.
Nazývá pak Babylon pouští při moři, pro fekn Eofrat, kteráž, kdy so
rozvodnila, jezeru při mot podubna byla, | také mořem se v Plsmech
(Jer 51, 38.) nazývá; když pak voda odpadla, což jiného po sobě zů
stavila nežil bahna, poušť a pastviny?

* (. J. nešlechetný, utiskovatel.
3 t. J. Medští a Perští, nepřátelé Babylona.
* t. j. Perští, nebof Elam jest částka peraké země. .
3 t. J. jež on (Babylon) svou ukrutoosti avlášť lidu Božímu působil.
* Slovy obyvatelův babylonských mluví; jako by řekl: Slyším, ano

Babylon si takto naříků: :
* © j. brůza nebo neštěstí.
* £. j. nikoli nemohu tě předivné proměny, kteráž so 6 Babylonem

stala, pochopiti.
* Prorok obrací řeč svou kn králi babylovskémn.
' £ |. jako by řekl: Povol sl jen a bodnj! Opatř raději stráž a vy

atd. Babylon byl dobyt Cyrem v noci, když obyvatelů ku poctě svých
bohův nejvíce bodovali m kvasili; stráže jen skrovně byly obsaženy a
ty nazvloe opilá nalezeny byly při vtrhnotí do města.

*! 6 j. n vidění sobě od Boha zjoveném.
W6 j. dvě řady nebo pluky jozdeů, jimiž se vyrozumivají vojska

Veršanův a Medův, kteří na oslích a velblondích jezdili.
1 $. j. vůdce vojska; rozumí se na Cyra, jemuž tuto co vítězí slavné

ta slova prorok přičítá.
t 4. j. ubítý lide můj leraelský! K budoucímu jodekému lidu řeč

. obrací, který od Babylonakých jako obilí na mlatu nbit a otýrán byl,
a napomíná jich, aby více v Boha než v lidi doníall.

1 £ j. proroetví o Idumei, anebo na národ Idumejský.
“ t.j. máme; Jak dlouho ta noc, ta naše bída ještě trvati bude?

brzo lí se dníti a nám lépe se vésti počne? Noo byla obrazem strasti.
' £ j. vaše ptání a želání lepších časův ničehož nespomůže, leč“se
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13. Břímě na Arabji. V lese u večer spáti budete na stez
kách Dedanim.'“

14. Vstříc vyjdouce, žíznivému neste vodu,' kteříž bydlíte
v zemi polední, s chleby vstříc vyjděte utíkajícímu.'?

15. Nebo před meči utekli, před mečem vytaseným, před

lučištěm nataženým, před těžkým bojem.
16: Neboť toto praví Pán ke mně: Ještě za jeden rok,

jako za rok nájemníka,““ a přestane všecka sláva Cedar.*'
17. A pozůstalý počet střelcův silných ze synův Cedar

zmenšen bude: neb Hospodin, Bůh israelský, mluvil jest.

KAPITOLA XXI.

Předpovidá obležení Jerusnléma ; — ře Sobna s úřadu svržen, ——a na misto

Jeho Ellakim dosazen bude. .

1. Břímě údolí vidění.' I co jest tobě, že jsi vystoupilo i ty
všecko na střechy? *

2. (Město) hřmota plné, město lidnaté, město plesající:
zbití tvoji nejsou zbiti mečem, aniž zhynuli v boji.*

3. Všecka knížata tvá utekla napořád, a tvrdě svázána jsou:
všickni, kdožkoli jsou nalezeni, spoutáni jsou vesměs, daleko
utekli.“

4. Protož jsem řekl: Odstupte ode mne, hořce plakati
budu: neusilujte mne těšiti nad zpuštěním dcery lídu mého.

Ď. Nebo (přichází) den vraždění a pošlapání a pláčův ode
Pána Boba zástopův v údolí vídění, den bořící zdě, velebný
na hoře.*

6. [ Elam béře toul“ s vozy a jezdci, a se stěny sňal
štít?

7. A budou výborná údolí tvá naplněna vozy, a jezdci po
loží se u brány.

8. A odkryta bude opona Judova, a uzříš v ten den zbroj
nici v domě lesním.

'5 Hebr. text: © poocestníDadanštít Smysl toho jest: Ačkoliv se po
pustinách potulujete, však teprv na vás dolehne, že i do lesův svých
pro strach utikati a se akrývati musire. Dedan neb Dadan byl jeden
z vnukův Abrahamových z Cetury, syn Jekssnův, odkudž Dedanšti
pošli: rozuměj tedy Arabské. Jiní rozumějí o Judských, po zhoubě
vlastí do Arablo utíkajících.

'* Vy, jižní Arabové! přispěte vodou a chlebem severním rodákům
svým po lesích se nkrývajícím; t. rodou a chlebem posloužítí
ným v těch mistech pustých a vyprablých bylo největším dobrodiním.
(5. Mojž. 28, 3.) V hebr.: „bydlící v zemi Theman“ v Edomsku.

20 £. j. šerrně, na den zečtený.
3! £ j. podmanění a vyhubení budou Cedarští, lid arabský, z Cedara.

syna Iemaclova, pošlý, bojovný a loupeživý: úhlavní nepřítel lsrnelitův.

KAPITOLA XXII

t. J. prorootrí na Jerusalém. Údolím vidění lo nazývá, buď že
v údoli u hory Morla (vidění) leželo (1. Mojí 92, 14), hnď že tam
Bůh zvlášť prorokům svým vidění uděloval: Židé minill že Bůh mímo
tem! sv. prornotví nedávi.

> Prorok liči své proroctví, jako by Jerusalém již oblehán byl, kdežto
obyvatelů na ploché střechy vstupovali, aby postup nepřítele vídělí a
se bránili.

* € J. ne od meče, ale od hladu a mora padnon a zahynon. Proš?
vlz níš v. 11.

* t. Jj. odvedení jsou do zajetí; nebo: ač daleko utekli, přec chy
cení jsou.

5 t. j. zmocněním so bor a pahrbkův opevněných vůkol Jernsaléma:
bebr.: „volání pu horách.“

9 ©j. Peršti ozbrojilí se. Elam, krajina perská, tehdáž Assyrským
a Jejich králi Senacheribovi náležela.

" t. J. pochytll štít se etěny, na niž visol; ozbrojíl se. Hebr. text:
„Kyr obnažíl pavezn svon“, nebo „Kyr vyslal štítonosná vojska svá“.
Kyr jest krajina v Azayril.

5 £. j. vší ochrany zbaveno bleděti budeš k zbrojné komoře, k té,
o niž 8. Král. 7, 2.
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9. A rozsedliny města Davidova uzříte, neboť se rozmnožily :
a shromáždíte vody rybníka dolejšího,*

10. a domy jerusalémské sečtli jste a zbořili domy, abyste
upevnili zeď.

11. A jezero učinili jste mezi dvěma zděma pro vodu ryb
níka starého: a nevzhlédli jste k tomu, kterýž jej byl učinil,
a na toho, kterýž jej byl učinil, činitele jeho zdaleka nevi
děli jste.'“

12. I povolá [vás] Pán Bůh zástupův v ten den k pláči a
k úpění, k oholení hlavy a k pasu žíněnému:''

13. a aj! radost a veselé: zabijí se telata a bijí se skopci,
jí se maso a pije se víno (a volá se): Jezme a píme: neboť
zejtra zemřeme.

14. Protož zjevil se v uších mých hlns Hospodina zástupův:
Jistě že nebude vám odpušténa nepravosf tato. až i zemřete,
praví Pán Bůh zástupův.

15. Takto praví Pán Bůh zástupův: Jdi, vejdi k tomu
kterýž bydlí v stánku, k Sobnovi, správci chrámu,'“ a diš
k němu:

16. Co ty tu (děláš), anebo kým jsi ty zde, že jsi sobě vy
tesal zde hrob, vytesal jeíi na výsosti pomník svůj uměle:
v skále příbytek subě?'!*

17. Aj! Hospodin učiní, abys byl zanesen, jako zanesen
bývá kohont,'* a jako oděv, tak tě odklidí.

18. Korunuje korunovati tě bude soužením, a jako míčem
vrhne tebou do země široké a prostranné: tam umřeš, a tam
bude vůz slávy tvé, ohyzdo domu Pána svého.'*

19. A vyženu tě ze stanoviště tvého a z přisluhování tvého
ssadím tě.

20. I stane se v ten den: Povolám služebníka svého Elia

kima, syna Helklášova,
21. a obleku jej v sukní tvou, a pasem tvým opáši ho, a

moc tvou dám v ruku jeho: a bude za otce obyvatelům jeru
salémským i domu Judovu.

22. A vložím klíč domu Davidova na ramena jeho:'“ a
otevře, a nebude. k«oby zavřel, a zavře, a nebude kdoby otevřel.

23. A vetknu jej jako hřeb na místé pevném, a bude trůnem
slávy domu otce svého.'*

24. A zavěsí na ném všecko slávu domu otce jeho, nádoby
rozličných způsobů,“ všelikou nádobu 1 tu nejmenší z nádob,
z níž se píje, až do všech nástrojův hudebních.'*

9 t j. s té příčiny, nbyste obležení jsouce, neměli nedostatku vody.
"9 c. j. v svém strachu a nebezpečenství neutikáte se k Bobu, než

toliko v svou opatrnosť doufáte.
tt. J. dopusti na nás bídy, pro néž plakati, hlavu sí holiti, vlasy

s blavy trhsti a nmntkový oděv nositi budete; avšak Jakkoli vás Bůb
strasti navštíví, vy se přece nepolepšíte.

'* Jinak: Jdi ke komorníkn a správci domn královského. Když potom
Senacborib obléhal Jerusalém, nebyl tento, nepochybně nohodný Sobna
Již oprávcem domu, nýbrž Ellakim.

") Prorok mluvi k Sobnovi, an právě rodinné pohřbíště svá, jež sl
dal vytesati, prohlíží, a oznamuje mu, že aní on, ani rodina jeho tu odpo
čívati nebude.

'* t.j. jaku kohout svázanýma nohama a křídloma na trh nesen a
prodán bývá, tak ( ty spontán a v bídě svržen budeš: odstraní tě Bůh
Jako vetchý šat.

'* Hebr. text: Prodce tě zahodí jako kuli do země.
"6 © j. plnou moc k spravování všeho království bned po králi mu

pornčím, a jeho rozkazům žádný nebade emiti odpírati. Znamením té
úplné moci byl klíč, jenž so na pásce přes rameno nosíval. Sv. eirkev
roznmí toto místo o svrohované moci Božského Spasitele. (Antif. 19. pros.)

" tj. utvrdím slávu jeho a dědičnou uěiním: všem bade otcem,
svým ale ctí n oslavov.

t £ j. vellel I mali z jeho potomstva skrze něbo k vznešeným mí
stům povsnešení budou.

R
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25. V ten den, praví Hospodin zástupův, odjat bude hřeb,
kterýž vbit byl na místě pevném: a zlámán bude a spadne,
i zahyne, cožkolí na něm bylo viselo,'* neboť Hospodin mluvil
jest.

KAPITOLA XXIII.
: Předpovídě zkázu, — a opětné vystavení města Týru.

1. Břímě Týru. Úpějte lodi mořské: neboť zpustošen jest
dům, odkud obyčej měly přicházeti:“ z země Cethlm známo
učiněno jest jim.“

2. Umlknětež, obyvatelé ostrovu:* kupci sídonští, plavíce
se přes moře, naplňovali tebe.“

9. Ve vodách mnohých símě Nilu, žeň řeky obilí jeho: a
učiněn jest tržištům národův.*

4. Zastyď se, Sidone: nebo praví moře, síla mořská,“ řkouc:
Nepracovala jsem ku porodu a neporodila jsem a nevycho
vávala jsem mládencův, aniž k zrostu přivedla jsem panen."

5. To kdvž uslyšáno bude v Egyptě, želeti budou nad po
věstí o Týru:

6. Přepravte se přes moře, kvělte, obyvatelé ostrovu.
7. Toliž jest [město] vaše, kteréž se chlubilo od dávných

dnův starožitností svou? Povedouť je nohy jeho daleko k pu
tování.

8. Kdofe to usoudit proti Týru někdy korunovanému, jehož
kupci (jsou jako) knížata, a obchodníci jeho slovntní veškeré
země?

9. Hospodin zástapův usoudil to, aby svrhl pýchu vší slávy
a ku pohanění přivedl všecky znamenité na zemi.

10. Projdi svou zemi jako řeka, dcero mořská, nenít pasu
tobě více.“

11. Raku svou vztáhl na moře, zbouřil království:* Ho

spodin rozkázal proti Chanaan, '" aby potření byli rekové
jeho,

12. a řekl: Nepřidáš více, abys se chlubila, pohaněná panno,
dcero sidonská:'“ povstaň a přeplav ae do Cethím,'* však ani
tam nebudeš míti odpočinku.

' £ j. kteří se Sobny přidrželi a skrze něho na úřady povýšeni byli,
epolu s ním zabynou.

KAPITOLA XXIII.

' £ J. lodi, jež přicházelya Týr.
3 £ J. těm Týrským. kteříž se tehdáž přes moře do Macedonia pla

vill, svěstovávo o tom, že Týrus jest akažen Nabnohodonosorem. Prorok
vysývá tu lodl z Týru odplulé, aby truchlily nad vyvrácením města,
o kterém jim na z | cestě zpráva dána.

* £ J. obyvatelé břehů fenických nšasněte!

+ £ J. ten ostrov čl pomoří,kteráž kupel sidonští, kr se z dalo
kých krajin, naplňovali ! biněným lidem i rozličným zbo* Rozum toho : Týršti, ačkoli samí doma nár Semských a

rod neměli, velikou bojnosf « Egypta, rozvodněním Niln každoročnědováželi; a tak bylo pak město Jejich tržištěm národův,

kteříodtud obilí dálele vyvážel* L j. Týma, město pomořské, přední a nejpevnější mezí jinými.
Sldon bylo jako matkou tobo měste, ale Týrus (dcera) potom 1lídnější
1 slavnější bylo.

+ ©J. druhdy jsem bylo město lídně, Již nyní zpaštěné. Prostě a bez
podubenství: Týrus bude spuštěno | s krajinou svou, týrskou msfdon
skon, i ee všemi městy jejími, aniž bude vice oa moři kupectvi pro
váděti

* £ J. nejsí více vizána, dcero mořská. Hebr.: dcero Tharsls, Tar
tesana, osada ve Španělich. byla pádem Týru osvobozena. Pádem Týmu
Jest moře osvobozené, kupootví volné.

9 £ Jj. města fenická, jež malé, neodvislé osady co zvláštní království

teořily; obyvatelé byli Chananejští.

'* ©j. proti Fenickým, kteřž byli potomel oananejšíl (Mat 15, 21.)" £ j. ty pobaněné, potlačené město Týrsk
" tim retněj západní krajiny evropská.

KAPITOLA XXIV. 145

18. Aj! země Chaldejských nebyla takový lid,'* Agsur '“
založil jí: (a předc) do zajetí převodli mocné její,'* vyvrátili
domy její, ztroskotali ji.

14. Úpějte, lodi mořské, neboť zpustošena jest síla vaše.
15. I bude v ten den: v zapomenutí budeš, 6 Týre, sedm

desáte let,'“ jako dnové krále jednoho: '" po sedmdesáti pak
letech bude Týru dle písně nevěstky : '*

16. „Vezmi cítaru, obcházej město, nevěstko v zapomenutí
daná: dobře hrej, často opětuj píseň, aby opět v upamatorání
přišla !*

17. I bade, po sedmdesáti letech navštíví '? Hoxpodin Týr
a přivede jej zase ke mzdám“*“jeho: a zase smílniti** bude
so všemi královstvími země po celém světě.

18. I budou kupectví jeho a mzdy jeho posvěceny Hospo
dinu:*" nebudou schovávány uni skládány, protože těm, kteříž
přebývati budou před Hospodinem,“* bude (k užitku] kupčení
jeho, aby jedli do aytosti a odívali se v roucho pevné.“*

KAPITOLA XXIV.

Těští, jak nemě leraolská bude spostolesa, a — Jak Bůh pro nepravosť sou
diti bude svět.

1.* Aj Hospodin pohubí zemi, a zpustoší jí. a zarmoutí
tvář její, a rozptýlí obyvatele její.

2. I budeť jako lid, tak i kněz: a jako služebník, tak pán
jeho: jako děvka, tak paní její; jako kupující, tak ten, kterýž
prodává: jako půjčující, tak i vypůjčující: jako věřitel, tak
i dlužník.“

3. Zpustošením zpustošena bude země, zebráním oloupena
bude; nebo Hospodin mluvil slovo toto.

4. Kvílila a vadla země, a zemdlenajest: vadilokres země,
zemdlela vznešenost lidu na zemi.

5. A země zprzněna jest od obyvatelův svých: proto že
přestoupili zákony, změnili právo, zrušili smlouvu věčnou *

% £ j. jsko týrský, tak slavný a mocný.
% £ Jj. za assyrského panování zmohlise toprv Chaldeové.
" £ Jj.a však přece oliné obyvatele týrské do zajetí povedou a t d.
% © j. pravi se okronhlým počtem.
W£ J. co by Jedno království trvalo. Míní se království perské, za

kteréhož Týrne opět 60 svelebil, po něm však od Alexandra do kořes
a obyvatelstvo zhubeno Jest.

Tehdáž pak, di prorok, povede se Týru jako staré nověstce,která
od svých milovníkův opuštěna jsone, zpěvem a jiným úlisným se cho
váním je opět k sobě vábí. Ndsledoje pak místo z takové písně na
staré nevěstky.

' £ j. způsobí, aby zase vzdělin byl a obchod jeho rozkvetl.
2 £.j. obohoda neb výdělku.
1 L j. zase obchod a bude provozovati. Zůstává v témž

podobenství, v kterómž v. 16. začal.
* Týrus přijde ku poznání pravého Boha a obrátí své poklady ko

etl a slávě jeho.
9 £ j. kněžím a levitům.
% Smysl: Potom Týršti bandounábožní, spravedliví | také pravému

Bohu sloužíci lidé. Vyplnilo se, kdyš po vyvrácení Týru mnozí s oby
vatelův jeho v Jernsalémě se usadili (II. Ezd. 18, 16.) dílem pak že
1 mnozí Židé sa obchodem v Týru novém bývali a odtad dary do
Jerusalůma posýlali.

KAPITOLA XXIV.

! Vatahoje se tolo proroctví na skázn Jernasléma skrze Římany.
Proto se žádný nopřítel nejmenuje, poněvadí se tebdáž Řím teprve
zakládal; při tom však prorok £ ku konci světa hledí

* ©.Jj.stejné ost všickní vesměspotupení, zajatí a v slnžobnostporobenl,
54. j. zavrhše, savraždivše poslaného sobě Spasitele: tím lid úmluva

svou s Bohem úplně zrušil.Z ha
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29. A zardí ge měsíc, a zastydí se slunce,'" když kralovati
bude Hospodin zástopův na hoře Sion a v Jerusalémě, a před
obličejem starcův svých bude oslaven.'“

6. Protož kletba zžíre zemí, a vinu nésti badou obyvatelé fl
její: a tudy zblázní se“ oráči její. a pozůstanelidí maličko.

7. Sbírání vína kvílilo, svadl vinný kmen, vzdychali všickni,
kteříž byli veselého srdce.

S. Přestalaradost bubnův, utichl zvuk veselícíchse, umikla KAPITOLA XXV.

Iibeznost citary. . Chvaloapěvvadůvaný Bola od Židů | od národův a ze sajeti vysvobozených,
9. Nebudou píti vína 8 prozpěvováním: zhořkne nápoj pi- proroctví, Ze lid navráti 00do negpěJudeké, a že nepřátelévyblasení badou.

jícím jej.
10. Potříno jest město marné, zavřín jest každý dům, an 1. Hospodine! Bůh můj jsí ty, velebiti tě budu a oslavo

žádný nevchází. L | vati jméno tvé: nebo jsí učinil divné věci, rady dávné, věrné,
11. Naříkání bude pro víno na ulicích:* zmizelo všeliké > P Amen.

veselí: odstěhována jest radost země. „2 Nebo jsi obrátil město v hromadu rumu, město pevné
12. Zůstavena jest v městě pustina, zhouba porazí i brány. v zříceninu, dům cizích: aby nebylo městem a na věky aby
13. Nebo tak bade u prostřed země, u prostřed národů: nebylo vzděláno.'

jako kdyby málo oliv pozůstalých střeseno bylo s olivy: a 8. Z toho chváliti bude tebe lid silný. město národův moc
jako málo pozůstává lroznů po dokonané sbírce vína. ných báti se bude tebe.

14. Ti“ pozdvihnou blasu svého a chválu zpívati budou; 4. Nebo ty jsi byl silou chudému, silou nuznému v soužení
když oslaven bude Hospodin, zaplesají od moře.* jeho: útočištém před bouří, zastíněním před vedrem; hněv

15. Protož v učeních“ oslavujte Hospodina: ma ostrovích zajisté mocných jest jako bouře, obrážející se o stěnu.
mořských jméno Hospodina, Boha isrnelského. 5. Jako vedro v žízni“ porazíš hluk cizinchv:* a jako

16. Od končin země chvály jame slyšeli, slávu Spravedli- horko pod oblukem palčivým rodinu násilníkův k usvadnutí
vého.* I pravil jsem: Tajnosť má mně, tajnost má mně, běda přivedeš.“
mně: !* neboť nešlechetníci nešlechetností páchají, ohavné pá- 6. I učiní Hospodin zástupův všechněm národům na boře
chají nešlechetnosti. této hodyz věcí tučných. hody z vína výborného, z věcí tuč

17. Strach a jáma '! a osidlo na tě, kterýž jsi obyvatelem ných, mozek v sobě majících, z vína výborného, učistěného.*
země. 7. A roztrhá na hoře této vazby, jimiž svázání jsou všickní

18. I bude: kdo uteče před pověstí hlasu hrozícího, upadne lidé, a síť, kteráž utkána jest na všecky národy.“
v jámu: a kdo ujde jámě, Japen bude osidlem; nebo prů- 8. Shltí smrť na věky: a setře Pán Bůh slzu s všeliké
chodové s výsosti otevříní budou, a zatřesouse základové tváři, a pohaněnílídu svého odejme se vší země: nebo Hospo
země.'* din mluvil jest.*

19. Ztroskotána, ztroskotána bude země! Potřením potřína 9. I řekne [lid jeho) v ten den: Aj, tento jest Bůh náš,
bude zemé! Pohnutím pohnuta bude zemé, očekávali jsme ho, a vysvobodil nás: on jest Hospodin, jeho

20. motati se bude země jako [člověk] opilý, a odstraněna jsme očekávali, plesatí a veseliti se budeme v spasení jeho.
bude jako stánek jedné noci:"? nebo těžce doléhati bude na 10. Nebot odpočine ruka Hospodinova na hoře této:“ a
ní nepravost její, i padne a nepovstane více. potřen bude Moab* pod ním, jako se trou plevy vozem.'“

31. A bude: V ten den navštíví Hospodin vojsko nebeské
na výsosti;'* [ krále zemské,'* kteří jsou na zemi.

22. A shromáždění budou v hromadu jednoho snopku do
jezera, a zavření tammbudou v žaláři: a po mnohých dnech
navštívení budou.'“

čemž však skrze jiné národy | na ně došlo. Nebo jinak: V pekle nza
vření a po mnohých dnech, po mnohých tisících let k poslednímu soudu
povolání a pak věčně trestůní budou. (8r. Zj. 19. 9—20)

" £ j. kteréž Babylonští sa bohy a opatrovníky své měli.
' £. |. po poslodním sonda bude Hospodin v nebeské říši s vyvole

nými svými kralovati v slávě nevýslovné.

KAPITOLA XXV.

' t. j. město Babylon. (Víz 18. 19—20.) Jiní to rozumějí na vyvrá
cení Jeruzaléma Titem.

3 L j v žiznivé, vyprahlé zemi
3 t J. ndallí, bezpráví ukrutníkův a dráčův.
* Hebr.: jako vedro stínem oblakův, tak umlknou vitězoslavné zpěvy

ukrarníkův.
*%Horon Slou, na kteréž věickní národové se shromáždí. vypodub

nivá. se v prorockém způsobu mluvení královatví Meslišovo, církev
ovati, v jehožto požobnání, tuto obrazem hodů představeném, všlokní
lidé účastenství bráti mají. I v Novém zákoně se království Boží stolo
váním a ovatobními hody vvobrazuje. (Jítě. 8, 11. Luk. 23, 16. Zjev.
19, 9.: Dá se to I emyalem tajemným dobře rozaměti zvláště o večeří
Páně.

s Jinak: odejme zdvoj, jímž pokryti jeon vělekni národově; odejme
smntck jejich. To potom vykládá prorok sám hned dále v. 8. (ar. mo
dlitbn cirkve sa židy na bílou sobotu a II. Kor. 2, 12—18.).

* t.j. v království Kristově na zemijest emrti a bídě moe odejmuta:
zcela naplní so to v neb! (Zjev. 7, 17. 31, 4.); však | zde jest všeliké
n'rpení spravedlivému ziskem. (FIL 1, 21.)

* tj. moc a ochrana jeho ustavičně přítomna bude novému lidu
jeho — církví svaté.

. * Tím jedním z úhlavních nopřátel lidu Jodského míní i všecky Jiné
nepřátely jeho a církve. Smysl: Kdekoll který nepřítel nalezen bude,
tu že bude potřín hned boze všeho prodlévání.

1 £ j. mláticím, jímž mlátívali: tříbom. Hebr.: jaku zašlapána bývá.

* £ j. žalem nad zemí druhdy medem a mlékem tekonol, nyní však
pustou a nejrodnon.

5 t. J. pro nedostatek vína; jinak: pro vinice spustošené.S © j. kteří zachování budon a
* t Jj. od strany mořské, od západu, — Jiném dílu světa spásu

nalezše, s velebnosti Hospodinovy se těšice a radostí pokřikujíce, při
cházeti budou od moře.

* £ j. nčením, umělo; jinak: na východě; Jinak: ohnivě vroucně
vzdávejte diky za spasení své. .

$ £. j. prorok k něčemu jinému se obrací, líče hroznou světa ohav
nosf a přísný trest Boží.

"9 £ j. v duchu patřum obavnosť, jež tak nesmírná jest, že úžasem
a žalem ani mluvítí nemohu.

50£ Jj. žalář (vls 22,). V. 16—23. vlastně se dle pravého emysln o po
eledním soudu rozuměj.

'* £ j. hrozné zlé a neštěstí vše hubicí na lidi so uralí, jako se stává
při protržení oblakův, a při zemětřesení.

'* Hebr.: bázeti se bude jsko visutá postel, jíž se na východě v noci
z hosta užívá pro nvarování se jak nastuzení od chladné a vlhké země,
tsk uškození od hmyzu a zeměplazův.

'* £.J. slunce, měsíc a hvězdy, jimž se pohané klaněli, zahsnbi mdlé
a nestatočné boby Jejích. (Vlz níže v. 23.)

'* Prorok jme se popitovatí sond poslední, při čemž ustupuje řeč
o zkáze babylonského královatví, a jenom obrazně so předkládá

'* Sluší se to na nepřátely lidu lsrselského a Judského, t. na národy
a krále babylonské, jichž Bůh k ztrostání lidu svého povzbadil, po
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11. A roztáhne ruce své pod ním,'' jako je roztahuje plavec :
k plování: a zničí slávu jeho rozdrcením rukou jebo

12. A pevnosti vysokých zdí tvých [Moabe!) padnou a strženy
budou a zničeny na zemi až do práchu.

12. Nám, Hospodine, způsobíš pokoj: nebo všecky skutky
naše učinil jsi nám.'

13. Hospodine, Bože náš! vládlí námi pánl bez tebe: '* my
však toliko v tobě '* vzpomínáme na jméno tvé.

14. Zemřevše, ať více neožívou, ukrutnící ať nevstanon:'“
protože jsi je navětívil a potřel a zahladil všecku památku
Jejich.

16. Odpustil jsí národu svému, Hospodine, odpustil jai
"národu: zdalíž nejsí slavný? Rozšířil jsi všecky meze země.'*

16. Hospodine! v úzkosti hledali jsou tebe, v soužení, když
reptají, ty jsl ponaučení jim.'“

17. Jako tn, kteráž počala, bližíc se ku porodu, křičí
v bolestech svých: tak jsme bylí před tváří tvou, Hospodine!

18. Počali jsme, a jako ku porodu pracovali jsme, a poro
dili jsme vítr: '9 nic spasitelného jsme neučinili na zemí, protož
nepadli obyvatelé země.*?

19. Oživnou mrtví tvojí** zbití moji zase povstanou: pro
buďte se a chvalte, kteříž bydlíte v prachu:“* nebo rosa

světla rosa tvá,“' ale zemí ukratníkův strhneš ku pádu.““
2. Jdi, lide můj! vejdi do pokojův svých; zavři dvéře své

za sebou, schovej se maličko, ua malou chvilku, dokudž ne
přejde bněv **

21. Neboť aj! Hospodin vyjde z místa svého, aby navštívil
nepravost na obyvatelích země proti němu: a odkryje země
krev svou““ a nebude přikrývati více zabitých svých.

KAPITOLA XXVL

Cbvaloapšv, Jimž lid Boži vysvobození své oslavuje.

1. V ten den' zpívána bude píseň tato v zemi judské:
Město naše Sion jest Spasitel! Onť postaven bude v něm jako
zeď i ohrada.“

2. Otevřete brány, ať vejde národ spravedlivý, ostříhající
pravdy.

3. Starý blud pominul:* zachováš pokoj. poněvadž v tebe
doufali jsme.

4. Doufali jste v Hospodina na věky věčné, v Hospodina
Boha silného, po všecky budoucí časy.

5. Neboť on skloní obyvatele na výsostí,* města vyvýše
ného poníží. Ponfží ho až k zemi, strhne je až do prachu.

6. Pošlapá je noha. nohy chudého, krokové nuzných.*
7. Stezka spravedlivého přímá jest,“ přímá cesta sprave

dlivého k chůzi.

8. Pročež i na stezce soudův tvých, Hospodine, očekáváme
tebe:* jméno tvé a památka tvá [jest] žádostí duše.*

9. Duše má toužila jest po tobě v nocí, ale i duchem svým
u vnitřnostech srdce svého z jitra procitnu k tobě.“ Nebo
když číníš soudy své nn zemí, spravedlnosti naučí se obyvatelé
veškeré země.

10. Smilujme se nad bezbožuým a nennučí se sbravedinosti:
v zemi svatých neprávě činil, a nebude viděti slávu Hospo
dinovu.'*

11. Hospodine, vyvýšena buď ruka tvá, byť oní toho nevi- :
děli:*! ať vidí a zahanbí se odpůrcové lidu [tvého]: a oheň
nepřátely tvé at zžíře."?

KAPITOLA XXVIL

Předpovldá, že nepřátelé Boši úplně potření budov, Jid pak jeho že milastivého

ušetření dojde.

1. V ten den navštíví Hospodin mečem svým tvrdým, ve
likým a mocným Leviathana, -hada sochora,' i Leviathana,
hada zavílého, a zabije velryba. kterýž jest v moří.*

' t.j. všecko, cožkoll se dálo při nás, ty jel řídil a k dobrémupro
spěchu našemu vedl.

'* €. j. Jiní a jiným duchem než fy.
©.j. tvon pomoel udržela se v nás víra a úcta k tobě.
'* £. J. Babylonští nepovstnnou více, aby nás opět sužovali a trápili;

vůbec na nepřátely Boží alyš.
" Navrátlvše so zo znjetí onadili Židé [ čásť království Ieraelského:

dále zde rozuměj rozšíření víry křesťanské; v tom zdleší rozálření slávy
Buží na zemi, ten jest účel života u svatých.

+ t.j. ty jich znáš poučití; čím úzkosť větší, tím více se k Bubu
o pomoc ntíkejme!

"9 c. j. bolestně namáhali jsme se, ale uičebož jsme nepruspěli.
4“ £. j. panovníci zemští. nepřátelé naši; jelikož jsme se nepolepělli:

*' tj. Moab (jím rozuměj veškeré nepřátelstvo Boží a církve jelo)
namábatí se bude vší silou, ale marně: tak mnozí podnos usilují zhu
bítt oirkov, ale marně plovou proti proudu.

KAPITOLA XXVI.

' ©J. po navrácení se ze zajetí babylonského: duchovně věsk roz
umí se vykoupení světa Kristem.

%Hebr. text: „Město máme povné, (Boží) pomoc jest nám zdí au.
> © j. jiš Jid tvůj není v tom blndu. jako býval, aby pomoci a

koje od jiných marných bohův očekávatí měl: v tobe, 6 Bože, Jediné

doufá a silně věří, žes ty jediný, jenž mu spomoci můžeš. hřích u
. ey. i a. - : . „pro hříchynaše noobrátilí se národové k tubě.“ (Sv. Jeron.)

bradiů přebývají« naně opolšhajích.duchovněosnměj atěnarví we pod Son to na lid judaký,kterýžv babylonskémzajetí rartvému
učení Kristova vad veškerými protivníky Jeho. . 1 kte, . „ ktehiž jsto porlačení do prachn rozličných těžkosti. Tím s0

MRPg er r drnd lonskýchutištěnýcha ochnzených; vyzývajívůbeověřící,sby 60ze vzkříšenís spasenítěšili.
* ©J. jehooboování směřajek tomu, aby se všelijak před Bolem " 4. J. Jako rosa ranní zvadlé byliny oživaje, podobaě I duch Jtině

1 lidmi upřímněchovaje,sv £ dobrého ostříbal: hebr: „přímou ní ky pain vy Fbabyiovaku Duobovnězoznmě 1vzbSonneom Zm vm
mu a nadějí můmov ht naklidáš, v čas pokušení, strasti a zá- 2 4 j buď trpělivý a stálý ve všechpokušenícha zármatcichsvých,

* ©Jj. toliko o tobě a 0 tvých ekutcích slyšeti a jo sobě v paměť ně tě vysvobodí Báh od nepřátel tvých: tím poukazuje vůbec 5k příští
uvoditi všecka rozkoš naše jest. „Nilajícím Boba všooky věcí napomá“ Mesiňovu, | k eondnímu dnl zvlášť. (31.)
haji k dobrému“ (Řín. 8, 28.) 36t. J. na svbě vylitou, volající © pomstu: rozumí se o svatých

* © J. veškeré mé níly duševní vo dne i v nocí k tobě eměřnjí. , Rj "PUčenoicích.

'* £ J. nedbá na velebnosť Hospodinova, nle sobě tim vo zlém přo- e j
kaziti nedá, že Bůh všudy jest.

"6 j. nepoznávali, nodball tobo.
© j. nepoznarše milosti, poznejtež přísnou spravedlnosť tvou.

KAPITOLA XXVII.

* t. J. rovného, jako sochor neohebného (krokodila?).
2 AMinísa ta rozliční nepřátelé lídn lernelekého: duchovně znamená

vitězství Krista nad světem a knížetem Jebo; vlz Luk. 10, 18.

a, hh CTké
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2. V ten den vinice vína čistého zpívati bude jemu.*
9.* Já Hospodin, kterýž ji ostříhbám a příhodně napojím

ji: aby jí enad někdo neuškodil“ v noci i ve dne hlídám ji.
4.“ Hněvivosť jeho není proti mně, nechat trní a bodláčí

k boji povstane: kráčetí buda po nich, spálím je veaměs.*
5. Zdaže nebude Hospodin podporovati sílu mou? nezpů

sobí mi pokoj? — Pokoj způsobí mi.*
6.* Ti. kteříž vcházejí s borlivostí k Jakobori,'© způsobí,

že zkvetne a zroste Israel a naplní semenem veškerou zemi.
7. Zdali jej tak ubíl, jako ubíl ty, kteří jej ubili?'' zdali

jej tak usmrtil, jako jiné pro něho ubil a usmrtil.'*
8. Mírně proti míře, i když jsi je zavrhl, soudil jsi je: '*

myslil jest v duchu svém tvrdém přes den vedra.'*
9. Protož skrze to odpuštěna bude nepravosť domu Jakobovu :

a to bude veškeren užitek, aby sňat byl hřích jeho, když
rozmece všecko kamení oltáře jako kamení na prach zetřené ;
neostojí hájové ani modlářští chrámové.

10. Nebo město ohražené zpustošeno bude, město krásné
opuštěno bude a ostaveno v poušť: tam pásti se bude tele
a tam bude léhati a ožírati svršky jeho.'*

11. Suchotou žně jeho zkaženy budou: ženy přicházejíce,
učiti budou je,'“ nebo lid ten není moudrý: protož nesmi
luje ne nad ním ten, kterýž učinil jej, a kterýž stvořil jej,
neodpustí jemu.

12. I budet: V ten den pobije Hospodin '* od toku řeky
[Eufratu] až k potoku egyptskému,'“ vy pak sebráni budete
po jednom, synové israelšti !

13. I budet: V ten den troubeno bude troubou velikou,
J přijdou, kteříž byli ztraceni, ze země assyrské, a kteříž vy
hnáni byli do země egyptské, a klaněti se budou Hospodinu
na hoře svaté v Jerusalémé.'*

" £ J. v čas ten budou věrní vysvobozenel (ti se roznmějí vinici 5

3 £ Jj.aby někdy nepřípadli na ní právě řečení nepřátelé jeji.
* Vinice praví:
7 © j. trním a bodláčím roxumi nepřitely, jež s pomocí Boží pře

mocí doufů.

* Smysl těchto dvou veršů jest: V obrazu vinice plesá osvobozený,
na milosť přijatý lid Páně, řka: „Ustal Bůh trostati nás; nyní ať po
vstanou nepřátelé proti náčm,eo trní s bodláčí na vinici“

* Slova prorokova:
"* £ j. pohané, kteří v onen čase k poznání pravého Boba příjdou,

prokáží so tak horlívými. žo | samé Jarnelské k zbožnému a svatému
životu rozníti a mnoho dobrého na zemí způsobí. Hledí tuto prorok
k rozkvětu říše Mesilšovy, sv. Církve.
"6 j. Babylončany.

"9 £. j. Bůh své věrné tresce z milosti a k polepšení, ale bezbožníky
zahnbi.

" £ J. Jaště dost mírně a milostivě v poměru k jeho nepravosti s II
dem nakládáš, trestaje jej toliko časným završením, a nikoli úplným
vyhblazením,ježto nepřátely jeho zachvátíš hněvem svým prudkým

**t J. vzdor své zatvrzelostí přec lid ten káti se počíná trestem
pokořen.

'* £ j. města Jerusaléma, jež bude zpustošeno v pasteiště; jiní
o Babyloně to rozumějí.

'* Hebr.: Usahlé vinné ratolesti jeho polámány budou, eny přijdouce
zapili je, t. polůmouje a poberou k topeni.

'* £ Jj. nepřátely lidu isreelského.
'* £ J. na pomezí zemí judské a egyptské
'* £ Jj. v určitý čas milosti svolá Bůb rozptýlené syny lidu svého

se všech končin světa du města svatého k detě svů. Ač tím přímo
zvěstováno navrácení se lidu ze zajeti £ od západu i od východu,
rozumí be přece dále shromáždění veškerého lidetva k poznání a úeté
pravého Boba v říší Mesiášově — v cirkvi svaté.
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KAPITOLA XXVIII.

KAPITOLA XXVIII

Ohlašaje se pomsta Boží předaě ida Israelskému, — potom pak pro podobné

hříchy I Jadskému; ——nspominají se tito ku pokání a slibují se Jim milosti
od Boha. :

1. Běda koruně pýchy, opllcům Efraimským, a květu
pršícímu,“ slavnému plesání jeho, těm, kteříž na vrchu údolí
vejtučnějšího, potáceli se vínem!

2. Aj! silný a mocný Pán,* (přijde) jako prudké krupobití:

jako vichr polamující, jako povodeň prudkých vod, rozvod
nělých a vypuštěných na zem prostrannou. . .

3. Nobama pošlapána bude koruna pýchy opilcův Efraim
ských.

4. A bude pršící květ slávy plesající toho, kterýž jest na
vrchu údolí točného, jako rané ovoce před dozráním pod
zimním: na kteréž sotva že pohledí člověk, vida je, hned jakž
je rukou ujme, sjídá je“

5. V ten den bude Hospodin zástupův korunou slávy a
věncem radostným ostatku lidu svého :*

6. a duchem pravým sedícímu na soudu, a silou navraců
jícím se z boje k bráně.“

7. Ale i ti" pro víno nevěděli, a pro opilství pobloudili:
ani kněz, ani prorok nemají umění: pro opilství, pohlcení

jsou od vína, bloudí v opilství, neznají vidoucího.* neumějísoudu.

-8. Nebo všickni stolové jejich“ plní jsou vývratkův a ne-“
řádův, tak že více není místa.

9. Koho bude vyučovati uméní?'* a komu vysvětlovati na
učení? Ostavené od mléka, odtržené od prsou.''

30. Nebo rozkaž, opět rozkaž, rozkaž, opět rozkaž; počkej,
opět počkej, počkej, opět počkej, maličko tu, maličko tam.'"

11. V mluvení zajisté rtův a v jazrku jíném mluviti bude
k lidu tomuto,'*

KAPITOLA XXVIII.

' tj. městn Samaří. Města na horách ležící i jinde v písmech koru
nami slovou: jsouf jako koruny zemí ležicich vůkol nich.

mna kterýž tudiž nvadne a sprší, t. městu Samaři,kteréž(bo,sv Hobr:„Pábě“,nebo„odPána“,t.zdopuštěníjehopřijde.Řiní
se Salmanaszar, král zssyreký, 6 vojskem svým (4. Král. 18, 9. a t d.).

*t jjakofikranný,předčasemovocnýmS o do vihned utrhne, a sotva že ho v ruce má, lakotně enl: tak Salmanasear,

Jakmile města Samaří dobude, bned je téměř-pobltí, t. be odkladůa a velikou žádostí zkazí.

- 5t J. jadského, za časn krále Ezechláše, na odpor tomu, co průvě
o Samaří povědíno.

S t.j. Bůb bude opatrovníkem a spomocníkem Hdu judského v čas
pokoje i války za kralování Ezechidšova. Ale potom pro Jejich nepra
vosti ( Jich trest nemine.

7 t J. Jodští; anl ti nevytrvají v dobrém, klesnou jako Iernelští.
5 1. j. neznají proroka, čl nerozumějí proroctví, nebo nedbají na ně.

9 t. j. všech stavův a míst: obžerstvím netoliko Jednotlivci, nýbrž
š celí národové bynou.

'* + j. takový opilec?
„'6 4 Jj. eotva malé ditě; n všech jiných všecku česť a vážnost po

o abyl
' ©j. brzo, brzo! Smysl: že jich učení jest toliko samé rozkazování

a brození ©budononosti, jako malým dětem, ale žádné dokonalé na
učení a opravdová povzbuzení. Nebo: „jsouf omlpodobol dětem, prvním
počátkům slov sc učicím, písmenky a slabiky opakujícím,“ proto so
v hebr. opakuje cav-la-cav, cav la-cav, kav-la-kav, kav-la kav, Jako by
řekl: b-a ba; b-o be a t d. záhubná jsko povodeň, t j. vojsko as
syrské. .

'* © j. zřetelným pobybováním rtů, napodobením výřečnosti dětské, :
mluron dětinskou, Jako rodičové činí se svými masličkými:laskavě,
otcovsky; a oní přece mne neposlechnou, nebudon dbáti milostivé
oteovské řeči mé. (Viz I. Kor. 14, 21.)

; II.—20
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12. kterémuž řekl: Totoť jest odpočínutí mé: Občerstvěte
ustalého! a toť jest obvlažení mé; a nechtěli al

18. I budeť jím slovo Hospodinovo: Rozkaž, opět rozkaž,
rozkaž, a opět rorkaž; počkej, opět počkej, počkej, a opět
počkej, maličko tu, maličko tam: že půjdou a padnou zpět
a setříni budou a osidly zapletení a polapeni.'*

14. Protož slyšte slovo Hospodinovo, muži posměvači,'“
kteříž panujete nad lidem mým, kterýž jest v Jerusalémě.

16. Neb jste řekli: Učinill jsme smlouvu se smrtí a s peklem
amluvili jsme 6e.'? Bič rozvodnilý '“ když přecházetí bude,
nepřijde na nás: neboť jsme položili lež za naději naší a lží
ochránili jsme ge.'*

16. Protož toto praví Pán Bůh: Aj! já položím v základech
slonských kámen, kámen zkušený, úhelný, drahý, v základě
založený: kdo uvěří, nepospíchej.**

17. A položím u váze soud a spravedlnost u míře:*' a
podvrátí krupobití naději lžívou: a obranu vody zatopí.**

18. A tak shlazena bude úmlava vaše se smrtí a amlouva

vaše s peklem neostojí: a bič rozvodnilý když přecházeti bude,
budete pošlapáni.

19. Kdykoli přecházeti bude, zachvátí vás: nebo ráno na
úsvítě přecházeti bude, ve dne I v noci, a toliko samo trá
pení dá rozum slucha."*

20. Nebo sonženo jest lože, tak že drabý spadne: a plášť
krátký nebude mocí obou přikrýti.““

21. Nebo jako na hoře rozdělení** povstane Hospodin: jako

v údolí, kteréž jest v Gabaon, lněvati ve bude: abyčinil dílo
své, cizí dílo své: * aby. vykonal dílo své, cizí jest dílo jeho
vlastní.

22. A nyní neposmívejte se, aby se snad nestužily okovy

" tj. konejte příkaz lásky k bližnímn; to mne těšití bude jako
občerstvení, odpočinek.

"5 £ Jj. ta laskavá řeč Hospodinova, že ji neslyšeli, nýbrž se ji 00
nějakému bláznovství posmivali, potupně si ji opakujice; ta bude jemu
tím větším důvodem k přísnému jich potrestání.

"6£ j. lidé tělesní a smyalní, kteří el smíchy tropile z příkazu Ho
spodinova, že se s vaším smyslem nesrovnává.

'* t.j navěříme, aby nám kdo uškodil, buďsi smrť nebo peklo.
' £,j. metla, pomsta.
Tou lží jJední rozumějí marné boby a modly, nebo smlouvu, kterou

král Achaz s Assyrskými učinil, ač se jim podrobíti nemínil, a Ezechláš
potom držetí nechtěl (4. Král. 16, 7. 18, 7.)

2 £ j. neutikaj, kdo jemu důvěřovati budeš, neboť není se mu čeho
ldti: dle Řím. 10, 11. a L Petr. 2, 7, 8. „nebude sahanben,“ t. v na
ději ově sklamán. Kamenem úbelným vyrozamivá se v Písmě oratém
často Kristus, Smysl: Za nehody, jež trpite, těším vás Mesiášem. Kdož
koli v něho uvěří, nemusí jinde spasení hledati, nemusi se báti, když
nastane soud, ale na tomto základu když zůstane, nebude zahanben.

1 £ j. vykonám spravedlivý soud nad bezbožníky, přísně podle za
eloužení jich potrestám. Jinak: Učiním, že bude dokonalá spravedinosť
mezí lidem, až totiž položím onen kámen úbelní, abych vzdělaj na něm
pravý chrám svůj.

% £ j. proti mocnémuJako povodeň vojsku. Hráz, v kterouž donfáte,

zatopí vojsko to, dopadnuvší na vás co krapobití e povodní, jíš nelzeutéci.
' t. j. otevře vám rozum, abyste uvěřili tomuto předpovědění; ne- 

uvěřite,lečažMors
% £. j. bude veliká tiseň, a nikdež nebude žádného zníknuti. Právě

vavátek velikonoční, když město naplněno bylo lidem, počalo obležení
Titovo.

% £. j. na hoře Farasim (3. Král. 5. 90.)

38© j. cizí akutek svůj; proto olsí, že jednati budo s židy, ne Jako
-© svými, že ne Jako jindy na nepřátely Judakých, slo na Judské samy
bněvati se bnde, a je tak, jakož nikdy ještě nečiníl, potrestá. Drakrito
porazili David Filištinské s pomoel Boží, | drakráte potrestá vás, že
Jste zavrhli vyvolený od něho kámen nárožní. Vyplněno Titem a Hadrla
nem, císaři Římskými: proto | dvakráto se opakují tatěž slova.

©
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vaše:“? neboť o pohubení a zkažení slyšel jsem od Pána Boha
zástupův na všecku zemi.

23. Ušíma pozorujte a slyšte hlas můj: pozorujte a poslech
něte řeči mé.

24. Zdali celý den orá oráč, aby sel,““ zdali vždy toliko

prohání a vláčí roli svou ?**
2ň. Zdali když srovná svrchekjejí, nerozsívá černého kmínu,

a nenaseje-liž lučního kmínu, a nenaseje li pšenice napořád a
ječmene a prosa | víkve v místech příhodných? *©

26. I vycvičí ho v soudu:*“ Bůh jeho učí jej.
27. Neboť ne zubatými nástroji mlácen bývá černý kmín,

ani kolem vozním po lučním kmíně jezdí se: ale prutem vy
tlouká se černý kmín a luční holí.**

28. Obilí sice mláceno bývá: však ne na věky mlatec bude
mlátiti je, aniž je roztlačovati kolem vozním, aniž kopyty
svými ** rozetře je.*“

29. I to od Hospodina Boha zástupův vyšlo, oby divnouučinil radu a zvelebil spravedluosť svou.**

KAPITOLA- XXIX.

Předpovídá obležení města Joregaléma, nařiká nad hříchy a alepoton národa,

hrozí aatvrzelcům, a věšti, še Bůh I je| pohany konečně osvítí a obrátí,

1. Běda tobě, Arieli, Arieli město, kteréž vybojoval David! '
přidán jeat rok k roku: slavnosti minuly jsou.“

2. I obeženu náspem Ariele a bude smuten a truchliv a
bude mí jako Ariel.*

3. A obtáhnu jako okolek vůkol tebe a vyženu proti tobě
násyp a obrady vzdělám k obležení tvému.“

4. Sníženo budeš, ze země mluviti budeš a z prsti slyšána

„tj abyste trestáníBožíhosoběnepřitížili.
7 00aniž by v skutku eel.

te £ j. zdaž ustavičnějednu a touže práci koná?
30Choe ukázati: že jako rosšníný hospodář, věda co, kdy a Jak či

niti má, svě role rozllčaě spravuje a práci svou rosličně rozděluje: tak
Ze Pán Bůh i osndy lidské podle moudrosti své řídí a níčebož bez

o on taktéži Juda nyní tresce,jakožbo byl prvepožehnal.3 tj. Bůh uči jej takové opatrnosti, jak by sem! vzdělávati, siti,
| zase s ní úrody sbírati měl.

* Podle způsoba tehdejšího mlácení mluví. Rorum Jest: Ví-li sprostý
oráč, eo a jak pří obchodu svém ožítečně a příhodně dělati, tím vice
proařetelný a všovědoucí Bób věděti bude, co a jak činiti, koho, kdy
a jak a mnohbolitrestati má.

2 £ j. koní svých anebo ostrými nástroji v kola vrašenými, jichž
se k rozeckání a vymlácení obllí užívalo.

% © j. ne ustavičně a ktorýmkolí způsobou hospodář obrů ové miki:nýbrš jen potnda tak, aby se zrno od slámy a plev oddělilo. Roz
uměj: Jako hospodář i při mlácení opatrnosti užívá a ne ustavičně
mlátí, aniž tak velmí, sby všecko i se elamou zkasil, tak i Bůh ne
koždého času, leč kdyš potřebu toho vidí, tresoe, aniž trestaje dopouští
všdy, aby věickní zbynuli.

ej. eh Jako opatrnýhospodář,činí dle své moudrostiaepravedinosti | Bůh doponštěje trest na lid svůj jen potnd a k tomu,
aby bo napravil a očistil.

KAPITOLA XXIX.

' Arielem (Ivom Božím, nebo silným) město Jerusalém se míní. Na
zývá pak je Arielem buď proto, že Senacberibovu obležení s pomocí
Boží jako nepřemožený lev odolalo, anebo pro oltář zápalných obětí,
Jejš také Ezechlel Arielem nazval.

* © J. když po tomto roce ještě Jeden rok se svými výročními slav
nostmi mine, tedy po dvou letech. Dvě lóta, než král Senacherib město
oblehl, proroctví to hlásal Isaláš.

5 £ j. jako oltář Ariel řečený, t. tak jako na tom se zabíjejí mnobé
oběti, tak 1 při obležení měste mnoho lidí pojde, tak“že krev vůkol
města poteče, Jako tokává vůkol oltáře.

* V proroctvích často aj Bůh přivlastňuje to, co nepřitely vykonati
káže, jako by to sám činil.
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bude řeč tvá:* i bude jako věštce“ ze země hlas tvůj: a
z prsti řeč tvá siptěti bude.

5. A bude jako prach drobný množství zmítajících tebou
a jako pýř pomíjející množství těch, kteříž mocně proti tobě
povstanou:*

6 a stane se to v náhle, hned. Od Hospodina zástupův
navštíveno bude“ hromem a zemětřesením a zvukem velikým
víchru a bouře, a plamenem ohně zžírajícího.

7. I budeť jako sen vidění nočního tomu množství všech
národův bojujících proti Arieli a všech válčících proti němu
a oblehajících“ a esužujících jej.

S. A jako 90 lačnému ve snách zdá, že jí, ale když pro
citne, prázden jest život jeho; a jako se žíznivému ve snách
zdá. že pije, a když procitne, ustalý ještě žízní a život jeho
prázden jest: '“ tak bude [tomu] množství všech národů boju
jících protl hoře Slon.''

9. Žasněte a podivte se, zmítejte sebou '* a potácejte se:
zpíte se, ale ne vínem: motejte se, ale ne od opilství.

10. Nebo smísil vám Hospodin ducha dřímoty,'* oslepil
oči vaše, proroky '“ i knížata vaše, kteříž vidí vidění,'* za
stře.'*

11. I bude vám vidění všech '? jako slova knihy zapeče

těné, kterouž když dají tomu, jenž zná písma, řkouce: Čti
ji! i odpoví: Nemohu, nebo zapečetěna jest.

12. A dána bude kniha tomu, jenž nezná písma, a řečeno
bude jemu: Čti! odpoví: Neznám písma.'*

18. I řekl Pán: Proto že lid tento přibližuje se ke mně
ústy svými a rty svými oslavuje mne,'“ srdce pak jeho da
leko jest ode mne, a že báli se mne dle lídského přikázání
a učení:*“

14. proto aj já přidám, abych podivení učinil lidu tomnto
divem velikým a předivným; nebo zabyne moadrosť moudrých
jeho, a rozum opatrných jeho skryt bude.

» t.j. hlaboce, až do prachu potřeno, temně jako z hrobu vzdychati
budeš.

S Hobr.: „Jako duch konzelníkem vyrolaný.“
* © J. nesčíslní zástupové povstanou proti tobě, aniž se nadáš; to

co stalo zvlášť náblým příchodem vojska Titova. (Sv. Mat 34, 27. a d.)

5 t J. toto náhlé navštívení Hospodinovo přijde a velikou hrůzou
na nebi | na zemi a zničí tě do kořen.

* Hobr.: altě proatírajících, £ I alloa 1 úklady o zkázu tvou pracu
Jicich.

'* Hebr.: semo tamo běhá, židaje uhusítí žízeň svou.
**£. J. proti hradu královskému. Smysl: Jakkoliv veliké mpožství

lidu 6e pohnbí, bude to nesčislných nepřátel zařívosti, Jako by toliko
vo snách byli jedli a pill.

'* £ j. vy žasnete alce, ale lebkomyslně nověříte proroctví tomnto,
nebo jsto Jako dnohovně opilí, zaslepenai, nesmyalní. Hebr. též: „kla
mejte, zaslepte se:“ vlz 10.

'» Bebr.: tvrdého spaní; dopustil na vás alepotu, zaslepenosť srdce

abyste vidonce neviděli, a slyšíce neslyšeli aniž rozuměli. (Mat. 13, 13.)vidonci.
"ej prorokové Jsou oči lidu, očicele) a vedonce po cestich Bo

čich; knižsta psk jsou blavy, řídice Jej ve všech záležitostech svět
ských.

* € j. ty, kteříž se zdají býti jinak osvícení, porazil slepotou.
" £ j. všech pravých, starších | budoucích prorokův.
'* Smysl tobo jost: Veškerá praroatví, napomínání a výhrůšky i celý

zákon jest vám knihou zspečetěnou (staří knihy pečetívali) umělým

pooneýn Učený jest následkem života svého hříšnéhoa pocházejícíněho zatvrzelosti srdce, nenčený pak s novědomosti tupým duchovním
slopcem.

" ©Jj. toliko zevnitřními obřady, bes upřímnosti srdce, tak jako
fariseové činili. (hat. 16, 8.)

1* © j, Jak toliko přikázání a ustanovení lidská velí, a ne jak slova
n zákon můj káže, dbajíť více zákonů lidských nežil mých; rozuměj
však jen takové zákony světské, které se protíví zákonům Páně; a
nebo je, ač dobré, nadsazují nad zákon lásky.

3 ZEN-ty< :;>a
|
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15. Bědal kteříž hluboko v srdci před Hospodiném skrý
váte radu: *! kterýchžto skutkové dějí se v temnostech, a ří
kají: Kdo nás vidí? a kdo nás zná?

16. Převrácenost myšlení to vaše: jako kdyby hlína proti
hrnčíři myslila a dílo řeklo by učiniteli svému: Neučinil jsi
mne; a nádoba hliněna řekla by hrnčíři svému: Nerozumíš.t*

17. Zdaliž ještě po čase maličkém a krátkém neobrátí se
Liban v Karmel,“* a Karmel za les nebnde-li počten ? **

18. I uslyší v ten den hluší slova knihy “* a z temností
a mrákoty očí slepých viděti budop.**

19. A bodou se tiší v Hoapodinu veseliti opět, a chudí“
lidé“? v Svatém Igraelském plesati budou ;

20. nebo zemdlel násilník, za své vzal posměvač a pora
žení jsou všickni, kteříž bděli nad nepravostí: **

21. kteříž přivedli k hříchu lid slovem *? a tomu, kdož je
trestal, v bráně osídla kladli a odchýlili se marně od sprave
dlivého.*“

22. Protož toto dí k domu Jakobovu Hospodin, kterýž vy

koupil Abrahama: Nebude nyní zahanben Jakob, aniž se
nyní obličej jeho zardí:

23. nýbrž když uzří syny své, dílo rukou mých, u prostřed
eebe, ani posvěcují jména mého;** i posvěcovati budou Sva
tého Jakobova a Boha israelského ohlašovati budou:

24. a pabadou bloudící duchem ** rozomu a reptáci*' na
učí se zákonu.

KAEITOLA XXX.
Kůrá Hd, Ze se atiká o pomoc k Egyptským, a liší blaženon odměnu spravedii

vých s hrozné potrestání hřišnikův. — Ukazuje, Ze marné jest jejich o to tam

posýlání, alibaje však přece ocbrany a vysvobození od Assyrekých těm, kteříš

k Bohu se obrátí, při tom však pohlédá k poslední době říže Moslášovy,

1. Běda, synové poběhlci!* dí Hospodin, kteříž ukládáte

% Hebr.: kteří se bluboko (jako v podzemní skrýše) skrýváto před
Hospodinem, myslíce, že svých úmyslův a obmyslův před Nim akrýti
můžete? (Rosuměj na hat. 26, 4.)

2 t, |. kterakž tedy ten, který vás učinil, a vám tu moe dal, s
tmysliti mohli, nebude o vds a o myšlénkůch vaších věděti a jim roz
uměti? (Vls Žalm 98, 9.) Roztříšti vás co bručonou nádobu. (Žalm 3, 9.)
Po soužení tomto nastane doba blažená: obrácení ostatků lidu.

3 Smysl: Pyšní snížení, a pokorní povýšení budou. Pyšnými roz
oměj přímo Assyrské, druhými Jndské; dále pak obrať na Mat. 21, 48.

3“ Karmel, hora s krajínou velmi úrodnou a přeutěšenou jest obrazem
lidu drubdy vyvoleného; Libán, bora lesnatá a neúrodná, — pohanův.

% t.j. tě nyní před nimi jako zapečetěné; tehdáš uvěří proroctví
tomu, když se na ních splní.

2 £ j. prohlédnou a přesvědčí se o pravdě všlckni, kteřiš prvo ke

všemu nspomínání a Sokasorůní jako slepí, hluší byli.** Obrať na Mint 5, 4.a 1
+38£ Jj. kteří Ji bedlivi bl W bájili, nad ní rukn drželi; hebr.: „pro

slon žádostivost“, t pečlivi byli všelikým choutkám žádostivosti své
hovětí.

3 Habr. text: kteříž obviňují s hříchu lidí pro slovo, t. j. pro špat
nou věc, anebo z nechutí a zášti utiskují blížního.

39Hebr.: na smar bo přivedli.
9! t.j. nž uzří, že se Jim zrodí potomstvo nikoli podle těla (Jan L

13), nýbrž moci mou, které s nimi spolu, milostí moujsoze posvěceno,
svatosti pllnoJest a slávu mou blásá, pak ( oni obrátí se k jednomu pra
vému Pastýři duší svých. (Jan. 11, 16. L. Petr. 2, 20.) Tať nejdalší dálka,
k nížto se Duchem Božím osvícené oko proroka ovangelisty zanáší !

2 t j. národové, jiš nyní tapými slují!
* Hebr.: zlopověstní, hanebně šijicí, odpírel. I rozum osvítí, i vůli

napraví Svatý zdo předpověděný,tak že docela obnovena bude
tvář země! (Žalm. 109, 30.)

KAPITOLA XXX.

* ©j. že jste opustili Boha: Hebr.: buřiči; boařili se totiž tehdejší
Židé proti Nabuchodonozoroví králi, a ku pomoci bleděli se spojiti
e Nechaonem, králem Egyptským.

NSp
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radu, ale ne ze mne: a osnujete tkaninu, ale ne z ducha /“ spokojíte-li se, spasení budete; v tichosti a naději bude síla

mého,“abyste hříchk hříchupřidávali: V ď vaše.!*I nechtělijste:2. kteříž chodíte a astapujete do Egypta a úst mých ne- JÁ ' k 16. a řekli jste: „Nikolivl ale ke koňům'* utečemese;“
otázali jate se, nadějíce se pomoci v síle Faraonově, a majíce protož utíkati budete: „a na (rychlé) koně vsedneme;“ protož
doufání v stínu“ egyptském. M rychlejší budou tl, kteří vás budou stíhatí.

8. I bude vám síla Faraonova k hanbě a doufání v stínu JM 4 l 17. Tisíc lidí před. strachem '* jednoho: a před strachem
egyptském ku pohanění. i , pěti všickní utíkati budete, dokavadž nebudete ostavení jako

4. Hyliť ovšem v Tanis knižata tvá a poslové tvoji až do vdJD dě —* žezlo lodi '“ na vrchu hory a jako prapor na pahorku.'*

i

Hanes přišli.* u 18. Proto čeká Hospodin, aby sesmiloval nad vámi: a

5. Všicknízahanbeníjapu u lidu, kterýž jim prospětine- 6 i proto povýšenbude, odpouštějevám: nebo Bůh soudujestmohl: nebyli ku pomoci, ani k jakému užitku, ale k hanbě DN, Hospodin; '* blahoslavení všichni, kteříž důvěří jemu!
a k útržce. - 19. Lidzajisté sionský bydliti bude v Jerusalémé: '* pláče

G. Břímě hovad poledních.*“ Do země zarmoucení a úzko- ko“ nebudeš nikoli plakati, lítosť maje smilaje se nad tebou:
sti,“ z níž jsou lvice a lev, ještěrka a králík létající," nesou +) k hlasu volání tvého bned, jak uslyší, odpoví tobě.“?

na plecech hovad zboží svá a na hřbetě velbloudův poklady GÚ pů 20. A dá vám Pán sice chleba skrovně a vody nuzně:**
evé k lídu, kterýž jim nebude moci prospěti. avšak nedá od tebe odejíti více učiteli tvému: a oči tvoje

T. Nebo Egypt nadarmo a merně pomáhati bude: protož
volal jsem nad tím: Pýchať toliko jest; upokoj se!*

8. Nyní tedy vojda napíš mu na desce“a v knize bedlivě
to vyryj, a budet to v den nejposlednější až ua věky ua
svědectví :

9. nebo lid'“ k bněvu popouzející jest a synové lživí; sy
nové, nechtějící slyšeti zákona Bužího:

10. kteříž říkají vidoucím: „Nechte těch vidění!“ a proro
„Neprorokujte nám toho, což pravého jest:'* mluvte,

co se nám líbí, prorokujte nám bludy.
11. Odetrahte cestu ode moe, uchylte ode mne stezku;

pomiň od tváři naší Svatý israelský !“ '*
12. Pročež toto dí Svatý israelský: Že jste zavrhli slovo “.o

©

<

viděti budou přikazatele tvého.*“
21. A uší tvoje slyšeti budou slovo ze zadu napomínajícího:

„Tať jest cesta, chodtež po ní: a neuchylajte se ani na pravo,
ani na levol“

22. I poskvrníš pláty rytin svých stříbrných, i oděv slitin

svých zlatých a pohodíš je jako nečistotu ženy nemoc svou
trpící. Vyjdi! řekneš tomu..“

29. A dán bude déšť semeni tvému, kdežkoli síti budeš
v zemi: a chléb z úrody země bude přehojný a tučný:*“*
pásti se bude na statku tvém v ten den beránek volně:

24. a býkové tvoji i oslátka, dělající zemi, smíšenou píci
jísti budou, jakož na humné převáta jest.

25. A budou na všeliké hoře vysoké a na všelíkém pa
brbku vyvýšeném potokové tekoucích vod v den pobití mno
hých, když padnou věže.**

to a doufáte v utiskování a v rozbroj a spoléháte na to:
13. proto bude vám nepravost tato jako rozsedlina pada Da

jící a jako vydutí na zdi vysoké: nebo v náhle. aniž se na- *
dějí, přijde zboření její.

14. I roztřiští se, jako roztříštěna bývá nádoba hručířská
rázem náramným: a nenálezne se ze zlomkův jejích střepina,

je %

26. I bude světlo měsíce jako světlo slunce, a světlo slance
bude sedmeronásobní jako světlo sedmi dnův v den, v kterýž
uvíže Hospodin ránu lidu svého, a úraz udeření jeho uzdraví.““

27. Aj! jméno"? Hospodinovo přichází z daleka: hořící
. 7 hvnížby8eneslohníčeksohništěanebosenabralovody© (Whla

maličko z jámy.
15. Nebo toto dí Pán Bůh, Svatý israelský: Obrátíte a -M4 J. kdybyste se obrátiliod daremnýchtoulek a utkání se k Egypt

ským, a raději ve mne doufali a pokojně se měli, byli bysto zacho
vání. Pokoj plodí blaženosť, brojení záhubu.

" £ j. egyptská jezdce vezmeme si ku pomoci.
'* ©.j. pouhým hrozivým slovem.
té ©j. celí osamělí a opuštění, beze vší pomoci, ochrany, tallostí.
" t. j. slonp bárky, stěžen. Na vrších sloupy ne stavěly na znamení

pocestným a na moří plujícím.
. 54 j. epravodlivý; nekajicím zatvrzelcům milosti dopřáti nelze
spravedlnosti jeho; kdo ee však kajioně k němu obrátí, tém odpouští.
Timto veršem počíná nová čistka prorootví toho; slíbnje se Jim smilo
véní od Bohs.

'» t j. po odtažení Assyrských.
26 © j. spomůže ti. Po soužení Spáss od Pána.
2 4.J. ačkoli na vás dopustí na krátký čas úzkosí s nouzi. (8. Král.

> Hebr.: „vyléváte a vylóváte, ale ne ducha mého,“ nýbrž lži a
klamné nadóje mezi lidem.

> £ j. v ochraně Egyptakého krále: ochrana se často v plsmech sti
nem, zastiněním nazývá.

* Tnnis a Hanes byla dvě hlavní města Egyptská, ležící v středním

Egyptu, sldla zvláštních knižat neb králův. VyJste ovšem vyslali posly (

do Egyptaprosito pomov,ale. n

íK?
<IN

S t j. proroctví těžká, brozné ©oposlanství, Jdoucím z Jadetra k po- =
lední; poněvadž na oslích a velbloudích dary své do jižního Egypta
vezil, chtíce si tak zakoupiti pomoci Jejlcb.

ý wp“JEV
S ©J. do Egypta, kterýž sám Jest pln strachu a úzkošti pro krále £assyrského, 2 22, 21. Výš 22, 1. 2.)
" £. ). vníž jest plno divokých zvířat, hadův, Ještěrův čl baziliškáv, s ; 4 Č 3+Rozamějí se prorokové, kteřiž by lid dobře vedlí a spravovali.

kteráž ani před těmi není bezpečna. j © U A však | na blahó časy království Mesidšova 60 toto proroctví obrací,
kdež ovšem každý, kdo spasení židostiv jest, dostatečného uančoní
dojíti může.

13Rozuměj: Odřekneš so všeho modliřetví: ale nevztahuje se toliko
na modly zlatými a stříbrnými pláty poblté, nýbrž na všecky včel po
zemské, jež pro Boha hotovi býti máme opustiti.

% £ j. bude úroda a hojnost obílí: tu často uděluje Bůh na odměnu
pravého polepšení života.

ej E arehlnnyVýš2, 15.Duchovnětotorozumějnahojnosťmilosti v říší M20AZBůblidP avájevobodí,4oelápřírodaoslavenabude.Vypisují
se tuto přímo sice blahě časy za krále Ezechláše po porážce Assyr
ských, hlavně však se věsti utěšeně doby říše Mesiálovy. církvo svatů,
a stav blašené věčnosti po posledním sondu. (II. Petr. 3, 13.)

3* Hebr.: sláva, velebnosť (Mat. 25. 31.)

* t j. přestaň Judo n Egyptských, jimiž pýcháš a na nichž si ho
nosně zaklidáš, pomoci bledati. Hebr.: „pýcha jest to! oni wjson)vítr!“
t. nestálí, nadutí. ,

» t.j. napiš tu proroctví na tabulí před očima jejich, aby ho ani
nezapomněli, ani tl ho nezapřeli.

'* ©j. lernelský; vytýká jim tuto právě tř bříchy, pro které až
posud od Boha zavržení jsou.

" £ j. prorokům di: Neprorokujte nám pravdy odporné, raději ob
veselnjící lži, bajky.

'? Jako by řekl: hilčte nyní s těmi včemí, nozaměstnávejte nds Jimi,
nemluvte nám ustavičně o Bobu. Af tuk nemluvili slovem, a však ta
kový smysl na ně pronášelo jejích zlé a převrácené obcování. Platí
všudy a po všecky věky lidem, o tichš di Svatý tento lsrnelský:
„Proto vy slova Božího neslyšíte, že z Boha nejste.“ (Jan, 7, 47.)
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161 ISATÁŠ

jest prchlivosť jeho a těžká k nesení: rtové jeho naplnění
jsou hněvivostí a jazyk jeho jako oheň zžírající.

28. Duch jeho jest jako potok rozvodnilý až do polu hrdia
(dosahující), k zhlazení národů v niveč, a uzdy bludu, kteráž
byla na čelistech lidí.**

29. Píseň zpívati budete jako v noci, když se zasvěcuje
slavnost.“? a budete míti radost srdečnou jako ten, kterýž
jde s píšťalou, bera se na horu Hospodinovu k Silnému
israelskému.**

30. I slvšeti dá Hospodin slávu blasu svého a strach ra
mene svého ukáže v hrůze hněvu svého a v plameni ohně
zžírajícího: porazí [vše] vichrem a kamenným krupobitím.

31. Neboť hlasu Hospodinova zděsí se Assur, prutem
ubitý.!

92. A bude rána toho prutu náležitá,** jejž odpočinouti
nechá Hospodin na něm při bubních a citarách:** a v bo
jích zvláštních vybojuje je.*“

83. Nebo připraveno jest od včerejška Tofeth,** od krále *“
připraveno jest, hlaboké a široké. Potravy jeho oheň a dříví
mnohé: dech Hospodinův jako potok sirný je rozněcuje.

KAPITOLA XXXI.
O témě.

1. Běda těm, kteříž sstupojí do Egypta o pomoc, v koních
doufajíce, a důvěru majíce ve vozích, že jich jest mnoho:

a v jezdcích, že jsou příliš silní: a nedověřují Svatému israel
skému a Hospodina nehledají.

2. Ale on jsa moudrý, uvede zlé a slov svých nezméní:
a povstane proti domu zlostníkův [nejhorších] a proti pomoci
těch, kteří páší nepravost.

3. Egypt (jest] člověk a ne Bůh; a koňové jejich tělo* a
ne duch: a Hospodin nachýlí raky své a padne pomocník,
a padne ten, jemuž se dává pomoci, a spolu všickni zabynou.

4. Neboť toto dí Hospodin ke mně: Jako když řve lev a
lvíče nad loupeží svou, a vyšlo by mu vstříc množství pa
stýřův, blasu jejich nebude se strachovati: tak sstoupí Ho
spodin zástupův, aby bojoval na hoře Sion na pahorku jejím

1* Roznměj: Hospodin přijde náhlo co náramně porodeň všecko před
sebon trhající a zničí národy se všemi bludy Jejich, dle nichž nkrutně
00 spravedlivými co s němými zvířaty zacházeli. Obraf přímo na Aesyr
ské, na Židy za časn Tita, konečně na všecky nepřátely spravedlivých
v říši Mesiášově až do skonání avěta.

9 £ J. dle obyčeje židovského začínaly ee slavnosti hned s večerem.
Tuto se miní zvlášť noc svátku velikonočního.

*©£ j. jako když se putuje do chrámu Jerusalémakého. Hebr.:
„k skále Izraelově“, t k Hospodinu, jenž jest skála nebo síla Israelova.
(Sr. 28, 18.)

3" £ J. metlou, trestem Hoepod novým poražený.% £. j. trvalá, tak žo se nezmůže ví:
* © j. když biti budou Assyršti, budou ee s toho veeeliti Judětí,

vitězství Hospodinovo s bubny a harfami slavice; taktéž | spravedliví

nadpohubenímnepřátelBožícha a au a vždycky,zvlášťpakna konci všech věkův a na prahu blažené
* £ f. přemůžeje nikoliv mečem a kopím,nyb nýbrá sbraní duchovní.

Eozuměj tuto „zbraň nejsv. Oběti“, kteráž nepřátelům Páně více brání

neš bromové (jejích) střely, jichž oni nesmyzslalciv půtce proti elrkvívají.
% £ j. od dávna král Ezechláš připravil již Tofeth k spálení těl

Amyrských. Bylo Tofeth místo ohavné, blíže Jerusaléma, v údolí
Hlunom, v němš někteří Židé své dítky modle Moloch obětovali ze
živa je pálice. (4. Král. 28, 10.)

* £ j. Hebr. text: „i králi připravenojest.“

. KAPITOLA XXXL
* © J. věc mdlá, slabá.
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5. Jako ptáci létající,“ tak bájíti bude Hospodin zástupův
Jerusaléma, ochraňuje a vysvobozuje, přecházeje* a zacho
vávaje.

6. Obraťte se, jakkoliv jste bylí blubuko zašli,“ synové
israelští!

7. Nebo v den onen zavrže každý modly své stříbrné
i modly své zlaté, kterých nadělaly vám k hříchu ruce vaše.

8. I padne Assur mečem ne muže,* a meč ne člověka shltí
jej, a utíkati bude ne před mečem:“ a mužstvo jeho bude
v daň uvedeno:*

9. a sfla jeho strachem pomine, a děsiti ae budou utíka-'
jíce knížata jeho: praví Hospodin, jehožto oheň jest na Si
onu, a jehož obětnice v Jerusalémě.“

KAPITOLA XXXII.

Pod obrazem šťastného a spravedlivého kralování Ezechiášova věsti blaženost
království Morikova, prorokuje o spaštění samě Judské, o porážce nepřátel a

raděliní královatví jadského přímo, dále pak o Mesiášověkrálovství.

1. Aj, v spravedlnosti kralovati bude král ' a knížata v soudu
vládnouti budou.

2. A bude každý muž jako skrýše před větrem a jako
schrána před bouří, jako potokové vod v žízní a stín skály
vysedlé v zemi pusté.*

3. Nezatemní se oči vidoucích, a uši slyšících pilně pozo
rovatí budou.*

4. [srdce nemoudrých porozumí umění, a jazyk zajíkavých
rychle mlaviti bude i volně.“

5. Nebude slouti více nemoudrý knížetem: ani Istivý slouti
bude starším.*

6. Nebo blázen bláznivé věcí mluví, a srdce jeho činí ne
pravosť, jak by provedl pokrytství a mluvil proti Hospodinu
Istivé“ a znuzil duši lačného a nápoj žíznivému odjal.“

* © j. okolo svého hnízda, hájíce svých mláďat.
3 4 |. jako strážník semo tamo bedlivě k jejich zachování hledě.
* © Jj. od svého dalekého odloužení se, poblouzení ode mne.
5 t j. ne lidskou, ale Božskou rnkou budou vojska jebo poražena.
* Hebr.: „a utikati mu bude před městem.“ Dolož: až ve vlasti své

mečem zrůdným za své vezme.
* € J. rozprodáno v otroctví.
s © j. oltář a chrám, kdežto se mu zápalné oběti obětují. Anebo:

„jehožto trestající moc vychází z Jerusaléma “ — Hebr.: „před zna
tmením,“ t. které uvidí nad sebou na nebesích. Obracejí to sv. otoové
na nejsvětější znamení kříže, a církev sv. 60 modlí: „Hle kříž Páně!
Prchněte moenosti nepřátelské !“

KAPITOLA XKXIL

t 6 j. po vyhlazení nepřátel Vykládá se toto místo nejblíže o králi
Ezechiáli, pak dále i o zaslíbeném Mealáši, jejž spravedlivě pannjící
král Ezechiáš razoval.

3 £ j. nalezne pod tím králem každý útočiště jistě a pomoc dosta
tečnon v každé případnosti, jak proti všelikému bezpráví, tak v nouzl
a opuštěnosti.

? Srov. 29, 10., tam řečeno, že vidění přestane; nyní předpovídá, že
všeliká duchovní | slepota ( hluchota přestane, t že se dostane lidu
tůdných, moudrých učitelův a správeův duchovních, 1že lid je rád po
slouchati bude: to jen na blažený stav dochovní říše Kristoťy Izo
rozumětí.

* £ J. vzbadí Hospodin lidu svéma !výmlavných učítelův, a to | ze
prostých. Pomní na sv.

> £ j. nebude lid tak nešťaaten, aby nemoudří a nespravedliví pano
vali nad ním. Poukazuje tu, že nemondrosť, pod nižto se vůbec všecka
nenábožnosťf v Plamě svatém pojímá, a nespravedlnost (die hebr.:
„lstivý“, vlastač „lakomeo“), bažení po bohatství, json největší vady
vrchností, | nejbolestnější metly, jimiž Bůh obce a národy trestá. (Vlz
dále.)

* © j. rouhavě, posuzuje 1 jeho řízení, I odporuje jeho zákonům.
* t j. všeliké bezpráví proti bližnímu sl dovoluje, nepamatuje, nebo

ani nevěře, že Bůh na to patří a trestati bude.

11.—21
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7. I lstivého nástrojové“ nejhorší jsou: neboť on obmysly
snová, aby zahubil tichých řečí lživou, i když mluví chudý
pravdu.

8. Ale kníže obmýšlí věci hodné knížete, a on nad vévu
dami státi bude.*

9. Ženy bohaté,'© vstaňte a slyšte hlas můj: Dcery bez
pečlivé,'* ušima pozorujte řeči mé.

10. Nebo po dnech a roku '"“ zkormouceny budete, vy bez
pečlivé: nebo konec jest '* vinobraní, sbírka více nepřijde.

11. Ustrňte, bobaté! strachujte se, bezstarostné: svlečte se
a zarděte se,'“ přepašte bedra svá! !*

12. Kvělte nad prsy,'“ nad krajinou žádostnou, nad vinicí
úrodnou.

18. Na zemi lidu mého trní a hloží vzejde: '" čím více na
všech domích veselých města plesajícího? **

14. Neb opuštěn bude dům, města hlučná zpustla, tma
makavá nad jeskyněmi až na věky. Radosť divokých oslův,
pastviště stád,'?.

15. dokavadž nebude vylit na nás Duch 8 výsosti:** a
promění se poušť v Karmel, a Karmel lesem jmín bude.*!

16. I bude bydleti na pouští““ soud, a spravedlnost na
Karmelu přebývatí bude.

17. A bude účinek spravedlností pokoj, a užitek spravedi
nosti odpočinutí a bezpečnost až na věky.

18. A seděti bude líd můj v utěšeném pokoji a v stáncích
bezpečných a v odpočívání hojném.“"

19. Ale krupobití spadne na les,““ a hluboko sníženo bude
město.

S Hebr.: též „ledví“, ježto byly považovány sa místo „žádosti“ ;
rozuměj tedy: žádostivosť člověka lstivého nejhorší jest, působíť, že
nedbá ani Bolských anl ovětských zákonův.

9 £ j. dohlédne jim a udrží je v spravedlností, že alespoň s bázně
před ním hleděti k ní budou.

"©[ebr.: pyšné, nádherné.
" t j. bezpečně, lehkovážně si počínající. Slyší se to na městs Jad

ská, Ježto s6 obyčejně 60 dcery matky země považovaly. Mini však
tuto nejen dobu svého věku, kdežto Assyršti městaJudská bubili, nýbrž
1 dobu, kdežto po usmrcení „Svatého Israelskéóho“ Židé si bez
pečně podlnali; dále pak I oznamuje tím, Jak mnoho utrpí od nepřátel
svých říše tohož. než k blaženému upokojení příjde. Dá se toho pak
I použiti k napomenutí ženského pohlaví vůbec, Jež náddheron svou
k úpadku mravnosti čelí.

" £ J. po nějakém čase.
* £ j. nepřítel pobubil veškerou úrodn vaši.
U £ j. Hebr.: „svlečte se do naha,“ t olonpeny budete ze všeho.
Mt.j. obločte se v žínl na znamení zármutkn a člňte pokání.
'* £ j. kteréž pro nedostatek pokrmu mléka maličkýmnedávají, tak

přímo; pak vůbec: nad úrodnou vlastí svou, že zpustošena Jest.
" £ J. Ježto nebude, kdo by Ji vsdělal.
£ |. [na domích zpustlých vzroste trní jako na zřívenínách.Ano s0

to za Ezoohláše krále neudálo, zjevno, Ze k jinému poplenění svaté
země hledí a sice tomu, Jímžto podnes na místě utěšených měst toh
dejších bujné trní roste.

"9£ j. poušti bude to všecko; t. města s nádhernými palci tak
budou spuatošena, že nezůstanou leč jednotlivá klenuti co Jeskyně
tmavě k akrýči strážním nad pasoucími se stády.

1%£, j. dokavadě s pomocí Boží zase neožívneme: anebo: dokud se
Bohu tak libíti bnde a on a výsosti Ducha svého nám nesešle.

*' © J. tak hojné bohatství milosrdenství Boší s sebou přinese, že
poušť bude jako štěpnice,štěpnice pak jako les hustá, ovocem oplývajíc.

" £ Jj. místa, která nyní json pustá, obydlena budou a po celé zemi
panovatí bude spravedlnost.

1*Posledních 15 let panování Ezechiáše byla doba pokojná; tuto
Jest obrazemblaženéhostavu lidstva v Hi „knížete pokoje", jenž
pHijíti měl a jenž byl očekávání lidu, Moslále.

% £ j. tento lesa, v nějš Karmel se obrátí, konečně přece zničen a
město, jsoncl blaženým stánkem lidn, vyvráceno bude do kořen rakon
Hospodina přísně trestajícího. Smysl: Židovstvo s zemí | městem za
své vezme. Rozumějí tím lesem jedni Ioraelské, jini Assyrské, Jakož
1 to, o čemž níže se pravi, jedni na Samaři, jiní na Babylon nebo Ni
nivu slyší.

KAPITOLA XXXIII : 164

20. Blahoslavení, kteříž sejete při všelikých vodách, ve
douce tam nohu vola 1 osla! **

KAPITOLA XXXIII.

Věsti pod obrazem sbubení he Assyrské konečnou zhoube světa, a vítěnetví
a slávu Slonu | pozemského | důchovalho,

1. Běda toběl' kterýž loupíš, zdaliž i ty sám nebudeš
obloupen? a kterýž zhvzíš, zdaliž 1 ty sám nebudeš zhrzen?
Když dokonáš loupení, obloupen budeš; kdvž ustana přesta
neš tupiti, potupen budeš.

2. Hospodine, smiluj ee nad námi! neboť tebe očekáváme:
budiž rámě naše v jítře“ a spasení naše v čas soužení.

3. Před hlasem anděla utekou lidé. a před vyvýšením tvým
rozprchnou se národové.

4. I budou sebrány loupeže vaše,* jako sbírán bývá chroust,
jako když jím bývají naplněny jámy.*

Ď. Zveleben jest Hospodin, nebo na výsosti přebývá: na
plůuje Sion soudem a spravedlností.

6. A bude víra za časů tvých: bohatství spásy, moudrost
a umění; bázeň Hospodinova ta bade pokladem jeho.“

7. Aj!“ [strážní] vidouče to křičeti budou vně, poslové“
pokoje hořce plakatt budou.

8. Zpustlé jsou cesty, není pocestného na stezce, zničena
jest smlouva, podvrátil jest města, za níc považoval lidi.

9. Kvílí a zemdlela země: zahanben jest Liban a zešpi
navěl a Sáron obrácen v poušť: a potlučen jest Básan
i Karmel.“

10. Nyní povstanu, praví Hospodin: nyní se povznesu. nyní
se pozvednu!?

11. Počnete horkost, porodite strniště : !* duch váš jako oheň
zžíře vás.'!

t £ J. kteří žití budete, až po navrátu se zajetí Babylonského: tak
úrodná bude země, že všudy hojných požitkův vydá. Duchovně však :
Blažení, kteříž nadšení jsonos Duchem svatým, rozsivati budete simě
nebeského učení mesi všemi národy bez rozdila; sv. apoštoly míní a
jiné učitele budoucí říšo Maslášovy. Srov. I. Kor. 9, 9. 20

KAPITOLA XXXIIL

"t j. přímo: Senacheribe; duchovně zvlášť o největším zhoubel
našeho řečeno.

"© J. po všecky dny, ježto szasvitnou nám:
světla sešil nám | milosť svou.

t Jj. vy Aasyrští zvlášť, vy nepřátelé vůbec.
* tj. kobylky, kteréž v nesčsiných hejnech krajiny hubice, sbírány,

v jámy metány a pretí pokryty bývají, nby zápach zhullých těl jejich
zdraví neuškodil: tak se státi musilo s Aesyrakými, jichž najednou
185.000 padlo.

5 £ j. poklad bndouci šťastné doby zakládati se bude u víře tvé,
tať dá moudrosť a umění; to vše pak zaklidati se bude na bázní Ho
spodinově. Nelze vyplnění alíbu k darům tak pouze duchovním se

vztahující nalózati anl v sebe šťastnějším panování jakéhokoliv krále
pozemského.

* Hebr.: hle! lov Jejich silný, t. statné vojsko k obrané postavené.
* © J. jednatele pokoje, ješ Ezechláš Assyrským vetřío poslal, a od

nichž Senacberib hřiven 800 stříbra s 90 zlata vzal a nesdržel slibu,
aby za to s vojskem odtáhl a zemi neplenil, nýbrž posly shanobil a
zpět odeslal

" t. j. celá země Jest pohubera; to značí, jmenuje znamenité hory
na všecky 4 strany světa: Libén k severu, Sárou k západu, Basan na
východ, Karmel (n Ptolomaidy) na jih.

* £ j. když všecko jiš popleněno a poslední naděje, hrad t. Jerusa
lémský, v nebezpečí jest, přispěji ku pomoci. „Když nouze největší,
pomoc Boží nejbližší.“

'e £ j. k nepřátelům tak di:
provedete.“

" L j. pýcha a zloba vaše zhubí vás tak rychle, jako oheň suchou

s každým paprskem

„rozpálíce se proti lidu mému, nic ne
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12. I budou národové jako po ohní popel, sebrané trní
ohněm spálené.

13. Slvěte, kteří daleko jste, co jsem učinil, a poznejte,
blízcí, sílu mou! '*

14. Přestrašení jsou na Sionu hříšníci, pojal strach po
krytce. Kdo z vás bude moci bydliti s ohněm zžírajícím ?
kdo z vás bude bydliti s horkostmí věčnými? '*

15. Kterýž chodí v spravedlnostech a mluví pravdu, kdo
zamítá lakomství podvodné a vytřásá z rukou svých všeliký
dar,'“ kdo zacpává uši své, aby aní neslyšel o krví a zavírá
oči své, aby neviděl zlého.

16. Tenť na výsostech '* přebývati bude, hradové skalní
ochranou jeho: '“ chléb jemu dán jest, vody jeho jsou věrné.'"

17. Krále“ v okrase jeho uzří oči jeho: spatří zemí zda
leka.'*

18. Srdce tvé přemyšlovati bude o bázní minulé: Kde jest
učený? kde vážitel slov zákona? kde učitel maličkých ? *©

19. Lidu nestydatého*' neuhlédáš, lidu hluboké řeči: **
tak abys nemobl rozaměti výmluvností jazyka jeho, v němž
nižádné moudrosti není.

20. Popatř na Sion, město slavnosti naší: oči tvé uztí
Jerusalém, obydlí bohaté, stánek, kterýž nikoli nebude moci
přenesen býti: aniž odjati budou kolíkové jeho na věky, a
žádný provaz jeho nepřetchne se: ** :

21. proto že tam velikomocen jest toliko Hospodin náš:*“
tu jest místo řek, potokové přeširocí a otevření:** nepřejdo
přes ně loď vealová, ani loď tréřadní *“ jej přepluje.*?

22. Nebo Hospodin jest soudce náš, Hospodin zákona
ustanovitel náš, Hospodin král náš: onf spasí nás.

29. Oslabení jsou provazové tvojí** a nedrží: tak že na

£ Jj. slyšte a vizte moo mou, obyvatelé země, dalocí 1 blízcí, ná
rodové místem | časem dalecí.

'* £ J. kdo ostáti před Bobem, Assyrské tak přísně a beze všeho
ušetření trestajícím, jako obeň, kterýž všecko napořád spaluje; rozumí
se též o hrozném ohni

"*Hebr.: kdo vytřásá (zdržuje) raku svou od (přijímání) všelikého
daru, čí nedá se dary porušítí.

'* £ j. na vysokých místech; bezpočně.

'6 L Jj.tak bezpečen bude, ob na bradě, na vysoké a nepřístupně skále vzdělaném, přebýval.
"© J. dostatek k živobytí, pokrmu | ndpoje míti bude.
' £ J. Jakkoliv to přímo ku králi Ezechlášovi směřuje, prorok sa

Jisté v duchn jiného, pravého krále patří, jejž zde na zemi věrné duše
epatřují skrytého ve svátosti, tamto však na věčnosti uzří v alůvě ne
skonalé.

'©£ j. daleko široko od nepřátel osvobozenon; jinak dachorné: ji
nou zemí, t. věčnou blaženost.

%*Dlo bobr.: „Budeš zpomínati ne předešlý atrach“ (říkaje): Kde
jest teď písař a výběrčí daně, kde dohlíšitel na věže? Smysl: Přestano
všecku, co nás prve nepokojílo a tisnilo, bude po vojně, po strachu
a nátisku.

5! © j. nemoudrébo.
"' ©J. aasyrakého, kterýš zhluboka, nesrozamitelně, cizím jasykem

% © j. podobenství vzato od stanu, kterýž se provazy na kolíky
v zemi zaražené upevňuje. Míní timto novou slávu Jerusaléma za Šťast
nější doby; duchovně budiž obráceno k novému Jerusalému, církvi
Kristová.

% £ J. oslaven svým norým věrným
% © J. rozsáhli, dalekých břehův.
"6 £. J. ani malá ani velká nepřátelská loď.

Wtj. my jsme v tom městě Jerusalémě pod ochranon Hospodlnovou
tak bezpeční, jako kdyby širokými řekami vůkol obklíčené a všem
nepřistapné bylo; malými a velkými loděmi rozumějí se mocaí nepřátelé ;

sonety podinova zakročí, aby se vyvolonéhoměsta jeho ani tknontio

tt Jj.ty nepříteliaesyraký! =n47AEA:
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žezlu svém nemůžeš rozestříti prapor.“? Tehdy rozdělena bude
kořisť lvupeží moohých: chromci rozberou loupež.

24. Aniž dí soused: Nemocen jsem: Od lidu, kterýž bydlí
v něm,*“ odjata bude nepravost.*“

KAPITOLA XXXIV.

Předporidá pomsta Bodi všechuěm nepřátelům lidu vyvoleného, zvlášť
IMumejskýma pak | posemskéma Sonu samému, t temi! Judské.

1. Dřístuptež, národové, a slyšte! a lidé, pozorujtel Slyš.
země i plnost její,' okršlek [zemský] 1 všeliký plod jeho.

2. Nebo hněv Hospodinův proti všechněm národům, a
prchlivosť [jeho] proti vojska jejich: pobije je“ a vydá je
k zabití.

3. I budou pobltí jejích povrženi, a z mrtvol jejich vzejde
puůch: a rozplynou se hory krví jejich.

4. A cbřadnouti bude všecko vojsko nebeské, a svinuta
budou nebesa jako kniha:“ a všecko vojsko jejich sprchne.,
jako prší list s vinného kmene a s fíku.

5. Nebo opojen jest na nebi meč můj:* aj, na idamejskou
zemi astoupí a na lid pobítí mého k soudu“ .

6. Meč Hospodinův plný jest krve, ztučněl tukem, krví
beranův a kozlů, krví tučných skopců:? oběť zajisté Hospo-
dinova jest v Bosra.“ a pobití veliké v zemí Edom.

7. A padnou s nimi jednorožcová a býkové s mocnými:*
opojí se země jejich krví a prať jejich tukem tučných ;

8. neboť den pomsty Hospodinovy, léto odměn soudu Sí
onu.'"

9. A obrácení budou potokové jeho v smola a prsť jeho
v sfru; a země jeho bude smolou hořící.'

19 £. j. tak Jistě zabyneš, jako loď v bouři bez žezin a plachet.
5%£ j. v novém tom Jerusalémě, jejž prorok tuto zří, nebnde ani

nemoci ani bříchu. Kdež pak bylo anebo bude za panování nějakého
pozemského knížete, leč toliko v království toho, jenž „vysvobodil lid

svůjodhříchůJí% ©j. přímo: trestu pomsty za nebude morem shlazen jako
; dále pak rozuměj: lid obývajíc v novém Jerusalémě sproštěn

bude břichu. Tuk v každém proroctví k duchovním darům říše Meslá
Bo ukazuje.

vy po KAPITOLA XKXIV.

! t.j. všickol věndy tvorové: tim poukazuje, jak veliké, všemu světu
důležité věcí předpovídá.

3 Podlo hebr.: zavrhne je, kletbu vydá na ně.
2 ©j. I hvězdy se budou třásti a
* t. J. zastrou, povlekou ae, nechtice na to patřití. Slovem: taková

bude porážka, že až samo nebe se jí zbrozi. Vypisuje vyvrácení a po
tření moci nepřátelské slovy, která spolu platí o zboubě na konel
světa. (2. Petr. 3. 19. Mtš. 24, ?9. Zjev. 6. 13.) Anebo so také může
rozuměti. že zvláště všickni velikomooní, slavní a vznešení padnou a
s výaosti své svržení bodou.

5 4 j. tak povně jako jsou pevná nebesa, uzavřel jsem u sebe, opo
Jiti se.

* t j. k trestu.
* £t Jj.pobije Idumejské vesměs, vznešené | lid sprostý, jako oběti

za hřích, z nichž tnk a krev jemu náloží. (3. Mojž. 7, 2.)
* ©j. Jedno z hlavních měst krajiny Idumejské slnlo tak pro hoj

nost vína. (Viz 68. 1.)
9 ©j. knlžata | prostí, bohatí i chudí — všloknl zah:
19£, j. k zastání so Slona, jejž od drahně let Idumejští hubilí; du

chovně se míní všech nepřátel říše Meslášovy, k nimšto
1sami Židé náležejí a tuto se pod obrazem Idamejských vyrozumívají,
po čemž pak skáza | země Jadské náaledovati bude.

“ £ j. Sionu pozemského, země Jadské a t d. Co ve vorších ná
eledujících se praví, vztahuje se na zpustošení země židovské, kteréž

po dnešní den trvá. Jsou vesměsobrazynáramnéhoobněmrrJako někdy města Sodomy a Gomorry. Rozaměj: Bude Hospodin tak
dlouho přísnými co obeň tresty stíhati líd lsraelský, dokavade trvatí
bude zatvrselost těhož lidu; dále pak že ( na konci světa všecko obněm
zahyne, a že hříšnící věčným ohněm trestáni budon.
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10. Ani v noci ani ve dne neuhasne, na věky vystupovati
bude dým jeho: od národa do národa pustý zůstane, na věky
věkův nebude, kdo by šel přes něj.

11. Ale osadí jej bukač a ježek: čáp a krkavec bydlití
budou v něm, a roztažena bude po něm míra, aby v nic
obrácen byl, a závaží k zpuštění.'"

12. Šlechtici jeho nebudou tam: krále raději vzývati budou,
a všecka knížata jeho budou v niveč.'*

19. A vzroste na domech jeho trní, a kopřivy a bodláčí
na hbradích jeho: a bude příbytkem drakův a pastvinou
pštrosův.

14. [Tam] se budou potkávati lesní obludy '“ a divými muži,
a chlupáč!* ozývati ae bude jeden k druhému: tam toliko
noční přeluda se uloží '“ a odpočinutí si nalezne.

1ě. Tam doupě míti bude ježek a vyživí mladé a ohradí
je a vychová pod stínem jeho; tam se shromáždí i luňáci,
jeden s druhým.

„ 16. Hledejte pilně v knize Hospodinově a čtěte:'" jedno
z nich nechybí, jedno druhého nebude hledati:'* nebo co
z úst mých pochází; on přikázal, a duch jeho, tenťshro
máždí je.'*

17. A on vrhl jim los, a raka jeho rozdělila jim dle míry:
až na věky vlásti badou jí, do národa a národa přebyvati
budou v ní.

KAPITOLA XXXV.
Předpovídů, le pospuštění země Judské opět blalenější doba ji nastane:

duchovním smyslem se to na blallené časy přichodu Meslážova obracuj.

1. Veseliti se bude pustá a bezcestná, a plesati bude poušť
a kvésti bude jakoliliam.'

2. Pučíc pučiti bude a plesati radujíc se a chválíc: sláva
Libanu dána bude j(,* okrasa Karmelu a Sáronu; onit uzří
slávu Hospodinovu a krásu Boha našeho.“

3. Posilňtež rukou kleslých a kolena mdlá utvrďte!“
4. Rcete malomyslným: Posilůte se a nebojte se; aj, Bůh

váš s pomstou přivede odměnu: Bůh eám přijde a spasí vás.*

" £ j. docela jsko po šňůře a závaží, plině a zevrubzkažena a zpu
štěna bude, aby jako pří stavění domu ničehož se nepřehledlo a ni
čehož « ní nezůstalo.

: Hebr.: Šlechtlel Jeho nebudou slouti královatvím; t. jakkoliv po
zůstanon rodiny vznešené, nedosáhnou vlády, víz I. Mojž. 49, 10.

**£ j zlí duchové, jež si představovali v podobě po půl kozla a po
půl člověka, v kterčito je | někteří pohanští kmenová etili.

" £ j. divoké kočky a byeny a divoký kozel.
'6 Hebr.: Lilich, t. j. noční přelad podoby ženská; Jiní však „sova";

tim se toliko hrozné spuštění země vypodobňuje, v níš krom divokých
potvor ničeho se nenalézi.

" £ j. v Písmě svatém naleznete příkladův, jak Bůh vyplnil, co byl
ústy prorokův předpověděl; s toho suďte, že i toto se vyplní.

'* £ j. 1doba: blašená | doba trestu vyplní se, jak jsem předpo
věděl.

' £ j. obludy 14. a 15. jmenované. Někteří to celé místo obracejí na
Í svatůzemě kratou vlidou Mabomedánůva Turkův, jaké po

hříchu! posud trvá.
KAPITOLA XXKV.

.£ j. země |spastošená nopřdinty opě:opět radostně se zotaví a tito zní
čení budou; rozamí 90: až pohanstvo pohubeno bude a fišeoMesiášovanastane.

2 t j. obnovené zemi královstvím Mesiášovým; všecky přednosti
lidu druhdy vyvoleného přešly na eirkev Kristovu.

3 J. ti, kteří v pusté zeml bydleli, v temnostech pohanstva, ti
uzříBoha našeho: věřícev Božstvíjeho, jakkoliv skryté pod rouškou
těla lidského.

* £ j. důvěřujte, donfejte všíckni.
* Vysvobození vaše bude skutek Boha samého. Církov svatá vykládá

to na příští Páně. Již pak v následujících verších dary vykoupení líčí,
Jak Kristus Pin sim se na ně při zázracích svých odvolával. (Mat.
11, 6. Luk. 7, 21.)

xM jé 4 bd
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6. Tehdáž otevrou se oči slepých, i uši hluchých otevřeny
budou.

6. Tehdáž poskočí kulhavý jako jelen, a rozvázán bude
$ jazyk němých: nebo vyprýští se vody na poušti a potokové

na pustině“
7. A [země), kteráž byla vyprahlá, bude v jezero, a žíznivá

v studnice vod. V peleších, v nichž prve bydlili drakové,
vzejde zelené třtí a sítí.

8. I bude tam stezka a cesta, a cestou svatou slouti bude:*
nepůjde po ní poakvrněný, a tat bude vám cesta přímá, na
níž ani nemoudří nezbloudí.“

9. Nebude tam lva, a lítá zvěř nebude choditi po ní aniž
se tam nalezne: ale choditi budou [po mí)ti, jenž budou
vysvobození :

10. a ti, kteříž jsou vykoupení Hospodinem, navrátí se a
přijdou na Sion s chvalozpěvem: a veselí věčné bude na
hlavě jejich; radosti a veselí dojdou: i pomine bolest a
úpění.? :

KAPITOLA XXXVL

Vypravuje, jak vpadl Senachorib do země Jadaké a přitáhl k Jeresalému, jak

vyslaní k nětmu poslové o vzdání měste jednali, a Jak Senacherib Bohu se
ronhal.

1. I stalo se ve čtrnáctém létě krále Ezechiáše,' přitáhl
Senacherib, král assyrský, proti všechněm městům judským
ohrazeným a dobyl jich.

2. I poslal král assyrský Rabsuce z Lachis do Jerusaléma
ku králi Ezechiášovi s mocí velikou; i postavil se u strouhy
rybníka hořejšího u cesty pole valchářova *

3. I vyšel k němu Eliakim, syn Helkiášův, správce domu,
a Sobna písař a Joabe, syn Asafův, kancléř.

4. I mluvil k nim Rabsaces: Povězte Ezechlášovi: Toto

praví král veliký, král asayrský: Jaká jest ta. důvěra, v niž
se spoléháš?

5. anebo jakým úmyslem, anebo silou zprotivíti se míníš?*

v koho doufáš, žejsi odstoupil ode mne?
6. Aj, spoléháš na zlámanou “ hůl třtinovou, na Egypt: na

kterouž zpodepře-li se člověk, pronikne ruku jeho a probodne
ji: takovýt Farmo, král egyptský, všechněm, kteříž v něj
doufají.

.7. Paklí mi odpoviš: „V Hospodinu Bohu svém doufáme!“
Zdaliž ou není ten, jehož výsosti I oltáře pobořil Ezechláš

* Dle slova: země opět bude úrodná; dle smyslu duchovního: pak
so otevrou zřídin milostí Božích.

* t j. proto, že Hdě svatí, Bohu a službám jebo oddaní, po ní
k chrámu jerusalémskému choditi a putovati budou.

* £ J. ani ti nojprostší, držíce se ji, nezbloudí. Duchovně se to roz
umí o pravém, neomylném učení víry v oírkví, Ješto nejen učeným,

o 1 těm nejprostšímjistou jest drahou k poznání pravdy a k doní blaženosti věčné vedoucí.

,s východníchkrajinách oestujícímnohdyaboží ové,šatstvoa p.
na hlavách nosívají. Znamená tedy: bohatstvím a radostí obdaření
budou ti, kteříž se navrátí ze zajetí; duchovně mysli toto všecko
o hojnosti milosti, jichž se nám vykoupením Kristovým dostalo, jak
svatí oteové vosmůs vykládají.

KAPITOLA XXXVL

* R. 718—714 před Kr. Vypravováním dějin těchto ukazuje, že so
z čňsti vyplnila proroctví, jež prve byl o Assyrských a o své vlasti
hlásal.

* Brov. 7. 2.

9 4. j. odporoval jsí dávati daň nějaký čas: srov. IV. Král. 18, 7.
* © J. křehkou, slabou.

ee am
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a příkázal Judoví i Jerusalému: „Před tímto oltářem klanětí
se budete?“ *

8. A nyní poddej se Pánu mému, králi assyrskému ; a dám
tobě dva tisíce koní, a nebudeš moci ze sebe vydati, kteříž
by na ně vsedli.“

9. A kterak sneseš tvář soudce jednoho místa, jednoho
z nejmenších služebníkův Pána mého? Doufáš-li v Egyptu,

ve vozích a jezdcích?
10. i nyní zdali jsem bez Hospodina přitáhl do země této,

abych ji pohubil? Hospodin řekl ke mně: Táhni na tu zemi
a pohub ji.?

11. I řekl Eliakím a Sobna a Joahe k Rabsakovi: Mluv

k služebníkům svým jazykem syrským, však rozumíme, ne
mluv k nám židovsky, an slyší lid, kterýž jest na zdi.

12. I řekl k ním Rabsaces: Zdaliž k Pánu tvému a k tobě

poslal mne Pán můj, abych mluvil všecka slova tato, a ne
raději k mužům, kteříž sedí na zdi, aby jedli lejna svá a pili
moč noh svých s vámi?*“

13. I přistoupil Rabsaces a volal blasem velikým židovsky
o řekl: Slyšte slova krále velikého, krále assyrského.

14. Toto praví král: Nechť vás nesvodí Ezechiáš, neboť
nebude moci vytrhnonuti vás.

15. A nechť vám nedává doufání Ezechiáš v Hospodinu
řka: „Vytrhna vysvobodí nás Hospodin, a nebude dáno město
toto v ruku krále assyrského.“

16. Neposlouchejtež Ezechiáše, nebo toto praví král assyr
ský: Učiňte se mnou dobrou smlouvu a vyjděte ke mně a
bude moci jísti jedenkaždý z vinice své a jedenkaždý z fíku
svého: a píte jelenkaždý vodu z cisterny své,

17. až přijdu a vezmu vás do země, kteráž jest jako země
vaše, do země vína, do země chleba a vinic.*

18. Nechť vás nemate Ezechiáň řka: Hospodin vysvobodí
nás. Zdaliž vysvobodilí bobové národův jedenkaždý zemí svou
z ruky krále assyrského ?

19. Kde jest Bůh Emathu a Arfadu? kde jest Bůh Sefar
vaima? Zdaliž vysvobodili Samaří z ruky mé?

20. Kdo jest mezi všemi boby zemí těchto, který by byl
vysvobodil zemi svou z ruky; mé,*aby Hospodin vysvobodil
z ruky mé Jerusalém?

21. I mičeli a neodpověděli mu slova; nebo jim byl roz
kázal král, řka: Neodpovídejte mu.

22. I příšel Eliakim, syn Helkiášův, správce domu, a Sobna
písař a Joahe, syn Asafův, kancléř, k Ezechiášoví, majíce
roucha roztržená, £ oznámili mu slova Rabsakova.

* £. J. na oltáří v chrámě jerusalémském, ježto lid dosavad 1 na vý
šinách své oběti Bohu konal. (4. Král. 18, 22.) Chce tím důvěru lidu
V pomoc Hospodina, zrušením oněch oltářů jako uraženého, smenšíti
a zničiti, | lid k své straně nakloniti, dávaje jim na sroznměnov, že
král Ezechišš svobody jejich Jim porušil a odňal, nutě je s obětmi do 
Jerusaléma choditi.

* £ j. tak slabý jel, že ani dva tisíce jezdcův řádných nemůžeš ahle
dati, byť f tnbě dva tisice koní dal.

7 £ j. nelze vám v Hospodina doufati. nebo dopnětěním jeho vpadl
Jsem do země vaší; tak se snaží důvěru jejich v Boha podvrátiti, jako
tim, co řekl v 7.

* © Jj. aby odporujíce mocí mé, nebyli pak přinucení jisti lejno své
a moč svou piti, jakož | vy.

* © J. aš vás odvedu, přesídlím do země assyreké, podobné této
vaší a úrodné na víno i na obilí.

L
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KAPITOLA XXXVIL

Ezechiáš vypravil posty k Iealášoví, teato předpovídá, že Sepacherib zahyne,
svěstnje. jak tento meroubal, Esechiáš však še se modlil, ale Senacherib že se

svým lidem nabynnl.

1. I stalo se, když to uslyšel král Ezechiáš, roztrhl roucho
své a oděl se žíní a všel do domu Hospodinova.

2. A poslal Eliakima, správce domu, a Sobnu písaře a
starší z kněží, oblečené v žíně, k Isaiášovi proroku, synu
Amosovu ;

3. i řekli k němu: Toto praví Ezechiáš: Den soužení a
kárání i rouhání jest den tento; nebo příšli synové až ku
porodu a není síly ku porodu.'

4. Snad některak uslyší Hospodin, Bůh tvůj, slova Rabsa
kova, jehož poslal král assyrský, pán jeho, aby se rouhbal
Bohu živému, a haněl řečmí, kteréž slyšel Hospodin, Bůh
tvůj: protož pozdvíhní modlitby za ostatky [lidu], kteréž se
tu nalézají.

5. I přišli služebníci krále Ezechiáše k Isalášovi.
6. A řekl k ním Isaiáš: Toto povíte Pánu svému: Takto

praví Hospodin: Neboj se slov, kteráž jsi slyšel, jimiž se mi
rouhali služebníci krále assyrského.

7. Aj, já mu dám ducha,“ a uslyší novina a navrátí se do
země své, a způsobím, že padne mečem v zemi své.

8. Navrátil pak se Rabsaces a nalezl krále assyrského, an
bojuje protí Lobně. Nebo byl slyšel, že se odebral z Lachis

9. a Ze uslyšel o Tharakovi, králi mouřenínském, poselství,
ano praví: Vytáhl, aby bojoval proti tobě. To když uslyšel,
poslal posly k Ezechiášoví řka:

10. Toto povíte Ezechiášovi, králi judskému, řkouce: Nechť
tebe nesvodí Bůb tvůj, v němž ty doufáš, říkaje: Nebude
dán Jerusalém v ruku krále assyrského.

11. Aj, ty jsi slyšel všecko, co učinili králové assyrští
všechněm zemím, kteréž podvrátili, a ty badeš moci býti
vysvobozen ?

, 12. Zdaliž jsou vysvobodili bohové národův ty, kteréž pod
vrátili otcové moji, Gozan a Haran a Resef a syny Eden,
kteříž byli v Tbalassaru?

13. Kde jest král Emathu a král Arfadu a král města So
farvaima, Any a Avy? (4. Král. 18, 34.)

14 I vzal Ezechiáš listy z ruky poslův a přečetlje a vstou
pil do domu Hospodinova, i rozvinul je Ezechiáš před Ho
apodinem.

15. A modlil se Ezechiáš k Hospodinu řka:
16. Hospodine zástupův, Bože israelský! kterýž sedíš nad

cheruby: ty sám jsi Bůh všech království zemských, ty jal
učinil nebe i zemi.

17. Nakloniž, Hospodine! ucha svého a slyš: otevři, Ho
spodine! oči své a pohleď; a slyš všecka slova Senacheri
bova, kteráž poslal, aby se rouhal Bohu živému.

18. Takť jest zajisté, Hospodine! že jsou pohubili králové
assyrští země a krajiny jejich:*

19. a uvrhli bohy jejich do ohně: nebo nebyli bohové, ale
dílo rukou lidských, dřevo a kámen: i zetřeli je.

KAPITOLA XXXVIL

t Přísloví jest to a obraz největší úzkosti, bolesti a nebezpečí ži
vota, jak při těžkém poroda bývá. Smysl: Nevíme el v tisní ové ani
rady, ani pomoci, aniž nám ulehčení doufati.

34 J.náhli a Krnov] větru dojde jej správa, naplnícjej bázní9strachom tak, že uteče atd
2 t. j. buď bohů těch, oonichž hned 19. v. pravi, anebo krajiny své,

t. které vybojovali a tak za své prohldelli, ty zpnatošíli.

II.-22
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20. A nyní, Ho:podine, Bože náš! vysvoboď nás z ruky
jeho: ať poznají všecka království zemská, že ty jsí Hospo
din sám.

21. I poslal lsaiáš, syn Amosův, k Ezechiášovi* řka: Toto
praví Hospodin, Bůh israelský: Zač jsi mne prosil o Sena
cheribovi, králi assyrském:

22. totoťtjest slovo, kteréž mluvil Hospodin o něm:* Po
hrdla tebou a poamívala se tobě (Senacheribe!] panna, dcera
sionská: pokývala hlavou za tebou dcera jerusalémeká,“

29. Kohož jsi zhaněl? a komu jsí se roubal? a proti komu
jsi povýšil hlasu a pozdvíhl vzhůru očí svých? Proti Svatému
israelekému.

24. Skrze služebníky své zhaněl jsi Pána a řekl jsi: „Ve
množství vozů svých já jsem vytáhl na vysoké hory, na vr
choly libanské: a podsekám vysoké cedry jeho a výborné
jedle jeho, a vejdu na nejvyšší týmě jeho, do lesa Karméln
jeho.*

25. Já jsem vykopal a pil vodu a vysušil jsem šlepějí nohy
své všecky potoky zákopů.“ *

26. Zdaliž jsi neslyšel,“ co jsem od dávna učinil k tomu?
Ode dnův dávných já jsem to připravil: a nyní dovedl jsem
tobo, a stalo se jest na vyvrácení hradů bojujících a měst
hrazených.

27. Obyvatelé jejich s ukrácenou rukou ** třásli se a za
hanbeni jsou: učinění jsou jako seno polní a trára pastviny
a bylina na střechách, kteráž vadne, prve než doroste.

28. Obydlí tvé a vycházení tvé i vcházení tvé znám i vztek
losť tvou proti mně.

29. Když jsi zuřil proti mně, pýcha tvá vatoupila v uši
mé: protož dám kroužek v chřípě tvé a uzda ve rty tvé '!
a odvedu tě zase cestou, kterouž jsi přišel.

©. Ty pak (Ezechiáši!] toto budeš míti znamení: Jez to
hoto roku, co samo od sebe roste, a druhého roku ovoce po
žívej: třetího pak roku sejte a žněte a štěpujte vinice a jezte
ovoce z nich.'*

31. A pustí to, co zachováno bude z domu Judova, a co
zůstane, kořen dolů a vydá užitek vzhůru:

32. nebo z Jerusaléma vyjdou ostatkové, a spasení 3 hory
Sion: horlivost Hospodina zástupův učiní to.'?

39. A protož toto praví Hospodin o králi assyrském: Ne
vejdeť do města tohoto a nevstřelí tam střely, aniž se ho
zmocní pavéza, a neobžene ho náspem.

* Co Ezochiáš se v chrámu modlil, měl Isaláš doma od Boha zje
vení, které pak králi vzkazuje. :

5 £ J. tuto měj odpověď od Boha o Senacheribovi.
S £ j. lid israelský nižádné hrůzy před tebou míti nebnde, vysměje

se ti, moci Hospodinovou ochráněný před násilím tvým.

7 £ Jj. v nejhluběl lesy jeho, husté jako zemní bory Karmélské.S Hebr.: potoky egyptské. (4. Král. 19, M

>t j Senacheribe, dí onepodin. Smysl: ba Jen nástrojem mým,opovažuješ su rouhati se mnó
'e £, J. strachem poděšení, jako by ani zbraně, ba ani rukou neměli,

vzdali se, en! se nebránice.

" © J. tak s tebon učiním, Jako se činívá s divokou zvěři, s bajným
oslem a mezkem: ona ae krotivá krubem prostrčeným chřípěma, tito
pak oblávkon a uzdon.

'"' £ j. tohoto roku spokojte ee s ostatky pozůstalými po krutém
nepříteli, bylť Již ovšem minul čas setby: alo přes rok již ovoce stromo

neho budete moci poživati, třetího pak zemiJako jindy vzdělivati a úplho, utěšeného míru poživati budete.

'* ©j. jakož se úrodnosť země opět zotaví, tak se I lid pozdanijTozmnoží a roaplodí hojně, trvale. Duchovně se to vykládá na
tonožení věřících v říši Mesiášově, kterouž jak vůbec země Judská
s národem tak i zvlášť město Jerusslém předobrazovalo.

P KAPITOLAXXKVIIL. 172

84. Cestou, kterouž přitábl, touž be zase navrátí, a do
města tohoto nevejde, praví Hospodin:

30. a ochráním města tohoto, abych je zachoval pro sebe
a pro Davida, služebníka svého.'*

36. Tedy vyšel anděl Hospodinův a zbil v ležení assyrském
sto osmdesáte pět tisícův. I vatali '* ráno a ble! všickni byli
těla mrtvá.'“

37. I odtrhl a odtáhl a navrátil se Senacherib, král assyr
ský, a bydlil v Ninive.

38. I stalo se, když se klaněl v chrámě Nesrochovi, bohuo

svému, že Adramelech a Sarasar, synové jeho, zabili jej me
čem: a utekli do země Ararat, a kraloval Asarhaddon, syn
jeho, místo něho.

KAPITOLA XXXVIIL

Jak Ezecbláš se rozetonal a Jak mu Bůh zdraví navrátil. ——PleeříEzechlášova
na poděkování Hospodinu,

1. V těch dnech roznemohl se Ezechiáš na smrť * a přišel
k němu Ieaiáš, syn Amosův, prorok a řekl jemu: Toto praví
Hospodin: Zřiď dům svůj, neb umřeš a nebudeš živ.

2. I obrátil Ezechiáš tvář svou k stěně a modlil se Ho

spodinu.
3. a řekl: Prosím, Hospodine, rozpomeň se medle, kterak

jsem chodil před tebou v pravdě a v srdci dokonalém. a co
dobrého jest před očíma tvýma, činil jsem. I plakal Ezechláš
pláčem velikým.

4. I stalo se slovo Hospodinovo k Isaiášovi řkoucí:
5. Jdi a rcí Ezechiášovi: Totoť praví Hospodin: Bůh Da

vida otce tvého: Slyšel jsem modlitbu tvou a viděl jsem
slzy tvé: aj, já přidám ke dnům tvým patnácte let:

G. i z ruky krále assyrského vysvoborlím tě I město toto
a ochráním je.“

7. Toto pak budeš míti znamení od Hospodina, že učiní
Hospodin slovo to, kteréž mluvil:

8. Aj, já navrátím stín po čárkách, po nichž sešel na hodí
nách slunečných Achazových, zpátkem o deset stupňův. I na
vrátilo se slunce o deset čárek po týchž stupních, po nichž
bylo sešlo.

9. Písmo* Ezechiáše, krále judského, když byl stonal a
ozdravěl po nemoci své.

10. Ját jsem řekl:“ V polovici dnů svých“ půjdu k bra
nám hrobu. Hledal jsem ostatku let svých:

11. řekl jsem: Neuzřím Hospodina Boha v zemi živých.
Nebudu vídatí člověka více a bydlitele pokoje.“

1 £, j. pro sliby, která jsem učinil Davidovi, abych se prokázal věren
danému slovu svému.

"* 6, J. ti, kteří byll sonžení v Jerusalémě.
'* t j. všecko bylo plno mrtvol.

KAPITOLAXXXVI.

! Událo se to, Jak víře podobna, ještě za pobyti Assyrských v zemí;
možnáť, že | samým žalem a úzkosti nad strasturl Jidu svého a vlasti
král ten zbožný tak nebezpečně se rozstonal.

* Sem náleží dle omysla verše 21. a 23. též kapitoly.
9 t. |. zápis památný aneb plseň. Sv. olrkev ji pro krůsný obsah

pojala v denní své modlitby.
* © j. sám n sebo myelil, obával jsem se.
* £ j. za věku kvetoncího: bylť totiž asl 39 let tehdáž stár; hebr.:

„v utišení dnů mých:“ nezanechav žádného oyua, Jenž by o mně svě
deotvi dal: Manasses, syn jeho, později se mn marodil: nebo: moba
(po odtažení nepřítele) pokojně kralovati a k blaženosti lidu svého
přispivati.

* t. j. nedočkám se pokoje (Vla 1. posn.) anebo: oebudu moci po
užiti pokoje dosaleného.
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12. Rodina má odjata jest a svínuta jest? ode mne, jako
stánek pastýřův. Přestřížen jest jako od tkadice život můj:
když ještě počínal jsem býti, přestřihl mne: od jitra až do
večera dokonáš mue.*

13. Doufal jsem až do jitra, jako lev tak potřel všecky
kosti mé:* od jitra až do večera dokonás mne:

14. jako mládě vlaštovičí, tak volal jsem a lkal jak: bolu
bice: Zemdlely oči mé patříce vzhůru: Pane! násilí trpím,'“
odpověz za mnel

15. Co dím? anebo co odpoví mně, když sám to učinil? *!
Příipomínat: budu tobě všecka léta svá v hořkosti duše své.'*

16. Pane! jest-li tak živu býti, a v takových věcech život
ducha mého, potreeciž mne a obživiž mne.'*

17. Aj, v pokoji (jest mi) hořkost má nejhořčejší! Ty jei
vytrbl duši mou, aby nezahynula; zavrhl jsi za hřbet svůj
všecky hříchy mé.'*

18. Nebo ne peklo tebe oslavovati bude, ani smrť tebe chvá
liti; nebudou očekávati, kdož sstupují do jámy, pravdy tvé.'5

19. Živý, živý, tent oslavovati bude tebe, jakož i já dnes;
otec synům známu učiní pravdu tvou.'“

20. Hospodinel epasena mne učiň a písně naše zpívati bu
deme po všecky dny života našeho v domě Hospodinově.

21. 1 přikázal Isaiáš, aby vzali hradu fíkův a přiložili na
ránu, aby uzdraven byl.

22. I řekl Ezechiáš: Jaké znamení bude. že vstoupím do
do domu Hospodinova? '' (4. Král. 20, 8.)

KAPITOLA XXXIX.

Morodach, král babylonský, posýlá poselství k Ezechlédovi. — Tento se chlabí
poklady svými. — Za to ma předpovidá Isaláš potrestání od Boha.

1. Toho času poslal Merodach Baladan, syn Baladanův,
král babylonský, listy a dary Ezechiášovi:*“ nebo byl slršel,
že nemocen byl a ozdravěl. 

" £ J. myslil jsem, žo život můj jako Stánek stržen jest a ovinat a
nesen, ba jako nitka od tkadice u bude.
%Jako by řekl: každíčké chvilky čekal Jem skončení života svého
* © j. bolestmi svíráš mne, 0 Bože! a tak náhle mne z života tobo

pojímiš.
"*$ j. nemocí oklamán o nejlepší věk žívota svého, proto | odpověz

za mne, t. zastaň se mne, ujmi se mne: vysvoboď mne od nepřátel
1 od nemoci, usilujících o bezživotí mé.

'' L j. coš al mohu stěfovati na nemoc? — Co by mí řekl na to
Bůh? onf sám mi jí seslal.

'* £ j. nemohu leč předešlý život svůj v knjlenusti „zpět projití
ttak hebr.) a pak říci:

'* Smysl dle hebr.: „Pano, I nad to se žíje“ — t mnozí žijí nad
má léta, — „a v těch (mezí těmi) může býti život mj“ — t. děle
mohu žití; a tak ty mne tonto nemoci jen pokáratí a pak sám opět
oživiti, šívota ml prodloužiti můžes: jiným delšího života popřůváš,
učiň tak i mně!

34t j. sotva jsem ze tak pomodďlil,již aj hle! mé těžké utrpení stalo
se mí k spasení; nejen na těle 1 na daší ozdravi) jsi mne; pročež
k oslavoní tebe věnovat budu život svůj: nebo atd.

» 4 Jj. mrtví (ty rozuměj slovy: peklo, smrť a kteří sestupují do
Jimy —do brobu) nebndou velebiti tebe, nebudou zříti vyplnění slibů
tvých a za to tak tebe oslavovati; nýbrž atd.

'* ©.j. I já doufám, že sláva tvou k potometvu rozšířím. (Viz 10. pozn.)
"" Dle hebr.: Jaký div, jaká radosť bude, až atd. Z toho viz, kdo

s pomocí Boží z nemoci povstaneš, kam první své kročeje aměřiti a
komu za nový takměř život děkovati máš! (Srov. 6. pozn.)

KAPITOLA XXXIX.

' Po usmrcení Senacheriba (ovrchu 87, 36.) panoval slce Asarhadon,
syn jeho. Pravdě však podobno, že Babyloňané proti rodině králův
assyrských se zpouzelí a opět vrch nad nimi obdrželi. Aby pak se
u vládě utvrdilí, bleděli ei získati přátelství králův Judských a proto
vypraveno toto poselství

cH phan)Cd kl tl
lDB

|

Ba R

mLL

6 m
Ť

0
“

9MM0 k

ce-me

KSShb RRSCe„a

MAA

7

P)
nů

p5

uny
E"i

k 3>

l)

p
eaUh

C7PĚTom NS

2D
ké

EDA a

KAPITOLA XL. 114

2. Zradoval se pak z nich Ezechiáš a ukázal jím komoru
vonných koření“ a stříbra a zlata a vonných věcí, i masti
nejvýbornější | všecky sklady nádobí svého i všecko, což se
nalézalo v pokladech jeho. Ničeho nebylo, čehož by jim ne
byl ukázal Ezechláš v domě svém i ve všem panství svém.

3. Všel pak Isaiáš prorok ke králi Ezechiášoví a řekl jemu:
Co pravili ti muži a odkud přišli k tobě? I řekl Ezechiá3:
Ze země daleké přišli ke mně, z Babylona.

4. I řekl: Co jsou viděli v domě tvém? I řekl Ezechiáš:
Všecko, což jest v domě mém, viděli: ničeho není v pokla
dech mých, čehož bych jim nebyl ukázal.

5. I řekl Isaiáš k Ezechiášovi: Slyš alovo Hospodina zá
stupův.

6. Aj, dnové příjdou a odnesano bude do Babylona všecko,
což jest v domě tvém a co nachovali otcové tvoji až do to
hoto dne, ničehož nezůstane, praví Hospodin.

7. I ze synův tvých, kteří pojdou z tebe, které zplodíš,
vezmou a budou komorníky u dvoru krále babylonského.

8. I řekl Ezechiáš k Isaiášovi: Dobré slovo Hospodinovo,
kteréž jest mluvil; i řekl: Buď toliko pokoj a pravda za
dnův mých.*

KAPITOLA XL.

Předpovidá přišti zasiibeného Mesiáše, Jebo Bošství a laskavosf, dotvrzuje to

obledem k mocodma všehomíra stroření a moudrému řízení, a ukazuje s toho,

Jak nesmyslná Jest modloslaíba, Jak mnobem lépe Jest v Boha důvěřovat,

1. Potěšte se, potěšte se, lide můj! praví Bůh váš.'
2. Mluvte k srdcí“ Jerusalému a přivolejte ho;* neb se

jest doplnila zlosť jeho,* odpuštěna jest nepravosť jeho:*
vzal jest z ruky Hospodinovy dvojnásobně za všecky hříchy
své.

3. Hlas volajícího na poušti:“ Připravte cestu Hospodi
novu, přímé čiáte na pustiné stezky Boha našeho."

4. Všeliké údolí bude vyvýšeno a všeliká hora i pahrbek
bude snížen; i budou křívá místa v přímá a drsnatá v cesty
rovné.“

* ©J. sklad klenotáv svých: po ntrpené strasti příliš brzo zapomněl
ba sliby své a zpyšněl.

3 © J. věrný, stálý pokoj a s ním blaho utělené.

KAPITOLA XL.

* Počinají se zovrubná proroctví o příchodn, životě, smrti a oslavení
zaslíbeného Vykupitele « části pod obrazem lidu židovského | přímo,

tak že prorok již skoro tak zřejmě mluví jako evangelista.tj. kn potěšení.
>t.j a roste,že se...
* tj. bojování, útrapy, poroby jeho v zajetí babylonském. Dle hebr.:

„že se dokončila služba, (úřadování) jeho“ (na němž postaven byl, aby
t. věštil budoucího Mesiáše). © budoucích věcech tak mluví, jako by
se již byly udály.

5 ©Jj. dosti potrestán jest; nyní jím nastane spasení. Bv. otcové
slyší to na přehojné dostiučinění za bříchy světe smrtí Kristovou.

* Jinak: Hlas volajícího: „Na poušti připravte... „Jako by řekl:
„Aj! jiš se ozývá hlas posla Hospodinova, volajícího vás z pusté kra
jiny zajetí vašeho do milé vlasti; připravujte, hotovte se na cestu“ —
Dachovním smyslem přímo řečeno o předohůdol Páně, jenž lid na příští
Jeho připraviti měl (Mat. 8, 8. Luk. 5,.4.); vůbec pak slyš se o všech,
kdož pokání káž!, a tak překážky odstraňují, kteró účastenství v mí
losti spasení vadi, ne-li je dokona přerušají.

* © j. po niž Bůh lid svůj zase do země a vlnsti jejich uvede. Smyal
duchovní viz tuto svrchu.

9 £ j. co nerovného, af se urovná atd. Poslové, jdoucí na cestách

před králi, Sneenypro noešíJich pohodlí cesty rovnali a spravovali,až1 celé pahorky rozvážel



175 ISATÁŠ

Ď. 1 zjeví se sláva Hospodinova * a uzří všeliké tělo spolu,"“
že ústa Hospodinova mluvila.''

6. Hlas řkoucího:'* „Volej!l“ I řekl jsem: Co budu vo
lati? „Všeliké tělo tráva, a všeliká sláva jeho jako květ
polní! '* (Jak. 1, 10. — 1. Petr. 1, 24.)

7. Uschla tráva a spadl květ, neb duch Hospodinův po
vanul na něj. Jistě tráva jest lid!

9. Uechla tráva a spadl květ: ale Slovo Hospodina našeho
zůstává na věky.

9. Na horu vysokou vystup! ty, kterýž dobré věci zvěstu
ješ Sionu: povyš sílou hlasu svého, kterýž dobré věci zvěstu
ješ Jerusalému : povyš, neboj se! Rci městům judským: Aj,
Bůh váš!

10. aj, Pán Bůh v síle přijde, a rámě jeho panovati bude:
aj, odplata jeho s ním, a dflo jeho před ním.''

11. Jako pastýř stádo své pásti bude: v ramení svém shro
máždí beránky a v klín avůj pozdvihne je, březí pak sám
ponese.“ !5 (Ezecb. 84, 23. 37, 24.)

12.'6 Kdož změřil brstí vody a vážil nebesa dlaní? Kdož
zavěsil třemi prsty spoustu země a zvážil na váze hory a
pahrbky na závaží?

13. Kdož pomohl duchu Hospodinovu? anebo kdož byl rád
cem jeho a ukazoval jemu? (Řím. 11, 34. 1. Kor. 2, 16.)

14. S kým se radil? a nančil ho a vycvičil jej stezce sprave
dinosti a vyučil jej umění a cestu opatrnosti ukázal jemu?

15.'7 Aj! národové jako krůpě na okově a jako jazýček
na vážkách 9 počtení jsou: aj, ostrovové jako prach drobnýl

16. A Libán'? nepostačí k zanícení, a živočichové jeho
nedostačí k zápalné oběti."“

17. Všickní národové jako by nebyli, tak jsou před ním,
a jako nic a prázdnosť jmíni jsou jemu.

18. Komu tedy podobna učinili jste Boha? anebo jaký
obraz postavíte jemu ?**

19. Zdaliž rytinu neslévá kovář? anebo zlatník zlatem ji
neozdobuje a pláty stříbrnými stříbrník ?

20. Pevné dřevo, a které nehnije, vybírá řemeslník moudrý,
hledá, jak by postavil modlu, aby se nepohrrula.

* ©j. až vás vysvobodí zo zajetí babylonského, a vice až vás vy
koupí z poddaností hříchu a ibla; ono bylo obrazem této poddanosti,
taktéž bylo vysvobození z onoho obrazem vykoupení.

'0 MístoČe má výklad řecký: „epaseníBoží,“Jak se nav.Lukáše 8, 6.
"dle bebetéž:

bade. (Jan. 1, 14, 1)
" © j. Hospodina, přikazajícího mí!
5 £ Jj. ld tento tělesný se vší alávonzabyne co tráva (v. 8.).
"*Hebr.: odplata Jeho pří něm; t nebude s odplatou svým věrným

prodlévati; uveda je milostí svého vtělení k blaženému vykoupení;
toto Kristne Pán vědy před očima měl. (Sv. Jarol)

U Čí: Jan 10, 11., kdežto se sám „pastýřem dubrým“ zovo.
'* Aby nevěřící lid k víře povzbudil, ponkazuje na jiné skutky ne

postihlé moci a nezpytatelné moudrosti joho, Jako hy řekl: Jsa Bůh
tak nesmírný, še spoustu mofskon takměř v rukn svou pojati, tíži
zemé prstem vůžití může, a tak dobrotiv, že od věčnosti, než člověka
bylo. všecko mu tak otoovaky opatřil, bnde i mocen i mondrý | laskav
sestoupití s nebes, mezí vámi so okázati, o vás jako dobrý pastýř
pečovati, vás vykoupiti.

" Péči má o národy, ačkoliv ti vesměs jsou v poměru k Němu, jako
krůpěj z plného okovu kapající, ba mnohem méně, Jako poubé nlo;
všecky věci, jeho jsouce, nestačí v důstojnou Jeho velebnosti oběť.

'* Dle hobr.: „prášek na vážkách“
© £ J. všecko stromoví, kteréž na něm roste.
3 £, J. kdyby mělo jemu, jsk ba jeho velebnosť náleží, obětováno

„Slovo Hospodinovo“, t | tělesnýmočím zřejmo

$u.
4 © J. poněvadž se mu v celé přírodě nic vyrovnatí nemůže! (Skut.

17, 2.)
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21. Zdali nevíte? zdali jste neslyšeli? zdali není vám zvě
stováno od počátku? zdalí jste neporozuměli základům zem
ským?**

22. Ten, kterýž sedí nad okršlkem zemským a obyvatelé
jeho jsou jako kobylky: kterýž roztáhl jako nic“* nebesa a
rozpjal je jako stánek k obydlí.

23. Kterýž činí tajných věcí zpytatele jako by nebyli, soudce
zemské jako v niveč přivádí:

24. a zajisté ani jest vsazen ani vsát nebyl, aní kořene
nepustil do země peň jejich: náhle zavanul na ně, a uschlí
jsou a vichr jako mrvu zaneseje.

25. I komu připodobníte mne a přirovnáte, praví Svatý?
26. Pozdvíhněte na výsost očí svých a vizte! Kdo to stvo

řil? kdo vyvádí četné vojsko jejich a všecky zejména volá?
pro velikou sílu a mocnost a moc jeho ani jedno nezůstává
zpět."“

27. Proč říkáš Jakobe a mluvíš Igraeli: „Skryta jest cesta
má před Hospodinem;* a „Boha mého soud můj minul?“ **

29. Zdaž nevíš, anebo jsi neslýchal? Bůh věčný Hospodin,
kterýz stvořil kraje zemské: nezemdlí, aniž unaven bude,
ani lze vystihnouti moudrosti jeho.*“

29. Který dává ustalému moci: a těm, kteří nejsou, sílu
a mocnost rozmnožuje.

30. Ustanou pacholící a unavení budou a mládenci v ne
moci upadnon:

31. ale kdo doufají v Hospodina, síly nabudou, dostanou
perutě jako orlice, poběbnou a nebudon umdlévati, půjdou
a neustanou.*?

KAPITOLA XLI
Bůh těši lid přikladem laskavého vedení praotce Abrahama, alíbuje, še | jemu
proti utiskovatelům pomůže; a ahszoje rozdil mesi modlamí a Bohem pravým.

1.' Umiknětež a [přistupte] ke mně, ostrovové! a národové,
vzmužte sel přistupte a pak mlavte; spolu k soudu při
bližmese.

2. Kdovzbudil od východu spravedlivého,* povolal ho, aby
ho následoval? Postaví před obličejem jeho národy a krále
podmaní: vydá je jako prach meči jeho, jako stéblo větrem
zanešené luku jeho.

2 £, j. poznáváte svým rozumem, takměř vidíte to na své oči, slyšeli
jste od otcův svých, od počátku věkův vám zjeveno a ukázáno, že
nesmírný nade všecko jest Bůh, že on Jest ten...

3*Hobr.: jako jemnou, tenonnkon roušku, oponu.
* tj všecka do jednobo se k jeho mocnémukynutí dostavují, jak

Jim byl od věčnosti rozkázal.
"8 £. j. nevi Bůh ničehož o tom. 00 a jak so 69 mnou děje, nepečuje

o mne; tak zbnsta pohané emýšloli. a to je pak přímo k úplné nevěte
a zapírání Bobu přivedlo — a zdaž I nyní, Bohn Zel: i mnohých ji
ných nepřivádí?

3 £ Jj. tak druhdy, od počátku otcovsky o tebe pečoval, i badoneně
tě neopusti; víť on ovšem, kdy a jak tobě pomoci ma.

3? Všecka sila m zdar od Boha pochází; sobe elinější, jenž sám na
sebe spoléhů, netane, zemdlí, ničehož nedokáže; čehož sebe olabší,
donfaje v Boha, s pomoci jeho velké věci i ke cti a chvále Botí,
$k prospěchu Uilžních, I k své n Boha zúsluze a věčně odplatě dovede.

KAPITOLA XLL

! Nejprve v Judatvu zjovil, kůzal a kázatl velel své učení Kristns
Pán; potom pak dálo až do nejzazšich končin okresu zemského; tof
spojení 40 s 41 (vlz Mat. J5, 24. 10, G. Skut. 18, 46.)

2?Slova jsou Boží, an vyzývá modloslnžebně národy, aby poznali,
kdo jest pravý Bůb.

%t j. Abrahama (viz 8.) jebo příkladem (až—1) dotvrzuje, co 40,
81. řekl: duchovním smyslem rozuměj o Kristu, Jejž Abraham, praotoo
dle těla, předpodobňoval.E20
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20. aby viděli a poznalí a povážili a srozuměli vesměs, že
ruka Hospodinova to učinila a Svatý israelský to stvořil.

21.'* Předneste soud svůj, praví Hospodin: předneste, má
te-li co, dí král Jakobův.

22. Nechat přistoupí a nechť oznámí nám, kterékoli věci
mají přijíti: předešlé, kteréž byly jsou, oznamte: a přiložíme
srdce své !' a zvíme poslední věci jejich.'* a které věci mají
přijíti,'“ ukažte nám.

29. Oznamte, které věcí přijítí mají v času budoucím, a
pozuáme, že bohové jste vy; dobré také nebo zlé, můžete-li,
učiňte: a mluvme a vízme spoln.

24. Hle, vy jste z ničehož, a dílo vaše z toho, což není: '*
obavou jest, kdo zvolil vás.

25. Vzbudil jsem jej od půlnocí a přijde od východu slunce : '*
vzývati bude jméno mé, a učiní vladyky jako bláto, a jako
hrnělř šlapaje hlínu.'“

26. Kdo zvěstoval to od počátku, abychom to věděli, a od

já Bůh tvůj: posilníl jsem tě a pomohl jsem tí, i přijala tě začátka, abychom řekli: Spravedlivý jal? '7 Není nikoho, ani
pravice spravedlivého mého. ; | kdo by byl zvěstoval, ani předpověděl, aniž uslyšel řečí va

11. Aj! zahanbení budou a zastydí se všickni, kteříž bo- XX šich.
jují proti tobě: budou jako by nebyli, a zabynou muži, kteří 5 27. První '* k Sionn řekne: Aj, tu jsou!'* i dám Jerusa
odporují tobě.* lému zvéstovale dobrých věcí.*©

12. Hledati budeš jich a nenalezneš mužův odbojníkův 28. A viděl jsem,“!*a nebylo z těchto nižádného, kdo by
svých: budou jako by nebyli; a jako zničení budou lidé vál- všel v radu, a otázán jsa, odpověděl slova.
čící proti tobě. 29. Aj! všickni jsou nespravedliví?* a marná jsou díla

19. Nebo já, Hospodin, jsem Bůh tvůj, ujímaje tě za ruku jejich: vítr a ničemnost jsou podoblzny jejich.
tvou a řka tobě: Neboj se, já spomohu tobě.

14. Nebojse, červe Jakobe, kteříž jste zemřelí z Isruele:
Já spomohl tobě, praví Hospodin: a vykupitel tvůj Svatý
ieraelský.

16. Já učínil jsem tě jako vůz mlatebný nový, mající zuby
troucí: pomlátíš hory a zetřeš je: a pahrbky jako v prach
obrátíš.

16. Převěješ je, a vítr zanese a vichr rozptýli je: a ty
plesati budeš v Hospodinu. v Svatém israelském veseliti se
budeš.

17. Nazní a chudí hledají vod a není jich: jazyk jejich
žízní vypráhl. Já, Hospodin, vyslyším je; já, Bůh israelský,
neopustím jich.

18. Oterra na vysokých pahrbcích řeky, a u prostřed polí
studnice: obrátím poušť v jezera vod a zemí bezcestnou v po
toky vod?

19. Dám na poušť cedroví a trní a myrtoví a dříví olivové:
postavím na pouštíjedloví, jilmoví i zelenec spolu:

3. Zažene je; projde v pokoji, stezka na nohou jeho ne- $
ukáže se.“

4. Kdo to způsobil a učinil, volaje rodiny od počátku ?*
Já, Hospodin, první i poslední já jsem. (Zjev. 1, 8.)

5. Viděli jsou to ostrovové a zhrozili se; končiny zemské
užasly, přiblížily se a přistoupily.“

6. Jedenkaždý bližnímu svému pomáhá a bratru svému dí:
Posilni se!

7. Poailnil kovář tepa kladivem druhého, kterýž koval času
toho řka: „Letování to dobré jest;“ i upevňuje to hřeby, aby
se nepohnulo.

8. A ty, Israeli, služebníče můj; Jakobe, kteréhož jsem vy
volil, plémě Abrahama, přítele mého:

9. v němž jsem uchopil tě od koučin země a od dalekých
míst povolal jsem tě a fekl jsem tobě: Služebník můj jsi ty,
vyvolil jsem tě a nezavrhl jsem tě.

10. Neboj se, nebo já jsem s tebou: neuchyluj se, nebo

KAPITOLA XLIL

Předpovidá o budoucím vykupiteli a velebí Jeho tíchosť a laskavost, vyzývá
všecko k chvále jebo, a kůrů zatvrzelosť a saslepenosťtdo.

1. Aj, služebník můj!* přijmu jej;* vyvolený můj, zalí
bila sí v něm daše má; vzdal jsem ducha svého na něho;
soud národům vynášeti bude.

2. Nebude křičeti. ani bude přijímati osoby, ani slyšán
bude hlas jeho vně.

3. Třtiny nalomené nedolomí,* a knotu doutnajícího ne
uhasí: podle pravdy vyvede soud.

"©Bůb posnd dokázal skutky svými, že pravý Bůh jest; nyní vy
volivá národy, mohou-li oní o svých nepravých bozích taktéž učiniti.
a a.
" £ j. co z toho bnde; stane-li se, čili nlo.

" v bobr.: „8 60 právě Be děje co přítommněJost, a co každý rozumný člověk zná a poněkud vysvěšliti umí.
" Hebrejsky: dle některých: „dílo vaše z hada“ (ďábla). Srovn.

Žalm 96, 6.
£ j. zaslíbenývyknpitel, Kristus; jiní o Abrahamovi rozumějí(8.)

* Dle hebr.: „Zvítězí nad nimi, ač nikdy nenčil, necvičil se v boji :“ é " £. j. pošlapá (podmaní ai) vladaře zemaké Jako hrnělř Hlapává

bylť totiž Abraham nim knížetemkar a předpodobňovalTobo, jenž 7 M hlínu.svým dal pokoj, jehož svět dáti '* £ j. pravdomluvný; máš pravdu.

PL 8 rodin a národovéal o drahý odpočtu vkůr, t £,j. kterýprvní,věčnýjest.bned od Adama na tento vvět přicházejí? 19£. j. ty věcí. které příjíti mají.
S ©j. národové vidouce mo6 pravého Boha na jednom člověku 10£. j. přímo rozuměj Isaláže, pak vůbec proroky, kteří lid pončovati

prokázanou, diví, děsí, hrozí 90; sestupují v spolky, aby — si udělali a vůlí Boží mů zvěstovati mají; potom však zvlášť o budoncím vy
modly a klaněli so jim; v tom druh drůha, řemeslník řemeslníka, bratr kupiteli světa.

pomoci. 2! £ Jj. po těch bozích, a nebylo žádného z ních, s nimž bych roz
* Zde vyčítá dary, jimiš Bůh lid izraelský zázračně vedl, ale tak,

mlouvati a ený by mi odpovědětimohl.že nejen o věcech minalých jakožto předpodobňujících, nýbrž I budou- % Hebr.: klam.
elch, předpodobněných mluví; tak zde rosaměj zvlášť spravedlivým

„Krista Pána“.
* Smysl duchovní: Potlaševý co červiček, a již za mrtvého považo

vaný národe, důvěřuj v Boha svého! On tě vzkřísí; ty pak pyšná
knížata moci slova Hospodinova ponížíš a potřeš.

* 18—20. Naráší na pomoo zázračnou, jlžto Bůh otcům jejich na
poušti prokázal; tím je těší, že 1 v podobné nousl (v zajetí babylon
ském) bude jim spotmoeníkem: duchovně však rozumí se o darech
Ducha sv., jimiž oplývalí věřicí. (Jan. 7, 88)

KAPITOLA XLIIL

* Co tuto v té kapitole Bůh ústy prorokovými mluví, | Židé sami,

L apožtotá, i av. otcové zřejmě o Kristu Pánn vědy rozuměli a vykládali, i av. Církev posud tak slyší. — „Slažebníkem“ jej jmenuje (dlo
bebr. i etitelem), anf totiž podobu služebníka Da se „vzal v podoben
ství těla hříšného“. (Filip. 2. 7. Řím. B, 8.)

3 t j. posilním, udržím jej.

> (Mat. 11, 28.) t j. mdlých alo kajících, u nichž se vaděje k polepšení nalézá, nepotlačí, nýbrž milostivě jim pomáhati bud

IL—23
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4. Nebude smuten, ani bouřliv, dokud nepoloží na zemi
soudu:“ a zákona jeho ostrovová očekávati budou.*

5. Toto praví Hospodin Bůh, kterýž tvoří nebesa a roz
píoá je; a utvrzuje zemi i to, což se z ní plodí: a dává
dech lidem, kteříž jsou na ní, a ducha kráčejícím po ní.

6. Já, Hospodin povolal jsem tě v spravedlnosti“ a chopil
jsem roku tvou a choval jsem tě. A dal jsem tě v smlouvu *
lidu, v světlo národům:

7. aby otevřel oči slepých a vyvedl z žaláře vězně a z vě
zení sedící ve tmách.

8. Já Hospodin, toť jest jméno mé: slávy své jinému ne
dám, ani chvály své rytinám.*

9. Které věcí prve byly“ aj. příšly: i nové já zvěstují;
prve než se počnou, dám vám je slyšeti.

10. Zpívejte Hospodinu píseň novou, chvála jeho [zavzni)
od končin zemé: kteříž sstupujete na moře, i plnosť jeho,
ostrovové i obyvatelé jejich.

11. Pozdvihni se poušť i města její: v domích bydliiti bude
Cedar: '!* chvalte obyvatelé. Skály,'* s vrchu hor volejte.

12. Vzdejtež slávu Hospodinu a chválu jeho na ostrovích
zvěstujtež.

13. Hospodin jako aliný [rek] vyjde,'“ jako muž bojovník
rozhorlí se: křičeti a volati bnde: na nepřátely své posilní se.

14. Mičel jsem vždy,'* mlčel jsem, trpěliv jsem byl: jako

ku porodu pracující mlaviti budu; '“ rozptýlím a shltím vševesměs.

15. Pusty učiním hory I pahrbky '“ a všelikou trávu jejich
vysuším: a obrátím řeky v ostrovy a jezera vysuším:

16. A povedu slepé na cestu, kteréž neznají; a po stez
kách jim neznámých kráčeti budou; obrátím tmu před nimi
v světlo a křivé [cesty] v přímé: ty véci prokázal jsem jim
a neopustil jsem jich.'“

17. Obrátili se zpět; zahanbeni buďtež zahanbením, kteříž
doufají v rytinu, kteříž říkají alítině: Vy bohové našil

18. Hluší, slyštež! a slepí, prohlédnštež, ať vidíte!
19. Kdo jest slepý, leť služebník můj? a kdo hluchý, leč.

ten, k němuž jsem posly své poslal? Kdo jest slepý. Měten,
kterýž prodán jest? a kdo slepý, leč alužebníle Bespodinův ? **

* © J. dokavad na zemů dliti bude; až slovem svým 1 příkladem

úplnoao 4870. amíbžía ustanoví.5 1. Mojž. 48,
St son mos a lůskou,abys sámjsa pouháopravedloosť,JI získal

a udělí .
€ vykoupení lidu (1. Tim. 2, 6.), aby byl prostředníkem mezi Bohem

a lidmi.
> £ J. přísně hájiti budu; nedopnstím, aby se vzdávala modlám.
9 £ J. ode mne zaslíbená, vyplnily 00; tak Í toto vša, co nyní před

povídám, jistě splním.
'* Cedaršti, národ arabský.

U Hebr.: Sdly, coš se vykládá, skály, tA obyvatelé Arable skalnaté, v níž bylo hlavní město Petra nebo Séla.
" £ j. jako udatný vůdce vojenský, aby odbojné kniže tohoto

světa“ potřel a lid svůj z poroby jeho vyprostil. Verš 2. = 18. neod
porojí sobě, jakož ani Mat. 11, 20. a 10, 34.

'3 Hebr.: od věčnosti jsem měl trpělivost: tak dí Bůh t ton právě,
který, „jako silovýrek přijde“, tedy zaslíbený vykupitel.

'* Dle hebr.: stenati a snažoě k odlehčení svému se namáhati.

'* £ j. všeliké hrdé a pyšné napínání se, zvlišť mocné s povýšené
království babylonská, potru, akazíni, pohubím: duchovně rozuměj vy
vrácení a pobubení říše hříchu a ďábla. (18)

16£ J. po přemožení nepřítele osvobodímsvé věrné z poroby jeho.
(Efez. 4 8)

"" Tím vším se lid lsraelský míní, ze své nověry, nestůlosti a za

sloponosí kárá; on 4 a vůdci svými alopý, hinchý jest; — „prodán“t „pod hříchem“(Řím. 7, 4

*.«
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2. Tv, jenž vidíš mnohé věcí, zdaliž nebudeš (jich) ostří
hati? kterýž otevřené máš uši, nebudeš alyšeti? !*

21. A Hospodin chtěl, posvětíti jej a zvelebiti zákon a
oslaviti.

22. Týž pak lid obloupený a pohubený: spoutání jsou mlá
denci jeho všíckní a v domích žalářův skryti: vydáni jsou

vloupež, aniž jest, kdo by je vytrhl; v rozchvátání, aniž jest,
kdo by řekl: Navratí

23. Kdož jest z vás, kterýž by to slyšel, pozoroval a po
slouchal pro badoucí časy? '*

24. Kdo vydal v rozchvátání Jakoba a Israele zhoubchm?
Zdali ne Hospodin sám, proti němuž jsme zhřešili? I nechtěli
jsou po cestách jeho chodíti, aniž poslouchali zákona jeho.

20. I vylil na něj hněv svůj prudký a boj silný: 1 spálíl
jej vůkol a nepoznal; a zapálil je a nezmoudřel.**

KAPITOLA XLIII.

Béh dodává důvěry lidu, slibuje rosmnošiti jej, ukasuje s udělených Jemu do

brodiní, Zesám jest s že Jest Pánem všeho, a Ze lid norý mlmoJafich zaslonžesí

povolá, poněvadš Židé nehoda! učinění jsou daru Jeho.

1. Avšak nyní toto praví Hospodin, kterýž tě atvoříl, Ja
kobe, a učinil tě, Israeli! Neboj se, neboť vykoupil jsem tě
a povolal jsem tě jménem tvým: Můj jsi ty!'

2. Když půjdeš přes vody, s tebou budu a řeky nepřikryjí
tě: když choditi budeš v ohni, nespálíš se, a plamen nechytí
re tebe."

9. Nebo já Hospodin Bůh tvůj, Svatý israelský, spasitel
tvůj, dal jsem u výplatu tvou Egypt, zemi mouřenínskou a
Sábu za teba“

4. Poněvadž jsi vzácným učiněm v očítk mých a slavným:
já miloval jsem: tebe a dám lídi za tebe a národy za duší
seu. :

5. Neboj se, nebo já s tebou jsem: od východu přivedu
símě tvé a od západu shromáždím tě.

G. Dím severu: Dej!“ a poledni: Nebraň!“ přiveď syny
mé zdaleka a dcery mé od končin země!

7. Akaždého, kdo vzývá jméno mé, k slávě avé stvořil
jsem ho, způsobil a učinil jsem ho.

8. Vyveď ven lid slepý a mající očí; hluchý a mající uší.
9.9 Všickni národové shromáždili se spolu a sebrala ae

pokolení. Kdo jest mezi vámi, jenž by to zvěstoval, a co nej

'* Hebr.: „ač vidíš mnuhů věci, nedbáš; ač otevřené máš uší, ne
slyšíš“ ; tak al podínáš, jako slepý a hincbý. Mnobých se jim dostalo
zjevení, moohých epatříli zázrakův a nenvěřili!

'* £ J. nikdo z vde nedbá oa to, co se vám hlásá, jako by se to
nikdy státi nemělo: nelepšíte bo.

**© j. že Bůh to trestání na ně pro bříchy jejich dopouští, ani ne
poznali, ani se nepolepšili.

KAPITOLA XLIIL

' jménem tvým tě zavolav řekl jsem: „Můj Jsl ty“; znamenej tu
Štverý důvod zvláštního povoliní: stvoření, azpůsobení (udělení jistého
tvaru, podoby, povahy, schopností), vykoupení, vyvolení.

3 £ J. v těch největších nebezpečenstvích pod ochranou a s pomocí
mon bez úrmzu ostojíš.

t j pomni, co jsem pro tobe učinil,jakými ranami stíhal Egypfany,
sousedy jich Ethlopy (Mouřeniny)a Araby (sa poušti).

* t J. lidn mémn vyjíti.
* nepřekážej mu navrátiti se: na shromážděni všech národů v církví

to sů.
.. |. týmž způsobemjako 41. vyzývá národy v soud.L
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prve bude, dal nám slyšeti? Dostavtež se svědkové jejích,
ospravedlůte se, slyšte a rcetež: Opravdu !* abys ospravedlněn byl.

10. Vy jste svědkové mojí, praví Hospodin, a služebník, 27. Otec tvůj první '“ zhřešil, a vykladači'" tvoji přestou
kteréhož jsem vyvolil: abyste věděli a uvěřili mně u poroz- pili proti mně.

uměli, že já sám jsem. Přede mnou nebylo způsobeno Boha : 28. A protož poskvrnil jsem knížat svatých a vydal jsem
8 po mně nebude. Jakoba k vyhlazení a leraele v porouhání.'? :

11. Já jsem,“ já jsem Hospodin, a není mimo mne spasitele.
12. Já jsem zvěstoval i spasil: ohlásil jsem a nebylo mezi

vámi cizího: vy svědkové mojí jste, praví Hospodin, a já Bůb.

13. A od počátku já jsem týž, a není, kdo by z roky mé
vytrhl: učiním, a kdo odvrátí to?

26. Dřipomeň mne a suďme se spolu: vypravuj, máš-li co,

KAPITOLA XLIV.

Povabuzuje lid k důvěře v pravého Boha, ukasuje pošetilosť modlosluliby,

nepominá lid, aby se svého Boha přidržel.

14. Toto praví Hospodin, vykupitel váš, Svatý israelský:
Dro vás poslal jsem do Babylona a strhl jsem závory * všecky 1. A nyní slyš, Jakobe, služebníče můj, a Israeli, jejž jsem
i Chaldejské. loďmi svými se chlubící.'* vyvolil.

15. Já Hospodin, Svatý váš, stvořitel Israele, král váš. 2. Toto praví Hospodin, učinitel a působitel tvůj, od života
16. Toto praví Hospodin, kterýž dal v moři cestu, a u vo- matčina spomocník tvůj: neboj se, služebníče můj, Jakobe,

dách prudkých stezku: a nejpravéjší,' jejž jsem vyvolil.
17. kterýž vyvedl vozy i koně, vojsko i mužstvo: vesměs 3. Nebo vylejí vody na žíznivou, a potoky na suchou zemi:

sesnuli, aniž vstanou; zetříni jsou jako knot a uhašení jsou. vyleji ducha svého na plémě tvé a požehnání své na kmen
18. Nezpomínejte na první věci a na starodávní se neoblé- tváj.“

dejte.'! | 4. I ploditi se budou mezi bylinami jako vrbí podle tekou
19. Aj! já činím nové věci a nyní vzejdou, jistě poznáte i cích vod.

je: učíním na poušti cestu a na bezcestí řeky.'* 5. Tento dí: Hospodinův já jsem: a onen nazývatí se bude
20. Oslavovati mne bude zvěř polní, drakové a pštrosové, jménem Jakobovým ;* a tento napíše rukou svou: Hospodinu ;“

že jsem dal na poušti vody, řeky na bezcestí, abych dal ná- a ten jménem Israele se pojmenuje.*
poj lida svému, vyvolenému svému.'* G. Toto praví Hospodin, král israelský a vykupitel jeho,

21. Lid ten způsobil jsem sobě, chválu moji vypravovatí Hospodin zástupův: Já první a já poslední a mímo mne není
bude. Boha.

22.'“ Nevzýval jsi mne, Jakobe, aniž jsl pracoval o mne, 7. Kdo jest mně podoben? ozvi se a zvěstuj: a pořádek
I:raeli. vylož mi od toho času, co jsem ustanovil lid ten dávný, bu

doucí věci a kteréž přijíti mají, zvěstujtež jim.
8. Nebojtež se, aniž se kormuttel Od toho času ohlásil

jsem tobě a oznámil, vy svédkové moji jste; zdaliž jest Bůh

kremě mne, a stvořitel, jehož bych já neznal?“ ©
9. Tvorcové modl všickní nic nejsou a miláčkové jejich nic

neprospějí jim; ony samy jsou svědkové proti nim, protože
nevidí aniž rozumějí, tak že zahanbení jsou.

10. Kdo utvořil boha a slil rytínu k ničemuž užitečnou ?
11. Aj, všickni účastníci jeho zahanbení budou;“ řemesl

níci zajisté jsou z lidí: sejdou se všickní, státi a báti se
budou a zahanbení budou vesměs“

23. Neobětoval jsi mi skopce k zápalné oběti své a obětmi
svými neoslavil jsí mme; neházalí jsem, abys mi sloužil obětí,
aniž jsem tě obtěžoval kadidlew.

24. Nekoupil jsi mí za stříbro vonné třtiny a tukem obětí
svých neopojil jsí mne. Ale ty sloužiti mne jsi učinil v hří
ších svých, dodal jsí mi práce svými uepravostmi.

25. Já jsem, já jsem ten, jenž sblazuji nepravosti tvé pro
sebe,'5 a na hříchy tvé nevzpomenu.

7 © J. pravdať. Ze Hospodin jediný, pravý Bůh jest Důvod toho
výše 41, 22. 28. | niže v 10.

9 t J. mně přináleží Jsouenosť pouhá sama od nebe, od věčnosti,
neproměnitelná, neskonalá. (2. Mojš. 8, 14) Trojnásobné „Já jeem“
(v. 10. a 11.) tajemně k nejevětější Trojici se vztabuje.

9 po vyvrácení říše Chaldejské království na Ieršany a Médy přešlo,
m Cyrus Jim navrátiti se povolil: tím pak se otevírá takměř nový svět
divův Božské prozřetelnosti. — „Závorami“ rozuměj hrady, zámky.

'©Chaldejští znamenítí byli plavel do krajin indických, odkud vše
liké drahocenné zboží tršili, rozvážejíce je pak dále na západ.

*! Avšak netřeba na předešlé věci zpomínati, jsonť nové pobotově : KAPITOLA XLIV.
ty pak ihned dále uvádí. | tt. J. nejmilejší, nejupřímnější; |. prvorozený, nejstatnější ! jinak :

" t. j. národy,kteříopuštěníjsou, k soběuredn; těm,kteřídaleko m „laraelkn!*
ode mme bloudi a žízní prahnou, poteče bojně jako řekou milosť má: ee ? Rozuměj hojnosf milosti Ducha svatého, již se lidu nově zvole
vělekní se ko mně dostaví a velebiti mne budou. —— nému dostane.

"8£ j. I ta nerosumná zvěř, němá tvář, pozná dobrodiní ená (1, 8.); n 3 © j. vira v pravého Boba příjme a rád tomu bude, že k lidu z Ja
tím však rozuměj divoké národy: nebof jako i zvířata pouštní plla koba pošlému přináleži: vztahuje se k obrácení národův k víře a říši
« vody zázračně se skály vyvedené, tak nastoupili národové pohanští Kristově.
na místo povolaného, ale pro nehodnosť zavrženého lidu lsraelského. * t. j. ji náležím; podle obyčeje ndrodův východních, kteří podnes

»e22—M. t j. nový tento lid jsem si povolal, poněvadž v tvé chvále, jména pánáv svých na ruka „malujíleraeli. zalíbení více jsem míti nemohl: neboť nebyla pravá, z věrného, 3 £. j. jméno „lurael“
poslušného, čistého ordee pocházející, nýbrž zpraněná hříchy všelikými: * Dle hobr.: „neaí sliného( (e Boba kromě mne); neznám žádného!“
tudiž ty jsi mne spíše slnžebníkom učinil, abych s tvými nepravostmi * £. j. modly nevidoneí, neslyšící, nerozumějící, tím dokasují samy,
a hříchy útrpoosť měl a odpouštěl je tobě; ano tak daleko jel mne že ničím nejsou, a tak samy jsou původem, že ctitelové jejich nižádné
přivedl, že podobu sluby jsem na se vzal a 00 všecko ntrpěl! abych pomoci od ních nedošedší, styděti se musí za ně.
tebe vykonpil. V ten smysl zplvá svatá církev na bílou soboru: „Aby 5 10. « 11. Smysl: Kdo tvoří modla, zahanben (sklamán) bude se
slohu vykoupil, Syna jsi ma smrť vydali“ všemi účastníky svými, což dále do zevrubna líčí.

5 €.J. beze všeho tvého zasloužení, ba proti němu, ano ty všecek * © j. včas potřeby sejdou se k modle, aby ji úcen vzdávali, avšak
v provinění trváš. vidonce se bez pomocí a sklamány ve své naději, styděti se budou.

'* ©j. Adam; anebo Therah, otec Abrahamův v Ur Chaldejském,
slonžice bohům cizím. (Jos. 24, 2.)

" t.j. Mojšiš a Arou (8. Mojž. 20, 13.) a nástapci jejích.
" © j. zavrhl jsem lid všecken, knížata | sprosté.

NÝZÁ
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12. Kovář dělal pilníkem : '© při uhlí, a kladivy utvořil ji,
a udělal silným ramenem svým: lační a zemdlí, nepije vody
a ustává.'!

13. Sochař natáhl míru, vyhladil dlátkem : dělal ji dle uhel
nice a kružidlem ji vykroužíl: i učinil podobiznu muže, jako
sličného člověka bydlícího v domě.

14. Podťal cedry, vzal svídu a dub, jenž stál mezi dřívím
esním: štípil aosnu, již déšť napájel.

15. A učiněna jest lidem: k topení: vzal z nich, a zhřál
se: | podpálil a napekl chlebů: z ostatku pak udělal boha
a klaněl se jemu; učinil rytinu a skláněl se před ní.

16. Polovic toho apálil ohněm, a z polovice jeho maso jedl,
vařil krmí a nasycen jest, a zhřál se, a řekl: A! obřál jsem
se; viděl jsem oheň. ©

17. Z ostatku jeho pak učinil boha a rytinu sobě: sklo
ňuje se přední, a klaní se jí, a prosí, řka: Vysvoboď mne,
nebo Bůh můj jsí ty.

18. Nevěděli aniž rozuměli: neboťjsou zamazányoči jejich,
že nevidí a nerozumějí srdcem svým.

19. Nepováží v mysli své, aníž znamenají a pomní, aby
řekli: Poloviei jeho spálil jsem ohněm a při uhlí jeho napekl
jsemchleba, navaříl jsem masa a najedl jsem se, a z ostatku
jeho modiu udělám? Před špalkem dřevěným klekati budu?

20. Čehož částka popel jest, tomu srdce nemoudré klanělo
se, a nevysvobodí duše své aniž řekne: Snad lež jest v pra
vici mé.'*

21. Pamatůj na to, Jakobe a Israeli! nebo služebník můj
jsi ty. Já jsem tě stvořil, služebník můj jsi ty, Israeli: ne
zapomínej na mne.

22. Shladil jsem jako oblak nepravosti tvé a jako mlhu
hříchy tvé: navrat se ke mně, nebť jsem tě vykoapil.?

23. Chvalte nebesa, nebo milosrdenství učinil Hospodin:
plesejte nejdalší krajiny země, zvučte hory chválou, les i vše
liké dříví jeho; neboť vykoupil Hospodin Jakoba, a Israel
oslaven bude.

24. Totoť praví Hospodin, vykupitel tvůj a tvořitel tvůj
od života matky: Já jsem Hospodin, jenž činím všecky věci,
rozpínám nebesa sám, utvrzvji zemi, a žádný se mnou;

25. jenž zrušují znamení hadačův a věštce v blázny pro
měňuji; jenž vracuji zpět mudrce '* a umění jejich za blá
znovství prohlašují;

26. jenž potvrzuji slovo služebníka svého a radu poslův
svých naplňují. Kterýž dím Jerusalému: Obydleno budeš! a
městům judským : Vystavena budete! a zříceninyjejich vzdělám.

27. Kterýž pravím blubině: Pouští budíž! a řeky tvé vy
suším : '5 .

28. Kterýž dím Cýroví: Pastýř můj jsi, a všelikou vůli
mou naplníš. Kterýž pravím Jerusalému: Vystaven budeš! a
chrámu: Založen budeš!

'©Jiní: kovář pochyté železo (kleště, nebo železo kleštěmi) dělal
H uhlí. :

**© J. velmi pllně až do zemdlení a ustání na modle pracuje. (Moudr.

" 6. j. dělaje Boha z dříví, aní na to nepomyalí, že so mýlí. a že
mu modla taková ničebož n ano dřevo vědy dřevem zůstane.

"221. a 29. t j. z dvou hlavních důvodův jel můj: že jsom tě stvořil
a že jsem tě vykoupil: proto tedy budiž věrným složebníkem mým.
Aby však okázal, že darem vykoupení převýšen Jest dar stvoření, vy
zývá nebesa k chvalozpěvu za něj:

'* £ J. přemáhám; působím, že se svou domnělou mondrostí zpět so
obrátí a prohnou, a že se umění jejich zpozdilým býti ukáže.

'* £ J. rozuměj o řece Eofratu skrze Babylon tekoucí, jejišto vodu
Cýrus odved, potom suchým téměř úšlabím do města vtrhl a hrozná
pobíti způsobli.
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KAPITOLA XLV.

Předpovidá vysvobození lidu ze zajetí Babylonského skrze Cýra, touží po příští

Mesláže, důle mlavi o vysvobození lidu lsraelského, Jakož 1o vykoupení a obrá
cenil veškerého Jidstva.

1. Toto praví Hospodin pomazanému mému,' Cýrovi, jehož
jsem uchopil pravici, abych podmanil před tváří jeho národy
a hřbety králův obrátil“ a otevřel před ním vrata, a brány
žádné nebudou zavřeny.*

2. Já před tebou půjdu, a slavných země ponížím; brány
měděné potru, a závory železné zlámu.

3. A dám tobě poklady skryté a zboží uschované:“ abys
věděl. že já jsem Hospodin, kterýž jmenuji jméno tvé; * Bůh
israelský.

4. Pro služebníka svého Jakoba a Israele vyvoleného svého,“
a jmenoval jsem tě jménem tvým: připodobnil jsem tě," a
nepoznal jsi mne.“

5. Já jsem Hospodin a není žádného více: mímo mne není
Boha: přepásal jsem tě, a nepoznal jsi une.

6. Aby věděli ti, kteříž jsou od východu slunce i kteříž od
západu, že není beze mne ničehož.? Jáť jsem Hospodin, a
není jiného,

7. jenž působím světlo a tvořím-tmu, činím pokoj a tvořím
zlé; © já Hospodin člním to všecko.

8. Rosu dejte nebesa s hůry a oblakové dětěte Spravedli
vého: otevři se země a vypuč Spasitele: a spravedlnost vzejdi
spolu: '' já Hospodin stvořil jsem ho.

9. Běda tomu, kterýž odporuje tvůrci svému, střep z hli
něných nádob země. Zdaliž dí hlína hrnčíři svému: „Co to
děláš?“ a „dílo tvé bez rukou jest!“ '*

10. Běda tomu, kdož říká otci: Co plodís? a ženě: Co
rodíš? '*

KAPITOLA XLV.

' Dle hebr.: „pomazanému svému“
3 t J. vůtěk.
3 £ j. brány, kteréž na konel ullo babylonských vedly k Enfratu,

městem tekoucíma, v noci, kdyš vzato jest město, zvláštním řizením
Božím zavřeny nebyly, ale by byl Cýrus s Peršany svými Jako v lé
čkách lapen byl; I brány k paláci královskému byly otevřeny; tak ne
přátelé. bez překážek vnikooutí a vše pobiti mohli.

* Cýrus při dobyti Babylona a Sardie nesmirných pokladův nako
Fstil

„5 t |. tebo zejména volám.
S £ j. nělníl jsem to.
* t. J: Pomatanému svému, Kristu.
* £ j. prve než jsl se narodil « mne poznati mohl; nebo ačkoliv

mne neznáš.
* Dle bobr.: „že ničehož není mimo mne“, že neuí nížádně bytnosti

kromě Boha, an všecko stvořil, všecko, všecko svou prozřetelnosti řídí
a zachovává, tak že bez něho vše v niveč by se rozpadlo a pošlo: to
uvážítl a uvěříti mají všiokni lidé na zemi, což 00 stane, až saslíbený
vykupitel přijde. — Po něm roztoužen u svatém nadšení volá potom
prorok: (8)

16ce,J, dopouštím ho: všeliké nehody Bůh nespytatelnou mondrosti
svou k dobrému při

" Slova Ikajloich v amutném zajetí a šddajících si vykupitele,
který by jim apravediiv byl a je spasil. Není pochyby, že se v prvním
smyslu o Cýrovi, vyprostitell Židův zo zajetí babylonského rozumějí:
nadšená alova, jimiž touha tm projevena jest, ukazují zřejmě, že prorok
od osoby předobrazající k osobě předobrazené zrak svůj povznáší. Tak
i my, čtonco ta slova, se sv. otol a církví svatou ku Kristu vykupiteli
mysl svon povznesme a znamenejme, že „vtělení Slova věčného a vy
kouponí naše jest skutkem, v němž nebesa | země, Božstvo | člově
čenstvo spoluúčinkovalo.“ (Dle av. Aug.)

" t. J. ničemné, m : kárá tim všetečnosť těch, co Bohn
předstírají, proš tak a ne Jinak činí.

1 ©j. kdo rodičám předstírá, že jej zplodili; anebo: kdo se mrzí
a Jim předbazuje, še množstvím bratři s sester se mu dědictví stenčí.

A
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11. Toto praví Hospodin, Svatý israelský, tvůrce jeho: o 25. Protož v Hospodinu, řekne,jsou mé spravedlnostiaObudoucíchvěcechdotazujteseinne,osvnechmýcha WM| panování;kněmupříjdou,azahanbeníbudouvšíckní,kteříž
o díle rukou mých rozkazujte mné.'' se protiví jemu.

12. Já jsem učiníl zemi a člověka na ní já stvořil jsem: 26. V Hospodinu ospravedlněno a oslaveno bude všecko

race mé roztáhly nebesa a všemu vojsku jejich jsem řád plémě israelské.*'
určil.

13. Já vzbudímjej '* k spravedlnosti a všeckycesty jeho KAPITOLA XLVI.
říditi budu: onť vzdělá město mé a zajaté mé propustí, ne Plesá vad pádem a zkázou modl: připomínělidu leraelskémusvá dobrodiní,

ze mzdy, ani z darů, praví Hospodin, Bůh zástupův. kárá modinelužebníky,a allbajeblískéspasení.
14. Toto praví Hospodin: Práce egyptská a kupectví mouře

nínské země a sabejští muži vysocí k tobé přijdou a tvojí
budou: za tebou choditi, spoutanýma rukama kráčeti budou:
a budou se tobě klaněti a tebe prositi: Toliko u tebe jest
Bůh, a není kromě tebe Boba.

15. Jistě ty jsi Bůh skrytý, Bůh israelský spasitel.'“
10. Zahanbeni jsou a zastydí se všickni: spolu odejdou

v hanbu činitelé bludův.'*

Vi. Israel spasen jest skrze Hospodina spasením věčným:
nebudete zahanbení a nebudete se styděti až na věky věkův.

18. Nebo toto praví Hospodin, stvořitel nebes, ten Bůh,
kterýž způsobil zemi a učinil ji, on tvůrce její: ne nadarmo
stvořil ji: ale aby obydlena byla, způsobil ji. Já jsem Ho
spodin, a není jiného.

19. Ne v skrytě mlavil jsem, v tmavém místě země; ne
řekl jsem plemeni Jakobovu: Nadarmo hledejte mne.'* Já
Hospodiu, jenž mluvím spravedlnost a zvěstuji pravé věci.

20. Shromažďte se'* a pojďte a přistupte spolu, kteříž
spasení jste z národův: nic nevědí ti, jenž zdvihají dřevo . .
rytiny své, a prosí boha, kterýž nevysvobozuje. k němu, neuslyší: a z soužení nevysvobodí jich.

21. Oznamte a pojďte a poraďte se vesmés: kdo to zjevil 8. Pamatujtež na toa zastyďte se: beřte si to, přestupníci,
od počátkua předpovědělto od dávna? Zdali ne já, Hospo- kA k srdci. O
din, a není jiného Boha mimo mue? Boha spravedlivého a X 9. Rozpomeňte se na předešlý věk,“ nebo já jsem Bůh,a
vysvobozajícího ueníť mimo mne. není žádného více Boha, aniž jest mně podobného:

22. Obraftež se ke mně a spaseny budete všecky koučiny 10. kterýž oznamují od začátku věci poslední a z počátku
země: nebo já jsem Bůh a není jiného. to, co se ještě nestalo, řka: Rada má státi bude, a všeliká

23. Skrze sebe samého přisáhl jsem, vyjde z úst mých vůle má stane se: .
slovo spravedlnosti a nevrátí se zpět: ** 11. kterýž volám od východu ptáka" a z země daleké muže

24. že se mně skláněti bude všeliké koleno, a přísahati vůle své; i mluvil jsem a přiveda to: stvořil jsem a uči
každý jazyk. : ním o.

12. Slyšte mne, vy tvrdého srdce, kteříž dalecí jste spravedlnosti.

1. Polámán jest Bé], roztříštěn Nábo:' naloženy jsou modly
jejich na hovada a na dobytek; břemena vaše těžká jsou až
do ustání.“ m

2. Zetlely a zetříny jsou vesměs: nemohly apasiti nesou
cího, i duše jejich v zajetí půjdou.

3. Slyšte inne, dome Jakobův a veškeren ostatek domu
Israelova, kteréž nosím v životě svém, kteréž nosím v lůné
svém mateřském.“

4. Až do starosti já sám, a až do šedin já nositi budu

[vás): já jsem učinil a já noaiti budu: já ponesu a spasím
(vás).“

č. Komuž jste mne připodobnili a přirovnali a mne srov
nali a podobna učinili?

6. Kteříž snášíte zlato z váčku a stříbro na přezmenu“
vážíte: najímajíce zlatníka, aby udělal boha: a padají a kia
nějí se.

7. Nosího na ramenou, přenášejíce a stavějíce ho na místo
jeho: i stojí a s místa svého se nehne; však i když volají

'* Hebr.: Dotazujete se, rozkaznjete ml, t j. abych vám dal návěští;
svísk jako hlína se nemůže zpěčovati hrnělří, aby z ní, co chce, ne
udělal; a jako dítkám nesluši reptati proti rodičům, že je zplodili, takť
i vám nenáleží, mno se tázatí a nebo mně rozkazovati, jak jednati
mám 8 vámi, lidem svým a dílem rukon svých.

4. j. Cýrm,kterýž vás vysvobodí ze zajetí: tím Cýrns předpodob
doval Krista Spasitele.

"*Blabualaví lid, že národové cizí s dary so k němu obrátí s víru
Jeho přijmou, pravého Boba z dívův jeho poznavše: pak přímo k pra
věmu Boba mluví s jej apasitelem jmennjo: opět důkaz, jak sv. prorok
od věcí bližších v daleké, od vyproštění lídn ze zajetí k pravému jeho
vykoupení zalétá: této zvbištnoati prorockého vidění n minvy vždy še
třiti třeba.

" € J. otltelové modloslužebnici: jako tma zapnzuje avětlo, tak nčení
Jeho odatraní bludy.

" ©j. příkázav jim, aby se mne dotazovalí, tek jsem s0 k ním du
brotivě měl, že toho nikdy nadarmo nečinili: mimo to jsem jím slíbil
a věrné dal dobré věci, kdyš mne poslechii.

'* 20—26. Když byl Bůh vyčetl vůboc skncky věemohoncnosti svě ) > £ j. na nosecí váze bez misek, s jedné strany Jen hák mající,
(18, a dary milostí k lida svému avlášť (10), již k národům řeč obrací, . 1 s druhé závaží, na níž sc těžká břemena vážila. Dle hebr. místo „aná
aby z toho poznají, že jest pravý Báh, a zanechavše pošotílou modlo- 0 i šito“ — „sypáte, vyhazujete“ jako na ničemnon věc.
elužbn, jeho se přidržell a Jemu sloužili. za to jim slibuje, že i oni , * ©j. na věci. kteréž se děly skrze mne od starodávna; divy, jež
spasení budou, a zapřísahů se jim na to slovem svým. 1 ujišťoje, žo uvědčí o mně, že jsem pravý Bůh; dobrodiní a milosti, které jsem

tak se stane, žo všecko se jemu klanětl a Jej velebiti bude; tak dojde zvlášť vám před jinými hojně prokázal.
v Hospodinu Bohu svém všeliké lídatvo spňsy a oslavy. * £ j. dravého orla, Cýrm. Ptákem bo nazývá proto, že velmi rychle

19© j. nevezmu ho zpět, nezměním je; jistě se vyplní: Slovem roz- a venadšle jako dravý ptik Rabylon co loupež přepadl.
uměj pak i Krista. "Jan 1, 14.) * © j. jejž jsem vyvolil a který vykoná válí moo.

*! Rozuměj notoliko tělesné syny, nýbrž I ty, kteříž jsou dle zaslí
beni a víry; neboť až vejde v království Boží „plnosf pobanův,| Jarael
spasen bude“. (Řím. 11, 25. 26)

KAPITOLA XLVL

' Bál, podoblzna slunce; Nábo tolik co Vznešený, podobizna mě
sice: modly Babylonské.

* Když byl řekl, žo se všickol národové k pravému Bohu obrátí
a že v novém loraell oslaren bade Hospodin, tu jiš co s modlemi se
stane povidá, řeč maje buď k modlim těm samým, anebo k modlo
služebnémo lidu: počíní pak modlami nejmocnějšího tehdáž národa.

> © |. kteréž tak miluji, chovám s ošetřují, jako matka dítě své,
jež pod srdcem nosila a v lůně svém chovala; jako by řekl: nosil jsem
vás jako milé dítky, abyste nenrazili nohou svých.

* £ j. a kterřohž neopuatím nikdy: dal jsem vám toho důkaz, vy
veda vás z Egypta, a tak učiním věčně.

a 11.-24
M s
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13. Blízkou jsem učinil spravedlnost svou;“ nevzdálí se, a
apasení mé nebude meškati. Dám v Sionu spasení a v Israeli
slávu svou.'“ :

KAPITOLA XLVIL

Předpovidá zkáza úploom města a královatví Labylonského,

1. Sejdi, seď v prachu, pauno, dcero babylouská,' seď na
zemi: není stolce dceři chaldejské, poněvadž nebudeš více
slouti jemná a útlá.“

2. Vezmi žernov a mel monku:* obnaž mrzkosť svou,*
odkrej plece, ohnaž stehna, přejdi řeky.*

3. Odkryta bude hanba tvá, vidína mrzkosť tvá: pomstu
učiním a neodolá mi člověk.

4. Vykupitel náš, Hospodin zástupův jméno jeho, Svatý
israelský |

5. Sed mlčíc a vejdí do tmy.“ dcero chaldejská ; nebo ne
budeš více nazvána panovnicí nad královstvími. 

6. Rozhněval jsem se na lid svůj, poskvrnil jsem dědictví
svého“ a vydal jsem je v raku tvou: neprokázala jsi jim
milosrdenství: i nad starcem obtížila jsl jho své náramně.

7. A řekla jsi: Na věky budu paní: nepřipustila jsi toho
k srdci svému, aniž jsi vzpomněla na poslední věci své.

8. A nyní slyš toto, rozkošná a kteráž bydlíš doufanlivě,
kteráž pravíš v srdci svém: Já jsem. a není mimo mne více:
nebudu seděti vdovou a nepocítím siroby.

9. Přijdou ti dvě tyto věci v náhle jedním dnem: siroba
i vdovatví; všecko to“ dojde na tě pro množství kouzel tvých
a pro tvrdosť zaklínačův tvých náramnou.

10. A měla jsi doufání v zlobě své a řekla jsi: Není, kdo
by mne viděl: moudrosť tvá a umění tvé to té oklamalo.
I řekla jal v srdcí svém: Já jsem, a není kromě mne jiné.

11. Přijde na tebe zlé a nebudeš znáti východu jeho: a
oboří se na tebe bída, kteréž nebudeš moci odžehnati: příjde
na tebe nenadále zkáza, kteráž netušíš.

12. Stůj s zaklinači svými i s množstvím kouzel svých,
v nichž jsi pracovala od mladosti své, zdali by snad co prospělo
tobě, anebo zdali by mohla býti silnější.

13. Ustála jsi při množství rad svých: nechť se postaví,
a vysvobodí tě hvězdopravci, kteříž pozorovali hvězdy a po
čítali měsíce, aby z nich oznámili, co přijíti má tobě.

* © J. spasení, kteréž jsem alibil, působením mým již blízko jest:
ohledem na Cýra blíže, ale i na zaalíbeného Vykupitele, neboť coš jest
500 anebo 700 let tomu, před nímš 1000 let jest jako den včerejší,
kterýš uprchl?

"9 £. J. sláva má so objoví i vysvobozením | vykouponím vaším.

KAPITOLAXLV

* t |. město Babylone a národe chaldejský ; nebudeš panovatl, nýbrž
otročiti a do zajetí půjdeš (2):;

3 £ J. konoe kráse a nádheře tvé: zřejmě jíž o pádn říše Babylon
ské co roskožné kněžny mluví.

* £ J. otrokyní v nejnižší službu porobena budeš: tmlítí mouku na
ročním mlýně, byla práce otrokyň.

* bebr.: „sejmi závoj ovůj“, jakož jen svobodné toliko a vzdené panny
a ženy noalvaly. Neboli: Obuaž se, neboť budeš muslti na útěkn po
toky a řeky přebraditi.

5 £ J. bebndeš více vzácnou pannou nebo paní, nýbrž otrokyní:
nebudeš se po řekách po lodi plaviti, nýbrž pěšky s obnaženýma ha
nebně nohama přes ně se břísti.

* © j. buď v „žalář“ a nebo „umři“: obojím ale smyslem nestálosť
všeliké avětské slávy líčí.

5 t. j. odjal jsem mu milosť posvěcoví svého a učinil jej věcí spro
stou: ty jal však krutě s ním naklidala,

S Dle hebr.: „úplnč, dokonale to na tebo dojde: vrchoraté hříchy
tvé vrchovatě potrestůu:.*

KAPITOLA XLYNI. 188

14. Aj učinění json jako strniště. oheň je spálil; nevysvo
bodí duše své z ruky plamene: není řeřavého uhlí, jímž by
se zhřeli; ani ohně, aby poseděli u něho.? .

15. Tak se ti stalo 8 těmi včemi, v kterýchž jsi koli usilo
vala: tvoji kupci od mladosti tvé jedenkaždý po cestě své
bloudili jsou; *©není, kdo by tě vysvobodil.

KAPITOLA XLVIII
Běh kůrá lid a pokrytství, nevěry a satyrsalosil, dokazuje opět, že on Jest pravý
Báb, že pro slávu svou a pro jejich polapšení shorivá 12. Napominá, aby 6e

bo věrně přidrželi, stlbuje jim osvobození a Babylooa a pod tim obrazem
bodoscl vykonpení.

1. Slyštež to, dome Jakobův, kteříž se nazýváte jménem
Jsrnelovým a z vod Judových jste vyšli" kteříž přisabáte ve
jménu Hospodinovu a Boha israelského si připomínáte, ne
v pravdě, ani v spravedlnosti.*

2. Neboť od města svatého slují a na Bobu israelském
utvrzení jsou: Hospodin zástupův jméno jeho. :

3. Předešlé věci zdávna oznámil jsem a z- úst mých vyšly,
a ohlásil jsem je: a v náhle jsem je učinil a přišly.

4 Neboť jsem věděl, že trrdý jsi ty a tíla železná šíje
tvá a čelo tvé měděné.

5. Předpovídal jsem tí je [ty věci) z dávna: drve než při
cházely, oznamoval jsem je tobě, abys snad neřekl: Modly
mé to učínily a rytiny mé a slitiny rozkázaly to.

6. Co jsi slyšel, viz všecko: * vy pak zdaliž jste zvěstovali ?*
Slyšeti jsem tobě dal nové věci od tehdejší chvíle; a [které]
jsou schovány, kterýchž neznáš ;*

7. nyní stvořeny jsou, a ne od dávna: a před časem, a
neslyšel jsi jich; abys snad neřekl: „Aj, já jsem [toj věděl.““

8. Ani jsi slyšel, aniž poznal, aniž od tehdáž otevříno jest
ucho tvé;* neboť vím, že přestoupě přestoupíš,“ a přestup
níkem z života matky nazval jsem tá“

9.'9 Pro jméno své zdržím prchlivosť svou: a pro chválu
svou pojmu tě v uzdu, abrs nezahbyuul.

10. Aj! vyvařil jsem tě, ale ne jako stříbro."! vyvolil jsem tě
v peci chudoby.

* ©J. po nich nezůstane anl pruspěchu trvalého, ani památky, Jako
po spálené slůmě ani popele.

' £ j. ani bohatství aní lichá mondrosť tvých učencův neprospěje
tobě; neboť všichni vesměs chodívali za prospěchem svým, učenosí
Jako zboží podávajíce: o tvé blaho nic nepečuvalí; I není tedy, kdo
by tě vysvobodil: oni i sebe £ tebe podredli Jicbou moudrostí svou.

KAPITOLA XLVIIL

' t j. rodem jste syny lsraelovými. Podobenství béře od vody, jež
svou dobrotu děkuje žídin.

* © j. vtýváte a velabite mne, ale... srovnej 29, 13. Pokrytectví
Jim přečasto vytýká.

> £ j. všecko se naplnilo.
* Dle hebr.: „nezvěstovali jste to sami?*
3 tj nové důkazy ové lásky (příštího vyknpitele světa miní) zvě

stoval jsem ti, jichžto aní nepochopuješ.
* £ j. nové, noalýchané věci jsem ustanovil učiniti. Pouhé vysvobo

zení z poddanosti babylonské tím nelze miniti, toho příklad měli na
vysvobození z Egypta: rozumí tnto zjevně vykoupení světa působené
vtělením, šivotom, smrtí, oslavením Syna Božího.

* £ J. ovšem ničehož jel o tom neslyšel, nevěděl, netklo se to ucha
tvého.

* t J. že jaká jest povaha tvá, neustaneš přestapovati přikázání má,
opouštěti službu mou.

> © J. nověrným odpadicem od narození tvého; „vy 0e vždycky
Duchn svatému protivíte,“ řekl sv. Štěpán. (Skutk. 7, l.)

te £ j. a nicméně, nčkolív tak jsi novděčen a nevěren, pro jméno...
W£ j. proto na tebe nonzi zajetí dopustím. abych té zkusil a očistil,

jako se čistí stříbro obněm.



11. Pro sebe, pro sebe učiním to, abych nebyl poroubán : '*
a slávy své jinému nedám.12.Slyšmne,JakobeaIsraeli,kteréhožjávolám; **jásám,
já první a já poslední.

13. Ruka také má založila zemi a pravice má změřila
nebesa: já zavolám je a státi budou pospolu."

14. Shromažďte se všickní a slyšte: Kdo z nich oznámil
tyto věci? Hospodin miloval ho,“* učiní vůli svou v Babyloně
a rámě avé v Chaldejských.'“

lo. Já. já mluvil jsem to. i povolal jsem jej: přivedl jsem
jej a spravena jest cesta jeho.'"

16. Přistupte ke mně a slyštež toto: Ne v skrytě mluvil
jsem od počátku: od času, prve než se událo. tu jsem byl:
a nyní Pán Bůh poslal mne a Duch jeho.'*

17. Toto praví Hospodin, vykupitel tvůj, Svatý israelský:
Já Hospodin Bůh tvůj, jenž učím tě užitečným věcem a opra
vuji tě na cestě, po kteréž chodíš.

18. Kéž bys byl šetřil přikázání mých: byl by jako řeka
pokoj tvůj a spravedinost tvá jako htubioy mořské; '*

19. a bylo by jako písku plemene tvého a plodu života
tvého jako kameníčka jeho: nebylo by vyhynulo a nebylo
by potříno jméno jeho od tváři mé.

20. Vyjděte z Babylona, utecte od Chaldejských, hlasem
plesajícím zvěstujte; ohlašujte to a rozneste to až do končin
země. Rcete: Vykoupil Hospodin služebnika svého Jakoba.*“

21. Nežšíznilí na pouští, když je vedl: vodu ze skály vyvedl
jim, i roztrhl skálu, a tekly vody.

22. Není pokoje bezbožným, praví Hospodin.*!

KAPITOLA XLIX

Vředpovidů o budoacím Vykupiteli světa, co ačiteli všech udrodův, těší lid
nové HifeJeho, Ze hojně se rozmnoží a veliké slávy dojde,

1. Poslouchejte, ostrovové! a pozorujte. národové z daleka: !

tj, aby se nezlebčovalojméno mě, jako bych vás buď vysvobo
diti nechtěl, anebo nemohl, a tudiž jako bych nebyl pravý všemohoucí,
dobrutivý Bůb.

M £ J. vyvolený slntobníče můj! jejž stále jmenují a tudiž věčně
zapomenouti nemohu.

©J. na mé slovo se na nebesích postavily a stavi, zvláštními do
bami se střídajice.

4 £ j. krále Cýra.

"0dle rovylš vykoná vůli jeho v B. a ramenem (nástrojem) jeho(bude) v
"ej. . to tak určil, já to předpověděl,já dal zdara počínání,vedi

Jej na cestách Jeho.
"*jeouť přímo slova prorokova; dobře se však rozumějí © Kristu,

jenž sám o sobě dí, „že v skrytě ničehož nemluvil“; o němž psáno,
„že byl ns počátku u Boha“; a „že poslán jest od Boha, abychom
život“, a síce „v hojnosti měli“, Znamenej tu tajemství nejev. Trojice!

" £. j. všemi dobrými věcmi, jimiž spravedinosť odměňují, jako řeka
a moře vodami oplývali byste.
"070 věd budoucí olusív v duchu prorockém jako Již přítomné:
přímo se rozumí o vyjití z Babylona a se země Chald : dechovně
však jse roznmětídále o rozblášení víry mezi veškeré národy; k oběma
pak se uvádějí (21) co příklad prozřetelnosti Božské zázraky při tažení
lidu israelského z Egypta; tajemně obrací sv. Pavel na opuštění hříchu.
JI. Kor. G, 17. ar 62, 11.

3! © j. „však tito bezbožalci nevědí, co jim k pokoji!“ volá Bůh
ústy prorokovými a obrací se k lidu jinému (49, 1.) Bezbožní nemají
pokoje, poněvadž nedbajíce spazitelných vnuknuti a slov Božích, sluuží
neukojitelným vášním svým; seji nepravosti, těží bolesti.

KAPITOLA XLIX.

' Prorok až posnd (od 42, 10.) časné vysvobození lidu z Babylona
hlavně před očima měl; nyní však již duchovní vykoupení jeho x po
roby hříchu vyobrazuje. Uvádí tedy, jak původce téhož vyššího osvobo
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Hospodin od narození povolal mne, ze života matky mé zpo
inněl na jméno mé.“

2. A učinil ústa má jako meč ostrý: v stína ruky své
schránil mne, a opatřil mne jako střelu výbornou: v toulu
svém uschoval mne.*

3. A řekl mi: Služebník můj jsl ty, leraeli!* neboť v tobě
honositi se budu.

4. A já jsem řekl: Nadarmo jsem pracoval, bez příčiny

a marně sílu svou jsem strávil: protož soud můj 8 Hospo
dinem a dílo mé s Bohem mým.

5.-A nyní dí Hospodiu, kterýž mne způsobil od života
matčina za služebníka svého, abych opět přívedl Jakoba
k němu; a Israel nebude shromážděn:“ i oslaven jsem před
očima Hospodinovýma, a Bůh můj ačiněn jest síla má.

6. I řekl: Máloť jest, abys mi byl služebníkem k vzbuzení
pokolení Jakobových a k obrácení ostatkův Israelových. Aj!
dal jsein tě za světlo národův, abys byl spasení mé až do
končin zemmě.*

7. Toto praví Hospodin, vykupitel Israele, Svatý jeho, k duši
potupné. k národu zobavenému, k služebníku pánův:* Králové
uzří, a povstanou knížata a klaněti se budou pro Hospodina,
proto že věrný jest, a pro Svatého israelského. kterýž tě vy
volil.

8. Toto praví Hospodin: V čas příjemný vyslyšel jsem tě,
a V den spasení spomohl jsem tobě: a zachoval jsem tě, a dal
jsem tě v smlouvu lidu“ aby vzbudil zemi '© a vládl dědi
ctvími rozptýlenými:

9. abys řekl těm, kteříž uvěznění jsou: Vyjděte!l a těm,
kteříž ve tmách: Okažte se! Na cestách pásti se budou, a na
všech rovinách pastvy jejich.'*

10. Nebudouť lačněti ani žízniti a nebude jich páliti vedro
nni slunce: neboť slitovník jejich spravovati je bude a u stud
nic vod nepájetl je bude. '*

11. A způsobím všecky hory mé v cestu a stezky mé po
výšeny budou.'*

12. A tito zdaleka přijdou, a aj! onino od půlnocí a od
inoře a tito z země polední.

zení sám mluví a blaženosťkrálovství svého liči. Tak vykládají Jedněmí
téměř ústy I sv. apoštol 1svatí Otcové a dle nich olrkov svatá. (Skut.
ap. 19, 47. 2. Kor. 6, 2, Lak. 2, 80.)

3 © j. z dávna, před věky určil jméno a e nim i povolání mě.
5 t. j. mečem a atřelou rozuměj vše zasahující a s blízka ( zdaleka

přemáhající slovo Boží.

* tím se míní Mesldl, Kajovalk Boží, an totiž Boha tak přemohl,Ze hněv jeho v milosf obrátil
3 t |. však Hospodin spravedlivě souditi bude přičiněnímé a práce

má u Boha mého odplaty dojde.
* £ J. určil Báb, abych opět obrátil k němu lid laraelský; ten všsk

neposlechno blasu mého a nevrátí se; nicméně já přece dosáhnu slávy
a odměny u Boha svého.

7 tak stařec Simoon zvolal, drže na rukou nově srozeného Spaaltele
světa (Luk. 2, 32.); platí však I o těch, kteréž poslal a posýlá, aby
zvěstovali jméno jeho do nejdalších končin země.

3 t. j. přímo k Ildu laraelskému, porobenému mocnými panovníky;
avšak rozumí se též o Kristu Pánu ukřižovaném | věrných jeho učen
niejch, vždy pro něho potuponí sbdšejících.

9 t.j. aby tvým prostřednictvím smiřený 0e mnou lid opět v novou
úmluvu vstoupil.

"©©j. aby porzbudil a vzkřísil padlé dachovně pokolení lidská.
" tj. „všudy a vždycky dostane se jim hojného pokrmu, chleba

života.“ (Sv. Jarolím)
' £. j. všeliké nesnáze snášeti budou, jako by jich ani nebylo, pro

bojnosťfmilostí, jichž se jim od Boha dostane.
"11 a 12. £ J. odstranim všecky překážky: | shrnou se ode čtyr

stran světa v novou říší Meslášovu; — z daleka jest od východu; —
od mořo však od západu; — ze země poladní dle hebr.: ze země
Sinské, slyší někteří na obrácení Činského národa.
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13. Chvalte, nebesa! a plesej. země! vesele zpívejte, horv“

chválu: neboť potěšil Hospodin lidu svého, a nad chudými
svými smiluje se.

14. I řekl Sion:'* Opustil mne Hospodin a Pán zapomenul
se nade mnou.

15. Zdaliž se může zapomenouti žena nad nemluvňátkem
svým, aby se neslitovala nad synem života svého? a byť ona
se zapomenula, já však nezapomenu se nad tebou.

10. Aj na rukou svých zapsal jsem tě: **zdi tvé jsou před
očima mýma vždycky.

17. Přišli stavitelé tvoji: '© ti, kteříž tě boří a kazí, od tebe
vyjdou.

18. Pozdvihni vůkol očí svých a pohled: všickuí tito shro
máždili se, příšli tobě: živťjsem já, praví Hospodin, že všemi
těmi jako okrasou přiodínabudeš, a oblečeš se jimi jako
nevěsta.'*

19. Nebo pustiny tvé a pouště tvé a země tvá, plna zří
cenin, nyní úzké budou pro obyvatele, a daleko zahnáni budou
ti, kteříž tě zžírali.

2. Ještě řeknou v uši tvé synům neplodnosti tvé: '* Těsné
mi jest místo, učiů mi volnost, ať bydliti mohu.

21. I řekneš v srdci svém: Kdo mí naplodil těchto? Já
neplodná a nerodící, přestěhovaná, a jatá: a tyto kdo vycho
val? Já opuštěna a samotna: a tito kde byli?

22. Toto praví Pán Bůh: Aj! pozdvíhnu k národům ruky
své a k lidem povýším znamení svého. Přinesou syny tvé m k
loktech a dcery tvé na plecech ponesou.

23. I budou králové pěstounové tvoji a královny chovačky
tvé: sníživše tvář svou k zemi, klaněti se budou tobé. a prach

nobou tvých lízati budou. I zvíš, žeť já jsem Hospodin, nad
nímž nebudou zahanbeni, kteříž očekávají jej.'“

24. Zdaliž odjata bude od silného loupež? anebo co jato
jest od mocného, bude-liž tuuci vyproštěno býti? **

20. Nebo toto dí Hospodinu: Jistě! i co zajato jest, od sil
ného odjato bude: a co vznto bylo od mocného, vyprošténo
bade. Ty pak, kteříž tě soudili, já sonditi budu, a syny tvé
já vysvobodím.

z6. A krmiti budu nepřátely tvé masem jejich: a jako
mstem, krví svvu opojení budou; | zvíť všeliké tělo, že já
Hospodiu spasena činím tebe: já vykupitel tvůj, Silný Jakobův.

KAPITOLA L.

Obvlňaje lid Jadský z nevěrnosti, ukszuje poslašnosť Mesléšovu, slibuje spásu
doufajicím v ného, a hrozí zkázou odpůrcům Jeho.

1. Toto praví Hospodin: Jakýž jest ten list zapuzení matky
vaší, kterýmž jsem ji propustil?* anebo kdo jest věřitel můj,

'* opuštěn kvili nad svou bídou a tonží po spasení svém, jemuž Bůh
přelaskavě odpovidá: 16. — (sr. 46, 3. 4.)

'* £ j. jméno tvé a obraz tvůj) vždy mám před očima: staři al ped
valí jména miláčkův ových na ruce sv.

te © j. dle bobr.: spěchají Již; přímo o Židech z Bubyluva propu
štěných; dále pak © učennícich Páně a duchovním Sivnu církvo av.,
kterou Pán sám na pevné skále nevývratně vzdělal.

" t J. jako drahý čnt nevěstě, tak 1 tobě stavitelů tvoji k nor
okrase budou.

'* 4. J. kterýchž so ti po nynější sirobě, jako by byla noplodna, do
stane, až sama ožasnoš!

"9 £. Jj. v němě so nikdy nesklamou, kteříž důvěří v něho.
79 24. Jsou slova pocbybnjících o možností spasení svého, jimž od

povídá Bůh v. 25.
KAPITOLA L.

* Mícníslovem matka všecku obce lidu jndského. Smysl: Zdališ
Jsem tás kdy od sebe tak zahnal, abych ve nikdy zaso přijiti no
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í jemuž jsem prodal vás? Aj! pro nepraresti -sré prodání jste.
u pro nešlechetnosti vaše propustil jsem matku vaší.

2. Nebo přišel jsem a nebrlo maože:“ volal jsem a nebylo,
kdo by slyšel. Zdali ukrácena a maličká učiněna jest ruka má.
abych nemohl vykoupiti? anebo není ve mně moci k vysro
bození? Aj! zahrozením avým pusté učíním moře, obracím
řeky v sucho: hnijí ryby bez vody a mron žízní.“

3. Obleku nebesa temnestmí, a smutečným rouchem při
kryjí je.“

4. Hospodin dal mi jazyk umělý, abych uměl podporovati
slovem toho, kterýž nstalý jest: vzbuzuje ráno, ráno vzbuzuje
mí ucho, abych poslouchal ho jako mistra.*

5. Pán Bůh otevřel mi ucho, já pak neodmlonrám: zpět
jsem neodešel.“

6. Tělo uvé dal jsem bijícím. a líce své rvoucím: tváři své
ncodvrátil jsem od lajících a od plijících na mne.?

7. Pán Bůh jest spomocník můj, pročež nejsem zahanben:*
protož nastavil jsem tvář avon jako skálu přetvrdou, a vím,
že nebudu znbanben.

8. Blizkoť jest ten, kterýž mne ospravedlňuje;“ kdo mi
odmlouvati bude? Postavme se spolu ; kdo jest protivník můj:
přistap kec mně. .

9. Aj! Pán Bůl jest spomocník můj: kdo jest, ježto by
odsoudil mne? Aj! všickni jako roucho zetříni budou, mol
zžíře je.

10. Kdo z vás bojí se Hospodina a poslouchá hlasu služeb
níka jeho? Kdo chodí ve timách, a nemá světla, doufej ve
jménu Hospodinovu, a epolebni na Boha svého.'"

11. Aj| vy všickni, kteřížto zaněcujete oheň a opásáni jste
plamenem,'' chodte v světle ohně svého a v plameních, kte
réž jste zapálili: '* od raky mé stalo se to vám, že v bole
stech usnete.'*

KAPITOLA LI
Napomíná lid Boli k dávěře, přikladem Abrahama a Sáry, elíbuje mu potělení

od Boba | vysvobozani.

1. Slyšte mne! vy, kteříž následujete, což spravedlivého
jest, a bledáte Hospodina: pohledte na skálu, odkudž vyťati
jste a na jámu hlubokou, z níž vyňati jste.

chtěl, tak jako muž svou ženu lístkem zapuzení propouštivá? Listy
zapuzení schovávaly ee u starších obeoních k důkazům pro případy
badouaí.

%t. J. nebylo židného, jišto by poslouchatl a váji mon činiti chtěli ;
o Krista Pánu rozaměj, Jak praví Jan 1, 11.

5 £ ]. tak, jako jsem jindy učinil s mořem Radým a Jordánem,
I nyní učiniti mohn. (Vlz výše 44, 27.)

* t. j. Jako jsem kůral Egypfany, tak mobu veškeré nepřátely tvé
potrestati, zhubití.

5 4 Jj. s jitrem nine probuzuje, abych slyšel učení, přijal příkazy
jeho.

* £ J. zjevil mi 5svon vůli, š vaši tvrdošijnosť | mé utrpeni; jš pak
aní takto nezpěčnjise rozkazu jeho: nýbrž...

* Splnění toho viz Mat 26, 67. 98. Jan. 19, 1—3.

> t.j. jakkoliv tak uanobně a bolestné věci trpím, nepokládám slje zn hanbu, rád jo snáší
5 £ j. na pohanění, utrpenl ©smrf mou ndsledovati bude vzkříšení,

útěeba, oslava. (Luk. 2L, 28.)
'e £ j. kdo se boji Boba, byť by 1 v temnostech utrpení a emrti

chodil, doufej v něho, on spasí jej. (Žalm 22, 4.) V každém ntrpení
největší síly dodává pobled ku kříži Kristovu!

u Dle Hebr.: „obklíčení pnehodněmi“ (zo svězaných třísek záležejí

obal: J. byť byate I obnivými střelami ozbrojent byli.lož: však ničehož vám nezpomůže.
1"£ j. přece dopuštěním mým bolestně rabynete. Smysl: Kdo se

buď na sebo nebo cizí Bohy epolchite, neujdete jisté záhubě.
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2. Hleďte k Abrahamovi, otci vašemu, a k Sáře, kteráž
porodila vás: neboť jeho jediného jsem povolal, a požehnal
jemu A rozmnožil jej.

3. Potěší tedy Hospodin Siona a potěší všech zbořenin jeho:
a učiní poušť jeho jako ráj a pustinu jeho jako zahradu
Hospodinovu. Radosť a veselí nalézati se bude v něm, díků
činění a hlas chvály.

4. Patřte ke mně, lide můj! a pokolení mé, slyšte mne: nebo
zákop ode mne vyjde a soud můj světlem národů trvati bude. '

6. Blízko jest spravedlivý můj,* vyšel spasitel můj a ramena
má národy souditi budou: “ mne ostrovové očekávati a ramene
mého sl žádati budou.

6. Pozdvihněte k nebi očí svých a pohbledte pod zemi dolů;
nebo nebesa jako dým 8e rozplynou a země jako roucho
zetřína bude, a obyvatelé její jako ona zahynou. Ale spasení « /
mé na věky bude s spravedlnost má nezahyne.“

7. Poslouchejte mne, kteříž znáte, což spravedlivého jest,
Jide můj! jenž chovás zákon můj v srdci svém: nebojte se po
hanění lidského a rouhání jejích nestrachujte se.

8. Nebo jako roucho, tak jísti je bude červ: a jako vlnu,
tak zžíře je mol: ale spasení mé na věky bude a spravedl
nosť má v národy národův.

9.5 Povataň, povstaň, oblec se v sílu, rámě Hospodinovo;
povstaů jako za dnův starodávních, v pokoleních věků.“ Zda
liž jsi ty neudeřil pyšného, neranil draka?*

10. Zdaliž jsí ty nevysušil moře, vody propasti náramné:
kterýž jsi obrátil hlubinu mořskou v cestu. aby přešli vysvo
bozenci?

11. A tak nyní, kdož jsou vykoupeni od Hospodina,“ navrátí
se a přijdou na Sion chválíce, a veselí věčné bude na hlavách
jejich,“ radosť a veselí držeti budou; uteče bolesť i Ikání.

12. Já, já sám potěším vás:'" kdož jsi ty, aby se bál člo
věka smrtelného a syna člověka, kterýž jako seno uschne?

13. I zapomněl jsi na Hospodina, učinitele svého, kterýž
roztáhl nebesa a založil zemi: a strachoval jsl se ustavičně
celý den prchlivosti toho, kterýž tě sužoval a připravil k zka
žení; kde jest nyní prchlivosí toho, kterýž tě sužoval?

14. Brzo přijde, kráčeje k otvírání, a neubije až do za
bynutí, aniž se bude nedostávati chleba jeho.''

15. Já pak jsem Hospodin, Bůh tvůj, kterýž bouřím moře,
a nadýmají se vlny jeho: Hospodin zástapův jest jméno mé.

KAPITOLA LL

* 1—4. Ukazoje Bůb ústy prorokovými, jakou milosť učinil jim, že
Je co syny Abrshama a Sery povolal a slibuje, že větší milostí jich po
těží, když je povolá k říší Mealášově, kteráž k oavicení národův trvati
bode věčně. (Viz 2, 3.)

3 £ J. saslíbený vykupltel, jenž tomuto zákonn lid vyučovati má.
* t. J. Babylonské trestati, a jiným národům od nich strápeným mocí

svon ku pomoci příspívatí bunda; mmenem rozuměj moe, sílu, vláda.
Wiz Žalm 9. 8.)

* t J. to krilovatví mé nebude na krátký čas, nýbrž věčné. (Mat
A, 85. Luk. 16, 17.)

S Již pak prorok ve jménu sboru věrných elnžebníkův Hoepodlno
vých toužebně vzývá Boha, aby urychlil zaslíbené spasení.

S t.j. jakouž jeí druhdy moe provozoval, takové I nyní dokaž,
ó Hospodine!

* t Jj. Faraona a Egypt: dřakem rozumi ee vlastně krokodil, pak
král egyptský.

©Rozuměj nejen o těch, kteří se ze zajetí Babylonského navrátí,
nýbrž i o těch, kteří se k duchovnímu Sionu, církví Kristově přidruží.

S © J. podobně jako se u veselém plesu věnce na hlavu staví.
'* Bb tn odpovídá na v. 9., těží a dodává důvěry.
" £ j. brzo přijde vysvoboditel vysvobodit uvězněných; nenechá

Jich zahynouti, ba 1všemí potřebnostmi Je opatří. O Krista slyš, který
hd svůj vykoupil i živí — chlebem nebeským.
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46.Položil jsem slova svá vústa tvá a v stínu ruky savé
schránil jsem tebe, aby stípil nebesa a založil zemi: a řekl
k Sionu: Lid můj jei ty!'*

17. Pozdvihni se, pozdvihni se, povstaň, Jerusaléme, který
jsi pil z raky Hospodinovy kalich hněvu jeho: až do dna
z kalicha opojného pil jsí, a vypil jsi až do kvasnic.

18. Není, kdo by jej podepřel ze všech synův, kteréž zplodil :
a není, kdo by uchopil ruky jeho ze všech synův, kteréž vy
choval.

19. Dvě jsou věcí, kteréž tě potkaly: kdo se zarmoutil

nad tebou? Zpuštění a potření, i hlad a meč; kdo tě potěší?
20. Synové tvoji povržení jsou, spali na rozích všech cest,

jako oryx ** osidlem polapený, plni jsouce rozhněvání Ho
epodinova, žehrání Boha tvého.

21. A protož slyš toto, chudičká a opojená ne vínem.'“
22. Toto praví panovník tvůj, Hospodin, a Bůh tvůj, kterýž

bojovati bude za lid svůj: Aj, vzal jsem z ruky tvé kalich
opojný, dno kalicha rozhněvání mého: nebudeš ho píti více.

23. Ale dám jej do ruky těch, kteříž tě snížili a řekli duši
tvé : Sebni se, aťjdeme přes tebe! i položila jsi jako zem tělo
své a jako cestu přecházejícím.

KAPITOLA LII.

SHbuje navrátiti předešlou slávu Jerusalému a vysvobodití lid judeký; svěstnje
příchod Mezlášův a ponižení 1 oslavu jeho.

1. Povstaň, povstaň, oblec se v sílu svou, Sione, oblec se
v roucho slávy své, Jerusaléme, město Svatého! nebo nebade
více přecházeti přes tebe neobřezaný a nečistý.'

2. Otřes se z prachu, povataň, posad se," Jerusaléme: rozvaž
svazky brdla svého, jatá dcero alonská!

3. Neboť toto praví Hospodin: Darmo jste prodáni * a bez
stříbra“ vykoupení budete.

4. Neboť toto praví Pán Bůh: Do Egypta byl sestoupil lid
můj na počátku, aby tam bydlil:* ale Assur beze vší příčiny
utiskal jej.

5. A nyní co mi jest tuto [činiti], praví Hospodin, když
odjat jest lid můj darmo?“ Panovníci jeho neprávě činí, praví
Hospodin, a ustavičně celého dne jméno mé pohaněno bývá.

6.? Protož pozná lid můj jméno mé v ten den: že já sám,
který jsem mluvíval, aj, tu jsem!

'* £t j. vykládá se o Mesliši, ano o něm toliko v úplném smyslu
rozuměti se může.

'8 ©j. sajha (gazela) africká, velmi divoká, chytá se do sítě; lapena
jsouc velmi sebon trhá a kopá.

**Dolož: nýbrž hněvem Hospodinovým. (Viz 17.)

KAPITOLA LI.

' £ J. modloalnžebník, nevěrec (Skutk. 10, 14. 28.); ti n Židů velmí
„opovržení byli; v duchovním smyslu poukaznje na svatost cirkve Kri
stovy, a nebeský Jerusalém: tam nic nečistého nevejde.

3 t j. nemáš déle jako otrokyně ponížena býti, nýbrž jako paní se
děti. (Srov. 51, 28)

2 t j. ne ze zisku, jako často otcové činivali, vydal jsem vás, nýbrž
pro vaše bříchy.

* Dolož: „ale větší nad stříbro cenou, t. krví beránka neposkvrně
ného.“

5 £ J. jako host, a zatím zrádně byl poroben.
* £ j. od Chaldejských; nemajících k tomu žádného práva, ač síce

lid můj pro své bříchy hodně toho zasloužil; ale když jsem ho vy
evobodil z Egypta, vysvobodím bo též s Babylona!

T6—10. U svatém nadšení čí prorok Vykopitele: předchůdce jeho
(7); radostné provolání strážných, a spatření Jeho tváří v tvář (8);
chvalozpěv nad jeho příštím (9); spasení Jeho rozšířené po veškorém
světě: to na očích má, byť (v. 5) přímo o vyprostění z Babylona
mlavil.

II.—25
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7. Jak krásné na horách nohy zvěstujícího a kážícího pokoj;
zvěstujícího dobré, kážícího spasení, řkoucího Sionu: Kralovati
bude Bůb tvůj!

8. (Tenť) blas ztrážných tvých; pozdvíhli hlasu a spolu
chváliti budou: neb okem v oko uzří, když obrátí Hospodin
Sion.

9. Radujte se a chvalte spolu, pustiny jerasalémské : nebo
potěšil jest Hospodin lidu svého, vykoupil Jerusalém.

10. Připravil Hospodin rámě svaté své před očíma všech
národův: a uzří všecky končiny země spasení Boha našeho.

11. Odejděte. odejděte, vyjděte odtud, poskvrněného nedo
týkejte se: vyjděte z prostředku jebo, očisťtese, kteříž nosíte
nádobí Hospodinovo.*

12. Nebo ne v hluku vyjdete, aní v atíkání pospíšíte: před
cházeti zajisté bude vás Hospodin a shromáždí vás Bůh israel

13. Ajhle! porozumí alažebník můj“ povýšen bude a vy
zdvižen a vznešený bude velmi.

14. A jakož se užaslí nad tebou mnozí, tak neslavné bude
mezi muží vzezření jeho a tvářnost jeho mezi syny lidskými.

15. Tenťtpokropí národy mnohé,'“ před ním stulí králové
ústa svá:'' nebo kterýmž není vypravovánoo něm,tl vidělí;
a kteříž neslyšeli, ti epatřili jsou.'“

KAPITOLA LIII.

Předpovidá utrpení a smrť Krista Půaa a spasitelné prospěchy, s olch
vyplývající.

1. Kdož uvěřil slyšení našemu? ' a rámě Hospodinovo komu
jest zjeveno?*

2. I vzejde jako proutek před ním * a jako kořen z země
žiznivé;* nemá pěknosti ani krásy: a viděli jsme ho, a ne
bylo vzezření, a žádali jsme ho:*

3. pohrdaného a nejposlednějšího z mužův, muže bolestí
a znajícího nemoc: a jako skrytý byl obličej jeho“ a potu
pený, pročež jsme ho sobě ani nevážili.

*%Jako k Židům v Babyloně joště zajatým mluví, naráží na oby
čejné tělesné očisťování Levitův, než se dotkly posvátných nádob:
duchovně plať o vnitřním očistění každého přistupujícího k Pánu.

9 Zde ee počíná nové oddělení, kteréž so zcela o Mesláší vykládá
a rozumi. Slova prorokova jsou tak zřejmá, že vysvětlení anl nepoža
dují, nejlepší majice v av. Erangellum. (Sv. Aug.)

!e ©j. jakožto kněz nejvyšší akropí je svon vlastní krví na očlstění
bříchn a pak roson slova svého.

5! © j. náramným so podivením, nemobouce působení Jeho aní slovem
ani skutkem odolati.

W£ j. působení Meslášovo rozšířeno bude do nejdalších krajin, trrati
bude do nejpozdnějších věkův, tak že (ti jej uzří, kterým nebyl před
pověděn, a účení jeho příjmou od blahověstův jeho ti, kteří bo nesly
šeli. (Jan 20, 29.)

KAPITOLA LUI.

* t 1. co od nás uslyšel; slovům naším? Kdož by nvěřil věcem tak
neslýchaným ?

+ L j. Jak ve všem, tsk zvlášť v utrpení Mesidšově Jeon tajemní,
pespytatelní soudové, nesmírná moo lůsky jehu. Nevěrní Židé nevěří,

že kojot byv jest Bůh, my však právě proto věřímea sí ho žádůme.

ry před Hospodinemjako malá nepatrná ratolestka, t j rodu
poniženého.

* t J. jako bylinka v suché půdě malá a alabá Jest, tak Un chu
dičký bude.

5 t j. nepozorovalí jeme na ném takové aličnosti,
byli žádali, Jako si žádává člověk věcí krásných.

* £ j. Jako malomocného: tl totiž tvář svou kryli a odvrátili, aby
zdravých nenskazili.

abychom si bo
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4. V pravdě neduhy naše on nesl, bolesti naše on snášel:*
a my měli jsme ho za malomocného a ubitého od Boha, a sní
ženého.*

5. On pak zraněn jest pro nepravostí naše, potřín jest pro
hříchy naše: kázeň pokoje našeho na něm, a zsinalostí jeho
uzdravení jsme.*

G. Všickni my jako ovce zbloudilí jsme, jedenkaždý na

cestu svou uchýlil se:'“ a Fospodin složil na něj nepravost
véeoh nás.'!7. Obětován jest proto, že sám chtěl, a neotevřel úst svých:
jako ovce k zabití veden bude, a jako beránek před tím,
kterýž ho střiže, oněma neotevře úst svých.'*

8. Z úzkosti a z soudu vyňatjest:'* rod jeho kdo vypraví?
neboť vytržen jest ze země Žžívych: pro nešlechetnosť lidu
svého udeřil jsem jej.

9. I dá bezbožné za pohřeb a bohatéhoza smrť svou: proto
že nepravoati neučinil, aniž byla lesť v ústech jeho.'“

10. A Hospodin chtěl ho potřítí v nemoci:'* když položí
za hřích duši svou, uzří símé dlouhověké,'“ a vůle Hospodi
nova rukou jeho zřízena bude.'?

11. Protože pracovala duše jebo, uzří a nasycen bude :'*
známostí svou ospravedlní on, spravedlivý služebník můj
mnohé,'* a nepravostí jejich on ponese.

12. Protož oddělím jemu mnohé,a rozdělí kořisti silných,*“
proto že vydal na smrť život svůj, a s hříšnými počten jest:
a on bříchy mnohých “! nesl, a za přestupníky prosil.“*

KAPITOLA LIV.
Předporidá nové a slavnější vzdělání města Jerusaléma po zajetí babylonském

a rozmnožení obyvatelov Jeho, a líči užlecbřilou krásu téhoší města, ano Jest
obrazem Krisiovým,

1. Chválu vzdávej, neplodná.' kteráž nerodíš: prozpěvuj
chválu a plesej, kteráž jsi nerodila: nebo mnohem více synův
bude míti opuštěná, nežli ta, která má muže, praví Hospodin.

S £. j. on s nás sal; nás neduhů naších sprostil, nás od nich vy
svobodil, viny naše krví svou smyl.

* ©J. strápeného; my všsk domnivali jeme ae, že jest od Boha pro
nějaké avé vlastní hříchy raněn a ubit.

5 £. j. on ato se za nás krutým bolestem podrobil; abychom myuzdravení byll.
'0 ©j. každý svou cestou, po arých bříšných žádostech, a ne po

vůli Boží se bera, jinak a jinak bloudil.
'* © j. pokutu dostludinéní za nepravosti nds všech: hebr.: „pustil

Je proti němu.“
'* Hobr.: „hnán byl, jako k obětí nebo k potupě za dluh týrán.“
'* po smrti své brzo z mrtvých vstane s pojat bude v slávu k Otci

svémn. (8v. Jer.)* Nebo srozumitelněji takto: „U besbožných mezi sločínel určen
jes mu pohřeb, ale u bohatého nalezl brob ovůj.“ (Mat. 27, 57.)

H Alo ret se libilo Hospodinu, že jej v krutou, přebolestnou smrťvydatí rádi
ej. ndsledovní y, vysnavačo učení svého, kteříš po všecky věky

trvati budon.(Jak. n8.1. Petr. 1. 28.)
W£ |. aby nás s Bohem umířil a nám spasení a blaženost věčnou

získal.
1 £ Jj. uzří hojný z toho užitek, kterčhož do sytosti poživatí bude.

1 $ j. učením svým cestn k spasení otevře; neboť: (Řím. 10, 17.)
„Víra z slyšení, elyžení pak skrze slovo Kristovo.

t j. dám Jemn za podíl, za kořist mnohé s valikě, sllné národy,
co(ulavvéma vítězi.

2! £ J. pokutu za hříchy všech lidí nesl, za všecky dostlučinil.
tj. modlil se za ně. (Mark. 15, 28. Luk. 22, 37. 23, 84.) Dle

Hebr.: „vstříc šel s prosbou za p.“ dle I. Jan. 2, 1.

KAPITOLA LIV.

' €. j. rozumí se dcera sionské či obec židovská, nemajíc krále jako
prve. Sv. Pavel to obrací k Jerasalému nebeskému, k církvi, když Pán
dle těla odebral se od ní, vstoupiv na nebesa. (Gal. 4, 27.)



197 ISAIAŠ

2. Rozšiř wísto stanu svého, a kože stanův svých roztáhni,
nešetři: dlouhé učiů provazy své a kolíky své utrrd.“

3. Neboť na pravo j na levo pronikneš: a plémě tvé národy
zdědí, a v městech pustých bydliti bude.*

4. Nebojž se, nebo nebudeš zahanbena, aniž se zardíš;
neboť nebudeš se [déle) styděti, poněvadž na zahanbení mla
dosti své zapomenej, a na potupu vdovství svého nezpomeneš
více.

5. Neboť pavovati bude nad tebou * ten, kterýž tě učinil,
Hospodin zástupův jméno jeho: a vykupítel tvůj, Svatý Israel
ský, Bůh vší země slouti bude.*

6. Neho jako ženu opuštěnu a trucblivu duchem povolal
tě Hospodin, a jako manželku od mladosti zavrženu,“ praví
Bůh tvůj.

7. Na maličkou chvilku“ opustil jsem tě, a v slitováních
velikých shromáždím tě.*

8. V okamžení hněvu svého kryl jsem tvář svou maličko
před tebou, ale v milosrdenství věčném slitoval jsem se nad
tebou: praví vykupitel tvůj Hospodin.

9. Jako za dnův Noe jest mi to, jemuž jsem přisáhl, že
peuvedu vod Noemových“ více na zemi: tak jsem přisáhl, že
se nerozhněvám na tě, aniž na tě žehrati bada.'“

10. Nebo hory pohnou se, a pahrbkové zatřeson se:'' ale
milosrdenství mé neodstoupí od tebe, smlouva pokoje mého
nepohne se: praví slitovník tvůj Hospodin.

11. Chudičká, bouří vyvrácená, prostá všeho potěšení! Aj
já klástí budu řadem kamení tvé a založím tě na safiřích,

12. a vzdělám z jaspidu hradby tvé: a brány tvé z kamení
tesaného a všecky končíny tvé z kamení stkvostnéhc.

19. Všecky syny tvé učíním učenci Hospodinovými, a hojný
pokoj dám synům tvým.

14. I budeš založena na spravedlnosti: odstup daleko od
nátisku.'"" neboť nebudeš se báti; a od strachu, neboť nepři
blíží se k tobě.

15. Aj! soused přijde, kterýž nebyl se mnou, kdo ti cizin
cem druhdy byl, připojí se k tobě.'*

10. Aj, já atvořil kováře, kterýž rozdýmuje v obní uhlí,
a vyrábí nádobí prací svou; a já jsem stvořil zhoubce ku
pohubení.'*

17. Všeliké nádobí, kteréž učiněno jest proti tobě, nepo
daří se, a všeliký jazyk, kterýž se protiví tobě na soudu,
odsoudiš. Toťjest dědictví služebníkův Hospodinových, a spra
vedlnosí jejich u mne. praví Hospodin.

* £ j. jako se činívalo při založení stanů: nová církov nebude obsaho
vati jeden toliko národ.

* t. J. města prve spuštěná zalidní: pojme v lůno svě veškeré, míní
hříchem zpustlé

* Hebr.: manželem, králem tvým bude.
5 £ J. tim značí povolání národův v církev.
4 ©.j. v mladosti milovanou a potom zavrženou: tím těž ae líčí

bídný stav pohanstva, ar. EL 2.
7 Přes 2000 let od povolání Abrahama až do narození Kristova!
* t.j. vl. opět příjmu tě; ohledem ale na shromáždění nových synů

ducbovního Sionn di: „shromáždím.“

* ©J. vod obecné potopy. (I. Mojž.9. 0'©£, j. smířen jest Bůh s lidatvem pro Kri
Mtj. byť se pak i hory pohnuly, a pahrůkové třásli (pohybovali

20), však —
" t. j. všeliké nátisky a strach daleko bodou od tebe, nepostibnou tě.
"5£ Jj. národové druhdy cizí ba i odporní a nepřátelští obráti se

k tobě, spoji se s tebou.
'* t. 1. Já jsem stvořil i toho, který zbraň dělá, ! tobo, kterýž ji

nosí k zhoubě jiných: jen mým dopuštěním vám by škoditi mohl;
když já chráním vás, nemšto se ničehož báti.

jé-Ď JaSV
Non)
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Vyzývá všech, aby uvěřili v Mesiáše a činili pokání, Jičí ploduon moc slova
Boliho a silbuje vysvobození lidu Božího,

1. Všickní žízniví pojďte k vodám: a kdož nemáte stříbra,
pospěšte, kupujte a jezte: pojďte, kupujte bez stříbra a beze
vší směny víno a mléko.*

2. Proč odvažujete stříbro ne za chleby a práci svou ne
k sytosti? Poslechnouce poslechněte mne, a jezte dobré, a
kochati se bude v tačnosti duše vaše.*

3. Nakloňte ucha svého a pojďte ke mně: poslouchejte, a
živa bude duše vaše, a učiním 8 váml smlouvu věčnou, milo
erdenství Davidova věrná.*

4. Aj, za svědka lidem dal jsem jej,“ za vůdce a přika
zatele národům.

5. Aj. národu, kteréhož jsi neznal“ povoláš: a národové,
kteříž tě neznali, k tobě poběbnou,“ pro Hospodina, Boha
tvého, a Svatého israelského, neb oslaví tebe.? (Viz 52, 10.)

6. Hledejte Hospodina, pokavad může nalezen býti: vzývejte
ho. když blízko jest.

7. Opusť bezbožný cestu svou a muž nepravý myšlení svá,
a navrat se k Hospodinu; a slituje se nad ním, a k Bohu
našemu: neboť hojný jest k odpuštění.

8. Nejsou zajisté myšlení má myšlení vaše: ani cesty vaše
cesty mé, praví Hospodin.

9. Nebo jak povýšena jsou nebesa nad zemí, tak povýšeny
jsou cestv mé od cest vaších a myšlení má od myšlení vašich.

10. A jakož sstupuje déšť a sulh 8 nebe, a tam 8e více
nenavracuje, ale napájí zemi, a zalévá ji, a činí jí plodnu,
a dává símě rozsívajícímu a chléb jedoucímu:

11. tak bude slovo mé, kteréž vyjde z úst mých: nenavrátí
se ke mně prázdné, ale učiní, což jsem koli chtěl, a podaří
se mu v tom, k čemuž jsem je poslal.

12. Neboť s veselím vyjdete a v pokoji provozeni budete:
hory a pahrbkové zpívati budou před vámi chválu a všecko
stromoví krajiny plesati bude.

13. Misto ostružiny vzejde jedle, a místo kopřivy vzroste
myrt: i bude Hospodin jmenován na znamení věčné, kteréž
nebude odjato.

KAPITOLA LVL
Napomini k spravedlnosti, předpovídá povolání národův k náboženství Hospo

dinovo, a hrozí slým správcům pomstou Boži pro břieby jejich.

1. Toto praví Hospodin: Ostříhejte soudu *a čiňte epravedl
nost: nebo blízko jest spasení mé, aby přišlo, a spravedlnost
má, aby zjevena byla.

KAPITOLA LV.

t j. radsrmo věci k zahnání žízně: v zemi Judeké vzácné jsou
a řídké vody. Duchovně rozaměj mílosti Boží ze zásluh Krista Pána
vyplývající. (Jan 4, 14. 7, 37.)

2 t j. za to, co není chlebem a 00 nenasycoje; t. proč hledáte po
mocí, kdež jí není, náeledujíce marného modliřství, ano vám ničohož
neprospěje: duchovně: milosť slova mého prospěje duší vaší k životu

věčnémn, tak jako dobrý, sytný pokrm tělu k žívotu vezdejšímu.t Jj. tak milostivě a věrně Jako s Davidem, praotcem a králem
vaším. (Sknt 19, 34)

* t j. Mesiáše: náhle od Davida zrakem zalétá ku Kristn, jejš onen
předpodobňoval

5 £ J. aniž mu taková dobrodiní prokázal jako Židům.
* £ j. horlivě se k tobě obráti a tím zahanbí nevděčný národ

Jeraelský.
* Ukřižovaný a pak oslavený Kristus byl hlavním předmětem

kázání apoštolův.
KAPITOLA LVL

' €. j. zachovávejte zákon můj; potom (2) na příklad uvádí zacho«
vávání soboty. :

Vah LR ASR =<SR
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2. Blahoslavený muž, kterýž činí to, a syn člověka, kterýž
se uchopí toho: ostříhaje soboty, aby jí neposkvrnil, a ostří
haje rukou svých, aby nečinil nic zlého.

3. I neříkej syn příchozího, který se přidrží Hospodina,
řka: „Odloučením oddělí mne Hospodin od lidu svého;**
a neříkejkleštěnec:" „Aj, já jsem dřevosuché“

4. Neboť toto praví Hospodin kleštěncům: Kteříž ostříhali
sobot mých a zvolili to, což jsem já chtěl, a drželi smlouvu
mou:

Ď. dám jim v domě svém a mezí zdmi svými místo, a jméno

lepší, nežli jost z synův a dcer:: jméno věčné dám jim, ano
nezahyne.“

6. A syny příchozího, kteříž se přidrží Hospodina, aby
ctili jej a milovali jméno jeho, aby bylt jemu za služebníky ;
všecky, kdož ostříhají soboty, aby jí neposkvrnili, a drží
smlouvu mou:

7. ty přivedu na horu svatou svou a obvegelím je v domě
modlitby své; zápalové jejich a oběti jeřích líbíti se mi budou
na oltáři mém; nebo dům můj, dům modlitby slouli všech
něm národům.*

8. Pravít Pán Bůh, kterýž shromažďuje rozptýlené Israelské :
Ještě shromáždím k němu, k shromážděným jeho.“

9. Všecka zvířata polní, pojďte k žrádlu!* všecka zvířata
lesní.

10. Strážní jeho “ všickni jsou slepí, všickni nevědomci:
psi němí, nemohouce štěkati,* vídouce marné věci, spíce,
a milojíce any.

11. A psl nejnestydatější neznají Bytosti: samí pastýři ne
znají rozumnosti: všickní na cestu svou se uchýlili'“ jeden
každý k lakomství svému, od nejvyššího až do nejposledněj
šího.'!

12. „Pojďte, vezměme víno a naplůme se opilstvím: i bude
jako dnes, tak i zítra a mnohem vícel“

©KAPITOLA LVIL

Ukazuje, Jak smrť epravedlivého jest blažena, hárá modlosluiebnost Jidu a hrozí

Jim přísnou pomstos; alibuje milost doufajicím v Boba; a bezboliným-hrozí .
nábubos,

1. Spravedlivý byne a není, kdo by povážil v srdci svém:

+ t.j. na vždy jsem odloučen od lidu Božího, nesmím se připojíti
němu.

* Jakovýchž jen mezi jinými národy a ne mezí Židy bývalo. (6.
Mojš. 28, 1

* větší sláva jim bude z toho, kdyš moji věrní otítelé bndou. než
aby mnobo synů a dcer měli. Věčvým tuto jménem ruzuměj se av.
Augustinem zvláštní a elavnou odměnu, kteroaž dá Bůb těm, kdož pro
krilovatví Boží panický atav zvoliil a věrně v něm setrvali. (Mat. 19,
12. Mond. 3, 14.)

5 4 j. dům můj, chrim k zvelebení mému určený, nebude v nové
tiší Mesiálově toliko v Jernsalémě, nýbrž u všech národův. (Jan 4,
2—A.)

S©j. vědyještějiné k oa připojím,„až bade jedenovčinec a jeden pastýř.“ (Jan 10,

* tj. timto veršem počíná horé oddělení proroctví Janiišových,
v němšto nepravostí národa avého vůbec a představených zvlášť kárd u
Jim tresty Božími hrozi; někteří tuto slovo „zvířat“ rozumějí o Chal
dejských a Římanech. Spoj.: Než ee sbromáždění národův stane, Židé
hrozně pohubení budou.

" t Jj. správcové lidu judského, světští [ duchovní
9 t. J. má na mysli psy pastýřské, kteříž stáda ostřihatí a protož ©

bdíti a když potřeba káže, štěkatí maji.

. + každý svých si věcí hledí a ne Božích, k svému zisku jen
"tt “ řkouce.
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a muži mílosrdní shromáždění bývají * a není, kdo by poroz
uměl; neboť od tváři zlosti shromážděn bývá spravedlivý.“

2. Přijď pokoj,* odpočívejž v pokojíku svém,* kdo kráčel
v upřímnosti avé.

3. Ale vy přistupte sem, synové věštkyně, plémě cizoložníka,
a smilnice!*

4. Z koho jste hříčku měli? na koho jste rozdírali ústa
a vyplazovali jazyk?“ Zdalíž vy nejste synové nešlechetní,
plémě lživé? *

5. kteříž se těšíte v bozích pod všelikým dřevem ratolest
ným, zabíjejíce dítky na potocích pod vysedlými skalami?

6. Na stranách potoka díl tvůj, tenjest los tvůj:“ a jím
vylévala jsi oběťmokrou, obětovala jsi oběťasúchou: nemám-li
pak se pro ty věcí hněvati?

7. Na hoře vysoké a vyvýšené postavila jsi lože avé a tam
vstupuješ, abys obětovala oběti.

8. I za dvéře, a za veřeje kladla jsi pamětné znamení své: *
nebo vedle mne odkrývala jet se, a příjala jsi cizoložníka : '©

rozšířila jsi lože své a učinila jsi s nimi smlouvu: milovala
jsl postel jejich rukou olevřenou: '!

9. a okrášlila jsi se králi mastí, a zmnožila jsi ličidla svá.
Poslala jsi posly své daleko a snižuješ se až do pekel.''

10: Množstvím cesty své unavila jsi se; '* neřekla jsi: Od
počinu! žívot ruky své nenalezla jsi, proto jsí neprosila.'*

11. Pro koho pečliva jsouc obávala jsí se, že jsi klamala,
a na mne nepamatovala, aniž pomyslila v srdci svém? Proto
že já mičím a jako nevidím, i zapomněla jsi mne.'*

12. Já oznámím apravedlnosť tvou, a skutkové tvoji nic
neprospějí tobě.'“

19. Když křičeti budeš, nechť tě vysvobodí tvoji shromá
ždění,'? všecky je zanese vítr, vezme povětří: ale kdo má
doufání ve mně, děditi bude zemi a vládnouti bude horou
svatou mou."*,

KAPITOLA LVIL

+t.j. k otcům: umírají, odcházejí na věčnost.
3 4 j. žádný neuváží toho, že před příchodem nastůvajícího zlého

na onen svět se odebírají, aby mu udšli.

3 £ j. pokojná, Heh smrť, taf bývá dar Boší spravedlivým.* tj. v hrobě sv:
3 tj. vy, kteří jeto: se ml pronověřili hádáním, modlářetvím: s vámi

Jinak nakládati budu.
* £ j. komu so posmíváte a rouháte? Zdali ne mně Bohu, otel va

šema?
* © J. nevěrné, odpadlé!
5 ©Jj. v údolích při potocích bohům císím obětovat, toť Jest zalíbení

tvě, ty nevěrná deero slonská! ale ne Hospodinu sloužiti. Obrazem
cisoložnice nevěru lidu důlo líčí a kdrd.

* ©J. obrazy, podobizny -modl, aby je vědy ua očích a v paměti
měla.

"6£ j. u přítomnosti mé co pravého obotě svého emilnila jel, t přede
mnou, vševidoucim Bohom tvým, v chrimě mém provázela |si modlář:
ství, b<z zdráhání, bez atndn, ochotně, Lddostivě.

*£ J. štědrou nakou obětajíc prokazuješ lásku bohům clzím, věnuješJim všecko snažení sv.
" € J. voli Mubsks ponižila jel se: kárá tímto avlišť modloslužbu

krále Achaza (vlz IV. Král. 16.); jiní mysli elorem krále na modlu
Molocha, ano to slovo králo znameni.

2 € j. sanbou svou modloslužebnon všem bohům dostiučiniti, una
vnješ se, plýtvdě sllon svou.

t ©j. sama rukou, silou svou pomoci sobě hledajic, mníš, že mé
pomoci ani nepotřebajeň.

U £. j. když tě bnod notrestim, nemní, že mno tajny jsou nověrnosti
a nepravosti tvé.

t £, j. že jsem na čas mlčel, myslila jsi, že také opravedlivě činiš;
ale jáť nkáži, odbalím domnělou spravedinosť a skutečnon nevěrnosé
tvon.

" t.j. všlckní tvoji bůžkové vesměs.
t 6, j. byť i zajat byl, opět ho uvedu v svatyní svou.<
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14. I řeknu: Dělejte cestu, dělejte cestu, uhněte se s stezky,
odkliďte úrazy s cesty lidu méhé.

15. Nebo toto dí Nejvyšší a kterýž vyvýšený na věčnosti
přebývá: a jehož jméno svaté na výsosti, a kterýž v místě
svatém bydlí, i se skroušeným a poníženým duchem: aby
obživil ducha ponížených a obživil srdce skroušených.

16. Nebuduť se zajisté na věky vaditi, aniž až do konce
budu se hněvati: nebo duch od tváři mé vyjde a dýchání já
učiním.'*

17. Pro nepravosť lakomství jeho rozhněval jsem se a ubil
jsem jej: skryl jsem před tebou tvář svou a rozhněval jsem
se: i odešel zbloudilec cestou srdce svého."*

18. Cesty jeho viděl jsem, uzdravil jsem ho, a opět přivedl
jej a navrátil mu potěšení i kvílícím jeho.

19. Stvoříl jsem ovoce rtů! pokoj, pokoj tomu, kterýž
daleko jest, i kterýž blízko,** praví Hospodin, a uzdravil
jsem ho.

20. Bezbožní pak jako moře vroucí. kteréž se nemůže upo
kojiti, a jehož vlny vylévají nečistotu a bláto.

21. Není pokoje bezbožným, praví Pán Bůh.

KAPITOLA LVIII.

Trestá lid « pokrytství, a okazaje, Jaký by byl pravý půst a jaký užitek
dobrých skutkův.

1.' Volej, nepřestávej, jako trouba povyš hlasu svého a
oznam lídu mému nešlechetnosti jejich a domu Jakobovu
hříchy jejich.

2. Nebo mne den co den hledají a znáti cesty mé chtějí:
jako národ, kterýž by byl spravedlnost činil, a soudu Boha
svého byl neopustil: dotazují se mne na soudy spravedlnosti:
přiblížiti se k Bohu chtějí:*

3. „Proč jsme se postili, a nepatřil jsi; ponížili jsme duší
svých, a nevěděl jsi?“* Aj! ve dni postu vašeho nalézá se
vůle vaše a všecky dlužníky své upomínáte.*

4. Aj, k svárům a k svádám postíte se a tepete pěstí ne
milostivě. Neposťte se jako až do tohoto dne, aby uslyšán
byl na výsosti křik váš

5. Zdali takový jest půst, kterýž- jsem vyvolil, aby přes
den trápil člověk duši svou? Zdali aby skroutil jakoobruč
hlavu svou, a prostřel si pytel a popel? To-liž nazůveš po
stem a dnem příjemným Hospodinu?

'. ra já když chol, odjímámvšeliký život, a když chci, opět na
39£ Jj. lid můj po vůli své převrácené, k modlářství se uchýlil a

blondil za bohy cizími.
%' © j. učiním to, aby ze všechněch úst vzešlo a slyšeti bylo: pokoj!

anebo, aby mne věickní rtově z tobo chválili, že dávám jej.
% £ j. Židům po dalekých I blízkých krajinách rozptýleným.

KAPITOLA LVIL

* tj. v čas babylonského zajetí mnozí Židé zevnitřními skntky
spravedlnosti a zbožnosti na Bohu vysvobození takměř vynntíti chtěli;
protož Bůh prorokovi to zjevuje a příkasuje tau, aby jim to předpo
věděl a jich pončil, Zo takové skatky bez napravení života a bez
účinně k bližnímu lásky ničehož neprospějí. Srovnej, oo o těmž učí
Kristns Pán. (Mat. 6, 16.)

2 £ J. dělají tak,
a ne ordeem: 1 říkají:

> £ j. nevšímáš ei toho, dělňš, Bože! jako bys o tom nověděl.
S © j. provozujete jen vůli svou a ne mon; ndsledujeto svých ne

zřízených žádostí a s bližním nelaskavě, tvrdě nakládáte.
5 t J. mají-li modlitby vaše vyslyšány býti. Nezamítů prorok postu

vůbec, výbrž chce, aby se lépe než dosavade postili, a postice se,
slého se varovali a dobré skutky činili. >=

jako by se ke mně chtěli přiblížiti, ale jen zevnítř 

' čA
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6. Není-liž raději toto půst, kterýž jsem vyvolil? Zruš
vazby bezbožnosti“ rozvaž svazky obtěžující:" propust ty,
kteříž utištěni jsou, na svobodu a všeliké břímě roztrhni.

7. Lámej lačnému chleba svého a nuzné a pocestné uveď
v dům svůj; když uzříš nahého, přioděj ho, a tělem svým
nepohrdej.*

8. Tehdáž se vyrazí jako jitro světlo tvé, a zdraví tvé spíše
vzejde, a předcházeti bude tvář tvou spravedlnost tvá, a sláva
Hospodinova přivine tě.*

9. Tehdy vzývati budeš a Hospodin vyslyší tě: volati budeš
a řekne: Aj, tu jsem; odejmeš-li z prostředku svého řetěz '*
a přestaneš-li vztahovati prstu '' a mluvíti, co neprospívá; '"

10. a vyleješ-li lačnému duší svou ** a nasytíš-li duší ztrá
Fenou, vzejde ve tmách světlo tvé, a temnosti tvé budou
jako poledne.'*

11. A odpočinutí dá tobě Hospodin vždycky a naplní blesky
duši tvou 'S a kosti tvé vysvobodí, a budeš jako zahrada
svlažená a jako studnice vod, jejížto vody nevybynou.

12. A vzdělány budou skrze tebe pustiny věkův:'* vzbudíš
základy pokolení a pokolení:'7'a slouti budeš vzdělavatelem
plotův,** obnovitelem stezek ku pokoji.'*

13. Odvrátíš-li v sobotu nohu svou, tak abys nečinil vůli.
svou v den svatý můj, a nezůveš-li sobotu rozkoší *“ a svátek
Hospodina slávou, a budeš-li jej elaviti, tak abys nečiníl cest
svých,*! aniž aby se nalézala vůle tvá, abys mluvil řeč:** ©

14. tehdy se kochati budeš v Hospodinu a vyzdvihnu tě
nad výsostí země, a nakrmím tě dědictvím Jakoba, otce tvého;
neb ústa Hospodinova mluvila jsou.

KAPITOLA LIX.

Ukázoje, če ne Bůh, ale my sami nepravostmi svými jsme příčlnca trostův,

Jež trpiváme, alíbuje milosť vysvobození lidu a přišti Spasitele, a trvání věčné

království Jeho.

1. Aj, nenít ukrácena ruka Hospodinova, aby spasíti ne
mohla, aniž jest obtíženo ucho jeho, aby neslyšelo:

2. ale nepravosti vaše odloučily vás od Boha vašeho a bří
chové vaši skryli tvář jeho před vámi, aby neslyšel.*

* £ j. nespravedlivé závazky, lichrářské podvodné smlouvy.
3 t j. těžká břemena, nebo pouta.
* od bližního svého neodvracu) se nemilosrdně: neboť Jest bratrem

a tak | tělem tvým. .
* ©j. příjme tě k sobě čo slávy své jako milého syna, akryje tě

Mině svém.

'e © j. propustiš-li uvězněné.
" £ j. raky na statek bližního; anebo: posmírati se, ukazuje prstem.
tt. j. lží; zvlášť proti Bobu (rouhání); a proti bližnímu (pomluvy
Ba utrhání). .
13£ Jj. udělíš-lí štědře a ochotně, od srdce rád bližnímu svému.
te £ J. neštěsti, soužení tvé promění se v štěstí s radosť. Tmou, nocí

rozum! se v písmě neštěstí; světlem, dnem blaho.
= £ j. jasným, velikým ovětlem nadělí tebe; anebo dle Hebr.:

„| v snehu (v neúrodě) nasyti tebe.“ :
'* L j. mista země Jndské, která dlouho ladem ležela.
"* t j. obnoviš poslonpnosť potomstva.
"9 £. J. zdí městských.
'* vydáním zákonův, na pravé viře spočívajících, utvrdíš pokoj.
* £ J. budeš-ll ji rád a způsobem Bohu příjemným světití.
% tj. žádného dila a obchodu, ovšem pak ani hříchův a nepravostí.
2 tj abys neprovázel své zvůle a nemlavil daremných řečí: odpo

činouti od práce, varovali se břichu = věnovati se Bohu, jest světiti
svátek.

KAPITOLA LIX.

"ej postavivěe ce takměř mesi něho a vás, působí, že hlasy vaše
k uším Jeho neproniknou.

1I.—26
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9. Nebo ruce vaše jsou poskvrněny krví, a prstové vaši
nepravostí: rtové vaši vypravují lež a jazyk váš mluví ne
pravost.

4. Není, kdo by hleděl spravedlnosti, aniž jest, kdo by
soudil právě: ale doufají v nivec a mluví marnosti: počali
práci a porodilí nepravost.*

5. Vejce badů vyseděli* a pavučin pavoukových natkali:“
kdo pojí z vajec jejich, umře: a které se zahřeje, vypukne
v baziliška.

6. Plátna jejich nebudou rouchem, aniž se odějí tkaninami
svými; díla jejich díla neužitečná, a dílo nepravosti v rukou
jejich.

7. Nohy jejich k zlému běží a chvátají, vylít krev ne
vinnou: myšlení jejich myšlení neužitečná: zpuštění a záhuba
na cestách jejich.

8. Cesty pokoje neznají, a není soudu v kročejích jejich,
stezky jejich ukřiveny jsou jím:* každý, kdož po ních chodí,
nezná pokoje.“

9. Proto vzdálil se soud od nás, a neujme se nás sprave
dlnost:? čekali jame na světlo a aj! tma: na blesk, a chodíme
ve tmě.

10. Makáme jako slepí stěnu a jako bez očí hmatáme:
narazujeme se o polední jako ve tmě, v mrákotách jako
mrtví.

11. Řváti budeme jako medvědí všickni, a jako holubice
stenati budeme lkajíce: očekávali jsme soudu, ale není ho;
spasení, ale vzdáleno jest od nás.

12. Neboť se rozmnožily nepravosti naše před tebou, a
hříchové naši odpověděli jsou proti nám;“ nebo nešlechet
ností naše jsou před námi a nepravosti naše poznáváme,

18. že jsme hřešilí a lhali proti Hospodinu:* a odvrátili
jsme se, abychom nešli za Bohem naším, nýbrž abychom
mluvili hanění a rouhání, počali a mluvili jsou ze srdce
slova lživá.

14. I obrácen jest zpět soud a spravedlnost daleko stojí :
nebo padá na ulici pravda, a spravedlnost nemůže vjíti.**

15. I dána jest pravda v zapomenutí: a kdož odstupuje
od zlého, loupeži jest vydán: '' i viděl jest Hospodin, a uká
zalo se zlé před očima jeho, že není soudu.'*

16. A viděl, že není člověka: a užasl, že není, kdo by
tomu vstříc vyšel: "* i zachoval sobě rámě své '* a spravedl
nost jeho ta ho utvrzuje.

* £ J. všeliké jejich myšlení směřuje k tomu, jak by jiným ublišili;
a tak potom vykonávají, co sl nmyalill, jak jen mohou, nedbajíce při
tom žádných přikázání, ani Božských ani lidských.

> © J. křivé, bezbožné učení, ano vede k časné | věčné smrti.
* £ j. na malicherné věci dbali, z nichž žádný prospěch nejde ani

Jim aní bližnímu.
5 též: „stezky jejich ukříveny jsou jimi“, £ j. ud nich, aby hřešiti .
hlimohli.
9 £ j. tím líčí úplnou zkaženost mravův, vnitřní I zevnírřní zpoustu,

zhoubnou nemravníkům samým | bližním jejich.
* © Jj. Bůh nás opustil, nedopomáhů nám k spravedlností, netresce

Anemetí křivdy od nepřátel nám činěné, ba nehodu po nehodě na nás
dopouští.

* © J. odplatílí nám, anebo svědčí proti nám: tenf stav probuzeného
svědomí každého břišníka.

9 t j. uznáváme, že jeme so zpronevěřili a lhali, že nevěrní jsmo

th 6 jemeJe) zklamali."o u veřejností se pravda potlačuje, na místě soudaém nedá se
4 průchod.

"' £ j. dobrý jest potlačen.
nej spravedlnostinení mezi námi: toťvědy k Bohu o pomstu volů.
5 © j. tomn bezpráví na odpor se postavil.
' £. j. podržel pro sebo činiti sond a spravedlnosti.
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17. I oblékl se spravedlností jako pancířem a lebka spásy
na hlavě jeho: oblékl se rouchem pomsty, a oděl se horli
vostí jako pláštěm.'*

18. Jako ku pomstě, takměř aby odplatil v rozhorlenosti
protivníkům svým a odměnil se nepřátelům svým:'“ ostro
vům nahradí.'*

19. I báti ae budou ti, kteří jsou od západu, jména Ho
spodinova a ti, kteříž od východu sluuce, slávy jeho: když

přijde jako řeka násilná, kterouž duch Hospodinův žene:
20. a přijde vykupitel Slonu, a těm, kteříž se navracují

v Jakobovi od nepravosti, praví Hospodin.
21. Toť jest smouva má s nimi, praví Hospodin: Duch můj,

kterýž jest v tobě, a slova má, kteráž jsem položil v ústech
tvých, neodejdou z úst tvých a z úst semene tvého, a z úst
semene semene tvého, pravý Hospodin, od tohoto času až na
věky.

KAPITOLA LX.
V podobě nového Jorusalému ličí rozšíření církve sv. u všech národův, oslavu

Jeji u panovníků světských a blaženost oslavené v nebesích,

1. Vstaň, osvěť se, Jerusaléme! nebo přišlo světlo tvé a

, sláva Hospodinova nad tebou vzešla jest.
2. Nebo aj! tma přikryje zemi, a mrákota národy: ale

nad tebou vzejde Hospodin, a sláva jeho v tobě vidína bude.
3. I choditi budou národové v světle tvém a králové v ble

sku východu tvého.*
4. Pozdvihni vůkol očí svých a viz: všickui tito shromá

ždění jsou. přišli k tobě: synové tvoji z daleka příjdou a dcery
tvé odevšad povstanou.*

5. Tehdáž uzřiš a oplývati budeš * a divíti se bude, a roz
šíří se srdce tvé. když se obrátí k tobě množství moře,* a
síla národův přijde k tobě.

6. Množství velbloudů přikryje tě, dromedáři z Madian a
Efy: všichni z Sáby přijdou, zlato a kadidlo nesouce, a chválu
Hospodinu zvěstujíce.

7. Věeckastáda Cedarská shromážděna budou k tobě, skop
cové z Nabajoth tobě sloužiti budou: obětování budou na
ukojitelném oltáři mém; “ i oslavím dům velebností své.

' £. |. ozbrojij se mocně jako nějaký rek proti nepřátelům svým,
ku pomocí nevinně potlačeným.

'* © j. s nepřátely služobníkův svých, a byť byli v nejdálších krajích
země. Na vzájem Bůh tak udíní jako oni nakládali a oněmi; utlsčovalí
Je, utlačení budon i sami; oloupilí je, olonpení budon těž; povraždili je,

nk povraždéníbudou.t.j. těž: a na místo nepřátel svých daleké národy sl povolá: na
hradí si za ty, kteři od něho odpadli, jinými dalekými národy.

KAPITOLA LX.

*zaslíbený Vykupíitel ie vyšel jako jasné slunce k osvícení nejentvému, nýbrž všech národů
* £ j. světlo to ustovše zza ním půjdou, a jeho ee držeti bodou, jako

plavci v tmavé noci po světle majáku lodi řídí. Východem rozuměj
Krista. (Zach. 3, 6 a 6, 12. Luk. 1, 78.)

"c |. se všech stran k tobě půjdou; anebo po tvé straně státi
budou. Hebr.: Dcery tvé při boku tvém, pod opatrováním tvým cho
vány budou.

* t J. tehdáž zbobatnoš všelikým zbožím; rozuměj na hojnosf mi
lostí v Hši Kristově,

5 £ |. množství obyvatelův zámořských, ostrovranův; nebo: až jako
(vlny mořské rozmnoži so synově, věřící tvoji.

* © Jj. na oltáři smíření; smysl: se všech stran světa národové při
Jdou a oběti pokojné obštovati budou: tot nelze leč na oběti a službu
nového zákona rozuměti; národové 6, a 7. na příklad jmenovaní by
dleli v rozličných krajinách arabských: církev sv. to rozumí zvlášť na
příchod mudrcův od východu, kteří právě zluto a kadidlo nověnaroze
nému Mesiáší obětovali.

Lo i kPtKPM eyM a
W
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8. [Řekneš:) „Kdo jsou tito, kteříž letí jako oblak a jako
holubice k oknům svým?"

9. Mneť zajisté ostrovové očekávají a lodi mořské na po
čátku," abych přivedl syny tvé zdaleka, stříbro jejich i zlato
jejich s nimi jménu Hospodina Boha tvého a Svatého israel
ského, že oslavil tě.

10. I vystaví synové cizozemcův zdi tvé, a králové jejich
přisluhovati budou tobě: nebo v rozhněvání svém ubil jsem
tě, a v smíření svém slítoval jsem se nad tebou.

11. I budou otevříny bráuv tvé ustavičně: ve dne v noci
nebudou zavírány, aby se brala k tobě síla národův, a krá
lové jejich aby přivedení byli. (Zjev. 21, 25.)

12. Národ zajisté a království, kteréž nebude sloužiti tobě,
zahyne: a národové zpuštění a pohubení budou.

13. Sláva Libanu přijde k tobě,“ jedle i zelenec i sosna
spolu k ozdobení místa posvěcení mého; a místo nobou svých
oslavím.

14. I přijdou k tobě sklonění synové těch, kteříž tě snižo
vali, a klaněti se budou šlepějem nohou tvých všíckni. kteříž
utrhalí tobě, a uazývati tě budou městem Hospodinovým,
Slonem Svatého israelského.

1ó. Za to. že jsi byla opuštěna a v nenávistí jmína* a
nebylo, kdo by skrze tebe šel, postavím tě v nádheru věkův.
v radosť do národa a národa:

16. a ssáti budeš mléko národův a prsem králův kojena
budeš: !* a poznáš, že já jsem Hospodin, vysvoboditel tvůj
a vykupitel tvůj, Silný Jakobův.

17. Místo mědi přinesu zlato, a místo železa přinesu stříbro
a místo dříví iněď aemísto kamení železo: '* a obrátím na

vštívení tvé v pokoj a představené tvé v spravedlnost.'*
18. Nebudeť více slyšáno o nepravosti v zemi tvé, o zpu

štění a potření v končinách tvých, nýbrž apása zaujme zdi
tvé a brány tvé chvála.'*

19. Nebude tobě vice slunce k osvícení přes den, aniž
lesk měsíce tě bude osvěcovati: ale bude tobě Hospodin svě
tlem věčným, a Bůh tvůj slávou tvou. (Zjev. 21, 23. 22, 6.)

20. Nezapadneť více slunce tvé a měsíce tvého nebude
ubývatí: nebo Hospodinbude světlem věčným a konec bude
dnům smutku tvého.

21. Lid pak tvůj, všickni spravedliví, budou na věky vlád
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KAPITOLA LXI

Ústy prorokorými avěstuje Mosláš sám lidu, Ze od Boha poslán Jest, že krá

lovství Jeho mezi všemi národy se rozšíři, a lid volebí za to Boha.

1. Duch Hospodinův nade mnou,* proto že Hospodin po
mazal mne: k zvěstování tichým poslal inne: abych léčil
skroušené srdcem“ a kázal jatým propuštění, a zavřeným
otevření.

2. Abych kázal léto milostivé od Hospodina,* a den pomsty
od oba našeho:“ abych těšil všecky kvílící:

3. abych položil kvílícím nad Sionem,“ dal jim korunu za
popel, olej radosti za smutek, plášť chvály“ za ducha truch
losti: i slouti budou v něm silní apravedlnosti,“ štípení Ho
spodinovo k oslavení.

4. A vzdělají pustiny dávnověké a zboření stará vyzdvi
hnou, a obnoví iněsta zpuštěná, stroskotaná do národa a ná
roda.

5. A státi budou cizincové a pásti dobytek váš: a synové
cizozemcův vašímí oráči a vinaři budou.

6. Vy pak kněžími Hospodina nazvání budete: Služebníci
Boha našeho, řekne se vám: Sílu národův“ jísti a v slávě
jejich chlubiti se budete.

7. Za dvojnásobné zahanbení vaše a zardění chváliti budou
podíl svůj:? protož v zemi své dvojnásobné díly obdrží, a
veselí věčné míti budou.

8. Protože já Hospodin miluji soud a v nenávisti mám
loupež v zápalné oběti:'© i dám dílo jejích v pravdě*' a
smlouvu věčnou učiním 8 nimi.

9. I pozná se mezi národy plémě jejich, a plod jejich
u prostřed lidí: všickni, kteříž je uzří, poznají je, že tito
jsou plémě, kterémuž požehnal Hospodin.

10. Raduje radovati se budu v Hospodinu '* a plesati bude
duše má v Bohu mém: nebo oblékl mne v roucho spasení,
a oděvem spravedlnosti přioděl mne, jako ženicha ozdobeného
korunou, a jsko nevěstu okrášlenou ozdobami svými.

11. Nebo jakož země vydává plod svůj a jako zahrada
símě své plodí: tak Pán Bůh rozplodí spravedlnost a chválu
přede všemi národy.

—=,nouti zemí, jsouce plod štípení mého. dílo ruky mé k oslavení.

22. Nejmenší bude v tisíc a maličký v národ přesilný: '*
já Hospodin časem svým nenadále učiním to.

)
o KAPITOLA LXI

* t J. Duchem Božím nadšen a určen jsem.
3 £ j. abych potěšil zarmovcených, kteříž v zajoti truchlí
3 £ J. naráží na obyčejné milostivé léto u Židů, kdežto jati na 6v0

bodu propuštění byli. (III Mojž. 25, 9.)
* Toto misto (1—2) dle řeckého výklada Kristus Pán četl, a o sobě

vysvětloval v synagogě (škole) v Nazaretu; patrnof tedy, že on sám
tuto mluví ústy prorokovými.

* Dle staršího latinského čtení: „bych položil sílu kvilicím nad
Slonem“; dle Hebr.: „aby měl péčí o kvílicí nad Sionem“; nebo také:
„sbych utišil kvílicí nad S.“, nělnil konec kvílení jejich.

* t j. oděv slavnostný.
* tj epravedliví; epravedinosť se v nich vkoření a zmocní:

mocně sinžebníky své mílosti svou posilníl, dokazují sv. mučenníci.

* <.j. výtěžek práce jejich, bobatatví jejích: národové so za dar

E
a

-——
T © j. dávno, od věkův: že i pohané temné tušení o příštím vyku

pltelí měli, zjevno ze apisův jejich.
* © J. spanilé stromoví či dříví líbánské, k vzděliní « ozdobě chrámu

Pině, tak jako někdy za časův Šalomoimových. Duchovně rozuměj
vše, co k ozdobě církve své činí Bůh, učení, milosti a j.

* £ j. dcero sionská, Jorusaléme. Zřejměji to prokázal Bůb církvi

svě po přestělých protivenstvích.t j. národové a králové tobě potřebných věcí k živnosti i k po
bodl života dodávati budou

—-2
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" £ J. utvrdím a ozdobím tě, jako jlá řekl v. 18.
M© j. obrátim nynější neštěstí tvé v štěstí; anebo: dám ti pokojné

a dobrotivé, spravedlivé představené.
's © j. vítězství a obválu Boží hlásati budeš se zdí a bran ových:

spása vzejde z tebe všem.
**£ J. tam vykvete mnobý, který k nejmenším počten byl, v tisíce;

mnohý maličký obrátí a přivede k Hospodinu národy colé; důkazem
toho každý s apoštolův, ( jiní služebnici Páně, na př. Benedikt, Fran
tišek, Ignac a jiní neačíslní, jež si sv. církev na den všech svatých
připomíná.

v

=é/ pravé víry vděčnými prokazovali.
9 t. j. za náramnon hanbu, kterouš jste drahdy utrpěli, obdržíte ná

hradu, kterouž chráliti bndete:; „dvojí, dvojuásobný“ v Pismě ov. tolik
co velký, zozmenitý ; dvojí česť, tolik co velíká česť.

te c, j. 1 pří té oběti, neb: oběti z loupeže: byť pak mi loupež
$ k oběti přinesena byla.

" £ j. věrně se odměním věrným svým za skutky jejich.
"2Tu odpovídá prorok v osobě vyvolených na sliby jemu výše

učinéně.
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KAPITOLA LXII.

Liči dále badouci slávu Blono, církve avnté.

1. Pro Sion nebuda mlčeti a pro Jerusaléim nepřestanu,'
dokavad nevyjde spravedlivý jeho jako blesk, a spasitel jeho
jako svíce rozžat bude.

2. I uzří národové spravedlivého tvého, a všickní králové
slavného tvého:“ a dáno bude tobě jméno nové, kteréž ústa
Hospodinova jmenovati budou.

3. I budeš Koruna slávy v ruce Hospodinově, a Koruna
království v ruce Boha svého.

4. Nebudeš více slouti Opuštěná; a země tvá nebude více
slouti Pustá: ale slouti budeš: „Zalíbení mé v níl“ a země

tvá: Osazená: nebo zalíbilo se Hospodinu v tobě a zemé tváobývána bude.*
č. Nebo bydliti bude mládenec s pannou, a bydliti budou

v tobě synové tvoji. A radovati se bude ženich z nevěsty a
radovati se bude z tebe Bůh tvůj.“

6. Na zdech tvých, Jerusaléme!| ustanovil jsem strážné;
celý den a celou noc na věky nebudou mlčeti.“ Kdož zpomí
náte na Hospodina, nemlčtež,

7. a nedávejte jemu pokoje,“ dokavade neutvrdí, a doka
vade neučiní Jerusalém chválou na zemi."

8. Přisáhl Hospodin akrze pravici svou a skrze rámě síly
své: Nedám pšenice tvé více v pokrm nepřátelům tvým;

aniž píti budou synové cizí vína tvého, o němž jsi pracoval.
9. Neboť, kteříž ji shromažďují, budou jísti a chváliti bu

douHospodina: a kteřiž je sbírají, budou píti v síních sva
tých mých.*

10. Jděte, jděte branami, připravte cestu lidu, vyrovnejte
stezku, vyberte kamení“ a vyzdvíhněte znamení národům.

11. Aj, Hospodin ohlásil v končinách země, -rcetež dceří
sionské: Aj, Spasitel tvůj béře se: aj. odplata jelo s ním a
dílo jeho před níim.'“

12. I uazovou je lidem svatým, vykoupenými od Hospo

dina. Ty pak slouti budeš: Hledaným městem '' aA De+Opuštěnýim.

RAPITOLA LXIL

* tj. z hisky k Slonu a k Jerusalému nepřestanu se všemi zbož
nými Hospodina prositi, aby seslal zasjíbeného Vykupitele k ospravedi
nění světa, k osvícení narodův.

3 Hebr.: spravedlnosť tvon, slávu tvon. (Vis výše 61, 10. 11.)
» Zaejibení to, že země laraelská badoneně nebude opuštěna, nýbrž

vědycky zůstane milenkou Boží, potud Jest naplněno, pokud z lernelo
vyšla olrkev Boží; dlo Hebr.: pójata bude za choť od Boha svého.

* Dle Hebr.: jako se' snoubí mlidenco s pannon, tak 60 zasnonbí
eynové tvoji a tebou; ajako ženich potěšení má z nevěsty svě, tak
1 Bůh tvůj potěšení míti bude z tebe.

> Rozuměj těmi strižnými kněží a proroky, kteříž touž povinnosť
podle místa svého a obyčejem srým konají, že nad lidem bdí, za něj
Bohu se modlí, I před nebezpečenstvím jej vystříhaji.

S natavičně se modlíce, žádejte pomoci Jerusalému církvi.
7 © J. neupovní, neoslavi, nezvelebi Jej, nenčírí mu smilování, tak

aby vělckní chválili jej: ble, důstojný předmět k prosbám našim!
S £ j. naráší tuto na slavné hody, které po vykonané obětí v alních

chrámových vespolek se držívaly: duchovně rozuměj o dařích církve
sv., kteréž na věky nebudon odjaty od ní.

5 t. j. odkliďte a cesty všecky překážky a neohroženě se beřte svolat
národy k Hospodinn.

té ji, Viz 40, 10. pozn.

t.j. jehož mnozí hledati budou, aby v něm bydleli; vzácným,
blučným městem. Všecko to prorockým duchem předpověděno přímo
sice o městu Jerusalémn a národu židovském, hinvně však se rozumí
o olrkví a lidu skrze Krista vykoupeném.
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KAPITOLA LXII.

KAPITOLA LXIII.

Liči Mosláše jako vltčne nad nepřátely ovými, an přichází, abrocen krví, připo

miná dobrodiní Boži, nerděčnostť lidu, « vzývá Boha o smilování.

1. Kdož jest ten, kterýž se béře z Edom * v rouše skrope
ném z Bosry?* ten výtečný v rouše svém, kráčeje ve množ
ství síly své? Já, kterýž mluvím spravedlnost, a jsem obránce
k vysvobození.*

2. Droč pak jest červený -oděv tvůj, a roucho tvé jako
šlapajících na čeřenu?*

3. Četen šlapal jsem sám, a z národův neníť muže se
mnou:* šlapal jsem je v prchlivosti své, a pošlapal jsem je
v bněvu svém: 1 stříkala krev jejích na roucho mé a všecken
oděv svůj zkálel jsemn.“

4. Den zajisté pomsty v srdci mém," rok vykoupení mého
přišel.“

5. Hleděl jsem vůkol, a nebylo spomocníka: hledal jsem,
a nebyl. kdo by spomohl: i způsobilo mi spasení rámě mé,
a rozhněvání mé to mi spomohlo.

6. I pošlapal jsem národy v prchlivosti své“ a opojil jsem
je v rozhněvání svém '* a strhl jsem na zem moc jejich.

7. Slitování Hospodinovo připomínati si budu, chválu *!
Hospodinovu za-všecko, což učinil nám Hospodin, i za množ
ství dobřodiní domu israelskému, kterýchž udělil podle smilo
váuí svého. a podle množství milosrdenství svych.

6. A řekl: Vždyťjsou lid můj, synové nezapírající!'" i uči
něn jest jím spasitelem.“

0. U všelikém soužení jejich neníť soužen '* a anděl tváři
jeho vysvobodil je:"* v milování svénP a v shovívání svém,
on sám vykoupil je a nosil je a vyzdvihl je po všecky dny
věku.'*

10. Ale oni k hněvivosti popudili ho, a trápili ducha sva
tého jeho:'“ i obrátil se jim v nepřítele a sám bojoval proti
vim.

KAPITOLA LXIIL

' £ Jj.z vojny od porážky Idumejských Tím poukazuje na všecky
nepřátely lídu jndského a na nepřátely královatví Božího vůbeo.

3 Edom od červenosti, Bosra, město hlavní„ně té od vína téžčerveného nazvané, poukazují na vítězství krva
* Uvádí prorok, mlnviciho Mosláše.
* t j. hrozny červeného vína? Jako ve verši 1. prorok se táže, a

Bůh mo tak odpovídá.
5 t j. já sám jediný všecky hrozny jsém vyšlapal, nad nopřátely se

pomstil, a židný mi nepomáhal.
S t j. tento krví zbarvený oděv obrací mnozí av. otcové na krvavé

umučení Páně, jímžto sám beze vši pomoci, ba ode všech opuštén nad
hříchem a peklem zvítésíl; jiní pak to slyší též na jeho vítězství nad
neptátely svými ku konel věků.

* € J. určený k potrestní zlých.
* © Jj. spasení dobrých; slyší se na den posledního soudu.
9 © Jj. úplně jsem Je-potřel; pošlapati a kosovými vozy rozdrtiti ne

přátely, udávalo te mnohdy u starých.
'©£. J. okustli hněv můj do oytoati, do opojení.

U Odtud aš ku koncí k. 64 připomíná dobrodiní Boží a strasti lidu,
a prosí za oerobození.

'* £ j. otce svého Boha; j. kteří poslonchatí budou mno: tím se vy
volení lidu od Boha znamená.

" Hebr.: Neprotivil se jim, t. ]. nezavrhi jich do konce.

W£ j. On sám, anebo anděl, an jest tvář jeho, Syn Boží, Kristus.
Slovo anděl nebeř se zde potažmo k Mesláší za bytosf stvotenou, nýbrž

Jest jen jménem povoliní úřadu Mosiábova, tolik co „poslaný“. (2. Mojž.83. 14. 15.)
" £. j. ode všech nehod je vysvobodil +a pak též oslavil.

" tj. ducha služebníka jeho Mojžíše: obrátívše se k modlářství,
co on na hoře Sinal byl.
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4. Od věku neslýchali, aniž ušima pochopili: oko nevidělo,
Bože! kromě tebe, co jsi připravil očekávajícím tebe.*

5. Vyšel jsi vstříc veselícímu se, a činícímu epravedlnost:*
na cestách tvých zpomenu na tebe: aj, ty rozhněval jsi se,
a zhřešili jsme: v nich jsme byli vždycky, a spaseni bu
deme.“

6. A učinění jsme jako nečistý, my všickní, a jako roucho
ženy nemoc svou mající jsou všecky spravedlností naše:“
a opadli jsme jako listí všickni, a nepravosti naše jako vítr
zanesly nás.*

7. Není, kdo by vzýval jméno tvé; kdo by povstal a při
držel se tebe: skryl jsi tvář svou před námi a mrštil jsi
námi rukou nepravosti naší.“

8. A nyní, Hospodine, otec náš jsi ty, my pak bláto: a
tvorce náš tv, a dílo rukou tvých všickní my.

9. Nehněvejž se, Hospodine, příliš a nezpomínej více na
nepravosť naši: aj, pohleď! lid tvůj jsme všickní my.

10. Město svatosti tvé učíněno jest pusto, Síon pustý učí
něn jest, Jerusalém zpuštěn jest.

11. Dům posvěcení našeho a slávy naší, kdežto tě chválí
vali otcové naší, ohněm spálen jest, a všecky žádoucí věcí
naše obráceny jeou v zříceninu.“

12. I zdaliž nad těmi věcmi zdržíš se, Hospodine? '“ bndeš
mičeti a trápiti nás tak velmi?

11. I rozpomenul se na dny věku Mojžíše, a lidu svého.

Kdež jest ten, kterýž vyvedl je z moře s pastýři stáda svého? '"
Kdež jest ten, kterýž položil u prostřed něho ducha svatého
avého? '*

32. Kterýž vedl na pravici Mojžíše ramenem velebnosti
své, kterýž rozdělil vody před nimi, aby si způsobil jméno
věčné:

13. kterýž vedl je skrze propasti jako koně na poušti bez

14. Jako zvíře estupující na poli,'* tak duch Hospodinův
vedl je: tak jsi vedl lid svůj, abys sobě způsobil jméno
slavné.

15. Pozoruj s nebe a pohleď z příbytku svatého svého a
slávy své! kdež jest horlivost tvá a sfla tvá, množství milo
srdenství tvých a slitování tvých? Nade mnou zadržely jsou
80.9

16. Ty jsi otec náš; Abraham nezná nás a Israel neví
o nás:"! ty jsi, Hospodine, otec náš a vykupitel náš; toť od
věku jméno tvé.

17. Proč jsi nám dal zblouditi, Hospodine, od cest svých :
zatvrdil jsi srdce naše, abychom se nebáli tebe? Obratiž se
pro služebníky své,"* pro pokolení dědictví svého.

18. Jako ničímž vládnou lidem svatým tvým; nepřátelé

naši pošlapali svatynítvou. ©
19. Učiněni jsme jako na počátku, když jsi nepanoval nad

námi, aní vzývánobylo jméno tvé nad námi.** KAPITOLA LXV.

Odpovídá Bůh na modilibu. — Obvlšuje zperné a modlářské Židy, a že sluší

trest na ně, okazoje; slibuje zachovati poslužných, hrozi modlěřům, a a
věrné ctitele své.KAPITOLA LXIV.

Prorok se modlil k Bohu, aby Je brzo vysvoboditl růšil, zpomíná na dávná 1. Hledali mne ti, kteří 8e prve neptávali, nalezli mne
dobrodiní Boží, vysněvě skroušeně hříchy ové I Iidu, a prosil sa smilování. ti, kteříž mne nehledali:" řekljsem: „Aj, já! aj, já!“* k ná

rodu, kterýž nevzýval jména mého.
2. Rozprostíral jsem ruce avé celý den k lidu nevěřícímu:?

kterýž kráčí po cestě nedobré za myšlénkami svými.
3. Lid, kterýž k hněvivostí popouzí mne před tváří mou

vždycky: kteříž obětují v zahradách a obětí činí na cihlách:“

1. Ó by protrhl nebeša a sstoupil!" od tváři tvé by se
hory rozplynoly,

2. jako vypálení ohnězchřadly by, ohněm by hořely vody,

aby v známost uvedenobylo jméno tvé nepřátelům tvým:
před tváří tvou národovéby se kormoutili.“

8. Když učiníš divné věcí, nesneseme: sstoupil jsi, a od

tváři tvé hory se rozpiynaly. 2 £ j. od počátku světa se neslýchalo,aniž ušima pochopilo,aniž okovidalo, aby jiný Bůb kromě tebe tak činil; nebo: nikdo od počátku
světa nepochopil, aniž kdy vyzkoumá tajemství vykoupení tvého, jež
očekáváme. (5. Mojž. 4, 32—86.)

. * £. |. tomu, jenž vesele činí, co spravedlivého Jest, přispíváš s po
' > . mocí svou.

194 4. 0 Mojšíšem a Áromem, o vůdci Ba svěho? * 4. j. protože jame břešíli, a v bříšich trvali, zatvrdíli jeme 20
* £ j. kdež jest nyní s pomoci svou? ř vždycky: avšak přece | budeme.

'* £ J. Jako pastýř stádo svéopatrně a pečlivě vode, tak laskavě a v %£ j. ohavní jeme my I skotkové naši.
milostivě vedl je Bůh. 7 £ J. daleko od tebe. .

% € j. jsou nad nám! zavřeny, zadržješ mémje: prorok mlnvi ve * t J. navahl Jel nás pro nepravosti naše; anobo: vydal jsí nds v m00
Jménu lidu, nepravosti naších a jejich přirozených úšinkův i trestův za ně zaslou

%tj. nechtějí nám synům odrodilýmpomoci: nebo: že odrodili žených.
synové jsme, anl za nás orodovati nemobou, aalž by jim-do pro hřícby
naše spomohlo,

**Totiž Abrahama, Jeáka a Jakoba; anebo: pro lid svůj, etitela své. KAPITOLA LXV.

2 4 takaniž mh sluli jménem tvým: služebníci po pánech svých so *To rosnměj o povolánípohanův do církve Kristovy dle sv. Pavla.
Daný Pek larael (Řím. 10, 20.)

KAPITOLA LXIV. 2 € j. tu jsem! tu jsem! těm, kteří ochotně k Bohu spěchají, Bůh
sám vetříc přichází.

* Ó by sám přišel vykoupit nás! Podle výkladu svatých otcův zjevuje *tj. sparnéma, židovskému; ustavičně milosti a dobrodiní svých
tu prorok tužbu svou po Mesláší s po brzkém příští jeho jménem všech Jeem jim podával, a je k sobě obracel, oni pak milosti mé nepřijímají,
toužebně jej očekávajících. a ji zamítali, Sv. otoové vykládají o ukřížovaném Spasiteli, an marně

* £ J. před tvou relebnou přítomnosti všecka příroda by se chvěla, sbodané ruce svě k lidu svému rozpínal a posud k zatvrzelcům rozpiná.
rozplynula. Dle svatého Jaronyma míní se tu zvláště druhé příští Kri- 4 £ Jj. na oltářích s coíheludělaných, ježto oltář Hospodinův měl

stovo k snudu, ač I jebo první příští veliké proměny ve světě způso- býti z kamení přírozeného,netesaného. (2.ne M 25) Jiní rozumějí:bilo: žádá aice prorok smilování, ale hlavně, aby Bůh tím byl oalaven. na střechách cihlami dlážděných obětují hvězdám

* £ j. vše, co nám bylo milého a vzácného, obráceno jest v zříceniny.
'©€, j. abys toho netrestal na nepřátelích našich a nás nevysvobodil?

II.—27
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4. kteříž bydlí v hrobích a v chrámích modlářských spí:* +
kteříž jedí maso vepřové, a jícha poskvrněná v nádobách je
jich.“

5. Jenž říkají: „Odstup ode mne, nepřibližuj se ke mně,
nebot nečístý jai!"" tito dýmem budou v prchlivosti mé, a
ohněm hořícím celý den.*

6. Aj, zapsáno jest to přede mnou:* Nebudu mlčeti, ale
odměním a odplatím v lůno jejich

7. nepravosti vaše, i nepravosti otcův vašich spolu, praví
Hospodin, kteříž obětovali na horách, a na pahrbcích utrhali
mně, i odměřím jim za první dílo jejich v lůno jejích.

8. Toto praví Hospodin: Jako kdyby nalezeno bylo zrno
v hroznu a bylo by řečeno:'* „Nezkaz je, nebo požehnání
jest!“ !! tak učiním pro služebníky avé, že nepohbubímvšeho.

9. I vyvedu z Jakoba símě, a z Judy toho, kterýž by dě
dičně držel hory mé: a děditi ji budou vyvolenci moji, a
elužebníci moji bydlíti tam budou.

10. I budou pole'* v chlévy stád a údolí Achor v odpočí
vadlo skotu lidu mému, kteříž vyhledávali mne.'*

11. Ale vás, kteříž jste opustili Hospodina, kteříž jste za
pomněli na horu svatou mou, kteříž stavíte Štěstí stůl '“ a
obětujete na něm mokré oběti:

12. vás sečtu mečem, a všickni pobítím padnete: proto že
jsem volal a neodpovídali jste: mluvil jsem a neslyšeli jste: '*
a čínilí Jste zlé před očima mýma, a čehož jsem nechtěl, zvo
lili jste.'“

13. Protož toto praví Pán Bůh: Aj, služebníci mojí jísti
budou, a vy lačněti budete; aj, služebníci moji píti budou,
a vy žízníti budete;

14. aj, služebníci moji veseliti se budou, a vy zahanbení
budete; aj, služebníci mojí chválu zpívati budou pro rados(
srdce, a vy křičeti budete pro bolest srdce a v úzkostí ducha
kvíliti budete.

15. A zanecháte jména svého v přísahu vyvolencům mým:
i zabije tě Pán Bůh a služebníky své nazůve jménem jiným.""

16. V němž kdo požehnán jest na zemi, požehnán bude
v Bohu, amen: '* a kdož přisahá na zemi, přisahatí bude
skrze Boha, amen: nebo v zapomenatí dány jsou úzkosti
předešlé a skryty od očí mých. “

5 ©,j. tak činívali pohané ku poctě bohův svých tím úmyslem, aby
nějakého zjevení od ních buď snem, snobo Jínak účastní byli.

* tim všellké přestipky zákona míní.
* Tímto největší převrácenost Jejich líčí. ant totiž sami zohavení

jsouce všellkou nepravosti, „sebe ospravedlňovali a jinými pohrdall“.
* t.j. v oheň věčný budou vydání.
> t J. určeno nezvratně toto:
"©£ j. jako kdyby někdo nalezl! jen některé dobrá zrno na hroznu

ostatně zkaženém a chtěl by je zavrci, ale vida to jiný, řekl by mn:
''£ j. ač jen jedno srničko, přece požehnáním Božím Jest, a co

takové hodno ušetření: v tom poměru byl malý počet Žídův za duby
Půně zachováu, z něhožto co pošžehnaného semeno hojná úrodu církvo
svaté vzešla

" Hebr.:
zemi.

"3€j. ctitelé moji budou míti všeho bojnosť: v hojnosti dobytka
záleželo u starých hlavně bohatství a štěstí.

“ L |. oltář Fortnny, bobyně štěstí, Štěstěny.
'5 4 j. odvrátili jste se, na mé volání nedbali.

4 j. umíniti oa al a vykonalizlé. Tak líčísúmyslněhřešení,hlabokou zkaženosf

" £ ]. staré Jméno a Božího: „Židé“ bude jménem kletby a hany
a slnžebnící Boží dostanou jméno nové, dle Krista slují Křesťané. Tyť
byly tresty za broznou Bohovražda Žídy spdehanou!

" © j. v Bohu pravém, říkaje: Amen! čl tak se mi staň! j. „v Bohu
pravdy, v Bobn pravém amen“ tolik co pravda!

Sáron. 1. Paral. 27, 29. Sáron a Achor jmenuje za celon
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17. Neboť, aj! já tvořím nebesa nová a zemi novou: a ne
budou v paměti předešlé věci: aniž vatoupí na srdce.'?

18. Ale radovati se a plesati budete až na věky z toho,
což já tvořím: neboť aj! já tvořím Jerusalém v plesání a lid
jeho v radosL.**

19. I plesati budu v Jerusalémě, a radovati se v lidu svém
a neuslyší se v něm dále hlas pláče a hlas kříku.

20. Nebude tam více dítě dnův“! a stařec, kterýž by ne
vyplnil dnů svých: nebo pacholestoleté umře, a hříšník sto
letý zlořečený bude.**

21. I vystaví domy a obývati budou: a vinice štěpovati
budou, a jísti budou ovoce jejich.

22. Nebudou stavěti, a jiný obývati: nebudou štěpovati, a
jiný jisti: nebo podle dnův stromu budou dnové lidu mého,
a díla rukou jejich potrvají:

23. vyvolení moji nebudou pracovati nadarmo, aniž ploditi
budou v skormoucení:** nebo plémě požehnaných od Hospo
dina jest to, i vnukové jejich 8 nimi.

24. I bude. že prve než volati budou, já vyslyším: ještě
když oni mluviti budou, já uslyším.

25. Vlk a beránek pástí se budou spolu, lev a vůl jísti
budou plevy: a hadu bade prach za chléb jeho: nebudou
škodití ani hobiti na vší hoře svaté mé, praví Hospodin.*

KAPITOLA LXVL

Hospodin nebes 1 země nemá JIZ salíbení anl v chrámu aol r obětech lidu

Jeraelského; ty přestati maji: on pak protivníky svých věrných potrestá, nový

Jerusalém zrodi mu náhle a hojně bového lidu, radojícího se v něm a milora=

vého od něho. Hospodinu přijde, přímměpotrestá nepřátele vyvolených svých,

tyto však rozešle do všech končin a svolá k sobě všecky národy, Ti badoa

miti na světě obnoveném ustavičný svátek, kdežto nepřátelé Boží věčně trestání
badoa.

1. Toto praví Hospodin: Nebe jest stolice má, země pak
podnož nohou mých: který jest ten dům, jejž mi vzděláte?
a které jest to místo odpočinku mého?*

2. Všecko to ruka má učinila, a učiněny jsou ty všecky
věcí, praví Hospodin:“ ale na koho vzezřím, leč na chudi
čkého a skroušeného duchem. a třesoncího se před řečmi

mými ?*

' £, j. uvádím nový pořidek všech věcí; to se vztahuje na proměnu
světa skrze první a zvláště skrze budoncí drubý příchod Kristův, kdežto
zlé přestane, a člověčenstvo k původnímu stavn navráceno bude, | na
vždy e Bohem spojeno zůstane. (V. 54. a p. 2. Petr. 8. 18. Zjev.21. 1.)

16tj samou radosť v Jerusalémě a v lidu jeho způsobím misto
dřevního zármutku a žalosti.

2' £. j. ježto by záhy, počítajíc jen několik dnů, umřelo.
n © j. nikdo noumře před dosažením věku dospělého, dostatečného

k slávě věčné, nebo byť | něktoři proti obyčejl dříve smrti sešli, přece
tak budou, jako by sto let živi byll, protože bohabojně věk svůj do
konali; co hříšník, byť 1 dlonho žív byl, zavržen bude; umře po ži
volů nešlechetném smrti věčnou. (Moudr. 4. 8. 9.)

* t j. v bolosteoh přirozených a v bázní, jak dítky své vychovají
a co z nich bude.

34Toť rozuměj co obraz vypodobňující pokojné království Mesiášovo.
(Viz 11, 6. pozn.)

KAPITOLA LXVL

" t.j. kde bych odpoříval, bydlel, zůstával?
3 tj. jako by řekl: Nestojím vám o to, což beztoho mnon učiněno,

a mým jest, nýbrž něco jiného žádám.
5 t j. na toho, kdo se má e notivostí, vášnoati, bázní k přikázáním

mým: ktoří „s bázní a třesením konají spasení své.“ (Filip. 2, 12.)

CTL PLZAZA<
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3. Kdo obětuje vola, jest mi jako ten, kterýž zabíjí može:
kdo zabíjí hovado, jako ten, kterýž mozek vybírá psu: kdo
obětuje oběť suchou, jako kterýž by krev vepřovou obětoval:
kdo zpomíná na kadidlo, jako kterýž by dobrořečil modle.“
Tyto všecky věci zvolili na cestách svých a v ohavnostech
svých kochala se duše jejich.

4. Protož i já zvolím posmívání jejich:* a čehož se bojí,
uvedu na ně: neboť jsem volal, a nebyl, kdo by se ozval:
mluvil jsem a neslyšeli: i činili zlé před očima mýma, a
čehož jsem nechtěl, zvolili.

5. Slyšte slovo Hospodinovo, kteříž se třeseta k slovu jeho:
Řekli bratří vaši, v nenávisti vás majíce, a zamítajíce pro
jméno mé6:“ „Oslaven buď Hospodin! a podíváme se na vege
lost vašil“ * ale oni zahanbení budou.“

6. Hlas lidu z města, hlas z chrámu, hlas Hospodinův, an
dává odplatu nepřátelům svým.?*

7. Prve než pracovala ku porodu porodila: prve než přišlo
rození její, porodila pacholíka.'©

8. Kdo slyšel kdy co takového? a kdo viděl co tomu po
dobného? Zdali- rodití bude země dne jednoho? '! anebo zro
zen bude národ pojednou,'“ že ku porodu pracovala a po
rodila dcera sionská syny své?

9. Zdaliž já, kterýž působím, aby jiní rodilí, sám nebudu
roditi, praví Hospodin? Zdaliž já, kterýž jiným rození dávám,
neplodným budu? praví Hospodin, Bůb tvůj.

10. Veseltež se s Jerusalémem a plesejte v ném všickni,
kteříž jej milujete: radajte se s ním, radujte se všickni, kte
říž kvílíte nad ním,

* £ J. toho, kdo mi bez srdce poníženého a skronšeného obětuje
oběti, na př. vola a t. d, tak mám v ošklivosti, jako by mi člověka
anebo jinou nepříslošnou věc obětoval, aneb I modlářetví provozoval;
Jinak též lze rozumětí, že tyto oběti vesmés přestanon, a vzdávati se
bude Bohu oběť nová. (Malach. 1, 11.)

5 £. |. já vydám Je v posměch, v pobanění.
* £ j. proto, že mne právě a náležitě, čístým a upřímným srdcem

ctite, nenávidějí a vyhánějí vás; rozimmějo prvních křesťanech, ti bylí
od Židů nenávidění a ze škol vyvrbování, jak jim Pán předpověděl;
a vůbeo o bezpráví, ješto trpí ti. „kteří zbožně v Kristu žíti chtějí“.

* © j. nechať .se oslaví Hospodin nějakým zázrakem, a ať vidime
radost vaši; anebo: nechať to vidíme ku potěšení vašemu. Při posled
ním obležení města Jerusaléma očekávali Židé skutečně až do poslední
chvíle, že se Bůh nějakým patrným zázrakem k zachování města a
chrámu i lidu před nepřátely objeví.

5 £ j. zklamání bodou.
%Rozumí sc o brozném nářkn nevěrných Židů pří posledním oble

žení města Jerusaléma od Římanů. Prorok totiž slyší v duchu žalostný
křik Židů, v městě od Římanů obleženém zavřoných, 1 hlas Boží, jenž
odplacuje nevěrníkům těm, kteři byli Syna jeho ukřižovalí. Židovský
spisovatel Josef Flavina také vypravuje, že Jistý Jesus, syn Hanany,
ode čtyr let před vojnou tou ve dne v nocí volal: Hlas od východu,
blassodzápadn, blaa proti Jerusalému schrámu, hlas prati
věcmu lidu. Běda, běda, běda Jernsalému! Přivedenjsa před
soudce byl za to bít, ale nedal si v tom brůniti, křiče tak bez natání,
až do posledních dnův obležení. Když pak stojo na zdi městské, ka
menem z nepřátelského praku hozeným poražen byl, umíraje ještě
volal: Běda městn a chrámu, běda lidu i mně! Týž spisovatel
také piše, že kněží na svátek lotnic před obležením Jornealéma noční
dobou zaslechli hřmot v chrámu a blas volající: Pojďme, opusťme
toto misto!

'* Jako by řekl: Divným a nenadálým způsobem obyvatelé města
Jerusaléma, syrové církve, co nového Jerusnléma, rozmnožení budou,
Jako kdyby žena porodila, prve než by jakých bolesti pocítila.

" £ j. zdaliž může způsobeno býti, aby země naplodíla lidu za den.
'" Smysl: ačkoliv neslýchůno, aby země své požitky najednou vy

dávala, a z jedněch rodičů jedním dnem celý národ se zrodil: pfece
najednoc, takměř jediným porodem vydá dcera slovská. t. církev má
synův mnobých. Vysvětlení a splnění toho na den seslání Ducha sv..
když na jedno kázání sv. apoštola Petra „okolo tří tisícův připojílo
se“ ke sboru apoštolův (Skutk. 2. 41.), a kdykoliv k slovu sv. blaho
věstův celé národy kn Kristu bývají obráceny.
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11. abyste ssáli a nasycení byli od prsu potěšení jeho:
abyste dojili a rozkošemi oplývali od všeliké slávy jeho.

12. Nebo toto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj pokoj
jako řeku, a jako rozvodnilý potok slávu národův, kterouž
asáti budete: u prsou chováni budete, a na kolenou budou
vám chlácholiti.

13. Jako když máti někomu lahodí, tak já potéším vás,
a v Jerusalémě potěšení budete.'*

14. Uzříte a radovati se bude srdce vaše. a kosti vaše jako
bylina pučiti se budou: i seznána bude ruka Hospodinova
slubám jeho, a rozhněvá se na nepřátely své.

15. Neboť, aj! Hospodin v ohni přijde, a jako vichr vo
zové jeho: aby navrátil v rozhněvání prchlivoať avou a žehrání
své v plameni obně:'*

16. neboť ohněm Hospodín rozsoudí, a mečem svým nad
všelikým tělem a mnoho bude zbitých od Hospodina ;

17. kteří se posvěcovalí a za čísté se pokládali v zahra
dách '* za dveřmi vnitř,'“ kteříž jídali maso vepřové a ohav
nost, i myš:"* ti spolu zahynou, praví Hospodin.

18. Ale já skutky jich a myšlení jich!'“ přicházím. abych
shromáždil všecky národy a jazyky: '* i přijdou a uzří slávu
mon.

19. A položím na nich znamení““ a pošlu některé z těch,
kteříž spasení budou. k národům na moře, do Afriky a Lydie,
k natabujícím střelu: do Vlach a do Řek, k ostrovům daleko,
k těm, kteříž neslyšeli o mně a neviděli slávy mé. A zvěsto
vati budou slávu mou národům“

M. a přivedou všecky bratry vaše ze všech národův v dar
Hospodinu na koních, a na vozích, a na ložcích a na mez
cích i na kočářích, na horu svatou mou do Jerusaléma, praví
Hospodin, jako když vnášejí synové igraelští dar v nádobě
čisté do domu Hospodinova.

21. A vezmu z nich** kněží a levíty, praví Hospodin.“*
22. Nebo jako nebesa nová a země nová, jimž já velím

státi přede mnou, praví Hospodin: tak stane plémě vaše, a
jméno vaše.**

23. [ bude měsíc z měsíce a sobota z soboty: příjde vše
liké tělo, aby se klanělo před tváří mou, praví Hospodin.?*

24. [ vyjdou a uzří mrtvá těla mužův, kteříž přestoupili

i t.j. jako děti u prsou milování a blažení badete — v lůně matky
církve.

tt j. nevěrným Židům přímo, potom však veškerým a všelikým
nepřátelům svým a církve evé, aby oplatil hroznými a shoubnými

tresty, risté a blosky. Rozum! se též o posledním příští Páně k soudnímu dni.
n £ J. kteří se očisťovali v hájích bohům zasvěcených, či způsobem

modláfským.
16 Viz výše 57, U.
1: 4. j věci obavné, nečisté, ku př. i myši. (3. Mojž. 11, 29.)
te Dolož: potrestám, pomstím! — naproti tomu však...
te, j. v jednu církev, pokud tohodlo akutkův svých hodní budou.
3e t.j. chel své věrně, jakožto údy nové církve, znalé učiniti, dary

Docha sv. a zázraky je vyznamonati.
3' Předpovidá sa tn hlásání slova Božího všem národům; vyčítá zde

prorok zvláště země na západ od Palestiny ležicí, jelikož nejvíce na
tu stranu a do těch zam! křesťanství se nejprve rozhlásilo, a odtud
vždy dále se rozšiřuje.

i t j. z těch nově obrácených národův, a tak již nejen z pokolení
levitského, jako prve, ale I z jiných pravému Boba získaných lidí.

38Ukazuje se tu budoucí zrušení starého zákona a zřízení nového.
34£ j. nové a trvanlivé u věřících mých ze všech národův.

"6 £, j. stane se, že každého dne příchůzeti budou, od soboty do s0
boty, od novoměsíce do novoměsíce, lídé při slavnosti, nejen Jednou
v témdní, nebo ve čtyřech nedělích, jako nyní; neboť vždycky den po
dni bude jako stálý a věčný svátek.
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proti mně: *“ červ jejich neumře a oheň jejich neuhasne : “*
1 budou až do svtosti viděním všelikómu tělu."“

2 £ j. € otitelovéa služebníci Boží uzří mrtvá těla nepřátel Kristo
vých: rozuměj“přímo, Jak-okutečně při dobytí Jerusaléma ne. stalo,
pobitých, anebo ven z církve vyvržených, a po veškorém světě roz
ptýlených, co duchovně mrtvých; potom všsk o všech nepřátelích Bo
Zich a cirkve jehó. 

% tj. trestu a trápení jejich“nebude konce; rozuměj též o těch,
kteří vd Hospodlna v soudný den na věčné muky odsouzení budou.
(Viz Mar. 9, 45.)

*9 © Jj. budou v hrozný příklad spravedlnosti Boší.

KAPITOLA LXVI. 216

Poslední tato slova prorokova (29- 2) lze též slyšeti na vykro
čení — vyjití z tohoto žívota, z bodů vezdejších, kn kterýmž nás
bez aáslohy naší « pouhé milosti své Hospodin Bůh náš povolati
ráčil, k hodům jiným, k bodům blaženosti věčné, neustšlého, utěše
něhopatření velebnosti Božskéa požívání alasti království Jeho.

. Až se nám doba vykročení toho přiblíží, pak nám dejž všem onen
milostivý Hospodin, abychom nalezeni byll odění čistým rouchem

. milosti jeho, sběleným v nejsvětější krvi Božského Beránka, a tak
ušedše hroznému osudu nešťastných zavrženeův, dostali se ve spo
lečnosť Svatého.leraelského a věrných následovníkův jeho a pro
zpěvujíce s nimi' chválu jeho,, radovali se © nim v odpočinka
věčném.
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PROROCTVÍ JEREMIASOVO.

Jeremiáš, syn Helkiáše, kněze židovského z Anatot, městečka vzdáleného od Jerusaléma na sever as míli
cesty, byl povolán od Boha již z mládí k prorockému úřadu, a zastával jej věrně po 42 let [629—587],
od času krále judského Josiáše až do věku králův Jechoniáše a Sedeciáše, zůstana v stavu panickém.

Bylať to doba všeobecné hluboké zpousty mravní od dvoru královského až do nejsprostšího lidu.
Tuť bylo úkolem sv. proroka kárati i krále i lid veškeren z nepravostí jejich vůbec a z modloslužebnosti
zvlášť, a napomínati je, aby se obrátili k Bohu a plnili zákon jeho, hroziti neposlušným, že je zastihne

přísná pomsta Boží, a těšiti zarmoucené, že jim Bůh jistě sešle zaslíbeného Vykupitele.
Ale proti neohroženému karateli povstali bezbožníci, a jsouce nepřítelem obležení v Jerusalémě, spoutali
svatého proroka a uvrhli jej v hlubokou, kaluplnou cisternu, kdež by byl zahynul, kdy by jej nebyl
dvořenín jeden vysvobodil. Po dobytí města dáno mu na vůli buď do Babylona se zajatými se odebrati,

anebo ve vlasti zůstati. On zvolil toto a zůstana s malou částkou sprostého lidu v Jerusalémě,
želel úpěnlivě zboření jeho.

Když po zabití babylonského správce země ostatek Židův do Egypta se utekl, odebral se tam s nimi,
jak se praví, i Jeremiáš, a nepřestana i tn je kárati, od nevděčníkův v Tafnisu ukamenován byl.

Hrob jeho se podnes ukazuje nedaleko Kabiry, hlavního města egyptské země.

KAPITOLA I. všemu, k čemuž tě pošli, půjdeš a všecky věci, kteréžkoli ti

Bůh povoláváJeromilášeJiž v mládík úřaduprorockému,ukazujemu badoucí X m rozkáži, mlaviti budeš.
potrestáníJadských a dodávámu myslik stetnémukonánípovinnonijabo. 8. Neboj se před tváří jejich: neboť já jsem s tebou, abych

tě vytrhl,* dí Hospodin.

1. Slova" Jeremiáše, syna Helkiášova, z kněží, kteříž byli 9. I vztáhl Hospodin ruku svou a dotekl se úst mých:“
v Anatot v zemi Benjamin. a řekl Hospodin ke mně: Aj, dal jsem slova má v ústa tvá;

2. Stalo se slovo Hospodinovo k němu za dnův Josiáše, x r 10. ble, ustanovil jsem tě dnes nad národy a nad královsyna Amonova, krále judského, třináctého léta kralování stvími, abys vyplenil a zkazil a rozptýlil a rozmetal a stavěl
jeho: : a štípil.?

3. A stalo se za dnův Joakima, syna Josiášova, krále jud- 11. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí: Co vidíš,
ského, až do konce jedenáctého léta Sedeciáše, syna Josiá- Jeremiáši? I řekl jsem: Pret bdící“ já vidím.

šova, krále judského, až do přestěhování Jerusaléma v měsíci
pátém.*

4. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:
5. Dříve nežli jsem tě způsobil v životě, znal jsem tě: a

dříve, nežli jsi vyšel z života, posvětil jsem tě, a za proroka
v národech dal jsem tebe *

6. I řekl jsem: A, a, a, Pane Bože! aj, neumím inluviti,
nebo dítě jsem já.“

7. I řekl Hospodin ke mně: Neříkej: Dítě jsem; nebo ke

12. I řekl Hospodin ke mně: Dobře jai viděl, nebo bdíti
budu já nad slovem svým, abych učinil je.?

13. [ stalo se slovo Hospodinovo podruhé ke mně řkoucí:
Co vidíš? I řekl jsem: Hrnec podpálený vidím,'“ a tvář jeho
od tváři půlnoční.'"

3 t. j. z Jejich moci; Já tě bunduebrániti, aby ti neubřížili.
“ £ Jj. aby mo jistým znamením bylo, že jej Bůb sám výmluvna a

k úřadu prorockému způsobna učinil. (Is. 6, 6.)
* £ J. abys nekajícím národům s králům pomstu Boží a akázu krá

lovatví jejich, kajicím pak milosť a opětné vzdělání obce jejich ohla
KAPITOLA I j i Šovul. Poněvadž se to vědy jistě a nepochybně splňuje, o proroci

, * ; předpovídají, protož Písma sv. obyčejně jim přivlastšnjí, co Bůb vlastně
pro t J jb proroctví. (Viz Is. I, 1.): vztahnje so k celé knize i“ vám činía jimitoliko ohlašnje a předpovídá.

* ©J. odvedení obyvatelů jadských do zajetí babylonského. Jonchaze * £ J. prut stromu mandlového. Ten v tamních krajinách nejdřívo
a Joachima nejmenuje. kvete, a takměf procítne, kdežto druhé stromoví ještě spi, odkudš

> £ J. Jakož jsem tě stvořil, tak jsem tě již před narozením posvětil, v hebr.: od bdění má jméno, což v lat. bdící vyloženo Jest: prntem

od hjíchn očistiv tebe. Někteří sv. učitelové za to mají, že sv. prorok Doba holí pomsta Boží, a prutem mandlovým rychlá pomsta se zna
tuto zázračně udělenon svatosf neposkvrněnou zachoval, a proto i k Bubn me
hned po smrti pojat byl (IL Machab. 16, 18); jiní jen o povolání > t j. rychle vypiním, co jsem alibil, čím jsem zahrozil.
k prorockému úřada vykládají. 'é £. j. hrnec, kotel, pod nímž boří, anebo který vře. Takový zna

* t J. člověk mladý, nevýmlavný a k úřadu prorockémn ještě všeli- mená u východních národův prodké, zhoubné války.
jak nezpůsobný. Mů s0 za to, že byl věkem mezi 15—20 lety. " 6. j. okazuje se mi ode strany pflnoční, kdež bydleli Chadejšti.

ho
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14. I řekl Hospodin ke mně: Od půlnoci otevře se zlé na
všecky obyvatele země [judské].

15. Neboť aj, já svolám všecka příbuzenství království půl
nočních, praví Hospodin: i přijdou a postaví jedenkaždý trůn
svůj u vchodu do bran jerusalémských a po všech zdech
jeho vůkol, a po všech městech judských

16. I budu mluvití soudy své 8 nimi '* pro všelikou zlost
těch, kteříž opustili mne a obětovali bohům cizím a klaněli
se dílu rukou svých.

17. Protož ty přepaš bedra svá a vstaň a mluv k ním

všecko, což já přikazují tobě. Nestrachuj se před tváří jich:
neboť nedopustím, abys se bál obličeje jejich.'*

18. Já zajisté dal jsem tě dnes za město hrazené, a za
sloup železný a za zeď měděnou nade vší zemí (proti) králfim
judským, knížatům jeho a kněžím i lidu země.

19. I bojovati budou proti tobě, ale nepřemohou: neboť
já jsem s tebou, praví Hospodin, abych tě vysvobodil.

KAPITOLA II.

Přísně horií Bůh proti lidu vůbec a proti pastýřům jeho zvlášť, še opustíli

Boba pravého a ohavné modloslaibě se oddali, a hrozi jim přísným trestem.

1. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:
2. Jdi a volej v uši Jerusaléma ' řka: Toto praví Hospo

din: Rozpomenul jsem se na tě, smílovav ge nad tvou mla
dostí a nad láskou zasnoubení tvého, když jsi následovala
mne na poušti, v zemi, kteráž nebývá osívána.*

3. Svatý jest Israel Hospodinu, (jako) prvotiny úrod jeho; *
všíckni, kteříž zžírají jej, hřeší: zlé věcí přijdou na ně, praví
Hospodin.

4. Slyšte slovo Hospodinovo. dome Jakobův, a všecka po
kolení domu israelského.

Ď. Toto praví Hospodin: Jaké shledali otcové vaší při mně
bezpráví, že se vzdálili ode mne a chodili za marností a
marní učinění jsou?

6. A neřekli: Kde jest Hospodin, kterýž nás vyvedl ze země
egyptské: kterýž nás provedl skrze poušť, skrze zemi nebydlí
telnou a bezcestnou, ekrze zemí žízně a obraz smrti“ skrze
zemi, v níž nechodil muž aniž bydlil člověk?

T. A uvedl jsem vás do země Karmélu,> abyste jedli ovoce
její a nejlepší věci její: ale vy všedše poskvrnili jste zemi
mou, a dědictví mé položili jste v ohavnosťt.:

8. Kněží neřekli: Kde jest Hospodin? a ti, kteří drží
[v rukou) zákon, nepoznali mne a pastýři odstoupili ode mne:
a proroci prorokovali v Bálovi“ a za iodlami chodili.

'" £ Jj. souditi budu je a odsondím, a potrestám všecky obyvatele
království Judského.

" Hebr.: abych tě snad nepotřel před tváři jejích, t. j. kdybys ne
poslecbi. :

KAPITOLA U.

' © j. kaš veřejně, ať tě ršecken lid v Jerusalémě slyší.
? Časem mladosti míní ten čas, kdyš Bůh lid « Egypta vyvedl,

zákon mu na poušti dal, a tak jako s chotí v smlouvu a ním vatonpil
a se spojil

> ©j. Jako prvotiny všeho výtěžku země zasvěceny json Hoapodinu,
tak ! národ judský mezi národy.

* ©j. mrtvou a neúrodnou i tak nebezpečnou, po níž kdo jde ži
vota se opovažuje.

5 £ j. do země úrodné jako Kurměl (zahrada Páně), kterýž také od
úrodnosti své jméno měl.

S £ j. ve jménu Bála.
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9. Protož ještě sondem souditi se budu s vámi, praví Ho
spodin. i s vašimi syny hádati se budu.?

10. Jděte k ostrovům Cethim, a vizte: a pošlete do Cedar
a pozorujte pilně: a vizte, stalo-lí se [tam] co takového.*

11. Zdali změnil [který] národ bohy své, a ti zajísté ne
jsou bohové: lid pak inůj proměnil sávu svou v modla?

12. Užasněte se nebesa nad tím, a brány jeho zkormafte
se velmi, praví Hospodin.

13. Nebo dvoje zlé učinil lid, můj: mne opustili, studnici
vody živé, a kopali si cisterny, cisterny rozpukané, kteréž

, nemohou držeti vody.
"14. Zdali otrok jest Israel, anebo syn z děvky doma zro

zený?'© Proč tedy vydán jest v loupež?
15. Nad něho řvali lvové a vydali hlas svůj,'* položili

zemi jeho v pustinu: města jeho vypálena jsou, a není, kdo
by bydlil v nich.

16. Synové také memfejští a tafnejští zprznili tě až do
vrchu [hlavy).'*

17. Zdalíž se tobě to neatalo, proto že jsí opustila Hospo
dina Boha svého toho času, když tě vodil po cestě?

18. A nyní co chceš na cestě egyptské? abys pila vodu
kalnou?'* A co tobě do cesty assyrské? abys pila vodu
řeky? '*

19. Trestati tě bude zlosť tvá a odvrácení tvé domlouvati

bude tobě. Věz a viz, že zlá a hořká věc jest. opustíti Ho
spodina Boha svého, a že není bázně mé před tebou, praví
Pán Bůh zástupův.

20. Od věku zlámala jsi jho mé, roztrhla jsi svazky mé,
a řekla jsi: Nebudu sloužiti. Na každém zajisté pahrbku vy
sokém a pod každým stromem ratolestným ty jsi se kladla,
pevěstko | '*

21. Já pak štípil jsem tě vinici výbornou,'“ všecko símě
(bylo) pravé:'? kterak jsí se mí tedy proměnila ve zlé, vl
nice cizí? '6

22. Bys se umyla aanytrem, a rozmnožila sobě bylinu bo
rith, zkálona jsi v nepravosti své přede mnou, praví Pán
Bůb.'*

23. Kterakže pravíš: Nejsem poskvrněna, za Báli jsem

+ £ J. die spravedlnosti, nikoliv dle milosrdenství 6 vámi naložím,
a přísně vás po

* Cethim jsou ostrovy na západ Palestiny, k Evropě ležící: tuto
vůbec na země západní. Cedar jest na východ, čásť Arabie. Swyal:
Tošlete na vše strany, nsleznete-li co podobného.

> © J. ! pohanští národové drží se neprarých bohů svých, a vy
te Boba pravého?

'* £ j. otročisko? dítky otrokův právem tehdejším samy též otroky
byly a k movitému Jmění náležely.

*! Lvy rozuměj nepřátelská vojska Chaldejská; radovali se nad ním

Jako lev nad loupeži.t j. Egyptšti veskrz tě nakazíli, a zhanobíli svým modlářatvím:
Tafnis a Memfis jsou města egyptská.

'3 t J. proč se bářeš do Egypta o pomoc neužitečnou, jako kalná
voda Nilu?

**£ j. a proč hledáš pomocí u Assyrských? Tisnění jsouce od jed
něch, utikávali se po všecken čas Židé o pomoc k drobým. Kalná voda
Eufratu = Nilu snačí obavnou modloslnšbu. (Sr. v. 19.)

'* £. j. zpronavěřila jel se mi modloslužbon; ta se provozovala na
chlumich a v hájích.

'* £ j. jako výborný kmen v zemi chanacejské, do níš jsem tě
uvedl.

" £. j. dobré, výborně. Rozuměj tim semenem patriarchy: Abrahama,
Jakoba, Isáka, ctitele pravéhu Boha.

'* Dle hebr.: jak jsi se mí obrátila v chrast vinice cizozemské,4.
stanouc se modloslužebnicí.

'* ©j. tak jsi modloslužbou znečištěna, že aní sebe ostřejší mýdla
a bělidla, jichž Jako byliny borithn k čištění oděvu užívají běličová,
nejsou s to, aby tě očlatily.
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nechodila? Pohleď na cesty své v údolí,““ poznej, co jsi či
nila: [jsí jako) běhoun lehký, chvátaje po cestách svých: *'

24. (jako) divoká oslice zvyklá na poušti; (když) v žá
dosti duše své přitahuje vítr milování svého: žádný jí ne
odvrátí: *" všickni, kteříž ji hledají, neustanou: v měsících
jejích naleznou ji.**

25. Zdržuj nohu avou od nahoty a brdlo své od žízně.*“
I řekla jsi: Zoufala jsem, nikoli tak neučiním:** nebo jsem
zamilovala (boby) cizí, a za nimi choditi budu.

26. Jakož zahanben bývá zloděj, když popaden jest, tak
zahanbení budou dům jsraelský, oni i králové jejich, knížata
a kněží, i proroci jejich,

27. říkajíce dřevu: Otec můj jsí ty! a kamení: Ty jsl mne
zplodil; obrátilí ke mně břbet a ne tvář; ale v čas soužení
svého řeknou: Vstaň a vysvoboď nás.

28. Kdež jsou bohové tvoji, kterých jsí nadělal sobě? Nechť
vstanou, a vysvobodí tě v čas soužení tvého; nebo podle počtu
měst tvých byli bohové tvoji, Judo!*6

20. Což chcete se mnou soud vésti? 0" Všickní opustili

Ho mne, praví Hospodin.“*A. Nadarmo jsem bil syny vaše; nepřijali kázně: meč váš
sežral proroky vaše,“* jako lev hubitel

31. [jest] pokolení vaše. Vizte slovo Hospodinovo: Zdali
pustinou učiněn jsem Israelovi, anebo zemí pozdní? ** Proč
tedy řekl lid můj: Odstoupili jsme! *“ nepřijdeme více k tobě?

32. Zdali zapomene panna na ozdobu svou, nebo nevěsta
na prsní tkanici svou? Lid pak můj zapomněl na mne za
dny nesčíslné.

33. Co usiluješ dobrou ukázati cesta svou k hledání milo
vání,** ježto jsi nad to f zlosti své, cestám svým vyučovala;

34. a na křídlech ** tvých nalezena jest krev duší chudých
a nevinných: ne v jamách nalezl jsem je, ale ve všech [mí
stech), jež jsem svrchu připomenul.*'

30. I řekla jsi: „Bez hříchu a neviuna jsem já: a protož
nechť se odvrátí prchlivosť tvá ode mne.“ Aj, já v soud vejdu
s tebou,“* proto že jsi řekla: Nehřešila jsem.

% © j. Hinnom, blíž Jerusaléma, kdež so děti modle Molochu oběto
valy, a za živa pálívaly.

3! Hebr.: jako mladá volbloudice, t. j. od jedně modly k druhé běháš.
% Nemoudrá posedlost dorry jeruzalémské, čili lidu leraelského, elou

žiti modlám přírovnává ae tu říjení divoké oalice, kteráž po číchu a
větru za samcem běhá, nedajíc se udržeti.

2 £ j. netřeba jí příliš hledati, v čas říje naleznou ji. Losní oslové
jsou zvěř velmi plachá, bedlivě se skrývajíce před člověkem ; ale v čas
běhání vycházejí na jevo: tak 1 já doeru Jerusalémskou snadno na
leznu v čas a na místě hanebné modloslužebnosti Její.

3%t J. neobnažuj se, nesmilní, zanech ohlipoosti, modlářství.
% £ j. není možná, nemohu toho nochati! tak ohavná, krutá, zhoubné

Jsou pouta hříchu nečistoty I
3%©j. kolik měst, tolik bobů, teďy velmi mnoho; af ti nyní po

mohou!
4 £ J. mne obviňovati, že vám noepomábémP
**a tak ne má, ale vaše jest vina.
% £. j. ty, které jsem k vám poslal, místo co jste jich měll poslech

nouti, pobili jste. (Sr. Mat. 23. 87.)
**£ j. která pozdě přináší úrody, že pozdě obilí zraje. Smyal: Zdali

jste o mne nouzi měli, že bych byl odepřel, anebo se zdráhal svá vám
dobrodiní prokazovati?

>! Hebr.: „panujeme, páni jeme.“

31tj. proč se staviš, Jako bys byla nevinaa, a ukrýváš ohavné
skutky své, abys ziskala lásku mon? nebo dle Hebr.: „proč chystáš
essta svou, hledat milosti? tím právě zlé cesty své okazuješ jiným!<

£ j. ns obkrajioděvu.
34t.j. v celé zemi, ne někde skrytě, ale zjevně jsí své nešlechet

páchala.
» © J. dokáží ti vinn tvou, jakkoliv se ospravodiňuješ.
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36. Jak ničemná učiněna jsi příliš, opětujíc cesty své :**

i od Egypta zahanbena budeš, jako jsi zahanbena od Assara.
37. Nebo i z tohoto vyjdeš a ruce tvé budou na hlavě tvé: **

nebo potřel Hospodin důvěrnost tvou a nic nebudeš míti šťast
ného v ní.

KAPITOLA IIL

Podobenstrím smilné ženy připomíná lidu hříchy Jeho; ukazaje, Ze lid Jadský
vlce se probřešil než lid lernelský, napominá k pokání, a slibuje kajícím

milosti,

1. Obecně říkává se: Propustil-li by muž ženu svou a ona
odejdouc od něho, pojala by muže jiného: zdalíž se navrátí
k ní více?' zdali nebude poskvrněna a zprzněna žena ta?
Ty pak jsi emilnila s milovníky mnohými: ale navrať se ke
mně, praví Hospodin, a já přijmu té.

2. Pozdvíhni očí svých upřímo a pohleď, kde by se nebyla
prostřela: na cestách sedávala jsi, čekajíc jich jako lotr na
poušti: a poskvrnila jsi zemi smilstvími svými a zlostmi
svými.

3. Pro kteroužto věc zadržány jsou krůpéje dešťovéa pozd
ního deště nebylo:* čelo ženy nevěstky učiněno jest tobě,*
nechtěla jsi se zardíti.

4. Protož aspoň od nynějšího času volej ke mně:
můj, vůdce panenství mého ty jsí!“

6. Zdalíž. hněvati se budeš na věky, anebo takto setrváš
do konce?“ Aj, mlavila jsi a činila jsi zlé, a co jsi jen mohla.*

6.“ I řekl Hospodín ke mně za dnův Joaláše, krále:* Vi
děl-li jsi, co činila odbojnice israelská? Odešla si na každou
horu vysokou i pod každý strom ratolestný, a smilnila tam.

7. I řekl jsem, když učinila všecky ty věci: Navrať se kc
mně: a nenavrátila se. | viděla to přestupnice, sestra její
judská.

8. že proto, poněvadž byla smilnila odbojnice jsraelská,
propustil jsem ji, a dal jsem jí lístek zapuzení: a nebála se
přestupnice judská, sestra její, ale odešla a smilnila také ona.

9. A enadností smilství svého poakvrnila zemi a smilnila
s kamenem i s dřevem.“

10. A s tím se vším nenavrátila se ke mně přestapnice,
sestra její judská, celým srdcem svým, ale ve lži, praví Ho
6

„Otče

11. I řekl Hospodin ke mně: Ospravedlnila duši svou od

% £ j. k předešlým nepravostem se navraenjíc, anebo: jako prve od
Jednoho národa k druhému, I k jejich bohům o pomoc se uchásejíc.

" t.j. 1x Egypta vrátiš se s nepořízenou,rukama nad hlavou lomic.

KAPITOLA IIL

! t j. takovou dle práva židovského nesměl muž první příjmouti
více, a učiníl-lí to, byl nečist.

* Jinak: I jarní déšť k setbě potřebný, | pozdní přede žněmi. *

"3 nčíněnajel oolě nestydaté:„Odložilajel všooken stmd,tak šejel se nad žádnou ohavností nezardě
PAjanžel sla u Židáv te býti mávědy a vředy) strážnem a vůdcem

choti své.
* t j. Jakkoliv jel tak mlovila, činila jsi přece zlého, 00 jel jen

mohla; nebo: eotva tak promlaviš, příjmu tě, jakkoli jel zlé činila, co
jal jen mohla. (Viz 1.)

* Tím se počíná nová částka řeči prorokovy.
* Tehdáž se snažil Josiáš viru v pravého Boha a úctu k němu,

kleslou za dřevnějších králův, opět vakřisiti; ale nezmobl toho docela,
neboť byla mravní zpastlosť s modloslnžbou příliš hlnboko veškeren
život pronikla.

5 ©.j. otila modlykamenné| dřevěné.Varuje lidnů aby promodlářství svě nebyl tak zavržen, jako se to již stalo Inrselským: ti
byli tohda již odvedení do zajetí assyrského, (IV. král. 17, 6.)oe=
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vracující se [dcera] israelská u přirovnání k přestupnicí
judské.*

12. Jdi a volej řečmi těmito proti půlnoci a díš: Navrať
se, odvracující se [dcero] israelská, praví Hospodin, a ne
odvrátím tváří své od vás: nebo já svatý jsem, praví Ho
spodin, a nebudu se hnévati na věky.

13. Však ale pozdej nepravosť svou, že jsi proti Hospo
dinu Bohu svému přestoupila: a rozptýlila jsi cesty své ©

[k bohům] cizím pod každým stromem ratolestným, a hlasu
mého neslyšela jsi, praví Hospodin.

14. Obraťte se, synové, a navrafte se, praví Hospodin;
nebo já jsem muž váš:'“ a přijmu vás jednoho z města, a
dva z pokolení, a uvedu vás na Sion.'!

15. A dám vám pastýře podle srdce svého, a pástí budou
vás uměním a učehím.

16. A když se rozmnožíte a vzrostete v zemi za dnův těch,
+ praví Hospodin, nebudon říkatí více: „Archa úmluvy Hospodí

novy l“ '% aniž jim vstoupí na srdce, aniž budou na ni vzpo
mínati: aniž bude navštěvována, aniž bude více dělána.

17. V ten čas nazývati budou Jerusalém trůnem Hospodi
novým: a shromáždí se k němu všickni národové ve jménu

"Hospodinova do Jerusaléma, anebudou choditi po nepravosti:
srdce svého přezlého.

18. V těch dnech půjde dům judský k domu israelskému,

a přijdou spolu ze země půlnoční '* do země, kterouž jsemdal otcům vaším. .

19. Ale já jsem řekl: Kterak tě počta za way a dám
tobě zemi žádostivou, dědictví slavné zástupů národáv?'*
I řekl jsem: Otcem nazývati mne budeš a za mnou choditi
nepřestaneš.'*

20. Ale jako když pohrdá žena milovníkem svým, tak Jest
zhrzel mnou dům israelský. praví Hospodin.

21. Hlas na cestách slyšán jest; pláč a kvílení[ synův israel

ských: poněvadž. nepravou učinili cestu svou, (zapomněl sena Hospodina Boha svého.
22. Obrafte pe, synové, a navrafto se, a uzdraví odvrá-.

cení vaše!l!? „Aj, my přicházíme- k tobě; nebo ty jsi Ho
spodin Bůh náš.

9 t. J. ač lid israelský tak též modloslužbon zhřešil jako judský,
Jest přece spravedlivější, méně vinrý než jndský, neboť ten byl větší
milosti ode mne obdržel; tak ku př. měl pravý ebrám, a pravé kněž
stvo u prostřod sebo a t d.

"9 £. j. Pán váš. Rozami se o Kristu Pánn, Jenž sluje chotěm cirkve
své; tak též | tuto dále. .

" £ j. byt Jodiný toliko z některého města lidného pokání činil,
anebd dra z něktetého pokolení lsraelského, uvedu je zpět Duchovně
so slyší na skrovný počet vyvolených. (Mat. 22, 14.)

9 Nebndon se bonoslti více archon, jako jediným viditelným zna
mením zvláštní přítomnosti Boží, a trůnem velebnoatí.jeho. V druhém
chrámu, vystavěném po zajetí babylonském, nebylo více archy, neboť
byla s prvním ohrámem za Nabuchodonosora shořela; avšak to v úplné
pravdě rozuměj o Jorusalémě novém, církví Kristově, dle slov Páně.
(Jan 4, 28.)

" ©j. zo země azsyrské ababylonské, kamž do. zajetí odvedení
byli. Tehdáž nebylo více rozdiln mezi Judskými a Israelskými. To.
však u vybším' amysla plati v církví nové, kdežto není rozdílu mezi
národem a národem, ješto všichni rovně json vyvolení Boží. (Ťím. 10, 12.)

'* ©j. Jak tě, lido iuraelský, budu míti za syny, když tnk zlé mravy 
maš?

"5 t. j. kteruuž vejicí a moení národové vládli; anebo: ktoron děditi,
t. v smyslu dncbovním na ní podílu mítí budou mnozí národové? Opět
praví o církvi nového zákona.

**£. j. vo jinak, leč uznáš-ll mne opět za otce, a bndeš-ll mne tak
etiti a poslouchatí, aniž více mno opustil.

F 4 j. odpnatím vám viou vaši proti mně. Rozumíac 0 Kristu Půnn,
Jeně takto k lidu svému mlnví.
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23. V pravdě lživí byli pabrbkové, I množství hor: v pravdě
v Hospodinu Bohu našem jest spasení Ieraelovo.

24. Zahanbení '“ snědlo práci otcův naších od mladosti
naší. stáda jejich i skoty jejich, syny jejich i dcery jejich.'?

25. Spáti budeme v zahanbení našem, a přikryje nás hanba
naše: "" že jsme Bohu Hospodinu našemu hřešilí, my 1 otcové
naši, od mladosti své až do tohoto dne: a neslyšeli jsme
blasu Hospodina Boha svého.“

KAPITOLA IV.

Bůh slibuje, že Hdu odpustí, obráti-lí se k němu, brosi nekajícím, že Je po

trestá vojskem babylonským; a želi pohnbenl ída svého.

1. Navrátíš-li se, Israeli! praví Hospodin, ke mněse obrať:
odejmeš-li úrazy své ' od tváři mé, nebudeš pohnut.

2. A přisahati budeš: „Žívť jest Hospodin!l“ v pravdě a
v soudu a v spravedlnosti: a dobrořečití budou mu národové
a chváliti jej budou.*

3. Nebo toto praví Hospodin mužstvu judskému a jerusa
lémskému: Zorejte sobě novina, a nerozeívejte na trní:*

4. obřežte se Hospodinu, a odejměte neobřízky srdcí svých,
muži jadští a obyvatelé jerusalémětí: aby snad nevyšlo jako
oheň rozhněvání mé, a nerozpálilo se, a nebyl by, kdo by
uhasil, pro zlosť myšlení vašich.

Ď. Zvěstujte v Judovi a v Jerusalémě oblaste: mlnvte a
budete troubou v zemi: křičte silně a rcete: Sbromažďte se,
a vejděme do měst hrazených.

6. Vyzdvihněte znamení“ na Sionu. Dosilůte se,* nestůjte,
nebo já zlé věci uvádím od půlnocí, a potření veliké.

7. Vystoupil lev“ z ložce svého, a loupežník národův se
pozdvihl: vyšel z místa svého, aby položil zemi tvou v pu
stinu: města tvá budouzpuštěna, ostanouce bez obyvatele.

8. Pročež přepašte se žíněmi, kvělte a hořekujte, protože
není odvrácen hněv prchlivosti Hospodinovy od nás.

9. I bude v ten dén, praví Hospodin: Zhyne srdce královo
i srdce knížat“ a užasnou kněží a zděsí se proroci.*

10. I řekl jsem: Ach, ach, ach! Pane Bože! tedy-liž jsi
oklamal líd tento a Jerusalém, řka: Pokoj bude míti! a aj,
přišel meč až k duši?

11. V ten čus řekne se lidu tomuto a Jerusalému: Vítr

184, J. modloslužby, při kteréž se všeliké sebe ohavnější nepravostí,
zhoubné všemu domácímu| obecnému blahobytu, provozovaly.

"9 t. Jj.poněvadž trestání byli neúrodou (viz 4, 8.) a morem.
2 £. j. pohříženíjsme necitelně jako v tvrdém snu v ohavných hříších

svých a pokrytí celí hanbou jako přikryvadlem.

KAPITOLA IV.

st. Jj.co A přčinon bylo k pádn a k provinění proti mně; Hebr.:„obavností své.
it j.u všelikém veřejnémjednání svémdokážeš, že věrněse držíš

Bohs, a tak příkladn tvého následovati budou národové. Pravá zbož
nosť dokazuje se epravedlnosti v obecném životě,
: 84. j. vyčlsťte si polo erdel svých, kteréž drubdy od Boba samého

čistým semenom nčením jeho poseto bylo, a nyní trním a hložim modlo
služby coló zpustlo. Nebo: vykořeňte úplně hřích všeliký £ srdei svých.
(Viz 3, 6. pozn.) Náležité obnovení života vroneím pokáním se počíná.

* £ j. koroubov, jako znamení, kam by se před hrozici válkou utl
kati měli.

* Hebr.: „ntectež, ochraňtež se!“
* Lvem rozuměj Nabuchodonosora, krále babylonskéhe, s Jeho voj

skem.
7 t. j. Joachima a Sedekiáše a dvorem svým, nevědoncích si rady.
* © j. vidouce se oklamány v předpověděních svých.
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žhavý na cestách, kteréž jsou na poušti k cestě dcery lidu
mého,* ne k převívání a k přečišťování.'*

12. Duch plný z toho přijde mi: a nyní já mluviti budu
8 nimi soudy své.

13. Aj, jako oblakové vystoupí a jako bouře vozové jeho:
rychlejší nežli orlice koňové jeho; běda nám. neboť pohubení
budeme.

14. Obmej od zlosti srdce své, Jerusaléme! abys spasen
byl: dokavadž trvati budou v tobě myšlení škodlivá?

15. Nebo hlas zvěstujícího od Dan a oznamujícího modlu
s hory Efraim.''

16. Rcete národům: Aj. slyšáno jest v Jerusalémě, že
strážní přicházejí z země daleké, a vydávají proti méstům
judským hlas svůj.'*

17. Jako strážní polní obklíčili jsou jej vůkol,“* že mne
k hněvivosti popudil, praví Hospodin.

18. Cesty tvé a myšlení tvá to způsobily tobě: ta [jest]
zlost tvá, jistě hořká, neb se dotkla srdce tvého.*

19. Břicho mé, břicho mé bolí mé, smyslové srdce mého
zkormoucení| jsou ve mně: '* nebudu mlčeti, nebo hlas trouby
slyšela duše má, křik bitvy.

20. Potření nad potření voláno jest,'“ a pohubena jest
všecka země: náhle stržení jsou stanové moji, rychle (zka
ženy) kože mé.'?

21. Dokavad vídatí budu utíkajícího, slýchati hlas trouby?
22. Nebo bláznivý lid můj nepoznal mne: synové nemoudří

jsou a nesmyslní: moudří jsou, aby činili zlé věci, ale dobře
činiti neuměli.

23. Pohleděl jsem na zemi a aj! prázdna byla a kniče
muž: a na nebesa, a nebylo světla na nich.

24. Viděl jsem bory a aj! hýbaly se: a všickni pahbrbkové
zkormouceni jsou.

25. Patřil jsem, a nebylo člověka: a všeliké ptactvo ne
beské zalétlo.

26. Hleděl jsem a aj! Karmél pustý: a všecka města jeho
zbořena jsou od tváři Hospodinovy a od tváři bněvu prchli
vosti jeho.'“

27. Nebo toto praví Hospodin: Pustá bude všecka země,
ale však dokonání neučiním.'*

28. Kvíliti bude země, a truchliti budou nebesa svrchu:
proto že jsem to umluvíl, myslil a nelitoval jsem, aniž jsem
se odvrátil od toho.

> ©.Jj. nepřátelé přicházejí pomští k hlavnímu mčetu Jerusalému.
'* £ j. k úplné zkáze.
"it j. poselství o příchodu vojska babylonského, tůhnoncího od se

veru, že přestoupili hranice (Dán město leželo na pomezí severním),
že ee již bliží Jerusalému (bora Efralm byla bliž Jernsaléma); modlu,
t. Bála, buď Nabuchodonosora, jenž se oo Bůb ctíti dal, anebo že ko
roubve znamenány byly obrazem Bilovým.

'* © j. kážíce obležení a vybojování měst.

» t. Jj. nad Jeruzalémem, nedárajíce nikomu vyjíti a projíti.
" t. j. pokuta za zlosť tvou, ovšemf bořká a pronikavá; ta nskazila

Jako jedem srdce tvé.
'* Slova prorokova, bědujícího nad hrozným zpustošením země: ují

mání žívota obraz bolesti.

'* £ Jj. porážka nad porážku, největší pordžka; ancbo: porážka za
porážkou se oznamuje.

"© j. obydli mé a stany, koží pokryté; smysl: všecka obydlí v zemi
zpustošena jsou nepřítelem. 6

'* ©Jj.působením Hospodina, působením pradkého hněvu jeho, r němž
mne nepříteli vydal.

t.j. nedopustím, aby docela u navždy zahlazena byla země ta,
ačkoliv by toho zaslonžíle.

Av DAC RNPANI
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29. Od blasu jezdce a vypouštějícího střelu uteklo všeliké
město: vešli na vysoká místa, vstoupili na skály: všecka
města opuštěna jeou a nebydlí v nich člověk.

30. Ty pak pohubená, (dcero sionská!] co učiníš? Když
se oděješ šarlatem, když se ozdobíš záponou zlatou a nalíčíš
ličidlem očí své, darmo se budeš strojiti; pohrdliť tebou mí
lovníci tvoji, bezživotí tvého hledati budou.

31. Nebo hlas jako ku porodu pracující slyšel jsem, úzko
sti jako rodičky: hlas dcery sionské umírající a rozprostíra
jící ruce své: Běda mně, neboť jest umdlela duše má pro
zbité!*»

KAPITOLA V.

Želi, že neni sv) jediného, jenš by milostí snelakova], že zvlášť vznežení veskrz

pokažení jeov, hrozi, že Je hrozně potře národem cízím s mocným; ale ne

docela,

1. Obejděte cesty jerusalémeké a pohledte, a spatřte, a
hledejte v ulicích jeho, naleznete-li muže činícího soud a
hledajícího víry: “ 1 budu jemu milostiv.

2. Paklí by také: Živé jest Hospodin! říkali, £ to křivě
přisahati budou.*

3. Hospodine, oči tvé patří na víru: bil jsí je, ano nebo
lelo jich: potřel jsi je, a nechtěli přijímati kázně: zatvrdili
tváři evé nad skálu, a nechtěli se navrátiti.

4. Ale já jsem řekl: Snad jsou chudí a blázniví, neznajíce
cesty Hospodinovy, soudu Boha svého.*

5. Půjdu tedy k předním a mluvití budu jim; neboť oni
poznali jsou cestu Hospodinovu, soud Boha svého; a aj, tito
vesměs více rozlámali jho, roztrhalí svazky své.

6. Protož pobil je lev z lesa, vlk k večeru pohubil je, rys
bdící nad městy jejich:“ každý, kdož by vyšel z nich, po
lapen budce; protože se rozmnožila přestoupení jejích, roz
mohla se odvrácení jejich.

7. Pro jakou věc budu tobě mocí milostiv býti? Synové
tvoji opustili mne a přisahají skrze ty, kteříž nejsou bohové;
nasytil jsem je, a oni cizoložili jsou, a v domě nevěstky
smiletví prováděli.

8. Kohové bujní a hřebci učinění jsou: jedenkaždý řehce
k ženě bližního svého. (Ezech. 22, 11.)

9. Zdaliž pro ty věci nenavštívím (jich), praví Hospodin ?
a nad národem takovým nepometí se duše má?

10. Vstupte na zdi jeho rozmecte je, ale ekonání nečíňte: *
odejměte rozvody jeho, protože že nejsou Hospodinovy.“

11. Přestoupením zajístó přestoupil protí mné dům israel
ský, a dům judský, dí Hospodin.

% £ |. lomící rukama a volající: bynu pro množství sbitých! anebo
dlo bebr.: bynu od vrabůví

KAPITOLA V.

' t J. jenž by činil soud a vyhledával to, což pravého jest, a dbal
vedinosti.

2 £ j. byť se 1 zevnitř k náboženství blásili, jméno mé vzývajíce,
pouhým to pokrytstvím jest.

3 © j. chudí, obírajíce se všelikými pracemi a tudíž neumělí, nema
Jíce kdy se obíratí zákonem Božím. Nevědomost jak se říká nepře
možitelná vymlouvá chybujícího, nikoliv pak přemožitelná, když totiž
1 přležitosti | schopnosti máš, o pravdě se poučit.

* £ j. lev, vlk, rys značí Nabuchodonosora, zvlášť mocný, krutý a
náblý vpád jeho do země.

3 t j. zbořte zdi Jerusaléma, ale nevyvrafte bo do kořen.
9 «. J. odřezejte špatné róvi, alo kmene v sobě dobrého nezkažte;

zhobte, ale nevyhlaďte docela toho národa, a to pro zárodek, 1 něboš
povstane v čsse Spasitel. Tim rozkazuje nepřátelům vykonati pomstu
vad hříšníky zatvrzelými.

II.-24DIV “nĚE zo
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12. Zapřeli Hospodina a řekli: Neníť on!" aniž přijde na
nás zlé; neuzříme meče a hlada.*

13. Proroci u vítr byli mluvili, a odpovědi [Boží] nebylo
v nich; protož tyto věci přihodí se jim.

14. Totopraví Hospodin Bůh zástapův: Protože jste mlu
víli slovo to, aj já dávám slova svá v ústech tvých v oheň,
a líd tento v dříví a zžíře je.

15. Aj já přivedu na vás národ z daleka, dome israelský,
praví Hospodin; národ sallný, národ starožitný, národ, jehož
jazyka nebudeš uměti, ani budeš rozuměti, co mluví.

16. Toul jeho jako hrob otevřený; všicknoljsou silní.
17. I bude jísti osení tvá a chléb tvůj: zžíte syny tvé,

i dcery tvé: jísti bude stádo tvé í skoty tvé: jfati bude vinici
tvou i ffk tvůj: a setře hrazená města tvá, v nichž ty ináš
doufání, mečem.

18. Ale však i v těch dnech, praví Hospodin, nevyhladím
vás do konce.

19. Pakli bystě řekli: Proč učinil nám Hospodin Bůh náš
všecko toto? Řekneš jim: Jakož jste opustill mne a sloužili
bohu cizímu v zemi avé, tak sloužiti budete cizím v zemi
ne své.

20. Oznamtež to domu Jakobovu, a rozhlaste v Judstvu,
řkouce:

21. Slyš lide bláznivý, kterýž nemáš srdce: kteříž majíce
oči, nevidíte: a uši, a neslyšíte.

22. Mne tedy se nebudete báti, dí Hospodin, a před tváří
mou nebudete se kormoutiti? kterýž jsem položil moři písek
za cíl, za přikázání věčné, jehož nepřestoupí: i polinou se
(vlny jehoj, ale nezmobou ho, a nadmou se vlny jeho a ne
přejdou ho:

23. ale lid ten má srdce nevěřící a dráždivé, odstoupili,
a odešli,'*

24. a neřekli v srdci svém: Bojme se Hospodina, Boha
našeho, kterýž nám dává déšť časný i pozdní časem svým ;
a plnost žní roční zachovává nám!

25. Nepravosti vaše odvrátily věcí ty:'" a hříchové vaši
" zbránili dobré od vás:

26. nebo nalezeni jsou v lidu mém bezbožníci, číhajíce
jako ptáčníci, osidla kladouce a pletky k polapení mužův.

27. Jako léčka plná ptákův, tak jsou domové jejich plní
lsti: proto velicí učíněni jsou a zbohatil:

28. ztloustli a ztučnělí, a pominuli řečí mých nešlechetně.
Pře vdovy nesoudili, pře sirotka nespravili, a soudu chudých
nesoudili. (Is. 1, 32. Zach. 7, 10.)

29. Zdalíž [jich] pro ty věcí nenavštívím? praví Hospodin:
aneb nad národem takovým nepomstí se duše má?

30. Užasnatí hodné a divné věcí staly se na zemi:

31. proroci prorokovali lež, a kněží plesali rukama svýma :

* © J. „neníf on, v jehož jméně se nám káže, ten, jehožto slovem
všecko učiněnojest, a jenž druhdy daty prorokův mluvil;“ nebo: „neníf
bo anl, že bychom se jeho báti potřebovali.“ Zvlůšť však rozuměj
o Kristu, jejš, ač jim slavně řokl: „Jáf jsem!“ — „vydali, aby byl
ukřižován“, proto také od 14—18 věští trest za tů bohovražda: pobu
bení od Římanův, „národa, jebož jazyka neuměli“.

* t J. nedojde na nás ani válka ani obležení, jež hlad provází.
9 22—24. Smysl: Jakkoliv moře rozbouřené dá se mocí mou zara

ziti 1 břehem písečným, tak že bo nepřestoupí; lid můj je tak spůrný.
že se ani dobrodlním ani tresty nedá zdržeti od přestoupení zákona
mého.

'* Chald.: „že odstoupili od služby mé, proto zajatými učinění jsou.“
" tj. učinily, žo se vám nedostává povětrnosti k úrodě příhodně.
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a lid můj miluje takové věci.““ Což se tedy stane v nejpo
slednější čas jeho?

KAPITOLA VL

Předpovídá zhoubu města [ země skrze Babylonské, hlavně pro nepravostí
vznešených a kočží sasloašenou, a Zelí, že se napraciti nedají.

1. Posílněte se, synové Benjaminoví! u prostřed Jerusa
| léma," a v Tekua* trubte trubou, a nad Bethakarem vyzdvi

bněte korouhev;* nebo zlé vidíno jest od půlnoci, a potření
veliké.

2. Krásné a. rozkošné (panně) byl jsem připodobníl dcera
slonskou.

3. K ní přijdou pastýři, i stáda jejich: rozbili na ní stany
vůkol: pásti bude jedenkaždý ty, kteříž pod rukou jeho jsou.“

4.5 Posvěťte na ní válku:“ povstaňte a vstupme o poledni :
běda nám, že se nachýlil den, že delší učinění jsou stínové
večerní.

5. Vstaňte, a vstupme v noci a rozmetejme domy její.
6. Nebo toto praví Hospodin zástupův: Posekejte dříví

jeji, a zdělejte okolo Jerusaléma náspy: toť město jest navští
vení;“ všeliký nátisk u prostřed něho.

7. Jako studenou učinila cisterna vodu svou, tak studenou
učinilo (to město) zlosť svou:“ nepravosť a zpuštění slyšáno
bude v uěčm: přede mnou vždy nemoc a rána.*

8. Vyuč se,'9 Jerusaléme, aby snad neodstoupila duše má
od tebe, abych snad nepoložil tě v pustinu, v zemi nebydli
telnou.'*

9. Toto praví. Hospodin Bůh zástupův: Až do hroznu sbí
rati budou jako na vinici ostatky Israele [říkajícej: Obrať
ruku svou jako ten, kterýž víno sbírá k putně.'*

10. Komuž mluviti budu? a komu osvědčím, aby slyšel?
aj, neobřezané uši jejich, a nemohou slyšetí: aj, slovo Ho
spodinovo učiněno jest jim v potupu, a nepřijmou ho.

11. Protož plňý jsem prchlivosti Hospodinovy, ustávám,
zdržeti [ji v sobě: '* vylej ji na maličkého vně a na sbro
máždění mládencův spolu: uebo muž 8 ženou jat bude, starec
s tím, jenž jest plný dnův.

" Dle hebr.: proroci přednášeli křivé učení, kněží bo potvrzovali,
a lid tomu byl rád: cof pak učiníte v poslední čas svůj? Nejhorší sló
lidu, když sami vůdcové jeho bloudí a jej ovádějí!

KAPITOLA VL

3 t J. chystejte se v útěk! Dle hebr.: Syny Benjaminovými rozumějí
se obyvatelé města Jerusaléma, Ježto v podílu pokolení Benjaminova
leželo, anebo veškeren lid Judský, poněvadž Juda a Benjamin Jedno
království bylo.

2%t j. Tekua, městečko as čtyry hodiny cesty od Jerussléma na
Jih. — Betbaksrem mezi Jerusalémema Tekus.

5 £ j. na znamení, kam by jíní utíkat měli.
věží vinlčné naneste hranici“, t. j. k podpálení.

* Vojska k stádům, vojrody k pastýřům připodobňnje; ti oblehnou
bezpečné a rozkošné město.

* Slova jeou vojsk obléhajících.
©Války a posvátným! obřady, obětmi a p. se započinaly.
* t.j. určeno k navštívení, trestu Božímu, poněvadž jest plno bez

práví a nepravosti. (Viz 5, 28.)
9 £ Jj. pášíc Ji nenstále.
9 © J. stenání a rány utiskovaných neustále vstupují před tvář mou.
'©tj. „dej sl říci“ — „naprav, obrať sel“
" £ j. af mne nenutiš, abych opustil, a tě.
W£, j. nepřátelé povzbuzovati se budou: „Vpadal ještě jednou v zemi

Judskou, n odveď, co tam nalesneš:“ jako ee při sbírce vína říká:
„Sáhni Ještě jednou, zdali nenajdeš hroznu, aby přibylo do koše.“ Smysl:
Všecko bude nepřítelem odvedeno a pohubeno, bohatí 1 ebudí.

t nemohu déle úplné vidění pomstysnésti; pročež, Pane! vylej ji

Dle hebr. též: „Na
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12. A dostanou se domové jejich jiným, pole i ženy tak
též: nebo vztáhnu ruku svou na obyvatele této země, dí Ho- |Béw
spodin.

13. Neboť od nejmenšího až do největšího všickni hledí |
lakomství: a od proroka až do kněze všickni činí lest.

14. A hojí rány dcery lidu mého s hanbou,'“ říkajíce:
Pokoj, pokoj: a nebylo pokoje.

1ó. Zahanbeni jsou, protože ohavnost činili: ano nezahan
bili se zabanbením, a neuměli se zastyděti:'* protož padnou
mezí npadajícími; v čas navštívení svého padnou, praví Ho
spodin.

16. Toto praví Hospodin: Stůjte na cestách '“ a pohledte
a tažte se na stezky staré, která by byla cesta dobrá, a chodte
po uí: a naleznete občerstvení dušem svým. I řekli: Nebu
deme choditi. (Mts. 11, 29.)

17. I ustanovil jsem nad vámi strážné. Slyšte hlas trouby.
A řekli: Nebudeme poslouchati.

18. Protož slyšte, národové! a poznej, shromáždění, jak
veliké věci já učíním jim.

19. Slyš, země: Aj, já uvedu na líd tento zlé, ovoce my
šlení jeho: protože neslyšeli slov mých, a zákon můj za
vrhli. .

20. I co mi přinášíte kadidlo ze Sáby a třtinu '* libé vo
nící ze země daleké? Zápalové vaši nejsou příjemní, a oběti
vaše nelíbily se mi.

21. Protož toto praví Hospodin: Aj, já dám na lid tento
pády. a padnou v ních otcové i synové spolu, soused i bližní
zahynou.

22. Toto praví Hospodin: Aj, lid přichází z země půlnoční
a národ veliký povstane od končin země.

23. Střela a štít uchopí; ukrutný jest, a neslitaje se. Hlas
jeho jako moře zručeti bude: a na koně vsedají, připravení
jsouce jako muž k boji, proti tobě, dcero sionská.

24. Slyšell jsme pověst jeho, klesly ruce naše: soužení po
padlo nás, bolesti jako [ženu] ku porodu pracující.

25. Nevycházejte na pole a na cestě nechoďte: nebo meč
nepřítele, a hrůza vůkol.

26. Dcero lidu mého přepaš se žíní, a posyp se popelem:
smutek jednorozeného učíň sobě, kvílení hořké, nebo vnáhle
přijde zhoubce na nás. .

27.'9 Za zkusitele '? mocného dal jsem tě v lidu svém:
k zvíš, i zkusíš cesty jejich.

28. Všecka tato knížata uchylují se, a chodí lstivě; ** měď
8 železo,*! všickní porušení jsou.

" £ j. hunebně,nestydice se Hkati a £ d. Hebr.: „boji... levně...
Zdraví, zdravi! a nebylo zdraví.“ Brmysl:Pro zisk k libosti lidu kFivě
prorokují, co by jej měli kárati.

b Dle hebr.: Zahanbili se, že ohavnosť činili? ba nezahanbili, ne
zabaobilí, anl se neuměli zarditi.

'6 t j. pozastavte se a pobleďte, zdaliž jste na dobré cestě? Tak
pozoroj každý často cestu svou!

M Viz Inaláš 43, 24. a 1, 11. Opět důkaz, že slnžba zovnitřní nelíbí
se Bohu bez skutků dobrých.

'* Bůh k proroku mloví:

'9 t J slévačem k čištění koru, aby bleděl je napraviti.
79© J. všecka tato knížata odpadicí a pokrytel; nebo dle habr.:

„nejodpornější odporníci.“

W t j. a ne zlato a stříbro, jakýmž by býti měli, t. čistými a ne
porušenými. Jinak: ukrutnými vykonavateli nkratných příkazů pánů
svých. Z mědi a železa hotovily se kruté zbraně; oni tody Jsou krutou
zbraní k ntiskování chudých: jeden drubému v tom pomáhá, a jest
mu nástrojem.
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29. Zemdlel méch,"* v olní stráveno olovo,“* nadarmo pře
paloval slévač: neboť zlosti jejich nejsou stráveny.**

30. Stříbrem zavrženým nazovte je, nebot Hospodin za
vrhl je.

KAPITOLA VIL

Napominá lid čloiti dobře, a nedonfati posze v chrám Páně: brozí, Ze pro

uepravostí je zavrline, jako zavrhl Silo; že uaprospěje aní orodorání prorokovo

při modlosleZbě lidu; nýbrž jisté zahubení Je stihne.

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášoví od Hospodina,
řkoucí:

2. Stůj v bráně domu Hospodinova a kaž tam slovo toto,
arci: Slyšte slovo Hospodinovo, veškeren Judo, kteříž vchá
zíte dveřmi těmito. abyste se klanéli Hospodinu.

3. Toto praví Hospodin zástupův Bůh israelský: Dobré
učiňte cesty své, a snažností syé: a bydliti budu s vámi na
místě tomto.

4. Nechtějte doufati v slovích lživých,' říkajíce: Chrám
Hospodinův, chrám Hospodinův, chrám Hospodinův jest.

5. Nebo spravíte-li dobře cesty své a snažnosti své: učiní
te-li soud mezi mužem a blížním jeho:

6. nebudete-li příchozího, a airotka, a vdovy utiskovati,
ani krve nevinné vylévati na místě tomto, a nebudete-li za
bohy cizími choditi -ke zlému sobě samým:

7. bydliti budu s vámi na místě tomto, v zemi, kterouž
jsem dal orcům vašim, od věkův až na věky.

8. Aj, vy skládáte naději svou v řečech lživých, kteréž
neprospějí vám:

9. kradete, zabíjíte, cizoložíte, křivě přisaháte, obětujete
Bálům, a chodíte za bohy cizími, jichž neznáte ;

10. a přicházíte a stojíte přede mnou v domě tomto, v němž
vzývánojest jméno mé, a říkáte: Vysvobozeníbudeme, jakkoliv

jsme učinili všecky ohavnosti tyto.“
11. Zdaliž tedy peleší lotrovskou učiněn jest dům tento,

v němž vzýváno jest jméno mé před očima vašlma?* Já, já
jsem: já jsem to viděl, dí Hospodin.

12. Jděte na místo mé v Sílo, kdež přebývalo jméno mé
8 počátku, u vizte, co jsem učinil jemu pro zlost lidu svého
israelského.

13. A nyní, že jste učinilí všecky skutky tyto, df Hospo
din: a mlavil jsem k vám, ráno povatávaje, a mlavě,“ a ne
slyšeli jste: a volal jsem vás, a neodpověděli jste:

14. učiním domu tomuto, v němž vzýváno jest jméno mé,
a v němž vy máte doufání; a místu, kteréž jsem dal vám a
otcům vašim, jakož jsem učinil Sílo; (I. Král. 4)

2 Dle hebr.: „moeně dýmá měch.“
99 £ Jj. přidaná. Staří ještě neznalí užívati rtutí k prýtění; aby ne

čistoty ve stříbře přímišené s olovem so spojily, pradkým obněm so
lo.

% Smysl: Ničím, ani sebe většími tresty nedali se od nepravostí
ových odvrátit.

KAPITOLA VIL

' t Jj. v křivé domněnce, že chrám Páně vyvrácen býti nemůže, a
že pro něj I město bude zachováno.

" t j. Jen když se okůžeme opět v domě Hospodinově, za to již vy
svobození budeme, Jakkoliv jsme kradli a t d.

> t |. jako loupežníci skrývají so v peleších, aby ušli trestu, tak vy
utikáte se do domu mého.

* t j. od prvního rána přibodně a netavičně proroky a učitele.tí
posýlaje, jimiž Já sám k tobě mluvim. „Tak ráno nás badi Báh skrz
anjely strážné k dobrému.“ (Sv. Jarol.)
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15. i zavrhna vás od tváři své, jakož jsem zavrhl všecky
bratry vaše, všecko plémě Efraimovo.

16. Protož. ty,* nemodli se za lid tento, aniž vzdávej za
ně chvály a modlítby a neprotiv se mi;“ nebo nevyslyším tě.

17. Zdaliž nevidíš, co oni činí v městech judských, a po
ulicích jerusalémských?

18. Synové sbírají dříví, a otcové zaněcují oheň, a ženy
skropují bél,* aby dělali koláče královně nebe,* a obětovali
oběti mokré bohům cizím, a mne k hněvivosti popouzeli.

19. Zdali pak mne k hněvivosti popouzejí, praví Hospodin?
Zdali ne sami sebe k zahanbení obličeje svého (přivádějí)?

20. Pročež toto praví Pán Bůh: Aj, prchlivosť má a roz
hněvání mé slévá se na místo toto, na muže i na hovada,
a na dříví krajiny, i na úrody zémě, i zapálí se a nebude
uhašena.

21. Toto praví Hospodin zástupův, Bůb ipgraelský: Zápalnéobětísvépřidejtekzbitýmobětemsvýma jeztemaso(znich]:*
22. Nebo jsem nemluvil s otci vašimi, a nepřikázal jsem

jim, v ten den,. v kterémž jsem je vyvedl z země egrptské,
o slovu zápalných a-zbitých obětí.'*

23. Ale. fotoslovo: příkázal jsem jim, řka: Poslouchejte
hlasu mého a budu vám Bohem, a vy budete mně lidem:
a choďte po vší cestě; kterouž jsem přikázal vám, aby vám
dobře bylo.

24. A neposlechli,. aniž naklonili ucha svého: ale odešli
po vůlích“.(svých), a v převrácenósti srdce svého zlého: a
učinění jsou nazpět, a ne napřed''.

25. ode dne, v kterémž vyšli otcové jejich z země egypt
ské, až do tohoto dne. I poslal jsem k vám všecky služeb
níky své, prořoky přes den, povstávaje na úsvité a posýlaje:

2. a neposlechli mne, aniž naklonili ucha svého; ale za
tvrdili šíji svou, a- hůře činili, nežli otcové-jejich.

27. I mluviti bůdeš k nim všecka slova tato, a neposlechnou
tě“ a volati budeš jich, a neodpovědí tobě.

28. I díš. k ním: Tento jest národ, kterýž neposlechl hlasu
Hospodina Boha: svého, aniž příjal kázně: -víra zhynula, «
vyňata jest z úst jejich.

29. Ostřižvlasy své, a zavrz je, a vezmii před sebe upřímo
naříkání: '*. nébo zavrhl Hospodin, a opustil národ prchli
vosti své,

A. protože činili zlé synové judětí před očima. mýma, dí
Hospodin. Polóžili úrazy své '* v domě, v kterémž vzýváno
jest jméno. mé, aby .poskvrnili ho:

31. a vzdělali výsosti Tofeth, kteréž jest v -údolí synův
Ennom: aby zapalovali syny své a dcery své ohněm, čehož
jsem nepřikážal, aní pomrslil v ardci svém.'*

5 tj. jsou slova Pdbě k prorokovi.
S £.J. nezdržnj svoa za ně přímluvou tresty mojo. Vís z toho, co

modlitba spravedlivýchplatí u Boha; (tak I. Mojž.82, 10.)
* © J. tuk, sádlo.
s £. j. tak slála bohyně Astarta či Luna (měsíc). 

9 t.j. snězte sl všecky oběti své (zápalné se celá k úctě Hospodinově
apálily); nejsou mi milé, když nezachováte zdkona mého.

19£, j. určil jsom. ten způsob, jak mají občtovány býti, ostatek na
vůli a možnost! zvláštních tříd lidu zanechav; hlavní věcí jsou a zů
starou přikázání mů.

" £ Jj. obrátili se ke mně hřbetem a ne tváří, odstoupili ode mne,
opustili mne, a tím pokročilí zpět a oe ku předu; proto I nio so jim
nedařilo. Všeliký pokrok a prospěch záleží v zachování zákona Božího,
v přidržení ec jeho, všeliké jiné věcí jsou poubý nátěr a stín

* Dle hebr.: „povyš na místech vysokých naříkání,“ t. j. hlasitě
naříkej, ať daleko široko slyšetl Jest.

" £.j. modly; stalo sc za Manasosa, krále jadského. (IV. Král. 21, 1—7.)
t Údolí Tofet, nebo Hinnom jest na polední straně vůkol Jernea

léma; bývalo přentěšeně stromovím porostlé, ano ovlažováno bylo pra
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32. Protož aj dnové příjdou, dí Hospodin, a nebude se
více říkati Tofeth, a údolí synův Eunom: nýbrž údolí zabí
jení: a pochovávati badou v Tofeth, protože nebude místa.

33. I bude umričina lidu tohoto za pokrm ptákům nebe
ským, a zvířatům zemským a nebude, kdo by odehnal.

- 34, A učiním, aby přestal v městech judských, a v ulicích
jerusalémských hlas radosti, a hlas veselí, blas ženicha a hlas
nevěsty: nebo pustinou bude země.

KAPITOLA VIL
Předpovídá, že nepřítel | kosti pohřbených shanobí a roamece, Zo lid náramně
soužen a pak do zajetí odreden bude pro věsobecnou napravosí, a kvílí nad

ahoubou vlasti,

1. V ten čas.' dí Hospodin, vyházejí kosti králův judských,
i kosti knížat jejich, i kosti kněží, i kosti prorokův, i kosti
těch, kteříž jsou bydlili v Jerusalémě, z hrobův jejich ;*

2. a rozmec: je proti slunci a měsíci, i [proti] všemu vojsku
nebeskému, kteréž milovali, a kterýmž sloužili, a za kterýmiž
chodili, a kterýchž hledali, a kterýmž se klaněli: nebudou
sebrány, a nebudou pochovány: -za hnůj budou na svrchku
země.

3. A budou si voliti smrť, než život všickni, kteříž zůsta
nou z pokolení tohoto nešlechetného na všech místech, kteráž
zůstavena jsou“ do nichž vyvrhu je. praví Hospodin zástupův.

4. 1 díš k nim: Toto praví Hospodin: Zdali kdož padá,
nepovstane? a kdo se odvrátil, nenavrátí se?
- 5. Proč tedy odvrátil se lid tento v Jerusalémě odvrácením
urputným? Chytili se lži a nechtěli se navrátiti.'
- 6. Pozoroval jsem a poslouchal: nižádný, co dobrého jest,
nemluví, není žádného, kterýžby činil pokání z hříchu svého,
řka: Což jsem učinil ? Vsickni obrátili se k běbn svému, jako
kůň s prudkostí běže k bojí.*

7. Luňák na nebi zná čas avůj, brdlička, a vlašťovice, i čáp,
ostříhají času příchodu svého: lid pak můj nepoznal soudu
Hospodinova.“
. 8 Kterakž pravíte: Moudří jsme, Zákon Hospodinův s námi
jest!? V pravdě lež činilo lživé péro zákonníkův.*

menem Siloe a potokem Cedron. Proto tam za modloslužebných králův
vyvýšeny byly modly, zvlášť Molocha, jemuž se dítky za živa v oběť
palivaly. Co v 82. praví, stalo sb nejprve Josiášem, an místo to modlo
služebností zhanobené učinil opovrženým, posekav báje, spáliv modly
a naházov tam mrtvol, pohřbu nehodných; více pak za obležení králem
Nebuchodonosorem; nejvice ale vyvrácením města ekrze Římany a Tita.
Uzřev tento zpoustu mrtvol tam vyházených, lomil rukama a úpěl
k Bohu, zaklínaje se, že nkrutná hrůzy té původem není, nýbrž že to
patrná pomsta Boží. V Novém zákoně údolí to Gehcana sluje, a jest
obrazem brůzy a ohně pekelného. Podnes trvá zpousta místa toho.

KAPITOLA VIII.

* t.j. když so Jerusalém vyvráti a údolí Tofet naplní mrtvolami.
3 £ j. taková bude nkrutnosťt těch nepřátel, že anf mrtvých v hrobě

neušetří, nýbrž i na těch vyleji hněv svůj.
3 t.j. nezrušená nepřátely: 1 kteří v zemi zůstanou, i ktoří zajatí

budou, život přebldný budou míti.
* 4-5. Smysl: Byť kdo sebe hlouběji a sebe častěji v hřích upadl,

povstává přece obyčejně: ale lid tento zarpatilý proč se neobrací?
Cbybíti věc lidská, v chybě setrvatí dábelská!

5 t. j. každý běží náruživě ceston svou, nedaje se držoti ani zastz
víti, byť v jistou záhubu bylo.

st j. jest tody nesmysinější nad nerosumnou zvěř, věrnon přirozo
néma pudu svému.

* ©.J. vykládajíce zákon, zamičeli tresty na přestonpení jeho ulo
žené, aby si přízeň u lida, zvlášť u vznešených nekazili. nebo i dlo
hebr.: „opravdu ble! marně snažilo se péro, nadarmo plsati!“ t na
psatí zákon Páně, když jaj tak špatně znáte; myslite ai, že jej pří
takových hanebnostech zachováváte? Zákon Boží míti a zndti, nepro

" spěje tomu, kdo ho nezachováví.
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9. Zahaubení budou moudří, předěšeni budou a jati; nebo
slovo Hospodinovo zavrhli, a žádné moudrosti není v nich.

10. Protož dám ženy jejich cizozemcům, pole jejich dědicům:
neboť od nejmenšího až do největšího všickni lakomství ná
sledují: od proroka až do kněze všickni činí lež.

11. I uzdravovali rána dcery lidu mého k hanbě, říkajíce:
Pokoj, pokoj: ježto nebylo pokoje.

12. Zahanbení jsou. protože ohavnosí páchali; anobrž ne
zabanbili se zahanbením a neuměli se zastrděti: protož pad
nou mezi padajicími, včas navštívení svého padnou. praví
Hospodin.

13. Shromáždě shromáždím je, praví Hospodin:* nebude
ani hroznu na vinném kmenu, nebude ffkův na fíkovém stromu,
list sprchne: a co dal jsem jim, pomine.

14. Proč sedíme? Sejděte se, a vejděme do města brazeného,
a mlčme tam," protože Hospodin Bůh náš přivedl nás k mlčení,
a dal nám nápoj, vodu žluči: neboť jsme zhřešili Hospodinu.

15. Očekávali jsme pokoje, a nepřišlo nic dobrého; času
uléčení, a hle strach.

16. Od Dan'“ slyšáno jest říčení koňův jeho; od hlasu
řehtání bojovníkův jeho pohnula se všecka země: i přišli jsou
a sežrali zemi, | plnost její:'' město, i obyvatele jeho.

17. Neboť aj, já pošli vám hady králíky, [proti] nimž
není zaklínání:'* a štípati budou vás, praví Hospodiu.

18. Bolest má nad bolest, srdce mé truchlí ve mně? '*
19, Aj, hlas křiku dcery lida mého z země daleké: *“ zdaliž

není na Siona Hospodina, a není-liž na ném krále jeho? **—
Proč pak mne k bněvivosti popudili rytinami svými a mar
nostmi cizími?

20. Pomlinula žeň, dokonalo se léto, a my nejsme vysvo
bozeni.'“

21. Nad potřením dcery lidu mého potřín jsem a zarmoucen,
ustrnutí pojalo mne.'?

22. Což není pryskyřice v Galaad?'* a což není tam lékaře?
Proč tedy není zahojena rána dcery lidu mého? '*

KAPITOLA IX.

Prorok dále nařihůvad zábubou národa svého, která manhrosí pro nepravosti
Jeho. — Napomíná k žala Jako pohřebnímu, — a Ze se nesmí spolébatí anl

na moudrosf, anš na zije, aní na Lohatství, ani na miloeťvyvolenl svého.

1. Kdož dá hlavě mé vodu, a očím mým studnici slzí,' a
oplakávati budu dnem i nocí zbitých dcery lidu mého?

>. Jj. do rákotá k pobiti, a zůstavímměstoa zemijako strombez ovoce a bes li
5 t j. tiše se tahovejme před nepřátely.Jsou to slora Židův,jak

we budou vespolek poblzeti.
'©Hlabokou totiž Syrlí, a přes Liban oetli se v Palestině.
1 4 j. veškerou úrodu její.
'* L j. bazílišky jedovaté, smrtoposné (dle řeck.) t. j. velmí lstivě

a nebezpečné nepřátele pošln, kteřit 60 ničímě nedají ukrotiti. (L.Mojž.
49, 17.)

's Ta slova jsou opět prorokova, bědujícího nad zkázou vlastí.
'* (. j. ze zajetí v Babyloně.
'* £. j. že nám nespomáhá? Na to pak dí Bůb: —
46 € j. rok od roku na vysvobození čekáme, ale vše nadarmo!
" Slora opět prorokova: jakkoliv pro vína vlastí nsnával, přece

kvílil nad zkázou země a národa
'5 t j. krajina země židovské za Jordůnem s nejvýbornějším balea

mem 1 bojností lidí amělých rány jím bojití.
' Zajlsté proto, že se k jedinému pravému lékaři a spomocníku,

k Bohu, neutíkají. Duchovně tu rozumějí sv. Otcové balaamem mo
dlitbu, lékařem muže svatého, jenž by orodováním svým na Bohu
smilování lída vyžádal

KAPITOLA IX.

! Hebr.: Ó by hlava má byla voďon, a očí mů pramenem slzi' u
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2. Kdož mi dá na pouští hospodu pocestných, a opustím
lid svůj, a odejdu od nich?* Nebo všickní jsou cizoložníci,
shromážděm přestupníkův.

3. I natáhli jsou jazyk svůj jako lučiště ke lži a ne k pravdě:
zmocnili jsou se na zemi,* nebo ze zlého ve zlé vcházeli, a
mne nepoznávali, praví Hospodin.

4. Jedenkaždý střež se bližního svého, a v žádném bratru
svém neměj důvěry; neboť každý bratr podvodně podrazí a
každý přítel lstivě obejde:

Ď. a muž bratru svému posmívati se bude, a nebude mlu
viti pravdy; neboť naučili jazyk avůj mluviti lež; aby ne
právě činili, usilovali jsou.“

6. Obydlí tvé u prostřed Isti:
mne; praví Hospodin.

7. Pročež toto praví Hospodin zástupův: Aj, já přepustím
je, a zkusím: * nebo což jiného učiním pro takový způsob
dceři lidu mého?

8. Střela ranící jest jazyk jejich, mluvil lesť: ústy svými
pokojně s přítelem svým mluví, a tajně strojí mu úklady.

9. Zdaliž (jich) nenavštívím pro ty věci? praví Hospodin;
anebo zdali nad takovým národem nepomstí se duše má?

10. Nad horami pozdvihnu pláč a nářek, a nad krásnými
místy pouště kvílení: poněvadž spálena jsou, nebo není muže
přecházejícího: a neslyší hlasu vladaře:“ od ptáka nebeského
až do dobytka přestěhovali se, a odešli.“

11. I vydám Jerusalém v hromady písku, a v peleše dra
: a města judská vydám v zpuštění, tak že nebude oby

vatele.

12. Kdož jest muž moudrý, jenž by tomu porozaměl. a
k němuž by slovo úst Hospodlnových se stalo, aby oznámil
to, proč zahynula země, a vypálena jest jako poušť, tak že
není. kdo by procházel.

13. I řekl Hospodin: Protože opustili zákon můj, kterýž
jsem dal jim, a neslyšeli hlasu mého, a nechodili v něm:

14. nýbrž odešli za převráceností ardce svého. a za Báli:
čemuž se naučili od otcův svých.

15. Pročež toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský:
Aj, já nakrmím lid tento pelyůkem, a dám jím nápoj vodu
žluči.

16. A rozptýlím je mezi národy, jichžto neznali oni, ani
otcové jejich; a pošlu za ními meč. dokudž nebudou stráveni.

17. Toto praví Hospodin, zástupův, Bůb israelský: Ohléd
něte se a zavolejte [ženy] kvílící,“ ať přijdou: a k těm, kto
réž moudré jsou, pošlete, ať spěšně přijdou;

18. nechť si pospiší, a dají se nad námi v nářek: ať vy
vedou oči naše slzy, a víčka naše ať tekou vodami.*

19. Nebo hlas naříkání slyšán jest ze Siona: Jak jsme
pohubení a zahanbení náramně? neb jsme opustili zemní;
neb svržení jsou stanové naši.

20. Slyšte tedy, ženy! slovo Hospodinovo: a nechť přijmou

pro lesť odporují poznati

3 t. j. kýž jsem raději na poušti mezi divokou zvěří, nož o prostřed
takových ohavnosti!

5 £ j. dosdhli důstojnosti, avšak nikoliv hodnosti svou, nýbrž vřeli
kým podvodem a Úskokem

* ©.j. zůmyslně sepřiitjí drah druha, přítel přítele, bratr bratracklamati, podvésti, zkazí
* tj. Jako kov ohněm, tak já je zkusím strastmí všelikými.
* Dle hebr.: „hlasu stáda.*

1 Smysl: Všecko, i lidě 1 dobytek, odvedeno bude od nepřítele.
* © j. plačky, ktoréž se najímaly, aby hlasitě kvílely při pohřbu;

míní tedy takměř nastávající pohřeb národa svého; aní nedostačíte
Sami dosti oplakávati zhoubu vlasti své.

9 t Jj. aby nds, poněvadž jsme tak zatvrzelí, k pláči probudily.

W. -| 1II.—30
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uši vaše řeč úst jeho: a učte dcery své nářku, a jednakaždá
sousedku svou kvílení:

21. protože vstoupila smrť skrz okna naše, vešla do domů
našich vyhubít maličkých z venku, mládenců z ulic.!©

22. Mluv: Toto praví Hospodin: I padne umričina člověka
jako lejno po vší krajině, a jako seno za hřbetem sekáče,
a nebude, kdo by sbíral.

23. Toto praví Hospodin: Nechlub se moudrý v mondrostí
své, a nechlub se silný v síle své, a nechlub se bohatý v bo
batství svém:

24. ale v tom se chlub, kdož se chlubí, že ví a zná mne,
že já jsem Hospodin, kterýž činím milosrdenství, a soud,
1 spravedlnost na zemi: neboť ty věci líbí se mi, praví Ho
spodin.

25. Aj, dnové jdou, praví Hospodin: a navštívím každého,
kdo obřezanou má neobříz

z6. Egypt, i Judu, i Edom, i syny Ammonovy, i Moabské,
i všecky. kteříž ostřižené mají vlasy, bydlející na poušti: '*
nebo všíckní pohané mají neobřízku, veškeren pak dům
israelský jest neobřezaného srdce.'*

KAPITOLA X.

Vystříhá od moďlářství,— hrozí přimými tresty, — prosi Boha, aby je milo

stivě trestati rářil.

1. Slyšte slovo, kteréž mluvil k vám Hospodin, dome isra
elský.

2. Toto praví Hospodin: Podle cest národův, neučte se:
a znamení nebeských nebojte se, jichž se bojí pohané;

3. protože zákonové národův marní jsou;' neboť dřevo
z lesa podťalo dílo ruky řemeslníka sekerou.

4. Stříbrem a zlatem ozdobil je: hřebíky a kladivy spojil,
aby se nerozstoupilo.

5. Ku podobenství palmy vzdělány jsou“ a nepromlaví:
nošené zdvihány budou, poněvadž choditi nemohou. Protož
nebojte se jich, neboť aní zle nemohou činiti, ani dobře.

6. Neni podobného tobě, Hospodine! Veliký jsi ty, a ve
liké jméno tvé v síle.*

7. Kdož by se nebál tebe, ó králi národův? nebo tvá jest
čest: mezí všemi mudrci národův, a ve všech královstvích
jejich žádného není podobného tobě.

8. Spolu nemoudří, | blázní zkušení budou : učení marnosti
jejich dřevo jest.*

'* t. j. tak ukrutná bude zhouba, že nepřítel okny I v sebe pevnější
domy vstoupí a vše pobíje, lak že nebude na ulici anl dítka; neboť
ani těch v krutosti své neušetří.

1 £,j. každého obřezaného čí Žida, navzdor obřízky. Hebr : „navětí

vím obřezané spolu s neobřezanými.“" £ j. Arabské.
**£ J. všlckní jsou neobřezaní, a lerael, ač tělesné obřezaný, k ním

se počitá, poněvadž jest nezdrželivého, bezbošného srdce, a tedy tím
horší, a tím více trestu hoden.

KAPITOLA X.

* £ j. velíce, aby se etilo dřevo, podťaté v lese, a vytesané rakou
sochaře pomocí sekery.

9 © J. ty modly. Hebr.: Jsoa jako palma tvrdě, či atojí jako pal
mový strom nepobnutě, neoltelně 00 špalek. Za dávné doby nemívaly
sochy ani rukou anl nohou, byly Jen špalky s hlavou.

> © J. pro sílu a mocnosf tvou, jišto všecko působíti můžeš.

* t j. modloslužbou dokazují 1 mudrci | blázní pošetilosť svou, ma
jíce dřevo za boha.

( kate G TALNÍNUS„mDR

Jak toho právem zasinhuji.
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9. Stříbro zavinuté“ z Tarsis se přináší, a zlato z Ofaz:
dílo řemeslníka a ruky zlatníka: modrý postavec a šarlat
oděvem jejích; dilo řemeslníkův všecko to.

10. Ale Hospodin jest Bůh pravý; onť jest Bůh živý a král
věčný. Od rozhněvání jeho pohne se země: a nesnesou ná
rodové pohrůžky jeko.

11. Protož takto díte jim: Bohové, kteříž nebes a země
neučinili, ať zahynou ze země a z těch věcí, kteréž pod ne
bem jsou. i

12. (On jest ten), kterýž učinil zemi mocí svou, připravil
okršlek [světa) moudrostí svou, a opatrností svou roztábl
nebesa.

13. K hlasu svému dává množství vod na nebi, a pozdvi
huje mlhy od končin zemských: blýskání v déšť obrací, a
vyvádí vítr z pokladův svých.

14. Bláznivý učiněn jest všeliký člověk od umění“ zahan
ben jest všeliký řemeslník v rytině: nebo klamné jest, co
slil, a není ducha v nich.

15. Marné jsou, a dílo smíchu hodné: v čas navštívení
svého zahynou.

16. Nenít těm podobný díl Jakobův:" neboť on jest ten,
kterýž stvořil všecky věci: a Israel prut“ dědictví jeho: Ho
spodin zástupův jméno jeho.

17. Shromažď ze země zahanbení své ty, jenž bydlíš v oble
žení !“

18. Neboť toto praví Hospodin: Aj, já daleko zavrhu oby
vatele té země v chvíli tuto: a sužovati je budu tak, aby
byli nalezeni.'*

19. Běda mné pro potření mé; přezlá rána má. Já pak
pravím: Ovšem nemoc tato má jest, a poneau ji.'!

20. Stan můj popleněn jest, všecky provazy mé potrhány
jsou. synové moji vyšli ode mne, a není jich: není, kdo by
více roztáhl stan můj a vyzvedl kože mé.

21. Nebo bláznivě jednali pastýři, a Hospodina nehledali:
protož nesrozamělí, a všecko stádo jejich rozptýleno jeať.

22. Hlas hle přicházející slyšetí jest, a pohnutí veliké ze
země půlnoční: aby položil [nepřítel] města judská v pustinu
a v příbytek drakův.

23.'% Vím, Hospodine! že není (v moci) člověka cesta jeho:
aniž jest [v moci) muže, abychodil a řídil kroky své.

24. Potresci mne, Hospodine, ale v soudu,'* a ne v prchli
vostí své, abys snad neobrátil mne v nic.

5 L j. tažené a na plochy nebo kusy rozkované, jimž se modly dře
věné potshovaly.

* Dle hebr.: „jako zvíře jest člověk od umělostí (vadálen)“; £. Jj.
v poměru k Bohu jest člověk tak nenmělý, jako jest zvíře němé v po
měru k člověku.

* £ j. Hospodin, Báh pravý, jehož úcín považovati mají potomel
Jakobovi jakož úděl po otelch zděděný.

* t.j. částka: podíly polností měřivaly se praťtem, jako by řekl:
sábem.

9 4 J. shromažď modly své a viz, zdali ti pomobon; anebo: aboží
tvé, doero slonská, jížto nastává obležení. Smysl: V nebezpočenství
Poznáte ničemnou marnost své modloslužby.

16£ J.aby nikdo novyvázl; anebo: aby to ucítili; anebo: že je každý
pozná, 00 završeno Jest ode mne.

" 6, j. jižť není jiniče, než že tu nemoc, tu bídu snášeti mnsím,
nebof toho zasluhoji. Json slova dcery slonské, do zajetí odvedené. —
Jinak: „Jak medle ránu tu náramnou enesu?!“

" Slova obyvatelův Jorusalémských, brozících ae návalu nepřátel:
spomosiž nám, my nejsme s to!

1 £ J. milosrdně, ne dle zasloužení mého, sle bys mne zolčiti musil,
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25. Vylí hněv svůj'“ na národy, kteříž nepoznali tebe. a
na krajiny, kteréž jména tvého nevzývaly: neboť snědli Ja
koba, a sežrali jej, I etrávili jej a krásu jeho '* rozmetali.

KAPITOLA XL

Napominá lid k ostříhání smlouvy s Bobem učiněné, — hrozí pomstou Boží
rušitelám jejim, — a nařiká na úklady, Jež od Anathothských trpi.

1. Slovo, kteréž se stalo od Hospodina k Jeremiášovi
řkoncí:

2. Slyšte slova smlouvy této," a mlavte je mužům judským,
a obyvatelům jerusalémským :

3. a díš k nim: Toto praví Hospodin Bůh israelský: Zlo
řečený muž, kterýž by neposlechl slov smlon:y této,

4. kteronž jsem přikázal otcům vašim v den, v kterémž
jsem je vyvedl z země egyptské; z peci železné* řka: Slyšte
hlas můj a čiňte všecko, což přikazují vám, a budete mí za
Jid, a já budu vám za Boha:

5. abych vzbudil přísahu, kterouž jsem- se přisáhl otcům
vašim, že jim dám zemi tekoucí mlékem a strdí, jakož jest
to podnes. I odpověděl jsem a řekl: Staň se, Hospodine.

6. I řekl Hospodin ke mně: Oblašuj všecka slova tato po
městech judských, i na náměstích jerasalémských, řka: Slyšte
slova smlouvy této, a čiňte je;

7. neboť osvědluje osvědčoval jsem otcům vaším, v ten
den, kteréhož jsem je vyvedl ze země egyptské, až do dne
tohoto; ráno přivstávaje osvědčovaljsem, a říkal: Poslouchejte
hlasu mého!

8. ale neposlouchali, aniž naklonili ucha svého; ale odešli
jedenkaždý v převrácenosti srdce svého zlého; a uvedl jsem
na ně všecka slova smlouvy této," kterouž, aby činili, při
kázal jsem, a nečinili.

9. I řekl Hospodin ke mně: Nalezeno jest spiknutí mezi
muži judskými, a mezi obyvateli jerusalémskými “

10. Navrátilí se k pepravostem prvním otcův svých. kteříž
nechtěli poslouchati slov mých: i tito tely odešli za bohy «
cizími, aby sloužili jim: dům israelský a dům judský zrušili
snlouvu mou, kterouž jsem smluvil s otci jejich.

11. Protož toto praví Hospodin: Aj. já uvedu na ně zlé
věci, z nichž nebudou moci vyjíti: a volati budou ke mně
a nevyslyším jich.

12. I půjdou města judská, a obyvatelé jerusalémští a budou
volati k bohům, kterýmž obětují, ale nevysvobodí jich v čas
soužení jejich

18. Nebo podle počtu měst tvých byli bohové tvoji. Judo,
a podle počtu cest jerusalémských postavil jsi oltáře“ za
hanbení, oltáře k obětování Bálům.“

t £, J. dle úplného hučvu svého trescl národy.
“ £ j. dům, obydlí, hlavní město jeho.

KAPITOLA XL

"t j. ty, Jeremiáši a druzí psoroci, kněží a vůdoové lidu. Míní se,
že toto mluvil Jeremiáš k lidu, když se mn us rozkaz Josiášův
zákon Páně veřejně v chrámě četl. (IV. Král. 22, 3. II. Paralip. 84, 14.)

“ ©J. a ukrutné poroby, v kteréž jako v ohnivě peci dlonhý čas
trvali. (1. Mojž 18,97)

" t j. všecky hrozby, které jsou V. Mojž. 37. 28. 39. 82, vyplnil
jsem na ních.

* t j. tak u velikém počtu se mne strhli, jako by so byli vespolek
příssbou zavázali, že mne opusti, a k cízím bohům se obrátí. Naráží
snad na událosí, když lid po emrti Joaidše opět v modloslužbu klesl.

5 L j. kolík ulio v Jerusalémě, tolik nastavěli jste oltářův hanebným
modlám. ,

S © j. Bálovi i jiným.
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14. Drotož ty nemodli se za lid tento, aniž vzdávej za ně
chvály a modlitby; neboť nevyslyším jích v čas volání jejich
ke mně, v čas soužení jejich.

15. Co jest, že milý inůj“ v domě mém páchal nešlechet
nosti mnohé? Zdali maso posvátné odejme od tebe zlosti tvé,
v nichžto jsi se chlubil?*

16. Olivou hojnou, péknou, plodnou, krásnou nazval Ho
spodin jméno tvé:? k hlasu mluvení, veliký zůal se oheň
v ní, a spáleny jsou ratolesti její.“*

17. A Hospodin zástapův, kterýž tě byl štípil, mluvil zlé
proti tobě, pro zlosti domu israelského a domu judského,
kteréž si učinili k popouzení mue, obětujíce Bálům.

18. Ty pak, Hospodine! ukázal jsí mí, a poznal jsem: '*
tehdáž jsi mi ukázal snažnosti jejich.

19. A já jako beránek krotký, kterýž nesen bývá k zabití:
a nepoznal jsem, že jsou přemýšleli proti mně rady, říka
jíce: Vpusíme dřevo do chleba jeho '* a vyhladine jej ze
země živých, a jméno jeho nebuď připomínáno více.

20. Ty pak, Hospodine zástupův, kterýž soudíš spravedlivě,
a zkoušís ledví i srdce, nechať vidím pomštu tvou nad nimi: '$
uebo tobě jsem zjevil při avou.

21. Pročež toto praví Hospodin k mužům Anathoth, kteří
hledají duše tvé, a říkají: Neprorokuj ve jménu Hospodinovu,
ať neumřeš v rukou našich.

22. Protož toto praví Hospodin zástupův: Aj já navštívím
je: mlálenci zemrou mečem, synové jejich i dcery jejich
zemrou hladem.

23. A nebade ostatkův z nich: neboť uvedu zlé na muže

Anathoth: rok navštívení jejich.'“

KAPITOLA XIL.
Divi se dobrému zdaru besbošalkův, s dostávů na te odpověď od Boba; —

předpovídá opět houbu a pak obnovení obce Judské.

1. Spravedlivý zajisté jsi ty, Hospodine, budu-li se s tebou
hádati:* ale však spravedlivé věcí mlaviti budu k tobě: Proč

* Milý m rosuměj lid šídovský.
* © j. pouhé zovaltřní oběti bez pravého života polepšení nemohou

9 © j. Hospodin učlall tě (nazvati jménem jest učiniti) úrodnou a
ušlechtilou štěpuicí olivovou, hleděl tě, a očekával od tebe prárem
hojné úrody; nuže ale že Jsí sklamala naději jebo, tedy... Rozaměj
v podobenství olivově zahrady lid .

s £ j. jako obeň zahrada v zkázu nvádí, tak v zkázu tobe uvede
sloro Páné.

" £ J. co Já na příkaz tvůj hlásám lidu svému vůli tvou, onl o mě
bezživotí ukládají ; ty však, Hospodine, nedopustíš, abych zahynul, nýbrá
vystříháš mne vražedných úkladův jejich. .

'* tj. jedovatěbyliny; Jiní: „skažme dřevem život jehols
tajemně o kříži Páně rozumějice.

"2 18—20. © j. dáš ml ještě viděti a dočekati se potrestání jich. Dlo
obecného uznání sv. Otcův a církve sv. rozumějí se o Kristu Pánu.
Jeremiáš předobrazuje tuto osoba Ježíše Krista, kterýš doslovně jako
beránek, ani neotevra úst svých, na smrť veden byl, a na dřevě kříže
umřel.

'* t.j. uvedu na ně časetrestu. Kdyš byl Jerusalém po tři ta
od Chaldejských obléhán, trpělo blízké město Ansthoth všelikou bídu
vojny; v širším smyslu ale rozumí so to na tresty, jimiž Bůh celý
národ židovský navštívil, zvlášť vyvrácením Jernsaléma Římany a ros
ptýlením jich po celém světě: tak prorool čisy evými, ano vůbec ži
votom svým badouci věci předpovídali.

KAPITOLA XIL

' t. j. příliš, nejvýše spravedlivý, abych se odvážil a t. d. Omlouvá
svou pochybnou otázku. že jí nečiní ani z nedověry, ani z všetečnosti,
nýbrž k poučení i ovému i bližních srých.
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cesta bezbožníků se daří? dobře jest všem, kteříž přestupují
a nepravé činí?

2. Štípil jsi je, a kořen pustili; prospívají a nesou ovoce: *
blízko jsi ty ústům jejich, ale daleko jsi od ledví jejich.*

3. A ty, Hospodine, poznal jsi mne, viděl jsi mne, a zkusil
jsi srdce mého s tebou:* shromažď je jako stádo k zabití,
a posvěť jich ke dni zabití.“

4. Dokavade kvíliti bude země. a bylina všeliké krajiny
schnouti pro zlosť bydlících v ní? Stráven jest dobytek
i ptactvo, neboť řekli: Neuzříť posledních věcí našich.“.

č.? Jestliže jsi s pěšími běže ustal, kterak budeš moci sta
čiti 8 koňmi? Když pak v zemi pokoje bezpečen budeš, co
učiníš v pýše Jordánu? *“

6. Nebo i bratří tvoji, i dům otce tvého. sami též bojovati
budou proti tobě, a volati za tebou plným hlasem :* nevéř
jim, když by k tobě mluvili dobré věci.

7. Opustil jsem dům svůj, zanechal dědictví svého, a dal
milou duši svou !“ v ruku nepřátel jejích.

8. Učiněno jest mi dědictví mé jako lev v lese:'* vydalo
proti mně blas svůj, protož nenávidím ho.

9. Zdali pták strakatý dědictví moje mi? zdali pták veške
ren zbarvený? '* Pojďte, +hromažďte se všecka zvířata zemská,
pospěšte k žrádlu.**

10. Pastýři mnozí **zkazili vinici mou, pošlapali podíl můj:
obrátili částku mou žádoucí v poušť zpustlou.

11. Položí ji v rozmetání; a kvíliti bude nade mnou: '*
Zpuštěním zpuštěna jest všecka země: nebo žádného není,
kdo by rozvažoval srdcem.'“

12. Na všechny cesty pouště přišli jsou zhoubcové; neboť
meč Hospodinův zžíře [všecko] od kraje země až do kraje
jejího: není pokoje žádnému tělu.

13. Seli pšenici. a nažali trní: dědictví obdrželi, a nepro
spěje jím: zahanbení budete ovocem svým '" pro hněv prchli
vosti Hospodinovy.

14. Toto praví Hospodin proti všem sousedům mým nej

2 t j. dlouhý život i bubatství jím dáváš.
3 4 j. ačkoliv tě toliko ústy etl a nle srdcem.
* t. j. že jest a tebou, tebe se drší, tebe ctí.
* £ Jj. orčlž den pomsty nad nimi. Když spravedlivý Boha prosí

© potrestání bezbožníkův, není to alomyslností, an totiž toho Zádá ku
polopšení jejích, a k dokázání spravedlnosti Božské. (Bv. Aug.)

* © j. „nezastibne nás žádný trest po smrti; neboť nic tobo nedbáBůh.“Tak-minvi.bezbožnícinejenzaa věkuproroků,nýbržpovědy;
milosrdné ahoviívání Boží roubavě nedbalosti zovou.

* Mloví Bůb k Jeremiášovi: —
* t J. když kázání tvé málo prospělo sprostým rodákýůmtvým Ana

thothským [pěšímije zove),což prospěje u nádherných a hrdých Jernsa
lémských? (ty připodobňuje bujným konim); a když v tichém městečku
venkovském sotva jel bezpečen, co sl počneš n víru hlavního města,
boořlivém jako vlny Jordanské?

* Dlo hebr. též: „svolají proti tobě shromiždění“ lidu, aby tě za
hubili. (Sr. Mar. 6, 4)

'é t, j. národ, jejž jsem co vlastní život miloval, musím opustíti pro
Depravosti Jejich a vydatí je nepřátelům v pohubení. Tak i Kristus
kvílí nad zkázou -hříáénéhoJerussléma. (Mat. z3. 37.)

'" € J. jako Ivu řvonelmu se vyhýbá pocestný, tak I jd národu svému,
an utiskuje ohudých.

t 9, j. zdali mi dědictví mé, lid můj, může býti Ještě milýjako pták
pestrý? (páv, jejž si tehdáž « Tharsis přiváželi a velmi oblíbovali.)
Nikoli! pročež —

'3 Srov. Jer. 56, 9. s pozn.

' £ j. Chaldejští e vojském mnohýmjako se stády.
' že jsem ji opustil.
té £. j. kdo by slova má si bral k srdci, poslechl, a činili pokání.
" tj. následky skutků svých, až vás totiž naděje vaše sklamo, a

pomsta Boží zastihne. <
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Jako by byl opujen.
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horším,'“ kteříž se dotýkají dědictví, kteréž jsem rozdělil
lidu svému israelskému: Aj já vytrhnu je ze země jejich, a
dům Juda vytrhnu z prostředku jejich:

16. A když vytrhnu je, obrátím se, a smilují se nad nimi:
a přivedu je zase, muže k dědictví jeho, a muže do země
jeho.

'16. I bude: Jestliže se vyučíce naučí cestám lidu mého,
aby přisabali ve jménu mém: Živť jest Hospodin, jakož učili
lid můj přisahati skrze Bále, vzděláni budou n prostřed lidu
mého.'*

17. Pakli nebudou poslouchati, vyplením národ ten, vyple
vím a zabubím, praví Hospodin.

KAPITOLA XIII.

Podobenstvím o pasu předpovídá odvedení Hdu do zajeti z — všeobecné
potrestání; ——a napominá jej k polepšení.

1. Toto praví Hospodin ke mně: Jdi a zjednej si nábe
drník Iněný' a vložíš jej na bedra svá, a do vody nerne
seš ho.*

2. I zjednal jsem nábedrník podle slova Hospodinova, a
položil jsem ho okolo bedr svých.

3 I stala se řeč Hospodinova ke mně podruhé řkoucí:
4. Vezmi nábedrník, kterýž jsi zjednal, kterýž jest okolo

bedr tvých, a vstana jdi k Eufratu, a skrejjej tam v díře
skalné.

5. I odšel jsem a skryl jsem jej u Eufratu, jakž mi byl
přikázal Hospodin.

6. I stalo se po dnech mnohých, řekl Hospodin ke mně:
Vstaň, jdi k Eafratu: a vezmi odtud nábedrník, kterýž jsem
přikázal skrýti tam.

7. I odšel jsem k Eufratu. a kopal jsem, a vzal jsem ná
bedrník z místa, kdež jsem jej byl skryl: a hle shnilý byl
nábedrník, tak že k žádné potřebě nebyl příhodný.

8. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
9. Toto praví Hospodin: Tak učiním, že shnije pýcha jud

ská, a pýcha jerusalémská mnohá.
10. Lid tento pře«lý, kteříž nechtějí poslouchati alov mých.

a chodí v převrácenosti srdce svého: a odešli za bohy cizími,
aby sloužili jim a klaněli se jim: i budou jako nábedrník
tento, an ve k nižádné potřebě nehodí.

11. Nebo jakož se přidrží nábedrník bedr muže, tak jsem
byl připojil sobě všecken dům israelský, i všecken dům jud
ský, dí Hospodin: aby mi byli za lid a k jméno a k chvále
a k slávě: a neuposlechli.

12. Protož díš k nim řeč tuto: Takto praví Ruspodin Bůh
israelský: Všeliká láhvička naplněna bude vínem. I řeknou
tobě: Zdaliž nevíme, že všeliká láhvička naplněna bude vínem ?

"4 j. Amonským a Mosbekým; ti škodili Židům, kde a jak mohli.
(Sr. 49.)

© £ Jj. uvěři-li ve mne národové pobanští, a přijmou-li náboženství
lidn israelského, týchž s ním práv a blahoslavenství požívarí bandou;

" dochovně rozuměj o povolání národův v církev.
KAPITOLA XIII.

tt j. pás, jejž okolo beder na ponbém těle nosivali.
3 t. |. režný, nemočený, nevybilený si jej opášeš, aby tím 1) zna

menal, že jsem sí byl lid ioraelský vyvolil, a s sebou co nejůžeji spojil
(viz 11.), jakkoliv byl hrnbý, nevzdělaný, nečistý, a že jej i nyní pro
nepravosti Jeho, jichž smýti nechce, zavrhu; 2) aby se nezdálo, že ná
sledkem zmočení prvního zpukřel, a se skazil. — Někteří trvají, žo
co se tuto 1—7 vypravuje, sv. prorok skutečně tak vykonal a není,
proč bychom o tom pochybovali; jiní se domnívají, žo jest pouhé vi
dění a obraz

stj. rozuměj: hlava každého žilem a hořem tak dojata bude,

C
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13. A díš k nim: Toto praví Hospodin: Aj já naplním
všecky obyvatele země této, i krále, kteříž sedí z rodu Davi
dova na stolici jeho, i kněží, i proroky, i všecky obyvatele
jerusalémské, opllstvím: “

14. a rozptýlím je muže od bratra svého, i otce i syny
vesměs, dí Hospodin: neušetřím, aniž poshovím: aniž ee smi
loji, abych nerozptýlil jich.

15. Slyšte, a ušima pozorojte: nepozdvibujte se, nebo Ho
spodin mlavil jest.

16. Dejte Hospodinu Bohu svému slávu, prve než 6e setmí,
a prve než se obrazí nohy vaše o hory tmavé:* čekati bu
dete světla, a položí je v stín smrti, a v mrákotu.

17. Pakli toho neuposlechnete, v skrytě kvíliti bude duše
má nad pýchou: kvílíc kvíliti bude, a vydá oko mé slzu, že
zajato jest stádo Hospodinovo.

18. Rei králi a panovnici:“ Ponižte se, sedněte:" nebo
satoupí a hlavy vaší koruna slávy vaší.

19. Města polední zavřína budou, a nebude, kdo by otevřel:
odveden bude veškeren Juda, přestěhováním dokonalým.

20. Pozdvihněte očí svých, a vizte, kteříž přicházíte od
půlnoci:* kde jest stádo, kteréž dáno bylo tobě,* dobytek
slavný tvůj?

21. Co díš, když tě navštíví? Neboť ty jsi je naučila proti
sobě a vycvíčila jsi je na hlavu svou;'“ zdaliž nepopadnou
tebe bolesti, jsko ženu rodící?

22. Pakli díš v srdci svém: Proč přišly na mne tyto věci?
Pro množství nepravosti tvé odkryti jsou stydší údové tvoji,
poskvrnény jsou paty tvé.'!

99. Může-li změniti mouřenín kůži svou, anebo rys peře

stosť svou: i vy budete moci dobře činiti, když jate se na
učili zlému.'“

24. I rozseji je jako strnisko, kterýmž vítr zmítá na pouští.
25. Tenť los tvůj, a částka míry tvé ode mne, praví Ho

spodin, protože jsi se zapomněla nade mnou a doufala jsi
ve lži.

26. Protož i já obnpažímstehna tvá před očima tvýma, aby
se ukázala hanba tvá,

27. cizoložství tvá, a řehlání tvé, nešlechetnosť smilství
tvého : viděl jsem ohavnosti tvé na pahrbcích v poli.'* Běda
tobě, Jerusaléme: nebudeš očištěn po mně: až dokud ještě? '!

* t J. bnď zaslepeností ducha, kteráž činí člověka neschopna všeli
kého dobrého skotku; anebo hroznými nehodami, jež mysl tak skli
čaji, že si člověk neví rady, poticeje ee takměř. jako opojený. Toto
se shoduje s v. 16. Neobyčejnému přípodobační sami neroznměli.

5 t j. prve nežli vše přepadnon tmy: nežli by veliké bídy, a těž
kosti na vás přišly.

* © j. králové matce, poručnící, ana má poručenství nad králem ne
aletilým. Vyklddají pak to na Juachima či Jechoniáše, a matkn jeho
Nohestu, oba potom spolu do Babyhk-a v zajetí odvedené. (4. Král.
M. 8.)

" t j na zemi; mějte smutek. Známo, že staří v samutkn na zemí
sedávalí.

5 Anebo: vizte ty, kteřl přicházejí od půlnoci, t. j. Chaldejské.
9 t j. dcero Judská!
'* © j. ty Jsi je *emu zavolalu, s jim cestu k sobě ukázala. (4. Král

16, 7.) Rozumí se o králi Acharovi, jenž od Ckaldejských pomoci
žádal; anebo o Ezechiáši, který z pýchy poklady své okšzav Chaldej
ským povzbudil je, že přepadli jej. (Viz Isaláš 89)

'* Nejohavnější potupení a nejkrutější porubu tím značí. „Vlz 1 26.
a 2)

"L j. vy jste navyklosti tak zatvrdli ve zlém. že po lidska mluvě
aní se polepšítl nemůžete. :)Mat. 19, 28—26.) Znamenej, jak hrozná a
nebezpečná Jest bříšná navyklosť!

"2 9. J. i'po těto posvátné zemí.
'* ©.J. nebudeš čínítí pokání, abys se očistil? následní mne! jak

dloubo ještě v zatvrzelosti svě potrváš? Tak mocně Růh svědomím
volá hřHiníka!
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KAPITOLA XIV.
Liči náramnou suchotu a blad v zemi, s modlili se za lid. ——Bůh horlí nad

nepravosim! Išiprorohův, -— s prorok Ještě Jednou ahronšeně ea lid prosí.

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Jeremiášoví o ře
čech sucha.'

2. Kvílí země judeká, a brány její padly a zatemněny jsou
zemí a křik Jerusaléma [vzhůru) vystupuje.

3. Větší posýlají menší své pro vodu; přicházejí vážit, ne
nalézají vody, přinášejí zase nádoby své prázdné: zahanbeni
jsou“ a souženi, a přikrývají hlavy své.*

4. Nad zpuštěním země, že nepřišel déšť na zemi, zahan
beni jsou oráči, příkrývají hlavy své.“

5. Neboť i laň na poli rodí, a ostavuje (mladé své), protože
není trávy.

6. I divocí oslové stojí na skalách, hitejí vítr jako draci;*
umdlévají“ očí jich, protože není trávy.

7. Budou-li nepravosti naše svědčiti proti nám: Hospodine,
učiň [nám pomoci) pro jméno své, neboť mnohá jsou odvrá
cení naše, proti tobě jsme zhřešili.

8. Očekávání Israelovo, spasiteli jeho v čas soužení: proč
máš býti jako příchozí v zemi, a jako pocestný, jenž se uchy
loje k bydlení.*

9. Proč máš býti jako muž toulavý, jako silný, kterýž ne
může vysvoboditi? Ty pak mezi námi jsi, Hospodine, a jméno
tvé nad námi vzýváno jest, neopouštějž nás!

10.* Toto praví Hospodin lidu tomu, kterýž miloval hýbati
nohama svýma“ a neodpočinul, a Hospodinu se nelíbil: Nyní
připomene nepravosti jejich, a navštíví břícby jejich.

11. I řekl Hospodin ke mně: Nemodli se za lid tento
k dobrému.'*

12. Když se postiti budou, nevyslyším proseb jejich: a
budou-li oběétovatioběti zápalné a suché, nepříjmu jich: nebo
mečem, a hladem, a morem shladím je.

13. I řekl jsem: Ah, ah, ah, Pane Bože! Proroci říkají
jim: Nenzříte meče, a hladu nebude mezi vámi, ale pokoj
pravý dá vám (Bůh) na místě tomto.

14. I řekl Hospodin ke mně: Křivé prorokují prorocí ve
jménu mém; neposlal jsem jich, aniž jsem přikázal jim, aniž
jsem mluvil k nim: vidění lživé a hádání, a lest, a klamy
ardce svého prorokují vám.

15. Protož toto praví Hospodin o prorocích, kteříž proro
kují ve jménu mém. jichž jsem já neposlal, říkajíce: Meče
a bladu nebude v zemi této. Mečem a hladem zbynou ti
proroci.

KAPITOLA XIV.

* 4 j. týkajíc se věcí oncha.

3 £. j. nevědonce ai rady při vší vznešenosti své a bohatatví svém.
> t. j. hořem a sármutkem.
* © Jj. sklamápi ve své nadějí, vidouce, že všecka jejich práce marná

est.
3 4. j Jako hadí nataženým hrdlem lapeji po čerstvém povětří, nů

ramnon suchosťfa vyprahlosť trpice.

* omdlévají bladem a žizní: divoci oslové dlouho žízeň trpěti mohou.
* €. j. kterýž jde Ihostejné krajinou, nedbaje, leč kde by přenoco

val: tak ty nedbáš země ové.
s Odpovídá prorok jménem Hoapodinovým.

3 t. j. kterýž rád semo tamo běhival, pomoci hledaje u cízích bobňv
a národův, ale na Boha svého nepamatoval.

104. Jj.o milosť, smilování, abych ho ošetřil: nespamůže modlitba
tvá, když on se nepolepší.

> Áa—= IL.-31aE =
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16. A lidé, jimž prorokují, rozmetáni budou po cestách
jerusalémských pro hlad a meč, a nebude, kdo by je po
choval: oni I ženy jejich, synové i dcery jejich: i vyleji na
ně zlobu jejích.

17. I díš k nim slovo toto: Vyveďte očí mé slzu dnem
1 nocí, a nemlčte: nebo potřením velikým potřína jest panna,
dcera lidu mého, ranou přetěžkou náramně.

18. Vyjdu-li na pole, aj, zbití mečem: vejdu-li do města,
aj, zmoření hladem. Prorok také i kněz zašli do země, kteréž
neznalí.

19. Zdaliž zamítaje zavrhl jsi Judu? anebo zošklivila sobě
duše tvá Sion? Proč jsi tedy bil nás, tak že žádného není
zdraví? Čekali jsme pokoje, a není dobrého; a času uzdra
vení, a sj zbouření!

20. Poznali jsme, Hospodine, bezbožnosti naše i nepravosti
otcův našich, že jsme zhřešili proti tobě.

21. Nedávejž nás v potupu pro jméno své, aniž nám čiň
pobanění stolice slávy tvé:“* rozpomeň se, a neruš smlouvy
své 8 námi.

22. Jsou-li pak mezi rytinami pohanskými, kteříž by d3tíli ?
anebo mohou-li pak nebesa dáti přívaly?'* Nejsi-li pak ty
Hospodin Bůh náš, kteréhož jsme očekávali? Nebo ty jsi
učinil všecko to.

KAPITOLA XV.

Bůh brozi lidu, že žádsé přimluvy nepřijme, nýbrž Je čtyrmi ranami potrestá

morem, mečem, hladem, zajetím, — a téši proroka si opětně stýckajicího sa

alibením pomoci, bude-li si statně v hlásání slova Jeho počinati.

1. I řekl Hospodin ke mně: Byť stál Mojžíš i Samuel přede
mnou, nebude duše má k lidu tomuto: vyvrz je od tváři mé,
a nechť jdou.'

2. Pakli řeknou k tobě: Kam půjdeme? díš jim: Toto
praví Hospodin: Kdo k smrti, k smrti: a kdo k meči, k meči:
a kdo k hladu, k hlada: a kdo k zajetí, k zajetí.“

3. A navštívím je čtverým způsobem, dí Hospodin: Mečem
k zabití, a psy k roztrhání, a ptactvem nebeským i zvěří
zemskou k sežrání a k rozsápání:

4. a vydám je v horlivost? všem královstvím země pro
Manassesa, syna Ezechiášova, krále judského,“ pro všecko, co
jest učinil v Jerusalémě.

5. Neboť kdož se slituje nad tebou, Jerusaléme? anebo
kdo se zarmoutí pro tebe? anebo kdo půjde prosit za pokoj
tvůj?

6. Ty jsl opustil mne, dí Hospodin, odešel jsi zpět: i vrtá
hnu ruku svou na tebe, a zabím tě; ustal jsem prose.“

" tj. podoponoh aby chrám, stolec slávy tvé, potupen byl od národův pohanských

'* Dolož: ey oo nobě, když ty nechceš? Jaouťtoliko nástrojem všemocné raky tvé

. KAPITOLA XV.

" t j. zvěstuj, kaž jim, že ode mne zavržení jsou, a do zajetí od
vedeni budon.

%£ j. koho zastihne amrf morem, ať umře morem, kobo mečem, ať
mečema td.

3 € j. vydám je hněvu, vateklosti všech, že se strachem po všech
krajinách toulati budou.

* t J. kterýž sim provozoval modlářatví v Jerusalémě, a lid k něma
svedl. (4. Král 21, 10. 25, 96.)

5 £ j. napomínaje, a namlouvaje, prose tebe, abys činil pokání, ale
všecko na darmo.
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7. I rozpráším je věječkou v branách země;“ pobil jsem
a zkazil líd svůj," avšak od cest svých nenavrátili se.

8. Rozmnožily se mi vdovy jeho nad písek mořský: uvedl
jsem jim na matzu mládence“ zhoubce o poledni: poslal jsem
na města náhle strach.

9. Seslábla,* kteráž porodila sedm,'* umdlela duse její; za
padlo jí slunce, když ještě byl den:*' zahanbena jest a za
rděla se: a ostatní její** vydám pod meč před obličejem

nepřátel jejich, dí Hospodin.
10. Běda mi, matko má: proč jsi mne zrodila, muže sváru,

muže nesvornosti po vší zemi?'* Nepůjčil jsem, aniž kdo
mně půjčil na lichvu: '* všickni mi zlořeéí.

11. Praví Hospodin: Zajisté budou ostatkové tvoji k do
brému; zajisté vyjdu tobě vstříc v čas trápení a v Čas sou
žení proti uepříteli |

12. Zdaliž se spojí železo s železem od půlnocí a mědď.'*
13. Bohatství tvá [Judo] a poklady tvé dám v rozchvátání

darmo, pro hříchy tvé všeliké, a ve všech končinách tvých.
14. A přívedu nepřátely tvé ze země, kteréž neznáš: '6

nebo se rozpálil oheň v prchlivosti mé; nad vámí hořeti
bude.

15. Ty víš, Hospodine,'? rozpomeň se na inne, a navštěv
mne a ocbraň mna před těmi, kteříž mne pronásledují, ne
chtěj v trpělivosti své přijmouti mne:'“ věz, že jsem snášel
pro tebe potupu.

16. Nalezeny jsou řeči tvé,'? | snědl jsem je;*? a učíněno
jest mi slovo tvé v radost a veselí srdce mého: poněvadž
vzýváno jest jméno tvé nade mnou,*' Hospodine, Bože zá
stupův.

17. Neseděl jsem v radě hrajících,** a nehonosil jsem se
za příčinou ruky tvé:** sám jsem sedával, nebo pohrůžkou
naplnil jsi mne.**

18. Proč učiněna jest bolesť iná věčná, a rána má bez na

« £ j. branami přes hranice země: nebo mimo města, z bran měst,
* © Jj. z veliké části. Rozumi 10 kmenův království israelského ;

jiní na odvedení Nabuchodonosorem slyší: j. j.
9 t. J. na hlavní město, střed bojovné mládeže, rozuměj na Samaří,

již dávno od nepřátel dobytou Jiní to obracejí na Jorusalém, a na čas
budoucí rozumějí. Srov. v. 7. pozn.

> Říkávali staří o matce, když ji přibylo dítek, že se posllnila; když
pak pomřely, že aeelábla.

'0 £, J. tolik co mnoho.
"! $, J. sašla jí radosť a nastal amutek v mládí.
" ©j. dítky. Připodobňuje so tu Jerusalém k matce, kteráž mnoho

dítek měvší, do posledního všech pozbyla.
'* Naříká si prorok naprotivenství, která mu krajané jeho činí,

protože je na rozkaz Boží z nepravostí káral, a tresty Božími fim
hrozil.

» €.j. žádnémujsem neublížil a přece....
"WPřipodobňuje Židy pouhému železu, Chaldejské pak ocelí (šelezu

a mědí); tedy smysl: Slabší Jadsko neodolá násilí Chaldejských: to
bude onomu trestem za všecku jejich provinu, i sa to, že tebe tak
pronásledují. (89, 11. 40, 4.) Na tm pak dále Judsku přímo vyhrožuje:

16Dle hebr. Jinak: „odreda nepřátely tvé, t. Židy [k proroku mlaví]
„do země, kteréž neznáš“

'* 4, j. jak jsom utiskován od nepřátel; prorok k Bohu mluví; sv.
Oteovrévykládají, že tu Jeremiáš předpodobňuje Krista Půna.

" £. j. neměj trpělivosti s nepřátely mými a nedejž, abych ji umřel,
leč bychviděl potrestání Jich: sa to prosí, aby se objovíla spravedl
nost Boží.

" £. j. jakmile jsem zvěděl.
1 tj. žádostivě jsem každé slovo tvé přijal, a eplnil a hned bos

prodlení lidu oznámil, a nyní tak hle! mne za to pronásledují2 slují prorokem tvým.
» t j. posměvačů, kteříž ze alova tvého hříčku mají. (Žaim 1, 1.)
4 £ j. nepyšnil jsem se mocí, kterouž jsí mi dal.
% £ Jj. bázní před tebou; nebo: pro trpkó řečí, Jež jsem hlásal.

92
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děje nechtěla se zhojiti? učiněna jest mi jako lež vod ne
věrných.?*

19. Protož toto praví Hospodin: Obrátíš-li se,*“ obrátím
tě, a před tváří mou státi bndeš:** a oddělíš-li věc drahou
od chatrné, jako ústa má budeň:“* obrátit se oni k tobě, a
ty neobrátíš se k nim.**

20. I dám tě lidu tomuto za zeď měděnou, ailnou:** a

bojovati budou proti tobě a nepřemohou: nebo já jsem s te
bou, abych vysvobodíl tě, a vytrhl tě, dí Hospodin:

21. a vysvobodím tě z raky nejhorších a vytrhnu té z ruky
silných.

KAPITOLA XVI.

Zapovidá proroků pojmooti Ženy, pro sboubu a zármutek, jenž potkati mů ve
škerou zemi, — předpovídá, že nepřátelé v zemi vpadnou, — = že národové

k pravému Boba 60 obrátí.

1. I stalo se elovo Hoapodinovo ke mně řkouci:
2. Nepojmeš ženy, a nebudeš míti synův a dcer na místě

tomto.

3. Nebo toto praví Hospodin o synech i dcerách, kteříž se
rodí na mistě tomto, s o matkách jejich, kteréž zrodily je:
i o jich otcích, z jichžto kmene zplodili se v zemi této:

4. Smrtelnými nemocmí pomrou: nebudou oplakávání ani
pochování, za hnůj na svrchu země budou: a mečem-i hla
dem. pohubeni budou: a budou mrtvoly jejich za pokrm pta
ctvu nebeskému a zvířatůiu zemským.

5. Nebo toto praví Hospodin: Nevcházej do domu kvasu,'
oniž choď ku kvílení, aniž jich těš: neboť jsem odjal pokoj
svůj od lidu tohoto, milosrdenství i slitování, praví Hospodin.

6. I zemrou velící i malí v zemi této: nebudou pochováni,
aniž oplakáni, a nebudou se (pro ně) nařezávati, aniž st ly
siny na hlavě dělati.“

7. A nebudon lámati u nich kvflícímu chleba k potěšení
nad mrtvým:* a nedají jim nápoje, číše k potěšení“ nad
otcem i nad mateří jejich.

8. A do domu kvasu nevcházej, aby seděl a nimi, a jedl
a pil:

9. nebo toto praví Hoapodin zástupův, Bůh israelský: Aj
já odejmu od místa tohoto před očima vašima, a za dnů va
šich hlas radosti, a hlas veselí, hlas ženicha, a hlas ne
věsty.*

% £ |. naděje mi podobá se lZivé, nevěrná vodě, ana právě v čas

horka a žízně vysychá: tak ty jel mne opustil, když jsem nejvíce po
moel tvé potřeboval.

1*Kárá Báh proroka za jí poslední odvážlivé, nedůvěrnéslovo.* £. J. mým služebníkem badeš.

s © j. bndeš-li přísně dle ého zákona kárati hříchlidu mého, svěHm dále ústům tvým slovo av
» t.j. bnď staten, af ovl jo alova tvého, a ne ty dle vášní jejich

se Hdíš
2 £.J. já tí přispějí, a pomohu, a posliním té. a rysvobodím z rakou

1 sebe mocnějších protivníkův.

KAPITOLA XVI.

18 J. pohřebního (o Jakémž 5. Mojš. 26, 14.4 18.
1 e 3. Jiní, pověrečně a zapovězeným pohanským obyčejem, na zna

meni velikého zármutku (3. Mojž. 19, 28.); u mnohých národův al oby
čejně příbuzní ze smutku tváře vali.

* t. J. nebudou alaviti kvasy pohřební, jimiž trachlicich vyráželi, a
i.

2. Král. 8, 33. Tob.

* ©.J. nebudou míti vína, aby dali sarmouceným číši potěšení. Tím
bídu a nonsi značí. (Přísl. 31, 6.)

5 t j. všelíké voselí s písoěmi ovatebními kn poctě ženichově a ne
; značí se tím největší zpousta země a zármotek obyvatelův,

když nebnde ani mladého lidu k veselým ošatkům manželským.

:v JEZA

WE in
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10, A když oznámíš lidu tomu všecka slova tato, a řeknou
tobě: Proč mluvil jest Hospodin proti nám všecko zlé veliké
toto? která jest nepravosť naše? a který hřích náš, jímž jsme
zhřešili Hospodinu Bohu svému?

11. Díš k nim: Protože opustili mne otcové vaši, praví
Hospodin: a odešli za bohy cizími, a sloužili jim, a klaněli
se jim: a mne opostili, a zákona mého neostříhali.

12. Ale i vy hůře jste činili, nežli otcové vaši: neboť aj
jedenkaždý chodí po převrácenosti srdce svého zlého, aby
mne neslyšel.

13. A protož vyvrhu vás ze země této do země, o níž ne
víte vy, ani otcové vaši: a sloužiti budete tam bohům cizím
dnem 1 nocí, kteříž nedají vám odpočinutí.“

14. Protož aj. dnové přicházejí, dí Hospodin, a nebude se
říkati více: Živť jest Hospodin, kterýž vyvedl syny israelské
ze země egyptské,

15. ale: Živť jest Hospodin, kterýž vyvedl syny israelské
ze země půlnoční a ze všech zemí, do nichž vyvrhl jsem je:
a přivedu je zase do země jejich, kterouž jsem dal otcům
jejich."

16. Aj. já pošlu mnoho rybářův, praví Hospodin, a lovití
je budou: a potom pošlu jim lovců mnoho, a loviti budou
je ze všeliké hory, a ze všelikého pabrbku, a z jeskyň skal
ných.“

17. Nebo oči mé na všecky cesty jejich: nejsouť skryty od
tváři mé, a nebyla skryta nepravosť jejich před očima mýma.

18. I splatím [jim] nejprve dvojnásobně nepravosti, a hří
chy jejich: protože jsou zprznili zemi mou umrlinami! modl
svých, a ohavnostmi svými naplnili jsou dědictví mé.

19. Hospodine sílo iná, a mocnost má, a útočiště mé v den
soužení: k toběť přijdou národové od končin země, a řeknou:
Jistě lež drželi jsou otcovénaši, a marnost, kteráž jim ne
prospěla.

M. Zdali udělá sobé člověk bohy, a oni nejsou bohové? *
21. Protož aj, já ukáži jim té chvíle, ukáži jím ruku svou

a moc svou: a zvědí, že jméno mi Hospodin.

KAPITOLA XVII
Ličá hlubokou lidu v modlodažbě natvrzelost, — kárá naději v poshou pomoc
lidskou a — nespravedlnost lahomstvi, — prosi o pomoc proti aátiskům ne
přátelským; — a uapomíná ovětiti demsobotní, hrose pobrálkamí trestův Božích

pro sneuctivání jeho.

1. Hřích Judův napsán jest rafijí železnou, s hrotem dia
mantovým, vyrytý na šírokostí srdce jejich, a na rozích oltá
řův jejich: '

* Dle hebr.:
dále 14 a 16.)

7 Vykládá se | co podobenství budoucího vykoupení veškerého lid
stva a shromáždění v církov.

* © j. pošla nepřátele (roz. Chaldejské, Římany) a sloví je, jako
rybáři loví ryby, a seženou je ze všech skrýší jejích po celé zemi, jako
na lovu bonci shánějí zvěř lovolim. Jiní však rozumějí o navrácení se

národa rozptýleného ze zajetí a uvedení jeho u vlasť Badráem A Nebemlášem. -- Podobenstvím (viz 19.) so to vykládá na sv.
blabověsty, kteří duchovním emyslem loví a shánějí duše nověřtcich
v elrkev Kristovu. (Mat. 4, 19. Luk. 6, 10.)

* tj. jaký pošetilý nesmysl u člověka rozumného, když sim si
něco svolí aa boha, o čem pouhým rosamem nahlédnouti může, že to
bohem není! tak řeknou národové obrátivše ee k Bohu pravému.

KAPITOLA XVIL

' £ J. hřích národu jndského Jest neryhladitelný; byť se | všeliků
památka modloslužby jejich zničila, svědčí proti ním srdce jejich a
zHceniny obětnie, na nichž jména bobův nepravých 60 nalézají, tak že
synové jejich povždy se k obavnosti navracují. 1—4.kůrá modloslažbu.

„protože (n. dokavade) neudělím vám milosti.“ (Srov.

EVn € MDA ,8 dt 0
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2. když vzpomenuli jsou synové jejich na oltáře své, a na
báje své, a na dříví ratolestné na horách vysokých,

3. obětujíce na poli: aflu tvou,“ i všecky poklady tvé dám

v rozchvátání, výsostí tvé pro hříchy ve všech končináchtvých.
4. A ostaven) budeš sám z. dědictví svého, kteréž jsem dal

tobě: a podrobím tě .v službu nepřátelům tvým v zemi, kte
réž neznáš: neboť jei cheň zanítil v prchlivosti mé: až na
věky hořeti bude. 

5. Toto praví Hospodin: Zlořečený člověk, kterýž doufá

v člověka,* a klade tělo“ za rémě své, a od Hospodina od
stupuje srdce jeho.

6. Neboť bude jako vřes“ na ponětí, a neuzří, když by
přišlo dobré: a bydliti bude v suchotě na poušti, vzemi
slatinné a nebydlitelné.

7. Požehnaný muž, kterýž doufá v Hospodina,- a bude Ho
spodin doufání jeho.

8. I bude jako strom, kterýž sázen bývá podle vod, jenž
k vlbkosti pouští kořeny své: a nebude se báti. když přijde
vedro. A list jeho bude zelený, a v čas suchoty nebude se
starati, aniž kdy přestane nésti ovoce.

9. Zlé jest srdce všechněch,“ a nezpytatelné: kdož je pozná?

10. Já Hospodin, kterýž zpytoji srdce, a zkušuji ledví:
kterýž dávám jednomukaždému podle cesty jeho, a podle
ovoce nálezkův jeho.

11. Koroptva vychovala to, čehož nezplodila: [tak kdoj
učinil bohatství, a ne v soudu, v polovici dnův svých opustí
je, a v posledku svém nemoudrý bude.*

12. Trůne slávy výsosti od počátku, místo posvěcení na
šeho.

13. Očekávání Ieraelovo, Hospodine: všickni, kteříž tě opou
štějí, zahanbení budou: odstupující od tebe na zemi napsání
budou:“ neboť opustili pramen vod živých Hospodina.

14. Uzdrav mne, Hospodine, a uzdraven budn:* spasena
učiň mne, a spasen budu: nebo chvála má ty jal.

15. Aj oni mluvíke mně: Kde jest slovo Hospodinovo?
nechť přijde! '9

16. A já jsem se nezkormioutil, následuje tebe pastýře: „

*£ j. „0Judo!* dle hebr. těž: „0 boro má“ Rozuměj:„Sione,
dearo Síonaká!"

* © Jj. jen-na lidi a na jejich pomoc spoléhá, jako Joakim a Sedeciáš
Da pomoc Assyrakých a Egyptských.

* £ Jj. v smrtelného člověka síln svou, opnstě při tom Boha a ne
dbaje tomu k vůli zákonův Nejvyššího. Tím křivdí Bohu, jako by po
mmocinemohl, nebo nechtěl, anebo nevěděl.

* Jiní: „borovice“, j. „jaloveo“. Podobenství se vykládá přímo na
krále Joakima -(viz 9.): duchovně pak platí o člověku zbaveném mi
losti Boží.

. Seo horně mluvě míní zvlášťsrdce krále Joakima (viz 5) a tak1 dále —

, Vypravají o koroptvi [jiní ale mysli o jeřibkovi), ža cizi vejce
krade a vysedává; mláďata pak nepravon matku poznavše brzy opou
Bějí a k přirozeným druhům svým ze narracnjí. Tak jest | s nesprs
vedlivým Jměním;známo, jak jediné lakomství věkem se zmáhá, a
člověka pošetilým činí: pověstné bylo lakomství krále Joakima.

* t J. Jako věrní synové Boží zapsání jsou o trůnu Nejvyššího v no
besích v knize života, tak opouštějí Boha, v prachu země; lehkým
větrem rozmeto se památka jejich

> t. j. blavně od zármntku vnitřního, a následovně ( od všelikého
sevnitřního zlého.

'* £ j. nechť se stane, co Hospodin předpověděl: ronhavě vyzývají
na se trestající ruku Páně.

" Dle hebr.: „neubibul jsem býti pastýřem k rozkazu tvémn.“
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a dne člověka '" nežádal jsem, ty víš; co vyšlo ze rtů mých,
pravé bylo před obličejem tvým.

17. Nebuď mi ty k strachu, naději má ty v den trápení.
18. Nechť jsou zahanbeni, kteříž mi protivenství činí, a já

ať nejsen zahanben: nechť oni se bojí, a já af se nebojím:
uveď na ně den trápení, a dvojnásobným setřením '* setři je.

19. Toto praví Hospodin ke mně: Jdi a stůj v bráně sy
nův lidu, skrze kterouž vcházejí králové judětí, avycházejí "“
i ve všech.branách jerusalémských:

.20. a díš k nim: Slyšte slovo Hospodinovo, králové judětí,
a veškeren Judo, i všíckni obyvatelé jerusalémští, kteříž vchá
zíte skrze brány tyto.
1 21. Toto praví Hospodin: Ostříbejte duší svých,'* a ne

noste břemen v den sobotní, aniž vnášejte skrze brány jerusa
lémské:

22.'a nevynášejte břemen z domů svých v den sobotní a
žádného díla nedělejte: svěfte den sobotní, jakož jsem při
kázal otcům vašim.

23. A neposlechli, aniž naklonili ucha svého: ale zatvrdili

šíji svou, tak že neuposlechli mne, a nepřijali kázně.
24. I bude: Jestliže mne uposlechnete, dí Hospodin, abyste

nevnášeli břemen skrze brány města tohoto v den sobotní,
abyste nedělali v něm žádného díla:

20., vcházeti budou skrze brány města tohoto králové i kní
žata, sedící na stolici Davidově, a jezdící na vozích i na ko
ních, oni i knížata jejich, muži judští, a obyvatelé jerusa
lémští: a bude obýváno město to na věky.

26. I budou přicházeti z měst judských, a z okolí Jerusa
léma a ze země l'enjaminovy, a z rovin i z hor. i odpoledne,
nesouce zápal a oběť [k zabití) i posvátnou oběť (suchou)
i kadidlo, a vnesou oběť do domu Hospodinova. 

27. Pakli neuposlechnete mne, abyste světili den sobotní,
a nenosili a nevnášeli břemen skrze brány jerusalémské v den
sobotní: zapálím oheň v branách jeho, a zžíře domy jerusa
lémské, a neuhasne.

©KAPITOLA XVID.

Podobenstvim bručíře uči prorok, že človek docela na Bohu závisí, ——Ze Bůh
kajicím smilostivbude, ——nekajici že potrestá. — Stýská sl na úklady, které

tma Židé strojili, — a prosí Boba, aby Je 12 to trestal.

1. Slovo. kteréž se stalo k Jeremiášovi od Hospodina řkoucí:
2. Vataň, a nejdi do domu hrnčířova a tam uslyšíš slova má.

3. I sešel jsem do domu hrněířova, a aj on dělal dílo nakruhu.
4. I rozpadla se nádoba, kterouž on dělal z hlíny rukama

svýma: a obrátiv ce udělal z ní nádobu jinou, jakož se líbilo
před očima jeho učiniti.

5. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:
6. Zdaliž jako hrnčíř tento nebudu moci učiniti vám, dome

israelský, dí Hospodin? Aj jako blína v rmce hrnčířově, tak
vy v ruce mé, dome israelský!*

'3 t. j. nežádalJsem' neštěatí jejich,. ey: předpověděnísvých,pro sebe, nýbrž k chvále tvé. (Brov. 13, 15. 1
"s £ J. opět a opět potři je, necbovdechoa ranemi! zkaz je; or.

leaiáš 61, 7.
te £, j. v nejhlavnější bráně, kdežto se nejhločněji lid, vznešení

i eprosti, sbromažďovali k veřejnému jednání.
18$ j. pro spásu duší svých, životův svých. Den k posvěcení člo

věka zasvěcený svatě avětiti vejí.
KAPITOLA XVIIL

' £ j. Jako hrněit může z truple blioy učiniti nádobu špatnou, a tu
roztřištiti, a opět přetvořiti v nádobu krásnou; tak Í já mohu vde

. o M nn!pásuhá —
ad L No P
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7. V náhle mluvití buda proti národu a proti království,
že je vykořením a zkazím, a vyhubím.

8. Učiní-li pokání národ ten ze zlého svého, kteréž jsem
mluvil proti němu: učiním 1já pokání nad zlým, kteréž jsem
myslil, učiniti jemu.*

9. A rychle mluviti budu o národu a o království, že je
vzdělám a vštípím.

10. Učiní-li zlé před očíma mýma, a neuposlechne-li hlasu
mého: i já litovati budu dobrého, kteréž jsem prohlásil, že
učiním jemu.

11. Protož nyní rci mužům judským a obyvatelům jerusa
lémským, řka: Toto praví Hospodin: Aj já strojím proti vám
zlé, a myslím proti vám myšlení: navrat se jedenkaždý od
cesty své zlé, a spravte cesty své | snažnosti své.

12. Kteřížto řekli: Zoufali jsme;“ za myšlénkami tedy svými
půjdeme, a jedenkaždý převrácenost srdce svého zlého činiti
budeme. .

13. Protož toto praví Hospodin: Tažte se národův: Kdož
slyšel takové hrozné věci, kterýchž příliš se dopustila panna
israelská ?

14. Zdaliž zhyne ze skály polím sníh libánský?*“ anebo
mohou-li ee vyvážiti vody prýštící se studené a teknté?

15. Poněvadž zapomněl na mne lid můj, nadarmo obětujíce
a urážejíce se na svých cestách, na stezkách věku, aby cho
dili po nich (jako) na cestě neprotřené:*

16. aby byla země jejich v zpuštění a v slpéní věčné:
každy. kdož by šel akrze ni, užasne ae, a kývati bude hlavou
svou.

17. Jako vítr žhoucí rozptýlím je před nepřítelem: hřbet
a ne tvář ukáži jim v den záhuby jejích.

18.9 I řekli: Pojďte a myslme proti Jeremiášovi myšlení;
neboť nezbyne zákon od kněze, ani rada od moudrého. ani
řeč od proroka:* pojďte a bíme jej jazykem.“ a nedbejme na
všecky řeči jeho.

19. Pozoruj mne, Hospodine, a slyš hlas protivníkův mých.
20. Zdaliž odplaceno bývá za dobré zlým, že jsou kopalí

jámu duši mé? Rozpomeňůse, že jsem stál před obličejem
tvým, abych mlavil za ně dobré, a odvrátil rozhněvání tvé
od nich.

21.* Protož vydej syny jejich v hlad a uveď je v ruce
meče: nechať jsou ženy jejich bezdětny, a vdovy: a muži
jejich ať jsou zbiti emrtí: mládenci jejich prokláni buďtež
mečem v boji.

zkaziti, nebo opět vás na mílosťpřijati a posvětiti, avšak nčiníte-li
pokání. To povzbnď nás svědomitě se zachovati dle Filip. 2, 12.

4 £. j. učíní-Ji pokůní nad hříchy svými pro trest, Jemu zvěstovaný
nebo seslaný, odejmu ten trest, a blažena jej opět nčinim: tak svo
bodné vůli naší zanechává, blaha nebo trestu ziskati.

> £. J. ztratili jeme všecku naději, že by možno bylo, abychom re
polepšili, a Bůh nám odpustil: pročež: — (Srov. ls. 57, 10. a svrcho
2, 28)

* t J se skaly libanské aníb, kterýž se rozponští a teče na pole;
bude-liž někdy Liban bez sněbu. a ten-li přestane rozponětěti se a
avlažovatí pole? Smysl: zdalíž ocházelo kdy národu Judskému dobra
milosti mé? a přece toho nlo nedbá a nevděčně mne opouští.

> t J. opustili mne vzdor hojných dobrodiní jim prokázaných; obě
toji warnosti (modlám: a v urážku si berun důvnověké zákony mé, a
nehylují se na cesty nové, nejisté, závadné.

* 18-29. Úklady protivníkův proti Jeremlášoví béře církev sv. podo
benstvim prorockým o Kristu, a čte v avatý týden.

* © Jj. byť I tento Jeremiáš zahynul, máme jiné kněze | proroky,
kteři nám lepších věcí předpovídají neš ou.

* £ j. křivon žalobu složme proti něma.
* Že toto — 28. neodporuje v. 20., víz 19, 3. poznamenání. Lze to

též | vysvětliti co proroctví prosebním způsobem vyjádřené: „Vydáš
syny Jejích v hlad, a uvedeš na ně meč“ a d.
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22. Budiž slyšán křík z domův jejich: nebo přivedeš na
ně lotra v náhle: protože vykopali jámu, aby popadli mne,
a osidla skryli nobám mým.

23. Ale ty, Hospodine víš všelikou radu jejich proti mně
na smrť: nesmilujž se nad nepravostí jejich, a htích jejich
před tváří tvou nebuď shlezen; nechť padají před obličejem
tvým, v čas prchlivostí své k zlému užívej jich.

KAPITOLA XIX.

K rozkeza Bošimu vyobrazuje prorok roabítim lábva brněené před staršími
Hdo a kněžími zkázu města Jereseléma na potrestání modloelušby lidu.

1. Toto praví Hospodin: Jdi a vezmi láhvičkau hrnčíře hli
něnou od starších lídu, a od starších kněží.*

2. A vyjdi do údolí syna Ennom, kteréž jest vedle vchodu
brány hrněířské:“ a hlásati budeš tam slova, kteráž já mlu
viti budu tobě,

3. a díš: Slyšte slovo Hospodinovo, králové judští* a oby
vatelé jerusalémští: toto praví Hospodin zástupův, Bůh israel
ský: Aj já uvedu trápení na místo toto, tak že každému, kdo
je uslyší, zníti bude v uších jeho:“

4. protože opustili mne, a cizí učinili místo toto: a oběto
vali na něm bohům cizím, jichž neznali“ oni, ani otcové je
jich, ani králové jadští: a naplnili místo toto krví nevin
ných.“

5. A vzdělali výsosti Bálům, aby pálili syny své ohněm
v zápalnou oběť Bálům: čehož jsem nepřikázal, aniž jsem
o tom mluvil, ani to nevstoupílo na srdce mé.

G. Protož aj dnové jdou. dí Hospodin: a nebude alouti více
místo toto Tofeth, a Údolí syna Ennom, ale Údolí zabíjení.

7. A zruším radu Judy a Jerusaléma na místě tomto: a
podvrátím je mečem před obličejem nepřátel jejich, a rukou
těch, kteříž hledají duše jejich: a dám mrtvoly jejich za
pokrm ptactvu nebeskému, a zvířatům zemským.

8. A položím město to v užasnutí a sípění: každý, kdo
půjde skrze ně, užasne se, a sfpěti bude nad véelikou ra
nou jeho.

9. A krmiti je budu masem synův jejich, a masem dcer
jejich:? a jedenkaždý maro přítele svého jísti bude v oble
žení, a v úzkosti, v niž sevrou je nepřátelé jejich a ti, kteřiž
hledají duše jejich.

10. 1 zetřeš láhvici před očíma mužův, kteříž půjdou
s tebou.

11. A díš k nim: Toto praví Hospodin zástupův: Tak
zetru lid tento, a město toto, jako zetřína bývá nádoba hrn
čířská, kteráž nemůže více opravena býti: a v Tofeth po
chování budou, protože nebude jiného místa k pohřbení.

12. Tak učiním místu tomuto, dí Hospodin, a obyvatelům
jeho: a učiním město toto jako Tofeth.“

KAPITOLA XIX.

! Dle hebr.: „a některé ze starších lidu a kněží.“ t j. za svědky,
aby neměli výmluvy. (Viz 10.)

2 (©.Jj. ležela na východní straně Jernsaléma k hoře Olivetské, proto
1 východní slnla.

3 © J. králi e královnou a rodinou | veškerým dvorem.
* £ Jj. jako náblým rázem bromovým.
3 £ J. od nichž žádné nikdy pomoci nezakusili.
* £ j. dítek, kteréž obětovali Bálovi.
* Dopustím na ně hlad tak niramný, že vlastol své dítky jísti bu

dou. (4. Král G, 2.)
9 ©.j. městem hrůzy a pobiti všeobecného, jako bylo údolí Tofet.

Stalo se u vyvrácení Titem.

I1—32ea
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13. A budou domové jerusalémští, a domové králů judských

nečistí jako místo Tofeth: všickní domové, na jejichž střechách
obětovali všemu vojsku nebeskému, a obětovali oběti mokré
bohům cizím.

14. Přišel pak Jeremiáš z Tofeth, kamž jej byl poslal Ho
epodin, aby prorokoval tam, a stál v síni domu Hospodinova
a řekl ke všemu lidu:

15. Toto praví Bůh zástupův, Bůh israelský: Aj já uvedu
na město toto, a na všecka města jeho všecko zlé, kteréž
jsem mluvil protí němu; neboť zatvrdili šíji svou, aby ne
uposlechli řečí mých.

KAPITOLA XX.

Prorok od Fassura, správce stráže chrámové, ranami a vazbou stihán jsa —
věšti jemu trest Boši; ——stýská sl Bohu na strasti své, až | — narozeni

svému alořeči.

Zhoucí, a zavřený v kostech mých: i zemdlel jsem, snésti
nemoha.

10. Neboť jsem alyšel hanění mnohých, a strach vůkol:
Stíhejte, a stíhejme ho: ode všech mužův, kteříž byli pokojní
mojí, a ostříhající boku mého:“ zda by kterak byl podveden,
a zmocnili bychom se ho, a pomstili se nad ním.

11. Ale Hospodin jest se mnou jako bojovník silný: protož
kteří mne stíhají, padnou, a zemdlejí: zahanbení budou ná
ramně, neboť nesrozuměli potupě věčné, kteráž nikdy nebude
shlazena.*

12. A ty, Hospodine zástapův, zkoumateli spravedlivého,
©jenž vidíš ledví i srdce: '* nechť uzřím, prosím, pomstu tvou

nad nimi: neboť tobě zjevil jsem při svou.
13. Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina: '' že vysvobodil

duši chudého '* z rukou zlostníkův.

14.'5 Zlořečený den, v němžto zplozen jšem: den, v němžto
porodila mne matka má, nebuď poželnán.

15. Zlořečený muž, kterýž zvéstoval otci mému, řka: Na
rodilo se ti dítě pachole: a jako radostí obveselil jej.

16. Buď člověk ten jako jsou města, kteráž podvrátil Ho
spodin, a neželel toho:'“ at slyší křik z jitra, a naříkání
v čas polední.'*

17. Kterýž mne nezabil '“ [hned] od života, aby mi byla
matka má hrobem, a život její počelím věčným.

18. Proč jsem z života vyšel, abych viděl prácí a bolest,
a aby strávení byli v potupě duové moji?

1. I slyšel Fassur, syn Emmerův, kněz, kterýž ustanoven
byl knížetem * v domě Hospodinově, Jeremiúše, prorokujícího
řečí tyto.

2. I zbil Fassur Jeremiáše proroka a vsadil jej do klády,*
kteráž byla v bráně Benjamínově hořejší, v domě Hospodinově.

3. A když na zejtří se rozednilo, vyvedl Fassur Jeremiáše
z klády. I řekl k němu Jeremiáš: Ne Wassur nazval jest Ho
spodin jméno tvé, ale Strach se všech stran.*

4. Nebo toto praví Hospodin: Aj já vydám tě v strach,
tebe i všecky přátely tvé: a padnou mečem nepřátel svých,
a očí tvé to uzří: a veškeren lid judský vydám v ruku krále
babylonského: a odvede je do Babylona, a mečem je pobije.

5. A vydám všeliké zboží města tohoto, a všecku práci
jeho, i všecky drahé věci, i všecky poklady králů jadských
dám v ruku nepřátel jejich: a oni rozchvátají je, a poberou
a odvezou do Babylona.

6. Ty pak, Fassure, a všickni obyvatelé domu tvého, pů
jdete do zajetí: a do Babylona přijdeš, a tam umřeš. i tam
pochován budeš, ty i všickni přátelé tvoji, jimž jsi proro
koval lež.“

7. Svedl jsi mne, Hospodine. a sveden jsem:* ailnější jsi
byl, nežli já, a přemohl jsi mne: učiněn jsem v posměch
celý den, všickni se mi posmívají.

8. Neboťjiž dávno mluvím, a ohlašují nepravost, a zpuštění
vyvolávám: a učiněna jest mí řeč Hospodinova k pohanění a
ku posměcha celý den

9. I řekl jsem: Nevzpomenu naň, ani mluviti budu více
"ve jménu jeho.“ I učiněno jest" v srdci mém jako oheň

KAPITOLA XXL

Král Sedeciáš, jes obležen od Babylonských, táže se Jeremiáše, co uložil Bůh

© městu. ——Prorok předpovídá truchlivé skonání města.

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi od Hospodina, když
poslal k němu král Sedeciáš Fassura, syna Melchiášova," a
Sofoniáše, syna Maasiášova, kněze, řka:

2. Otaž se za nás Hospodina; neboť Nabuchodonosor, král
babylonský. bojaje proti nám: zdali by snad učinil Hospodin
s námi podle všech divných skutkův avých, odtáhl by od nás.

3. I řekl Jeremiáš k nim: Takto povězte Sedeciášoví :
4. Toto praví Hospodin, Bůh jsraelský: Aj já obrátím ná

* t. j. kteří pokojně 00 přátelé a pomocníci mi po boku stáli; j.
„ty nyní obkličují mne.“

* nedbali trestu věčného, kterýž jsem k příkazu Božímu předpovídal
jim. Viz 23, 40.

te t, j. znáš nejtajnější hontí myslí lidských, nenechav jich bez tre
sta, ač so dobrými býti zdají.

1 Vida v duchu spásu svou, vyzývá k obválení Boha
'* £. j. mne sklíčeného.
» 14—18. Naříků prorok z křehkosti lidské nad strasti a bídou ši

vota svého jako Job. 8, 1.; noboť 1 spravedliví přemožení bývají bo
lest tak, až I trpělivosti pozbývají, a příčinu strasti svých novínným
přičítají. To však netrvá dlouho, nebť se brzy zpamatají a tím větší
pak důvěrou Bohu se odevzdávají. Smysl tobo buď: „Jsemf já v pravdě
člověk bídný a k neštěstí takměř narozen, až bych raději si přál, abych
se byl nenarodil“

té t.j. Sodomu a Gomoru, t. kéž bych byl tak zabynul, prve než mé
narození ohldsil.

tb £ Jj. bodiž ustavičně hrůzou a strachem stíhán, tak jako ji ne
štěstím stíhán jsem.

'6 t j. Bůb, jsa jediný Pánem tívotů našich od prvního jich oka
mžení.

KAPITOLA XX.

*t. j. představený stráže chrámové, jemnž náleželo lapiti A po
trestati, kdokoliv se nějak proti svatosti obrámu Božího prohřešil.
(Mat. 26, 47. Luk. 22, 4.)

* tj. bylf nástroj záležející z dron na sebe přiléhajících klad,
z nichž dolejší v podlaze upevněna byla, hořejší však nazvednoutl se
dala; mezi oběma byly otvory menší větší pro nohy, ruce, někdy
1 blava uvězpěného, který tak ukrutně sovřen jsa aní se hnonti ne
mohl.

> Fašur jest tolik co „blaho vůkol“; změna pak jména znamená
směnu povahy a štěstí: Smyel: „Posud jsi mužem osvíceným a bfast
ným, ale budeš brsy bídným až etrach.“

4 t J. řka: „že Bůh nemůže trestati zemi tuto, a ostaviti bez kněž
stva a proroků." Viz 18, 18.

5 tj. „přemluvil jsi mne a já se přemlovíti dal:“ stýská ei dlo
citu lidského, ne duchem Páně prorok pro utrpení své, naráže snad
na 1, 8. Slíbil jei mi ochranu svou, a hle, co trpím!

%t j. vida, že ničehož neprospívám, umínil jsem si, nekázati více;
tn však děsí mne bázeň trestu Božího.

9 5 £. pocítil jsem bázeň před trestem tvým jako oheň. (Srov. I. Kor., 16.)

KAPITOLA XXL

! Byl to snad jiný Faasur, než o ktorémž v předešlé kapitole řeč
Jost. Jiní však se domnívají, že byl tentýž, který v kap. 20. zmíněn
Jest, a že se jen onde jmennje děd, tuto pak otec jeho.
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stroje válečné,“ kteréž jsou v rukou vašich, a jimiž vy bojujete
proti králi babylonskému. a Chaldejským, kteří jsou vás ob
lehli vůkol zdí: a shromáždím je u prostřed města tohoto.*

5. I bojovati budu já proti vám rukou vztuženou, a rame
nem silným a v prchlivosti a v rozhněvání, a v hněvu velikém.

6. A odeřím obyvatele města tohoto: lidé i hovada morem
velikým pomrou.

7. A potom, dí Hospodin, dám Sedeciáše, krále judského,
a služebníky jeho, 1 lid jeho, i kteříž pozůstali v městě tomto
po mora, a po meči, a po hladu, v raku Nabuchodonosora,
krále babylonského, a vraku nepřátel jejich, a v ruku hle
dajících bezživotí jejich, a zbije je ostrostí meče, a nedá sebou
pohnoutí, aniž jich ušetří, aniž se smilnje.

8. A klida tomato díš: Toto praví Hospodin: Aj já dávám
před vámi cestu života i cestu emrti.

9. Kdo bydlití bude v městě tomto, umře mečem, a hladem,
a morem: ale kdož vyjde a uteče k Chaldejským, kteříž ob
lehli vás, živ bude, a bude mu duše jeho jako kořisť.

10. Neboť postavil jsem tvář svou proti městu tomuto
k zlému, a ne k dobrému, dí Hoepodin: v raku krále baby
lonského vydáno bude, a vypálí je ohněm.

11. A domu krále judského (rci]: Slyšte slovo Hospodinovo,
12. dome Davidův, toto praví Hospodin: Suďte ráno“ soud,

a vychvacujte utištěného násilím z ruky násilníkovy, aby snad
nevyšlo jako oheň rozhnévání mé, a rozpálilo se, a nebyl by,
kdo by uhasil, pro zlosť snažností vašich.

13. Aj já na tebe,* bydlitelkyně údolí tvrdého a polního,
praví Hospodin; kteříž říkáte: Kdo udeří nás? anebo kdo
vejde do domů naších?

14. A navštívím vás podle ovoce snažností vaších, dí Hospo
din; a zapálím oheň v lege jeho," a zžíře všecko vůkol něho.

KAPITOLA XXIL

K rozkazu Božímujde prorok do paláce brálovakého, a napominá krále a dvoře
nísy jeho spravedlivými býti k obudým, sele Ze s celou zemí trestu Božímu ne
ujdou; — předpovidá příští nehody BSellomaa Joakíma a Jochoaláše, králův

Jadakých.

1. Toto praví Hospodin: Sstup do domu krále jadského a
mluviti budeš tam slovo toto,

2. a rci: Slyš slovo Hospodinovo, králi judský, kterýž se
díš na stolici Davidově: ty i služebníci tvojí, i lid tvůj,
kteříž vcházíte skrze brány tyto.

3. Toto praví Hospodin: Čiňte soud a spravedlnosť, a vy
svobozujte utištěného násilím z raky násilníkovy : a příchozího,
a sírotka, a vdovy nezarmucujte, aniž utiskujte neprávě: a
krve nevinné nevylévejte na místě tomto.

4. Nebo budete-li činíce činiti slovo toto, vcházeti budou
skrze brány domu tohoto králové z pokolení Davidova se
dící na trůnu jeho, a vsedajíce na vozy i na koně, oni i slu
žebníci, i lid jejich.

5. Jestliže pak neuposlechnete slov těchto: skrze sebe sa
mého přisáhl jsem, dí Hospodin, že v pustinu budeobrácen
dům tento.

3 ©J. vaší zbraň, kterouž so nepříteli ubrániti snažíte, obrátím na vás.
9 £ j. vpadnou nepřátelé v město vaše, a vaší zbraní vás pobijí.
* t Jj. „dokud střízlivi, neopojení jste“; nebo: „rychle, neprodleně,

pllně“; síc neučiníte-li tak, vejde.3 ©J. dolož: „přijdu, sáhna“, potrestám tě. A tím smysleta čti, kdy
koliv opět nalezneš.

* £ j. obyvatelé Jerusaléma, ležícího na výšinách skalných obklo
pených údolím šírokým a úrodným, kteřiž spoléháte na pevnou tuto
polohu města.

* © J. v domích, hustě vedle sebe s:ojicích, Jako stromoví lesní.
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6. Nebo toto praví Hospodin o domu krále judského: Galaad

(isi] ty mné, hlava libanská:" jistě že tě položím v postínu,
v mésta nebydlitelná :

7. a posvětím* na tobe zabíjejícího muže, i zbroj jeho:*
a zpodtínají výborné cedry tvé,“ a uvrhou do ohně.

8. A půjdou národové mnozí přes město toto, a řekne jeden
každý bližnímu svému: Proč tak učinil Hospodin městu to
muto velikému?

9. A odpovědí: Protože opustili smlouvu Hospodina Boha
svého, a klaněli se bohům cizím, a sloužili jim.

10. Neplačtež mrtvého,“ aniž kvělte nad ním pláčem ; plačte

toho, kterýž odchází,“ nebí se nenavrátí více, aniž uzří zeměnarození svého.

11. Nebo toto praví Hospodin k Sellamovi, synu Josiášovu,*
králi judskému, kterýž kraloval místo Josiáše, otce svého,
jenž odešel z místa tohoto: Nenavrátí se více sem:

12. ale v místě tom, do kteréhož jsem jej převedl, tamt
umře, a země této nenzří více.

13. Běda [tomu], kdož staví dům svůj v nespravedlnosti,*
a večeřadla svá ne v soudu: přítele svého utiskne darmo, a
mzdy jeho nenavrátí jemu.

14. Kterýž tká: Vystavím ai dům široký, a večeřadla pro
stranná: kterýž rozšiřuje si okna, a délá stropy cedrové, a
maluje červenou barvou.

15. Zdali proto kralovati budeš, že se přirovnáváš cedru?“
Otec tvůj zdaliž nejedl a nepil: a činil sond a spravedlnost
tehdáž, když dobře bylo jemu? '*

16. Soudil při chudého a nuzného k dobrému jeho: zdaliž
ne proto, že znal mne, dí Hospodin?

17. Ale oči tvé a srdce tvé hledí jen k lakomství a k prolití
krve nevinné a k nátisku, a k běhu po skutku zlém.

18 Pročež toto praví Hospodin k Joakimovi, synu Josiášovu,
králi judskému: Nebudou ho kvíliti: Běda, bratře, a: Běda,
sestro, a nebudou mu provolávati: Běda, pane, a: Běda,
slavný!'!

19. Pobřbem osličím pohřben bude,'“ sbnilý, a vyvržený
za brány jerusalémské.'*

KAPITOLA XXIL

* t J. jako Galasd hlavním bylo městem v Zajordání, tak jsi ty
hlavou Předjordání, a to vanešenou, 00 hory Libanské; ale hleď, ať
nejsi v brzce do zajetí odvedena Jako Galaadští.

3 t. j. povolám a svým plnomocenstvím pošlu.
3 t j. krále Nabuchodonosora s vojskem jeho.
* t j. | nádherné stavby, | vznešené muže tvé.

5t j. králeJosláše,ktarý jiš 8 byl odNechaa,králeegypt
ského. (4 Král 28, 29. 2. Paral. 85, 20—26t j. do Egypta. t. krůle Joachsza, kterýš v krátkém čase, po třech

zdech kralování svého, zajat jest do Egypta. (4. Král. 29, 29 —31.)
7 ©J. Joachas, čtvrtý syn Joslášův (via 1. Par, 8, 15), kraloval po

smrti otcově tři měelce toliko, byl od krále Egyptského přemožen a
do zajoti odveden, kdežto i akonal.

* £ j. s útiskem Jiných, z nadbytku nespravedlivě nabytého: míní
tim Joaklma; ton náramně utlačoval obyvatele země, aby zaplatil Farao
noví, a aby sí nákladný a nádherný palic vystavěl.

9 ©j. doufáš snad, fe upevníš království nádberou svou, bytaje
v domich cedrových?

té £, j. zdaliž dobře a jak náleží královsky se neměl? Avšak při
tom na své povinnosti nikolí nezapomínal, konaje soud a spravedlnost,
a tak dobře bylo jemu.

" t.j. ani příbuzní, ani lid nad ním kvíleti nebudou.
" t. j. tělo jeho bude pohozeno, jako se to stává s tělem opovrše

něho zvířete.
Židovský historik Josef Flavius vypravuje, že Joskím pro zruše

nou přísahu od Nabuchodonosora v Jerusalémě zabít, a za bránu měst
skou vyhozen byl.
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20.'* Vystup na Liban, a kříč: a na (hoře) Básan vydej .
blas svůj, a volej k pomijejícímu, neboť potříní jsou všickni
milovníci tvoji.'*

21. Mluvil jsem k tobě v hojnosti tvé, a řekla jsi: Nebudu
slyšeti; tak jest cesta tvá od mladosti tvé, že jsi neslyšela
hlasu mého.

22. Všecky pastýře tvé spáse vítr,'“ a milovníci tvoji do
zajetí půjdou: a tehdáž zahanbena budeš, a zastydíš se pro
všelikou zlost svou.

23. Ty, jenž sedíš na Libanu, a hnízdíš na cedřích," jak
budeš úpěti, až na tebe přijdou bolesti, jako bolesti ženy
ku porodu pracující?

24. Živť jsem já, dí Hospodin: že byt byl Jechoniáš, syn
Joakima, krále judského, prstenem na ruce mé pravé,'“ i od
tud strbnu jej.

25. A vydám tě v ruku těch, kteříž bledají duše tvé, a
v ruku těch, jejichž obličeje ty se strachuješ, a v ruku Na
buchodonosora, krále babylonského, a v ruku Chaldejských.

26. A pošlu tebe i matku tvou, kteráž tě porodila, do země
cizí, v níž jste se nezrodili, a tam zemřete:

27. a do země, k níž oní pozdvihují duše své,'*“ aby se
navrátili tam, nenavrátí se.

28. Zdaliž [jako] nádoba hliněná a roziříštěná jest muž
tento Jechoniáš? Zdali jest nádoba beze vší rozkoše? Proč
zavržení jsou, on i plémě jeho, a vyvržení do země, kteréž
neznali?

29. Země, země, země, slyš řeč Hospodinovu.
30. Toto praví Hospodin: Napiš muže tohoto neplodného,“*

maže, jemuž za dnův jeho šťastně se nepovede: neboť nebude
z semene jeho muž, kterýž by seděl na stolici Davidové, a
moc měl dále nad Judou.

KAPITOLA XXIII.

Hroaí Bůh nedbalým pastýřům, kteří svěřené stádo své bobí; oHbuje poslati

pastýře věrnějšího, zaslibeného Mosjáše; — kárá Išíproroby a — lid, Zo za

břímě si berounslovo jeho.

1. Běda pastýřům, kteříž hubí a rozsápávají stádo pastvy
mé, dí Hospodin.

2. Protož toto praví Hospodin, Báh israelský, k pastýřům,
kteříž pasou lid můj: Vy jste rozptýlili stádo mé, a vyvrhli
jste je," a nenavětívili jste jich:“ aj já navštívím nad vámi
zlosť nálezkův vašich, dí Hospodin.*

“ Mlaví Bůh k dceři Slonské, k Jornsalému o nehodách nejblíže
příštích; t. j. „na vše strany ee ohlídej a o pomoc ucházej, nenalezneš

přítele“; mini zvlášť Egyptské, kteři od Chaldejských právě poraženi
byli. (4. Král. 24, 7.)

'* t.j. Egyptáti, na které jei spoléhala.
'S (, j. moo nepřátelská je zachvátí, a po cízích zemích netoliko roz

ptýli, ale I pohubí, krále i kněse.
"© Jj. slavná dcero Slonská! — Míní krále a vznešené obyvatelo

Jerusalémeké, bytující v domích cedrových (v. 14, 15.): cedroví pak
na Libanu rostlo; smysl: „jenž sí nádherně počínáš.“

"E t J. byťmi byl sebe milejší, s sebe tužeji se mnouspojen. (Pla.L

'.., i do vlasti, po níž tak snažně touží, nenavrátí se více: marně
bodou očekávati milosti.

"* © J. oslřelého; mělť sice dítek Jechonláš, alo odumřely mu, ne
dosáhlo vlády. Sedeciáš, poslední král judeký, byl njcem jeho.

KAPITOLA XXIIL

* t.j. svou nedbalostí vinní jste, že lid zpustl a proto pak do za
jeti vržen byl.

3 £ Jj. nedbali jste o ně.
> © J. přijde čas, kdežto vás potrostám za nepravosti vaše.
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3.' A já shroméždím ostatky stáda svého ze všech zemí,
" kamě vyvrhu je: a obrátím je k jejich polím: a růsti budou

a rozmnoží 8e.

4. A vzbudím nad nimi pastýře a pásti je budou: nebudou
se děsiti více, ani strachovati; a žádný nebude hledán z počtu,*
dí Hospodin.

5. Aj dnové jdou, dí Hospodin: a vzbudím Davidovi kmen
spravedlivý:“ a kralovati bude král a moudrý bude: a ko
natí bude soud a spravedlnost na zemí.*

6. Za dnů těch spasen bude Juda a Israel bydliti bude
doufanlívě: a toto jest jméno, kterýmž ho nazývatí budou:
Hospodin“ spravedlivý náš.

7. Protož aj dnové jdou, dí Hospodin, a nebudou říkati
více: Živt jest Hospodin, kterýž vyvedl syny israelské ze
země egyptské!

8. nýbrž: Živť jest Hospodin, kterýž vyvedl a přivedl símě
domu iaraelského ze země půlnoční, í ze všech zemí, kamž
jsem je byl vyvrhl: a bydliti budou v zemi své.*

9. K prorokům: Potříno jest srdce mé v utrobách mých,
zatřásly se všecky kosti mé: učiněn jsem jako muž opilý,

a jeko člověk přemožený vínem pro Hospodina, a pro svatá
slova jeho.'©

10. Neboť cizoložníky '" naplněna jest země, nebo nad zlo
řečením '* kvílila země, vyschly rolí pouště: učiněn jest běh
jejich zlý, a síla jejich nepravá.'*

11. Neboť prorok | kněz poskvinění jsou: a v domu svém
nalezl jsem zlé jejich,'“ dí Hospodin.

12. Protož cesta jejich bude jako plzkosť ve tmách: nebo
postrčeni budou a padnou na ni: přivedu zajisté na ně zlé

ke“ rok navštíveníjejich, dí Hospodin.13. A v prorocích samařských viděl jsem pošetilost: pro
S rokonali skrze Bále a oklamávalí líd můj iaraelský.

14. A v prorocích jerusalémských viděl jsem podobu cizo
ložících,'* a cestu lží: a poailovali rukou nejhorších,'“ aby
se neobrátil nižádný od zlosti své: učinění jsou mí všickni
jako Sodoma, a obyvatelé jeho jako Gomorrha.

15. Pročež toto praví Hospodin zástupův k prorokům: Aj
já nakrmím je pelyňkem, a napojím je žlučí: neboť od pro
rokův jerusalémských vyšla poskvrna na všecku zemi.

« Přímo rozuměj o návratu lidu judského ze zajetí babylonského
vedením Zorobabele a Ezdráše, dále pak o shromáždění Jeho v církvi
Kristově pastýři pravými, apoštoly, pod hlavním pastýřem svým,
o němž v. č.

5 £ j. žádného nebude nebezpečí, aby te nějaká ovečka ztratila;
neboť i pastýři budon bedliví, i ovce věrně se držeti budou pastýřův
svých.

* t.j. pravý, šlechetný, vzácný; míní Mesláše.
* Od pokárání zlých pastýlů zrakem zalétá k „zaslíbenému pastýři

duší našich, Kristin, a udává tří hlavní částky epasitelného působení
Jjebo: panování královo, mondrosťf učitelovn, spravedlnost soudcovu.
(ls. 48, 18. 61. 6.)

s V hebrejském nejsvětější jméno zřejmé stoji, které se nedává leč
Bohu pravému, čímž prorok poukazuje, Ze zaslíbený Mezsláš jest
pravý Bůh.

9 7—5. t j. navrácení vaše ze zajetí babylonského a mnobem více
ještě sbromáždění všech národů v jedno církev uznáno bude za
sračný čin všemoboucnosti mó, jako vyvedení vaše z poroby egyptské.

1 £. j, pro slávu Hospodinovu, jejž onl zneucžirají, nedbajíce zákona
Jebo, aby Jej lid plnil.

" £ Jj. modloslužebniky, kteří Boha pravého eo chotě evého opustili.
" ©j. a neúrodov
" £ j. neužívají i k dobrému a k spravedlnosti, nebo: „zatvrdili

se v nepravosti.“
" £, j. všecken lid chvátá po zlém, hledá moc a důstojnosť nespra

vedinostml i v domě mém.
15£. J. podobnou nepravosf jako u Samarekých, Israelských.
* £. j. potvrzovali lid ve slóm.

LOSOLSE
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16. Toto praví Hospcdin zástupův: Neposlouchejtež slov
prorokův, kteříž prorokují vám, a klamou vás: vidění srdce
svého mluví, ne z úst Hospodinových.

17. Říkají tém. kteříž se roubají mně: Mluvil jest Hospo- (
din: Pokoj bude vám: a všelikému, kdož chodí v převráce
nosti srdce svého, řekli jsou: Nepřijde( na vás zlé.

18. Neboť kdož jest byl v radě Hospodinově, a viděl, a aly
šel řeč jeho? Kdo znamenal slovo jeho, a slyšel?'"

19. Aj vichr rozhněvání Hospodinova vyjde, a bouře prudká
na hlavu bezbožných přijde.

20. Nevrátí se prchlivosť Hospodinova, dokudž neučiní, a
dokudž nevykoná úmysly srdce svého, v nejposlednějších dnech
porozumíte radě jeho.

21. Neposýlal jsem prorokův, a oni běbali: nemluvil jsem
k nim, a oni prorokovali.

22. Kdyby byli stáli v radě mé, a známá činili slova má
Jidu mému, zajisté odvrátil bych je byl od cesty jich zlé,
a od nejhorších myšlení jich.

23. Zdaliž jsem já Bůh [jen] z blízka, dí Hospodin, a ne
Bůh i z daleka? '*

24. Zdaž se ukryje muž v skrýších: a já ho neuzřím, dí
Hospodin? Zdaliž nebe i země já nenaplňuji,. dí Hospodin?

25. Slyčel jsem, co jsou mluvili proroci, prokukujíce ve
jménu mém lež a říkajíce: Zdálo mi se, zdálo mi se ve snách.

26. Až dokavad jest to v srdci prorokův předpovídajících
lež, a prorokujících svedení srdce svého?

27. Kteříž chtějí učiniti, aby zapomenul lid můj jména
mého pro jejich sny, kteréž vypravuje jedenkaždý bližnímu
svému: jaku se zapomněli otcové jejich na jméno mé pro
Bále.

28. Prorok, kterýž má sen, vypravuj een:'* ale kterýž
má řeč mou, mluv řeč mou právě: Co jest plevám do pšenice,
dí Hospodin.

29. Zdaliž nejeou slova má jako oheň, praví Hospodin, a
jako kladivo roztříšťující skálu?

30. Protož aj já k prorokům,““ dí Hospodin, kteříž ukrádají
slova má jedenkaždý od bližního svého.“*

81. Aj já k prorokům, dí Hospodin, kteříž berou ** jazyky
své a říkají: Praví Hospodin.

82. Aj já k prorokům, kteříž spy mají o lži, dí Hospodin,
kteříž jsou je vypravovali, a svedli lid můj lží svou, a divy
svými:** ježto jsem já jich neposlal, aniž jim rozkázal, kteříž
nic neprospělí lidu tomuto, dí Hospodin.

33. Protož bude-li se tázati tebe lid tento, nebo prorok,
nebo kněz. řka: Které jest břímě**Hospodinovo? díň k nim:
Vy jste břímě. Zavrhu zajisté vás. dí Hospodin.

" Jeon 1 buď slora křivých prorokův spojená k 17. v ten amysl:
„Nikdo nebyl v tejné radě Boží, aby viděl, co na vás nrčeno; nevěřte
tedy, když vám trestem Božím brozi:* anebo: 2. J náležo
jící k 19. a znamenající: „Žádný z těch nepravých prorokův nemá
Jistého zjevení od Boha; nýbrž já vám jménem jeho pravím:“ (a toto
pravdě podobněji dle 22.).

' £ j. abych jen věci místem I časem blízké patřil, a neviděl a ne
znal dalekých?

'9 4. j. nechťto vypravuje jako sen, ale aťtoho nevydává za zjevení mé,
s £ j. příjdu, sáhnou,potrestim je.
4 £ j. kteří uslyševše proroctví od pravých proroků, je pak vybla

šují sa své « klamnými nápady srdcí svých smišené.
**Dle bebr.: sjemňují, t. jemnými slovy lidu k libosti mluví, Ihouce

ve jménu Božím, a tak zneužívají | Boha | daru řeči.
25 Dje hebr.: svými lichotamí, licbotnými řečmí.
" £ J. Jakon trachlivou, zprávu opět přinášíš?“ Jest

v slově břímě dvojsemysl: ponejprv se bo užívá úštěpačně proti proro
kovi, neboť tak svá proroctví započinávali; tento pak ho užívá v smysluVD,SSKD
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34. I prorok i kněz,i Jíd, kterýž říká: Břímě Hospodinovo!
navštívím muže toho, | dům jeho.

35. Toto díte jedenkaždý k blížnímu, a bratru svému: Co
odpověděl Hospodin? a co mluvil Hogpodin?

36. a břímě Hospodinovo nebudiž více připomínáno, nebo
břemenem bude jednomukaždému řeč jeho: a převrátili jste
slova Boha živého. Hospodina zástupův, Boba našeho.

37. Toto díš k proroku: Co odpověděltobě Hospodin? anebo:
Co mluvil Hospodin?

38. Takli břímě Hospodinovo říkati budete: tedy toto praví
Hospodin: Že jste nazvali řeč tuto: Břímě Hospodinovo: a
poslal jsem k vám řka: Neříkejte: Břímě Hospodinovo:

39. protož hle. já vezmu vás a ponegu, a opustím vás,
i město, kteréž jsem dal vám a otcům vašim, od tváři své.

40. A dám vás v pohanění věčné, a v banbu věčnou, kteráž
nikdy zapomenutím nebude shlazena.

KAPITOLA XXIV.

Podobensivím dvou košů fikův dobrých a alých předpovidá prorok dobré:

navrácení do země těm, kteří za Jecbonláše krále do Babylona odvedení Jsou;

zlé pak těm, kteříž s Bodeciálem v Jerumalémě zůstali.

1. Ukázal mi Hospodin: a aj dva koše plné fíků postavené
byly před chrámem Hospodinovým, když byl odvedl Nabu
chodonosor. král babylonský, Jechoniáše, syna Joakimova,
krále judského. a knížata jeho, I tesaře" i zlatníky z Jeru
saléma, a přivedl je do Babylona.

2. Koš jeden měl fiky velmi dobré, jako bývají fíky prvního
času; a koš drubý měl fíky velmi zlé, kterých nebylo lze
jísti, protože byli zlé.

3. I řekl Hospodin ke mně: Co ty vidíš, Jeremiáši? I řekl
jsem: Fíky, fíky dobré, dobré velmi; 1 zlé, zlé velmi, jichž
nelze jísti, protože jsou zlé.

4. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoncí:
5. Toto praví Hospodin, Bůh ieraelský: Jakož fíkové tito

dobří jsou, tak poznám přestěhování judské, kteréž jsem
zaslal z místa tohoto do země chaldejské k dobrému.“

6. A obrátím oči své k nim k ukojení, a přivedu je zase
do země této: a vzdělám je, a nezkazím : a štípím je, a ne
vyplením.

7. I dám jim srdce, aby znali mne, že já jsem Hospodin:
i budou mi za lid a já budu jím za Boba; nebot se navrátí
ke mně celým srdcem svým.

8. A jakož fíkové nejhorší, jichž nelze jísti, protože jsou
zlí: toto praví Hospodin, tak vydám Sedeciáše, krále judského,
i knížata jeho, a ostatní [obyvatele] z Jerusaléma, kteříž po
zůstali v městě tomto, a kteří bydlí v zemi egyptské.

9. A vydám je v sužování a ku týrání všem královstvím
země; v pohanění, a v podobenství, a v přísloví a v zloře
čení na všech místech, do kterýchž jsem je rozptýlil:

10. A pošlu na ně meč, a hlad, a mor, dokudž nebudou
strávení ze země, kterouž jsem byl dal jim i otcům jejich.

přímém, obrátě je proti ním: Vy jste břímě atd. Napomině tím, aby
slova Božího. byť sebe těžší věcí ukládalo, a předpovídalo, nepovažo
valí za břímě.

KAPITOLA XXIV.

' © J. stavitele nástrojů k dobývání měst; nebo hraditele, znalce
věcí válečných, zvlášť při obléhání měst, měřiče (inženýry); j. kováře.

2 Dle hebr.: „v útěk, poběblství;“ jakož bývají ti, kteří nikde ne
mají stálého, jistého domova.

1I.—33a, A BÉLA —EN pe“ K
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KAPITOLA XXV.

Kárá zarpatilou neposlašnosť lidu, jenž po 23lotém kázání nepolepšil se, —
ohlašuje Jim pomstu Boši a 70leté najetí v Babyloně; — líčí pak v pohubení

království babylonského a veškerých jiných, hrůzy, ktaréš přijítí mají přede
dnem soudoým.

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášoví o všem lidu judském,
léta čtvrtého Joakima, syna Josiášova, krále jadského, (tenť
jest rok první Nabuchodonosora. krále babylonského).

2. Které mluvil Jeremiáš prorok ke všemu lidu judské
mu, a ke všem obyvatelům jerusalémským řka:

3. Od třináctého léta Josiáše, syna Ammonova, krále jud
ského, až do tohoto dne, tenf jest třímecítmý rok, stalo se
slovo Hospodinovo ke mně, a mlavil jsem k vám v noci vetá
vaje.* a mluvě: ale neuposlechli jste.

4. I poslal Hospodin k vám všecky služebníky své, proroky,
vstávaje na úsvitě, a posýlaje: a neuposlechli jste, aniž jste
naklonili uši svých, abyste slyšeli,

5. když byl řekl: Navraftež se jedenkaždý od cesty své
zlé, a od nejhorších myšlení svých: a bydliti budete v zemi,
kterouž dal Hospodin vám a otcům vašim, od věku až na
věky.

G. A nechoďte za bohy cizími, abyste sloužili jim, a klaněli
se jim: aniž mne k hněvu popuzujte skutky rukou svých, a
nebudu sužovati vás.

7. I neuposlechli jste mne, praví Hospodin, tak že jste
k hněvu popuzovali mne skutky rukou svých k svému zlému.

8. Protož toto praví Hospodin zástupův: Protože jste ne
uposlechli slov mých:

9. aj já pošlu, a pojmu všecky čeledi půlnoční, df Hospo
din, i Nabuchodonosora, krále babylonského, služebníka své
ho:“ a přivedu je na zemí tuto, a na obyvatele její, a na
všecky národy, kteříž vůkol ní jsou: a zbiji je. a položím
je k užasnutí a k sípění, a v pustiny věčné.

10. A zahladím z nich hlas radosti, a hlas veselí, hlas
ženicha, a hlas nevěsty, hluk žernova“ i světlo avíce.“

11. I bude všecka země tato v pustinu a v ustrnutí: a
sloužiti budou všickní národové tito králi babylonskému
sedmdesáte let.

12. A když se naplní sedmdesáte let, navštívím na králi
babylonském, a na onom národu, dí Hospodin, nepravost
jejich i na zemi chaldejské:“ a položím ji v pustiny věčné.

13. A přivedu na zemi tu všecka slova svá, kteráž mluvil
jsem proti ní, všecko, což psáno jest v knize této, cožkoli
prorokoval Jeremiáš proti všem národům;

14. neboť aloužili jim. jakkoliv byli národové muozí, a
králové velicí: a odplatím jim vedle skutkův jejich, a vedle
činů rukou jejich.

15. Nebo takto dí Hospodin zástapův, Bůh israelský: Vezmi

KAPITOLA XXV.

"t J. e největší bedlivosti a pěčí; jako dobrý hospodářod prvního
jitra; ohledem pak k Bohu znamená se tím toliko od počátku světav4

* jehož použiji co služebníka k potrestání vás; bylť on metlou Boží.
(48, 10.)

4 t j. domácího mlýna, na němž se každodenně mele obilí, co se
ho na den v domě potřebovalo.

* t.j. zpustoším a vyprázdním zemí tak, že tu nebude žádných
obyvatelův; ticho bude ve dno a v nocí, nikdež fádného světla nebude,

a žádných epolečenských radostí, ani svatebních ani jiných hodů, ježto
se po celé nocí pří světle pochodní alavivaly.

* © j. vyplnílo se na králi babylonském Nabonedovi králem Cýrem.
(Viz Isaláš 13.)

LY
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kalich vína prchlivostí této z ruky mé: a dáš píti z něho
všem národům, k nimž já pošlu tebe.“

16. A píti budou, a zkormoutí se, i blázniti. budou“ pod
ostřím meče, kterýž já pošlu mezi ně.
- 17. I vzal jsem kalich z ruky Hospodinovy, a dal jsem

píti všechněm národům, k nimž mne poslalHospodin:
18. Jerusalému i městům judským, a králům jeho, i kní

žatům jeho: abych je dal v pustinu, a v úžas a v sípění, a
v zlořečení, jakož jest den tento:*“

19. Faraonovi, králi egyptskému, i služebníkům jeho, a
knížatům jeho i všemu lidu jeho,

20. a všem obocně:“ všem králům země ausititské '“ a

všem králům země filistínské, i Askalonu, i Gazy, i Akkaronu,
i ostatkům azotským,

21. též Idumejským, a Moabským, a avnům Ammonovým:
22. i všem králům tyrským a všem králům sidonským: a

králům země ostrovů, kteříž jsou za mořem: '!
23. a Dedanovi, a Themovi, a Buzovi, a všem, kteříž ostří

hané mají vlasy: *'
24. i všem králům arabským, a všem králům na západ

slunce, kteříž bydlejí na poušti:
25. a všem králům Zambri, a všem králům elamitským,

a všem králům médským:
26. všem také králům půlnočním z blízka i z daleka, jednomu

každému proti bratru svému: i všem královstvím země, kteráž
jsou na svrchku jejím: a král Sesach píti bude po nich.'*

27. I díš k nim: Toto praví Hospodin zástupův, Bůh israel
ský: Pítež a opojte se, a vyvralte: a padejte, aniž vatávejto
pro meč, kterýž já pošlu mezi vá3.'*

28. A když by nechtěli vzíti kalichu z ruky tvé, aby pili,
díš k nim: Toto praví Hospodin zástupův: Pijíce piti budete: '*

29. nebo hle v městě, v kterémž vzýváno jest jméno mé,
já počnu trápiti, a vy jako nevinní a bez pomsty budete?
Nebudete bez pomsty: neboť meč já zavolám na všecky oby
vatele země, praví Hospodin zástupův.

* To dlo obecného výkladu stalo se toliko a vidění, jsono Jeremlá
šoví okázáno od Boha, aby to zvěstoval lidu. U starých býval při
slavnostních hodech jeden bost zvolen za správce slavnosti jenž o to
pečoval, aby každému z hosti vínem řádně poslouženo bylo. (Jan 2 8.)
Naráží se spolu i na opojné, eilně kořeněné víno, kteréž odeouzeným
k smrti před odpravou se podávalo, aby bolestí méně cítili. (Mark.
15. 21.) Jest tedy podání kalicha tuto obrazem pezměnitelného odsou
sení jich k zahynutí, Svati otcové to rozumějí nejen na potrestání ná
rodův Cýrem, nýbrž, a to hlavně, bezbožných na soudném dal. (Vis 26.)

* © j. smyslem so pominou: strachom si Jako nesmyslsí, pomatení
počínati budou.

5 Slova tato připsána byla Jeremlášem po odvedení lidu do Baby
lona: onf totiž sám zpuštění tohoto se dočkal.

* Dle hobr.: „vesměs“ nebo „směsicí", a rozumí rozličné kmeny na
poušti blíže Jarusaléma

te Dle hebr.: „země Hus“ otčíně Jobově, mezi Edomitskem a Chal
dejskem.

tt, j. národům západním na ostrovích středozemního moře a kraji
nách je obkličujícím, tedy evropským: pomořní země zhusta v Písmě
přímo ostrovy slovou.

' £. j. míní ty národy arabské, kteří lícní vousy až po uší sl holí
vali, což Židům potupno bylo.

n ©j.král babylonský, níže 51, 41. Jméno Sesach vysvětluje sv. Jaro
lím dle Rabínů tajemným způsobem psaní, kdežto se plameny abecedy
hebr. berou obráceným pořádkem, a shodaje se pak se slorem Babel:
novější vykládají „město s ocelovými branami“, anebo „město knižecí“.

“ Smysl: „Zkusite hněvu mébo, až se smyslem pominete, padnete
ranou mou, a nevstaneto více.“ Budoucí věci způsobem rozkazovacím

vídá.
P t. j. konečně přece, chtě nechtě, pomsty Boží nevyhnutelně za
kusfte, se vší moci avou neodvrátite a nezdržíte ji od sebe.



261

3. A tv prorokovati budeš k nim všecka slova ta, a díš
k nit: Hospodin s výsosti čváti bude,'“ a z příbytku svatého
svého vydá hlas svůj: řeva řváti bude nad okrasou svou:'*
píseň vzbuzování '* jako šlapajicích [víno] zpívati se bude proti
všechněm obyvatelům země.

31. Dojde zvuk až ku krajům země: nebo soud Hospodinu
s národy: soudí ge on se všelikým tělem: Bezbožné vydám
pod meč, dí Hospodin.

32. Toto praví Hospodin zástapův: Aj trápení vyjde z ná
roda v národ: a vichřice veliká vyjde od končin země.

33. A budou [ležeti] zbití od Hospodina v ten den od
konce země až do konce jejího: nebudou oplakáni, a nebu
dou sebráni, aniž pochováni: jako hnůj na povrchu země
ležeti budou.

34. Kvělte, pastýři, a křičte, a posypte se popelem, předníci
stáda; neboť naplnili se dnové vaši, abyste zbitl byli, a
[přijde] rozptýlení vaše,'* a padatí budete jako nádoby drahé.*©

35. I zhyne utíkání od pastýřův, a vysvobození od nej
znamenitějších stáda *!

36. Hlas volání pastýřův, a kvílení nejznamenitějších stáda:
nebo pohubil jest Hospodin pastvy jejich.

37. I atichly pole pokoje *“ před hnévem prchlivosti Ho
spodinovy.

38. Opustil jsem jako lev stánek svůj,** nebo učiněna jest
země jejich v zpuštění pro hnév holubice,“* a pro hnév prchli
vosti Hospodinovy.

KAPITOLA XXVI.

Napomíinálíd k pokání, — předpovidá skázu Jorasaléma. — Za to Jest lapen,
a ma smrf odsouzen; ——avšak zastáním starších lidu vysvobosen.

1. Na počátku kralování Joakima,' syna Josiášova, krále
judského, stalo se slovo toto od Hospodina řkoucí:

2. Toto praví Hospodin: Stůj v síni domu Hospodinova.
a mluviti budeš ke všem městům judským, z nichž přicházejí,
aby se klaněli v domu Hospodinově, všecky řeči, kteréž já
přikázal jsem tobě, mluviti k nim: neujímejž slova,

3. zda by snad uposlechli, a obrátili se jedenkaždý od ce
sty své zlé: i litoval bych zlého,* kteréž myslím učiniti jim
pro zlost snažností jejich.

4. I díš k nim: Toto praví Hospodin: Neaposlechnete-li
mne, abyste chodili v zákoně mém, kterýž jsem dal vám,

'* £ j. jako lev, a hrozně všecko beze vší milosti bíti bude.
5 £. Jj.nad obradon svou, domem svým, nad Jorusalémem.
'9 £. J. plseň válečná, kterouž vojska ee povzbuzují. aby stejným

ruchem kráčela v bitvu, a jsko šlapající v čoření vino (a na lodích
veslovníci) sl zpívávají; krvavě bitvy připodobňují se zhusta šlapání
vína. (le. 83, 2. 8.)

"9 £. j. dnové nuptýtení vašeho; úplné rozptýlenl bndote.
19 £. j. kteréš na zem npadše, rozrazí se, a při vší lítosti nejsou leč

střepiny: tak bade t po vás I po vší olávě vaší.
tt. j. zmizí jím všecka naděje k útěku a vysvobození:

znamenitější nebndon zachování.
% £ Jj. příbytkové jejich, v nichž pokojoě a šťastně bydleli, města

všecka vyvrácena budou.
4 £ j. Bůh posavade chránil stánek svůj jsko ler svou skrýši: ale

nyní opustí Jej.
" £ j. Chaldejských, ježto prý na svých korouhvich měli znamení

holubice, tak Jako Římané znamení orla: jinak: před mečemrozhněra
ného.

ani nej
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' t.j. roku před narozením Kristovým 609. Proroctví toto časem
dřevnější jest než k. 25.

3 tj „upustil bych od určených na ně trestů.“ Prorok po lidekn
© Bohu mluvi.
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5. abyste poslouchali řečí služebníkův mých prorokův, kte
réž já poslal jsem k vám, v nocí vstávaje“ a řídě [je), a ne
poslechli jste:

6. dám dům tento jako Sílo,“ a město toto vydám v zlo
řečení všechněm národům zeměé.*

7. [slyšeli kněží a proroci, i veškeren lid Jeremiáše mluví
cího slova ta v domu Hospodinovu.

8. A když dokonal Jeremiáš, mluvě všecko, což mu byl
přikázal Hospodin, aby mluvil ke všemu lidu, jali jsou jej
kněží, a proroci, i veškeren lid řkouce: Ať smrtí umře.

9. Proč prorokoval ve jménu Hospodinovu. řka: Jako Sílo
bude dům tento; a město toto zpustne, protože nebude oby
vatele? I sebral se veškeren lid proti Jeremiášovi v domu
Hospodinovu.

10. I slyšeli knížata judská slova ta: a vetoupili z domu
královského do domu Hospodinova, a posadili se u dveří
brány domu Hospodinova nové.“

11. I mluvili knéží a proroci ku knížatům, a ke všemu
lidu. řkouce: Soud smrti jest muži tomuto," nebo prorokoval
proti městu tomuto, jakž jste alyšeli ušima svýma.

12. I dí Jeremiáš ke všechněm knížatům, a ko všemu lidu,
řka: Hospodin poslal jest mne, abych prorokoval k domu to
muto, a k městu tomuto“ všecka slova, kteráž jste slyšeli.

13. Protož nyní dobré čiňte cesty své, a snažnosti své,
a poslouchejte hlasu Hospodina Boha svého: i bude litovati
Hospodin zlého, kteréž mluvil proti vám.'* :

14. Já pak hle v rukou vaších jsem: učiňte mi, což do
brého a pravého jest před očima vašima:

15. ale však vězte, a poznejte, že zabijete-li mne, krev
nevinnou vydáte sami proti sobě, a proti městu tomuto, a
obyvatelům jeho: *! nebo v pravdě poslal mne Hospodin k vám,
abych mluvil v uši vaše všecka slova tato.

16. I řekli jsou knížata, a veškeren lid kněžím a- proro
kům: Není soud smrti muži tomuto; poněvadž ve jménu Ho
spodina Boha našeho mluvil nám.

17. Tedy povstali jsou muži ze starších '“ země: a řekli
ke všemu shromáždění lidu, mluvíce:

18. Micheáš Morasthy '* byl prorokem za dnův Ezechiáše,
krále judského, a mluvil všemu lidu judskému, řka: Toto
praví Hospodin zástupův: Síon jako pole orán bude: a Jeru
salém bude hromadou kamení, a hora domu (Hospodinova)
výsostí lesní.

19. Zdaliž na smrť odsoudíl ho Ezechláš, král judský, a
veškeren Juda? Zdaliž nebáli se Hospodina, a neprosili tváři
Hospodinovy ; i litoval Hospodin zlého, kteréž byl mluvil proti
nim? Protož my činíme veliké zlé proti duším svým.

3 t.j. velmi bedlivě a plině jako 7, 13. 11, 7. 25, 8. 4.
* t J v zpoštění v. 7, 14. V městě Sílo byla archa skoro 500 let.
* © j. za příklad kletby Boží; t Jj. budon-ll lidé chtiti někomu zlo

řečiti, toknou: staň ae ti jako Jerusalému.
* t J. východní; protože nedávno, za Joathana krále obnovena byla,

olula „nová“. (4. Král. 15, 86.)
* t. J. emrť budiž usouzena muží tomoto; hoden Jest smrti. (Srovn.

Skutk. 6, 18.)
4 £ j. opatrně praví „k domu“; „k města“ — jako by řekl k pro

spěchu, k blahu vašemu jsem hlásal olovo Páně; ještě jest čas činiti
pokání a zlskati sl milosti jeho -víz 13.).

* © j. napravte veškeren živut | smýšlení svá.
'e Viz 3. pozn.
tt Vězte, že pro nevinnou krev mou přísným trestem stíhati bude

Bůh vás a d.
" Nebyli z počtu sondoů, ale slovo jejích všdy mnoho vůžilo v radě.
"3Příklad zde nvedený udál se před 100 lety: Micheáš ton jest jeden

z menšich prorokův.

„10
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20.'' Byl také muž prorokující ve jménu Hospodinovu,
Uriáš, syn Semeje z Kariatbjarim: a prorokoval proti městu
tomuto i proti zemi této dle všech slov Jeremiášových.

21. I uslyšel král Joakim, a všickní mocní, i knížata jeho
slova ta: a hledal král usmrtiti jej. I uslyšel Uriáš, a bál
se, a utekl, a všel do Egypta.

22. I poslal král Joakim muže do Egypta, Elnathana, syna
Achoborova, a muže s ním do Egypta.

23. I vyvedli Uriáše z Egypta, a přivedli jej k králi Joa
kimovi: i zabil jej mečem, a vhodil mrtvé tělo jeho do bro
bův lidu obecného.

24. Protož ruka Ahikamova, syna Safanova,. byla s Jere
miášem,'* aby nebyl vydán v ruce lidu a áby nezabili ho.

KAPITOLA XXVII.

Jeremiáš udělal si jho, a nosi) je na rozkas Boší; — napominá vůkolní krá
lovství, 5 krále judakého, Sedeciáše, aby se Nabsobodonosoroví dle vůle Boži

v tom dobrovolůě poddali, a falešným prorokém vlry nedávají, jinak Ze zmocí

od věho ajimání, a země Jejich pohubeny budon,

1. Na počátku kralování Joakima,' syna Josiášova, krále
judského, stalo se toto slovo k Jeremiášoví od Hospodina
řkoucí:

2. Toto praví Hospodin ke mně: Udělej si okovy a řetězy: *
a položíš je na hrdlo své.

3. A pošleš je ke králi edomskému, a ke králi moabskému,
a ke králi synův Ammonových. a ke králi tyrskému, a ke
králi sidonskému po poslích, kteříž přišli* do Jerusaléma
k Sedeciášovi, králi jadskému.“

4. A přikážeš jim, aby k pánům svým mluvili: Toto praví
Hospodin zástupův, Bůh israelský: Toto povíte pánům svým:

5. Já jsem učinil zemi, i lidi, i hovada, kteráž jsou na
svrchku země, mocí svou velikou, a ramenem svým vztaže
ným: a dal jsem ji tomu, kterýž se líbil před očima mýma *

6. Protož i nyní já dal jsem všecky země tyto v ruku
Nabuchodonosora, krále babylonského, alužebníka svého: nad
to i zvěř polní dal jsem jemu, aby. sloužili jemu.

7. I sloužiti budou jemu všickni národové, i synu jeho
i synu syna jeho:“ dokudž bynepřišel čas zemějeho i jeho
samého:? a sloužiti budou“ jemu národové mnozí a králové
velicí.

" Strana usilující o bezžívoti Jeremiáře udává opět příklad proti
tomu. : :

'* t. j. podporoval, bránil ho proti lidu. (Viz o nich 4 Král. 22,
8—14.) Byn Ahikamův Godolidň, též Jeden a přátol Jeremiášových,
natanoven jest po vyvrácení Jerussléma od Cbaldejských vladařem
v Jndetvu. (Viz Jeremiáš 40. a 41.)

KAPITOLA XXVU.

" Mi slouti Sedeciáše, jak i stará čtení kladon a níže se čte v 8
12 atd. 28, 1

* Dle bebr. : „provazy a jha“: t. jho s provazci k němn patřícími
na znamení poroby lidu.

3 Nebo: „přijdou“; proroci mloví u vidění svém zbusta o budoucích
věcech, jako by jíž minuly, značíce tím, že Jistotně se stanon. V

* t j. nepochybně, aby se spojíli, a táhli proti králi babylonskémo:
tato prenevěra Sedeciášova byla důvodem úplného pohnbení jebo.

5 1. j. dávám mooc,komu chel. Byť I neprávě někdo něčeho nabyl,
1 tu jest dopuštěním Božím.

* t j. Evilmerodachovi a Balčazarovi: jiní vůbec: „potomkůmjeho.“
L Jj. „čas potrestání jeho i země.* Ačkoliv Nabuchodonosor nebyl

Již na živě, trestu toho se mu dostalo v potomcích jeho; stalu pak s0
Cýrem a Dariem.

5 Dle hebr.: „a podeaní jej národové“ a d.

-az oRe“5
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8. Národ pak a království, kteréž by nesloužilo Nabuchodo
nosorovi, králi babylonskému, a kdož by koli nesklonil hrdla
svého pod jho krále babylonského: mečem, a hladem, a mo
rem navštívím národ ten, dí Hospodin: dokud jich nesbladím
rukou jeho.*

hal

B

9. Protož vy neposlouchejte prorokův svých, a hadačův,
a snářův, a ptakopravcův, a kouzelníků, kteříž praví vám:
Nebudete sloužiti králi babylonskému:

10. nebo lež prorokují vám: aby vás vzdálili od země vaší,

a vyvrhli vás, a abyste zahynuli.

11. Národu pak, kterýž poddá šíji svou pod jho krále baby
lonského, a sloužiti bude jemu; nechám ho vzemi jeho, dí
Hospodin: a vzdělávati bude ji, a bydliti v ní.

12. I Sedeciášovi, králi judskému, mluvil jsem podle slov
těch řka: Poddejte šíje své pod jho krále babylonského, a
služte jemu, i lidu jeho, a živi budete,

13. Proč máte zemříti, ty a lid tvůj, mečem, a hladem. a
morem, jakž mluvil jest Hospodin o národu, kterýž by ne
chtěl sloužiti králi babylonskému.

14. Neposlouchejtež slov prorokův, řkoucích vám: Nebudete
sloužiti králi babylonskému; neboť lež oni mluví vám.

15. Neboť neposlal jsem jich, dí Hospodin: a oni proro
kuji ve jménu mém lživě: aby vyvrhli vás, a abystezahynuli,
i vy i proroci, kteříž prorokují vám.

16. A ke kněžím a k lidu tomuto mluvil jsem, řka: Toto
praví Hospodin: Neposlouchejte slov proroků svých, kteříž
prorokují vám řkouce: Aj nádobí Hospodinovo vrátí se z Ba
bylona již brzo, nebo lež prorokují vám **

17. Protož neposlouchejte jich, ale slažte králi babylon
skému, abyste živi byli. Proč dává se město toto v pustinu?

18. A jestliže jsou proroci, a jestlí slovo Hospodinovo
v nich: nechť vyjdou vstříc Hospodinu zástupův,'' aby ne
přišla nádobí, kteráž jsou pozůstala v domě Hospodinově, a
v domě krále Judského, a v Jerusalémé, do Babylona.

19. Neboť toto praví Hospodin zástupův o sloupech a
o moři, a o podstavcích, i o ostatních nádobách, kteréž jsou
pozůstaly v městě tomto:

20. kterýchž nepobral Nabuchodonosor, král babylonský,
když odvedl Jechoniáše, syna Joakimova, krále judského,
z Jerusaléma do Babylona, a všecky nejpřednější Judské
i Jerusalémské:

21. neboť toto dí Hospodin zástupův, Bůh israelský, o ná
dobách, kteréž pozůstaly jsou v domě Hospodinové, a v domě
krále judského i v Jerusalémě:

22. Do Babylona přeneseny budou, a budou tam až do
dne navělívení jejich,'* dí Hospodin, i rozkáži je přinésti a
navrátíti na místo toto.'*

* Napomíná k poddanosti ku králi vzdálenému a cizinci a ukrat
nému, jehož pouhé jméno v nenávisti měli národove! jeho, přesvědčen
jsa, žo jest tak vůle Boží, a že se vzponrou nesmyslnou proti větší
tnoci v horši zlé, v úplně zničení vlasti a národa uvrhují.

'9 t. j. míní drahé nádoby chrámové, ježto Chaldejští za času Jecho
niáše krále byli odnesli.

'' Dolož: vyproslt na něm, aby...
4. Král. 25, 18—16.

"" t.j. až na ně opět milostivě vzblédno. Jiní: až do potrestání
Babylonských. Výše v. 7.

'* Vyplnilo se Cyrem po dobytí Babylona. (Vít 1. Esd. 1, 7—11.)
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KAPITOLAXXVI
Hananiáš Išiprorok předpovídá, Ko se po dvou letech ze zajetí navrátí 1 Jid
I drahé nádoby chrámové, — Jeremiáš poukazuje, že Jen dle vyplnění proroctví
pozná se pravý prorok Bofi. ——Jak Hananláš, a jak Jeremiáš se chová,
Tento pak onoho teprv ne rozkaz Roží za Iřiproroka vyhlašaje, a brzkou smrť

mu předpovídá,

1. I stalo se toho léta,* na počátku kralování Sedeciáše,
krále judského, léta čtvrtého, měsíce pátého,“ řekl ke mně
Hananiáš, syn Azurův, prorok z Gabaon, v domě Hospodi
nově před kněžími 1 přede vším lídem, řka:

2. Toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský: Zetřel
jsem jho krále babylonského.* —

3. Ještě dvě létě dnův,“ a já učiním, aby zase přineseno
bylo na místo toto všecko nádobí domu Hospodinova, kteréž
pobral Nabuchodonosor, král babylonský, z místa tohoto a
přenesl je do Babylona.

4. A Jechoniáše. syna Joakima. krále jadského, a všecky
zajaté judské, kteříž odvedeni jsou do Babylona, já obrátím
na místo toto, dí Hospodin: nebo zetru jho krále babylon
ského.

5. I řekl Jeremiáš prorok k Hananiášovi proroku, před
očima kněží, a před očima všeho lidu, kterýž stál v domě
Hospodinové:

6. i řekl Jeremiáš prorok: Amen! učiň tak Hospodin:
splň Hospodin elova tvá, která jsi prorokoval: aby zase při
nesena byla nádobí do domu Hospodinova, a všíckní zajatí
z Babylona na místo toto.*

7. Ale však alyš slovo toto, kteréž já mluvím v uši tvé a
v uši všeho lidu:“

8. Proroci, kteříž byli přede mnou a před tebou od po
čátku, a prorokovali na země mnohé, a na království veliká,
o boji, a o soužení, a o hladu."

9. (Tak i) prorok, kterýž předpověděl pokoj, když přijde

slovo jeho, uznán bnde za proroka, jejž poslal Hospodin „+i ba
v pravdě.“
- 10. T sňal Hananiáš prorok řetěz? s hrdla Jeremiáše pro

roka, a polámal jej.
11. A pravil Hananiáš před obličejem všeho lidu řka:

Toto praví Hospodin: Tak polámu jho Nabuchodonosora,
krále babylonakého, po dvou letech dnů s hrdla všech ná
rodův.'

12. [ odšel Jeremiáš prorok cestou svou.'! I stalo se slovo
Hospodinovo k Jeremiášovi, když polámal Hananiáš prorok
řetéz s hrdla Jeremiáše proroka, řkoncí:

KAPITOLA XXVII.

* Když Jeremiáš na rozkaz Boží učinil sí a nosil jho, první rok
Sedeciášova kralování. (Viz 27, 1. a pozn.)

> tj. po roku sobotňim nebo roku odpuštění. (Viz 5. Mojž. 15, 1) .

.e “ P totně uložilijsem jo zlámati a lid svůj vyprostiti z poddanosti k

. tj. o úplných,na den počítaných,dvou letech.
3 t j. vědělť Jeremliš, že Hananiáš křivě předpovídá a tudíž lží

prorokem jest; ale ze šetrnosti k věHcímu lidu nekáral ho přímo, nýbrž
velí čekati, splní Jí se proroetvl jeho; tof má býti potvrzením pravého
Jeho od Boha povolání. (Dle sv. Jarol.)

S t. j. veřejně, aby to I Hd slyšel, n dlo toho pak soudil, kdo pra
rým prorokem jest.

5 Dolož: poznání jsou pravými proroky býti skutečným splněním
tobo, co byli prorokovali.

* © j. když Hospodin slovo jeho vyplní, potvrdí tim, že jej poslal.> Hebr.: jho (dřevěné).
"9 £. j. jmenovaných svrchu v. 27, 3.
**Zpamenej tichon trpělivosť prorokovu; neodpovídá odpůrel, až

Bůh káže.
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13. Jdi a rci Hananiášovi: Toto praví Hospodin: Řetězy '*
dřevěné setřel jsi: a uděláš místo nich řetězy železné.'*

14. Nebo toto praví Hospodin zástapův, Bůh israelský:
Jho železné položil jsem na šíji všech národův těchto, aby
sloužili Nabuchodonosorovi, králi babylonskému; a sloužiti
budou jemu: nadto i zvířata zemská dal jsem jemu.

15. I řekl Jeremiáš prorok k Hananiášovi proroku: Slyš
Hananiáší: Neposlal tebe Hospodin, a ty jsi učinil, aby dou
fání měl lid tento ve lži.

16. Pročež toto praví Hospodin: Hle, já svrhnu tě se
avrchku země; to léto umřeš: neboť jsi proti Hospodinu
mluvil.

17. I umřel Hananiáš prorok roku toho mésíce sedmého.

KAPITOLA XXIX.

Jeremiáš piše do Babylona, nspomínsje vystěbovalcův, aby nevěřili Išiprorokům,
brakým vrácením Je těšicitm, neboť Ze tam bndou 70 let; — | Ižiproroka 86

meáše kárá, předpovideje mu trest Boži,

1. A tato jsou slova listu, jejž poslal Jeremiáš prorok
z"Jerusaléma k ostatkům starších v zajetí* a ku kněžím,
i k prorokům, i ke všemu lidu, kterýž byl odvedl Nabochodo
nosor z Jerussléma do Babylona:

2. když vyšel Jechoniáš král, a paní“ a komorníci a kní
žata judská a jerusalémská, a řemeslníci a hraditelé pevností *
z Jerusaléma:

3. po Elasovi, synu Safanovu, a Gamariášovi, synu Helklá
šovu, jež poslal Sedeciáš, král judaký, k Nabuchodonosorovi,
králí babylonskému, do Babylona“ řka:

4. Toto praví Hospodin zástupův, Bůh ieraelský všem za
jatým, kteréž jsem odvedl z Jerusaléma do Babylona:

5. Stavte, a obývejte domy, a štěpujte zahrady, a jezte ovoce
jejich.

6. Pojímejte ženy, a ploďte syny i dcery: a dávejte synům
svým ženy, a dcery své dávejte za muže, a ať rodí syny
i dcery: a množte se tam, a nechtějte býti v malém počtu.

7. A bledejte pokoje města, do kteréhož jsem zastěhoval
vás: a modlete se za ně Hospodinu: nebo v pokoji jeho bude
pokoj vám.*

8. Toto zajisté praví Hospodin zástupův, Bůh israelský:
Nechť vás nesvodí proroci vaší, kteříž jsou u prostřed vás,
a hadači vaši: a nepozorujtež na sny svě, kteříž se vám zdají:

9. nebo oni lživě prorokají vám ve jménu mém: a nepo
slal jsem jich, dí Hospodin.

10. Nebo toto praví Hospodin: Když počne se plniti v Ba
byloně sedmdesáte let,“ navštívím vás: a vyplním nad vámi
slovo své dobré, abych vás přivedl opět na místo toto.

"2 © j. „Jho“ dle 10. pozn.
'"*Smysl: povzbndív nepravým alocém svým lid k odboji a zpouře,

uvrhneš jej v porobn a poddanosť mnohem těžší. (Výše 27, 2. 18—17.)

KAPITOLA XXIX.

* £. j. kteří z odvedených ještě na živu byli, neboť mnozí dílem na
cestě, dílem stratmi vyhostění jíž bylí zemřeli: pealť pak list ten, Jak
se podobá, na počátku kralování Sedeciáše.

3 £ j. matka králova.
3 Viz 24, L. pozn.
* t.j. vida na brzké smrti Hananiášově, že Jeremiáš pravým jest

prorokem Božím, změnil poněkud mysl svou a hleděl se smířiti s krá
lem, od něhož byl odpadl. (4. Král. 24, 2.)

3 t |. když dobře bude městu tomu, I vám dobře bude.
* Počítá se těchto 70 let od roku 11. kralování Jonkíma v němžto

od Chaldejských úplnon porážku utrpěv, umřel a pak nástupce jeho
Jechoniáš, na milosť se vzdav nepříteli, do Babylona sa přestěhoval.

II.-34
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11. Nebo já vím myšlení, kteráž já myslím o vás, dí Ho
spodiu, myšlení pokoje, a ne trápení, abych dal vám konec
a trpělivost.

12. I vzývati mne budete a půjdete:" a modliti se budete
mně, a já vyslyším vás.

19. Hledati mne budete, a naleznete, když hledatí mne bu
dete celým srdcem svým.

14. A nalezen budu od vás, dí Hospodin: a přivedu zase
zajetí vaše, a shromáždím vás ze všech národův, a ze všech
míst, kamžkoli jsem zahnal vás, dí Hospodin: a učíiním,
abyste se navrátili z místa, do kteréhoš jsem vás zastěhoval.

15 Nebo jste pravili: Vzbudil nám Hospodin proroky v Ba
byloně.*

16. Nebo toto praví Hospodin ku králi, kterýž sedí na
stolici Davidově, a ke všemu lidu, obývajícímu v městě tomto,
ke bratřím vašim, kteříž nevyšli s vámi do přestěhování.

17. Toto dí Hospodin zástupův: Aj já pošlu na ně meč,
a hlad í mor: a naložím s nimí jako s fíky zlými, jichž
nelze jisti, protože jsou zlé velmi.'“

18. A stíhati je budu mečem a hladem a morem: a vydám
je v sužování všem královstvím země; v zlořečení a v úžas
a v sípění, a v potupu všem národům, ku kterýmž vyvrhil
jsem je:

19. protože jsou neposlechli slov mých, dí Hospodin: kte
ráž jsem poslal k nim skrze služebníky své proroky, v nocí
povstávaje a posýlaje: a neposlechli jste, dí Hospodin.

20. Vy tedy slyštež slovo Hospodinovo, všickní vystěho
valci, kteréž jsem vyelal z Jerusaléma do Babylona.

21. Toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský, k Acha
bovi, synu Koliášovu, a k Sedeciášovi, synu Maasiášovu, kte
říž prorokují vám ve jménu mém živě: Aj, já vydám je
v ruce Nabuchodonosora, krále babylonského, a zbije je před
očima vašima.

22. I bude se bráti z nich zlořečení všemu přestěhování
judskému, kteréž jest v Babyloně, říkajících: Učiniž tobě
Hospodin jako Sedeciášovi, a jako Achabovi, kteréž upražil
král babylonský na ohni:

23. protože jsou učinili bláznovství v Israeli, a cizoložilí
8 ženami přátel svých, a mluvili slovo ve jménu mém živě,
čehož jsem nepřikázal jim: já jsem soudce i svědek, dí Ho
spodin.'!

24. A k Semejášovi Nehelamitskému díš:
25. Toto praví Hospodin zástupův, Bůh jeraelský: Protože

jsi poslal jménem svým** listy ke všemu lidu, kterýž jest
v Jerusalémě, a k Sofoniášovi, synu Maasiášovu knězi, i ke
všem kněžím, řka:

Ten rok byl sale8. kralování Nabnchodonosorova, jenž kraloval celých
44 let; tedy 36 let jeho panování, pak 30 úplných pod Evilmerodachem
a 4 pod Balčasarem, sumou 70 let, trvali Židé v Babyloně; prvním pak
rokem kralování Cýrova propuštění json.

*Hebr.: a očekávání naděje, t. j. takový konec osudu vašeho, jakéhot
ul žádáte a donfáte.

* t. j. ze najetí svého opět do vlasti se navrátite: nebo: „podaří se
vám, šťastní budete“

* © j. Jiné, kteří nám rychlejší vysvobození, a králi Sedeciášovi štěstí
proti Babylonským předpovídají; „ale nevěřte jim!“ di prorok, neboť
3 ti, kteří ještě jsou ve vlasti, odvedení budou.

**£ j. naložím 6 nimí jako a fíky špatnými, které se ven vyvrhnjí.
(Výte A, 8.)

'* Posud psaní Jeremlášovo k vystěhovalefm v Babyloně“ Bv. Jarolím
nalózá v zmínčné tuto ohavnosti dvou Ižiproroků narážení na událost
s Suzanou. (Dan. 18.)

H tj. sám o své vůli, mimo příkaz můj, a tak jsi zneužil jména
mého. (Sr. 82.) PG- «
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26. Hospodin dal tě za kněze místo Jojady kněze,'* abys
byl vůdcem v domě Hospodinově nad všelikým mužem, zlým
duchem nadšeným a prorokujícím, abys jej vsadil v kládu
a žalář.

27. A nyní proč jsi nedomlouval Jeremiášovi Anathotakému,
kterýž prorokuje vám?

28. Neboť nadto poslal do Babylona k nám, řka: Dlouho

bude!l'* Stavte a obývejte domy: a štěpujte zahrady a jezte
ovoce jejich.

29. Četl tedy Sofoniáš kněz list ten v uši Jeremláše pro
roka.'*

30. I stalo se slovo Hospodínovo k Jeremiášovi, řkoucí:
31. Pošli ke všemu přestěhování, řka: Toto praví Hospodin

k Semejášovi Nehelamitskémau: Protože prorokoval vám Se
mejáš, a já neposlal jsem ho: a učinil, abyste doufali ve lži:

32. protož toto praví Hospodin: Aj já navštívím Semejáše
Nehelamitského i símě jeho: nebude míti muže, který by
seděl u prostřed lidu tohoto, a neuzří dobrého, kteréž já
učiním lidu svému, dí Hospodin, protože přestoupení '“ mlu
vil proti Hospodinu.

KAPITOLA XXX.

Bůh slibuje, že lid a babylonského zajetí zpět uvede, — nepřátely jeho potrestá,

a že Jid nového Slonu, církve svaté, slavný bude.

1. Toto jest slovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi od Hospo
dina, řkoucí:

2. Toto praví Hospodin, Bůh israelský, řka: Napiš si všecka
slova, kteráž jsem mluvil k tobě, v knihu:

8. Aj dnové zajisté jdou, dí Hospodin: a obrátím zajatce
lidu svého jsraelského a jadského, dí Hospodin“ a obrátím
je do do země, kterouž jsem dal otcům jejich: a vládnoutí
budou jí.'

4. A tato jsou slova, kteráž mluvil Hospodin k Israelovi
a k Judovi:

5. Nebo toto praví Hospodin: Hlas hrůzy alyšeli jsme:
strach, a není pokoje.

6. Ptejte se, a vizte, rodívá-li muž: proč tedy viděl jsem
každého muže ruku na bedrách jeho, jako [ženy] ku porodu
pracující, a obráceny jsou všecky tváře v žloutenici?

7. Běda, neboť veliký den ten, aniž jest podobného jemu:
a jest čas soužení Jakobova, ale bude z něho vysvobozen.

8. I bude v ten den, dí Hospodin zástupův: Zetru jho
jeho * s hrdla tvého, a svazky jeho roztrhám, a nebudou více
nad ním panovatí cizinci: *

t £ j. abys horlíl proti lžiprorokům jako onen (IM.Král. 11, 18.),
a ty nedáváš v kletbu Jeremiáše!

t Dolož: trvati vyhnanství, zajetí vaše. (Srov. svrchu 5—10. s pozn.)
'* Viz 28, 7. pozn.
1 t j. věci nepravdivé ve jména Hospodinově, kterýmiš sváděl lid

k pronevěře protl němu.
KAPITOLA XXX.

t Rozuměj netojiko o návratn vystěhovalců z Babylona do zemé za
slíbené, nýbrž i shromáždění nového lidu israelského v říší Mesiášově,
i uvedení v říší věčné blaženosti; tak i v následujícím předpovědění
dne hrozného, doba úplného vyvrácení Jerusaléma | pronásledování
církve 1 brůzy před druhým příštím Kristovým jminy buďtež: tak již
učitelů židovští vyklidalí; tím Jistěji pak sv. Otcové, a zvlášť ovatý
Jarolim.

*t J- krále Nabuchodonosora.
* t j. nad Jakobem; sneb hobr.:

hati a slonžití cizím.
Nebudou v něm, v tom jhu, ta

aa BO4
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9. ale sloužiti budou Hospodinu Bohu svému a Davidovi,
králi svému, kteréhož jim vzbudím.“

10. Protož ty neboj se, služebníče můj, Jakobe, dí Hospo
din, aniž se strachuj, leraeli; neboť aj já vysvobodím tebe ze
země daleké, i símě tvé ze země zajetí jejich: a navrátí se
Jakob, a odpočívati, a vším dobrým oplývati bude, a nebude,
kohož by se strachoval:

11. neboť já s tebou jsem, dí Hospodin, abych tě vysvo
bodíl: nebo učiním konec všechněm národům, mezi něž roz

ptýlil jsem tebe:* tobě pak neučiním konce: ale trestati budu
tebe v souda,“ abys se nezdál sobě být: nevinným.

12. Neboť toto praví Hospodin: Nezhojitelné jest zlomení
tvé, přezlá rána tvá.“

13. Není, kdo by soudil při tvou k uvázání: lékařství uži
tečného není tobě.“

14. Všickni milovníci tvoji zapomněli tebe, a hledatí tebe
nebudou:* nebo ranou nepřítele '“ ranil jsem tebe, trestem
ukrutným pro muožství nepravosti tvé; tvrdí učiněni jsou
hříchové tvoji."!

15. Co křičíš nad potřením svým? nezhojitelná jest bolest
tvá: pro množství nepravosti tvé, a pro tvrdé hříchy tvé
učinil jsem to tobě.'*

16. Protož všickni, kteříž ažírají tebe, sežrání budou: a
všickni nepřátelé tvoji do zajetí vedeni budou: a kteříž tě
hubí, pohubeni budou, a všecky loupežníky tvé dám v loupež.

17. Nebo obvíži jizvu tvou, a od ran tvých uzdravím tě,
dí Hospodin: protože tě, Sione. vyvrženým nazývali: Toť
jest ten, kterýž nemá, kdo by se ptal po něm [říkajíce).'*

18. Toto praví Hospodin: Aj já obrátím vystěhovalce stán
kův Jakobových, a nad příbytky jeho slituji se, I budeť vzdě
láno město na výsosti své, a chrám podle pořádku svého za
ložen bude.

19. I vyjde z ních chvála, a hlas hrajících: a rozmnožím
je, a nebudou umenšeni: a oslavím je, a nebudou ztenčení.

20. I budou synové jeho jako od počátku, a shromáždění
jeho přede mnou getrvá: a navštívím všecky, kteříž jej sužují.

21. A bude vévoda jeho z něho, a kníže z prostředku jeho
vyvedeno bude: | přivinu jej, a přistoupí ke mně.'* Neboť
kdo jest ten, kterýž by přiložil ardce své,'* aby se přiblížil
ke mně? dí Hospodin.

22. I budete mi za líd a já budu vám za Boha.
23. Aj vichr Hospodinův, prchlivosť vycházející, bouře pada

jící, na hlavě bezbožných odpočívati bude.'“

.„t j. zaslíbevému Vykupiteli, co syun Davidova dle tět |. co národové se svou modloslnžbou zahynou, nový ud Israel
"ký v oírkví trvati bude věčně.

* £ j. mírně, o liskon a no hněvem, jak bys zasloužil.
3 © J. tyrdošijnosf tvá, v ktoréž jsi všelikému lsskavému vedení

Božímu vzdoroval.
* ©j. neniť pro tebe šádných léků, užitečných tobě; jiní takto dle

hebr : Není, kdo by soudil při tvou; k uvázání není žádných léků,
užitečných na rány tvě.

* © Jj. anl tě nenavětiví.
*e £ Jj. smrtelnou.
" přetěžcí, jak přísného trestu hodní, tak těžce k napravení. Smyal:

Nikdo ti nezpomůže, až tě přísná ruka má zastihne.
'" £ j. a tedy sám na sebe a Da své nepravosti naříkej.
"9£ j. lidé budou tě nazývati choti zapazenou, vyvrženou £ domu

ebotě svého, ale já příjmu tě.
© Mesláši mluví, jenž jest od věčnosti mileným Synem Boba Otce.
' £ j. kdož by měl sám o sobě tu moc, přijiti ke mně, leč bych já

přitáhl jej. (Jan 6, 44. 12, 32.)
'e £ j. a prchlivostí vyjde, a na blavu bezbožných (Chaldejských)

padne: míní se tu přímo vpád vojska Cýrova do Babylona, dále pak
hrůza poslední doby světa před dnem sondným.
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24. Neodvrátí prchlivosti hněvu Hospodin, dokudž neučiní,
a nenaplní myšlení srdce svého; v nejposlednější den sroz
umíte tomu.

KAPITOLA XXXI
Sllbuje, že Bůh vysrobodl Jid svůj, ——věsti zázračné narození Mesiářovo,

a novou úmlave.

1. Toho času, dí Hospodin, budu Bohem všechněm rodinám
israelským, a oni budou mi lidem.

2. Toto praví Hospodin: Nalezl milosť na pouští lid, kte
rýž byl pozůstal od meče:“ půjde“ v odpočinutí své Israel.

3.? Zdaleka se mi ukazuje Hospodin!* I láskou věčnou
miloval jsem tě: protož přitáhl jsem tě, smilovav se.

4. A zase vzdělávati budu tě. a vzdělána budeš, panno
israelská: ještě ozdobíš se- bubny svými“ a vyjdeš ve sboru
brajících.

5. Ještě štěpovati budeš vinice na horách samařských:
Štěpovati budou štěpařové, a nebudou vína sbírati, dokud čas
nepřijde:“

G.nebo bude den, v němžvolati budou strážní na hoře Efrai
mově:* Vetaňtež a vtupme na Sion k Hospodinu Bohu svému!

7. Nebo toto praví Hospodin: Plesejte u veselosti Jakobově,
a jásejte proti hlavě uárodů:“ zvučte a zpívejte, a rcete:
Spas, Hospodine, lid svůj, ostatky fsraelské !

8. Aj, já přivedu je ze země půlnoční, a shromáždím je
od končin země: mezi nimiž budou slepí a kulhaví, těhotné
i rodící spolu,“ shromáždění veliké navracujících se sem.

9. S pláčem přijdou,'“ a v milosrdenství zase přívedu je:
a přivedu je přes proudy vod cestou přímou, a neurazí se
na ní: nebo učiněn jsem Israelovi otcem, a Efraim jest prvo
rozenec můj.''

10. Slyšte slovo Hospodinovo, národové, a zvěstujte na
ostrovích, kteříž daleko jsou, a rcete: Kterýž rozptýlil Israele,
ten shromáždíjej. a ostříhatí ho bude jako pastýř stáda svého.

11. Neboť vykoupil jest Hospodin Jakoba, a vysvobodil jej
z ruky mocnějšího.

12. I přijdou, a chváliti budou na hoře Sion: a sběbnou
se k dobrým věcem Hospodinovým, k obilí, a k vínu, a k oleji
a k plodu dobytka i skotu: a bude duše jejich jako zahrada
vlažná a déle nebudou lačněti.

KAPITOLA XXXI
' k
: : „šel“ (před ním Bůh), až uvedl v odpočinek leraele.

+Tk6 emáž 117,Jdesj a řekneš:—. milostivě odpo
3

. až v čas zákonem| určený. (3. Mojš. 19. 28. 5. — Mojš. 20, 0.)
, ť Jj.na hoře desatera pokolení leraelských, prve odpadiých; aby

se připojili k Judským a chodili k výročním slavnostem. Jako se u nás
zvoní, tak so tam od strážných s věže anebo hor vyvolávalo; duchovně
se rozumí na shromáždění národův v eírkov; Jako Is. 69, G.

* t j. u prustřed Babylona, hlavního města rozličných národův t
anebo: „nad hlavou národů“, t. nad Perskými a nad vůdcem jejich
Cýrem ; duchovně: nad množstvím národů spasoných.

* ©j. i takoví a takové raději s sebou půjdou, nežil by zůstali zpět.
te £ Jj. radosti plačíce, anebo I nad hříchy svých předkův, pro něž

byly do zajetí příšlí, a s něhožto nyní vysvobození jsou.
tt j. desateru pokolení laraelských, prve odpadlých, jsem opě:otcem, a milnji je jako otec prvorozeného syna. Že desatero po

kolení nenavrátilo se, aniž De po zajetí babylonskémrozvržení ná.roda v dvanáct kmenů, tuť z tobo patrno, že to všecko u vyšším du
chovním smyslu rozumětí třeba, totiž o říši Mesiášové a obrácení ve
škerého lidstva k němu, vykoupeného z poroby nejkratější hříchu s
důbla. (Viz 11.)
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13. Tehdáž veseliti se bude panna ve sboru [družek] a
mládenci i starci spolu: a obrátím kvílení jejich v radost, a
potěším jich, a obveselím je po bolesti jejich.

14. A opojím duši kněží tukem:'* a lid můj dobrými
věcmi mými naplněn bude, df Hospodin.

15. Toto praví Hospodin: Hlas na výsosti'* alyšán jest,
naříkání, žalosti a pláče: Ráchel pláčící synův svých, a ne
chtějící se potěšiti nad nimi, protože jich není.'“

16. Toto praví Hospodin: Upokoj se hlas tvůj od pláče,
a oči tvé od alzí, protože bude mzda za práci ftvou,'* dí
Hospodin: í navrátí se '“ ze země nepřátelské.

17. A jest naděje posledním '* tvým, -dí Hospodin: i na
vrátí se synové ku pomezím svým.

18. Slyše slyšel jsem Efraima do zajetí se ubírajícího:
Potrestal jsi mne, a vycvičen jsem, jako volek 'nezkrocený:
obrať mne, a obrácen budu: neboť ty jsi Hospodin, Bůh můj.

19. Nebo když jsi mne obrátil, činil jsem pokání: a když
jsi mi ukázal,'“ udeřil jsem se v stehno své.!* Zahanben
jsem, a zarděl jsem se, protože snášel jsem pohanění mla
dosti své.*e

20. Jestiť mi Efraim“*syn poctivý, dítě rozkošné: pročež
jakž jsem mluvil o něm, ještě na něj pamatovati budu. Protož
zkormoutily se utroby mé nad ním: smiluje smiluji se nad
ním, dí Hospodin.

21. Postav sobě stráž, ustroj sí hořkosti:** sprav srdce
své na cestu přímou, po níž jsi šla: navrať se, pannoisrael
ská, navrat se k městům svým těmto.

22. I dokud se rozkošmi rozpouštíš, dcero poběhlá? Neboť
stvořil Hospodin novou věc na zemi: žena obklíčí muže.“*

£ J. z oběří a dezátků štědrých, jakovýchž při hojném požebnání
Božím nebude nedostatku.

'9 Jinak v Ráma, což se vykládá výsosť. Byloť město v pokolení
Benjaminově. (Jos. 18, 25.)

'* £ J. Ráchel, matka Benjaminova. plačic synův svých, vlastně po
tomkův Benjaminových a pak 1 druhých jadských «neboťti dva kme
nové působili království judské), že mečem, bladem a morem pošli, a
ostatek do zajetí zavedení byli. Sv. Matouš ponžíl toho místa k na
značení nářku žen bethlemských nad ukrutným zavražděním dítek je
Jích, Jež byl rozkázal Horodes. (Mat. 2, 18.) Tak často Jedním proro
ctvím dvojí věc se zpaší.

"*£ J. nesnáze, Jež jsi vytrpěla při porodn a n vychování synů svých,
dojdou odměny.

'6 £. j. synové tvoji.
"+© j. dalším, pozdnějším potomkům trým, že uhromáždění bndou

„k pastýři dněí svých*.
'* t, J. baď: provinění mé, anebo: trest trůj.
'* To bylo vůbec znamení lítosti a zármatku, tuto zvlášť nad svými

předešlým! aepravostmi. (Ezech. 21, 12.)
4 £ J. pocítil jsem v zajetí těžký trest za nepravosti svě, Jichžjsem

se byl dopustil. Poznatí hříšnosťsvou jest první krok k pokání.
2! t.j. rozoměj tím veškeren lid israelaký, a duchovně lid vyvolený

tiše Meslášovy. Smysl: Jako praotol Jakobovi Efraim, mladší syn vy
voleného Josefa, zvlášť mílý byl, tak jest mi vžecken lid, byť | sebe
vlce byl zhřešil, jakmile so ke mně pokáním obráti; a jakkoliv jej
pro nepravosti jeho trestám, přece smiluji se nad ním.

+ £ J. pohleď zpátky na obcování své, a lituj hořce přečiněnísvých.
Anebo dle bebr.: Postav si památná znamení, naklaď si hromad ka
mení, zoamenajo tím cestu, kterou jdeš, touť opět se navrátíš.

+: Smysl: Dokud budeš hledati blaha mimo Boba svého? A on tě
tak miluje, že k spasení tvému nový div všemohoucností svou něčiní,
totiž: „Žena obklíčí muže- Tato slova již učitelovéžidovští o za
slibeném Mesiáší rozuměli: svati otcové a cirkvi svatou jednomyslně
na nevyslovitelný zázrak vtělení Syna Božího v životě blahoslavené
Panny Marie vykládají. Jea totiž Kristus od včěností Bohem, byl od
prvního okamžení početí svého Bůh-Člověk, a co do duševních vlast
nosti nejdokonalejším, tak že jej úplně mnžem, ba mnohem „více než
mužem" dlo av. Bernarda nazvati lzo; mužem totiš, protože doko
nalosť rozumu a jiných duševních vlastností měl; více než mužem,
protože Božství s člověčenstvím v Jednotě osoby Jeho spojeno bylo.
Ostatně arovnati slněl místo toto s Iaai. 7, 14.
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23. Toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelaký: Ještě
dějí slovo toto v zemi Judově, a v městech jeho, když obrátím

zajetí jejích: Požebnejž tobě Hospodin, kráso spravedlnosti,
horo svatá: .

24. a bydliti na ní budou Juda i všecka města jeho spolu:
oráči i pastýřové stád.

25. Neboť opojím duši ustalou, a všelikou důši lačnou na
sytím.

26. Protož jako ze sna probuzen jsem: i viděl jsem a sen
můjbylmisladký.“*| *

27. Aj dnové jdou, dí Hospodin: a oseji dům israelský a
dům judský semenem lidí, a semenem hovad.

28. A jako jsem bděl nad nímí, abych je plenil, a bořil,
a rozptýlil, a hubil, a trápil: tak budu bdíti nad nimi, abych
je vzdělal, a štěpil, dí Hospodin.

29. V těch dnechnebudou říkati více: Otcové jedli hrozen
trpký, a zubové synův mělí laskominy.**

30. Ale jedenkaždý pro nepravosť svou umře:.všeliký člověk,

kterýž by jedl hrozen trpký, laskominy míti budou „zubové
jeho.

31. Aj dnové přijdou, dí Hospodin: a učiním s domem
israelským a domem judským smlouvu novou:

32. ne podle smlouvy, kterouž jsem učinil s otci jejich
v den, v kterýž jsem ujal ruku jejich, abych je vyvedl ze země

egyptské, smlouvu, kterouž zrušili, u já panoval jsem nad
nimi, dí Hospodin.

33. Ale tatoť bude smlouva, kterouž učiním s domem israel

ským po těch dnech, dí Hospodin: Dám zákon svůj do vnitř
ností jejich, a v srdci jejich napíši jej:*“ a budu jim Bohem
a oni budou mi lidem.

34. A nebude více učiti nikdo bližního svého a nikdo

bratra svého, řka: Poznej Hospodina: nebo všickni poznají
mne od nejmenšího z nich až do největšího, dí Hospodin:

neboť milostiv buda nepravosti jejích, a hříchu jejich nezpomenu více.

85. Toto praví Hospodin, kterýž dává slunce za avětlo ve
dne, řád měsíce a hvězd za světlo v noci: kterýž vzduje moře,
a zvučí vlny jeho, Hospodin zástupův jméno jemu.

36. Zahynou-li zákonové tito přede mnou,“* dí Hospodin:
tedy i símě jsraelské zahyne, aby nebylo národem přede mnou
město po všecky dny.“*

87. Toto praví Hospodin: Budou-li moci býti změřena ne
besa vzhůru, a vystíženi býti základové země dolů: 1 já za
vrhu všecko símé Israelovo pro všecko, co činili, dí Hospodin.

38.79 Hle dnové jdou, praví Hospodin: a vystavěno bude
město Hospodinu, od věže Hananeel až k bráně nárožní.

24 Slova Boží; neboť není potřebí zde osobu mluvící (29) měniti.
Smysl: Co jste byli posud v zajetí, opustil jsem vás, a nedbal jsem
o bluho vaše jako člověk spící; nyní však již probudím se, a vida
vaše polepšení, s radostí vám opět otcovskou milosť svou prokáží.

2 £t j. oteové zhřešili, a synové za to tresty trpí. (Ezechb.18, 2)
:6 t, j. ne jako prve na deskách kamenných, nýbrž v blonbi ardcí

jejich, tak aby nemohl nni emazán býti, ani v zspomenotí přijící; alo
tenf jest zákon nový, napsán a potvrzen Božskou krví Kristovou v srdci
a mysli věrných jeho, aby chtice jej „v duchu a v pravdě“, „v ném
život měli a hojnějí měli“, než druhdy lídě smyslní zákona starého.

31 t, J. tito věční, mnou stanovení zákonové, dle níchž télesa nebeská
se Fidí.

**Jakož se nikdy nestane, aby slunce přestalo svítiti ve dne, tak
potometvo Ieraeloro nikdy nepřestano; rozuměj duchovní lid israelský
(Řím. 9. 6), věřící Kristovi; ti povoláni jsonco z tělesného Iuraelstva
| s národův, působí jednu věčnou obec zde na zemi, určenou k věčné
blaženosti v nebesích.

**38—40 £ J. popisuje, jak nový Jerušalém vystavěn bude: brána
Hananeela byla na východní straně nejdále na severu u rybníkamČo
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pabrbek Gareb a obejde Goathu,
40. a všecko údolí mrtvol a popele a veškerý kraj smrti

až k potoku Cedron. a až k rohu brány koňské východní *“
svaté (bude) Hospodinu; nebude více vypleněno, a nebude
zkaženo na věky.*!

KAPITOLA XXXIL

Vypravuje se, Jak Jeromlář u vězení kopoje k rozkazu Páně pole na znamení,

Ze země nyni od nepřátel zpastošená opět bude obývána, — a modlí se za Jid.

Bůh jemn odpovídá, že je hrozně trestati bude, a slibuje pak, že se opět smiluje
nad nimi.

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi od Hospodina léta
desátého Sedeciáše, krále judského: tenť jest rok osmnáctý
Nabuchodonosorův.

2. Bylo pak tehdáž vojsko krále babylonského oblehlo Jeru
salém:* a Jeremiáš prorok byl zavřín v síni žaláře“ který
byl v domě krále jadského.

8. Nebo byl jej zavřel Sedeciáš, král judský řka: Proč ty
prorokuješ, říkaje: Toto praví Hospodin: Aj já dám město
toto v ruce krále babylonského, a dobude ho?

4. A Sedeciáš, král judský, neuteče z ruky Chaldejských:
ale vydán bude v ruce krále babylonského: a budou mlaviti
ústa jeho s ústy onoho, a oči jeho uzří oči jeho.

5. A do Babylona povede Sedeciáše: a tam bude, dokudž
nenavštívím ho,* dí Hoepodin: a pakli bojovati budete proti
Chaldejským, žádného štěstí míti nebudete.

6. I řekl Jeremiáš: Stalo se slovo Hospodinovo ke mně
řkoucí:

7. Aj Hanameel, syn Selluma, streje tvůj, příjde k tobě,
řka: Kup si pole mé, kteréž jest v Anathoth: nebo tobě při
sluší z příbuzenství, abys koupil je.*

8. I přišel ke mně Hanameel, syn strejce mého, podle slova
Hospodinova do síně žaláře a řekl ke mně: Vládní polem
mým, kteréž jest v Anathoch v zemi Benjaminově: nebo tobě
přisluší dědictví, a ty jsi příbuzný, abys jím vládl. Tedy jsem
porozuměl, že to bylo slovo Hospodinovo.

Bethesdy; brána nárožní, kdež se totiž východní a jižní strana stý
kaly. slula I „údolní“, vedouc do údolí Kedronského; Gareb, neznámé
poloby, dle významu „chlum malomucných“ enad u ařídla Silos (?);
Goatba (dle hebr. výřečnostiakoro jako Gogatha (Golgatha? Jako
pradávný účel místa tak I pradávné jméno jeho sotva se změnilo!
ukazovalo by na vystavění města za Hadriana císaře; tehdáž Golgatha
v objem města pojmuta byla. — „Všecko údoli“, vůbec místnosť tato
udává, jejiž pak zvláštní částky následují, jest údolí potoka Gihon až
k rybníku hořejšímu západně za Golgathou; potom odtud severní stra
nou dále pokračuje až opět k potoku Cedron a k bráně východní, která
vedla k hoře Olivetské, a proto snad 1 koňskoa slnla, že tudy koně
ku plavení k potokn Cedron vyvádění bývali, a k rozdílu od jiné
koňské brány na jih.
"39 Že vystavění nového Jernsaléma v célém tuto ndaném objemu po
navrácení se z Babylona nevypinllo se, a proroctví 00 slovo Boží klu
mati nemůže, nelze leč, a k tomu zvlášť poslední sluva v. 40. pouka
sují, o duchovním Jerusalému, církvi svaté, rozuměti.

+ Svatým sluje toliko, kdo uvnitř hradeb Božího tobo Jornzaléma
věrně trvá, jenž nebudo zkažen na věky, aniž „brány pekelné pře
mohou ho.*

KAPITOLA XXXII

' tj. a Již celý rok trralo obležení. (Viz 4. Král. 25, 1.. . “>t.J.„vžaláři,kterýbylvsínídomukrálovského“;bylafvazba| Děk
lehčí, tak že směli přátelé navštíviti.

> © j. dokud nepovolám bo k sobě, dokud neumře, t. do smrti. (Viz
1. Mojž. 21, L)

* Viz o tom právu 8. Mojž. 25, 25., bylť dům s zahradou na zcilny ;
tu jen směli Lerité míti.
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9. I koupil jsem to pole od Hanameele, syna strejce svého,
kteréž jest v Anathoth: a odvážil jsem mu stříbra sedm lotů,
a deset stříbrných,

10. a zapsal jem to na listu a zapečetil a osvědčil svědky:
a odvážil stříbro na váze.

11. A vzal jsem list té koupé zapečetěný, a smlouvy 1 utvr
zení, i znamení zevnitř.*

12. A dal jsem list té koupě Baruchovi, synu Neriáše, syna
Maasiášova, před očima Hanameele, etrejce avého, před očima
svědkův, kteříž napsání byli v listu koupě, před očima všech
Židův. kteří seděli v síni žaláře.“

13. I přikázal jsem Baruchovi před nimi, řka:
14. Toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský: Vezmi

listy tyto, list koupě tento zapečetěný, a list tento, kterýž
jest otevřený, a vlož je do nádoby hliněné, aby mohli trvati
mnoho dní.

15. Neboť toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský:
Ještě kupování budou domové, a pole, 1 vinice v zemi této.

16. I modlil jsem ge Hospodinu, když jsem byl odevzdal
list koupě Baruchovi, synu Neriášovu, řka:

17. Ach, ach, ach, Pane, Bože: aj ty jsi učinil nebe i zemi
mocí svou velikou, a ramenem svým vztaženým: tobě nebude
nesnadné nižádné slovo:

18. kterýž činíš milosrdenství nad tisíci, a odplacuješ ne
pravost otcův v lůno synův jejich po nich; nejsilnější, veliký
a mocný, Hospodin zástupův jméno tobě.

19. Veliký v radě, a nepostižitelný myšlením: jehožto oči
otevřeny jsou na všecky cesty synův Adamových, aby odplatil
jednomukaždému podle cest jeho, a podle ovoce nálezkův
jeho.

20. Kterýž jsí činil znamení a zázraky v zemi egyptské,
(památné) až do tohoto dne jakož v Israelovi tak v lidech,
a učinil jsi sobě jméno, jakož jest tento den.

21. A vyvedl jsi lid svůj israelský ze země egyptské
v znameních a zázracích, a vruce mocné, a v rameni vztaže
ném, a v strachu velikém.

22. A dal jsi jim zemi tato, kterouž jsi přisáhl otcům
jejich, že dáš jim zemi tekoucí mlékem a strdí.

23. I vešli, « drželi ji: ale neposlouchali hlasu tvého, a
v zákoně tvém nechodili: ničehož co jsi přikázal jim činiti,

nečinili: i došlo na ně všecko toto zlé.
24. Aj ohrady vzdělány jsou proti městu, aby dobyto bylo:

a město dáno jest v ruce Chaldejských, kteříž bojují proti
němu, pro meč a hlad i mor: a což jsi kolí mluvil, přihodilo
se, jakož sám vidíš.

25. A ty díš mi, Pane Bože: Kup to pole za stříbro a
osvědě to svědky, ano již město dáno jest v ruce Chaldej
ských?*

26. I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, řkoucí:
27. Aj já jsem Hospodin Bůh všelíkého těla: zdali mi

těžké bude všeliké slovo ?

28. Protož toto praví Hospodin: Aj já dám město toto
v ruce Chaldejských, a v ruce krále babylonského a vezmou je.

29. A přijdou Chaldejští bojujíce proti městu tomuto, a

5 t j. let druhý bez znamení, bez pečeti, otevřený, a toliko opis
té smlouvy a toho usnesení obsahující: onen zapečetěný k dákazn na
budoncí časy u soudců schován byl, otevřený pak byl v ruce vlastní
kově.

* t j. příšli jsou byli navštívit proroka, a slyšet řeči jeho.
* Dolož: „Smilnj se tedy nad lidem svým, a boď jej vysvoboď z raky

nepřítele anebo, máli v ruce jeho upadnouti, ukrať strasti jeho!“

7.o ZA II.-35Pio ré"
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zapálí je ohněm, a spálí je, i domy, na jichž střechách oběto
vali Bálovi, a obětovali oběti mokré bohům cizím, aby mne
hněvali.

30. Neboť byli synové israelští i synové judští ustavičně
činili. co jest zlého před očima mýma, od mladosti své: sy
nové israelšti, kteříž až dosavad k hněvu popouzejí mne
dílem rukou svých, dí Hospodin.

31. Neboť k prchlivosti a k hněvivosti mé učiněno jest
mi město toto ode dne, jakž vyetavěli je, až do tohoto dne,
v němž odjato bude od obličeje mého

32. pro zlosť synův Israelských a synův judských, kterouž
páchali, k hněvu mne popouzejíce, oni i králové jejich, kní
žata jejich. i kněží jejich, i proroci jejich, muži judští I oby
vatelé jerusalémští.

33. A obrátili ke mně hřbety a ne tváře: když jsem je
vyučoval na úsvitě, a cvičil, a nechtěli poslouchati, aby při
jali kázeň.

34. A postavili modly avó v domě, v němž vzýváno jest
jméno mé, tak že poskvrnili jej. (4. Král. 21, 4—18.)

85. A vzdělali výsostí Bálovi, kteréž jsou v údolí syna
Ennom, aby obětovaii syny své a dcery své Molochovi: čehož
jsem jim nepřikázal, aniž vstoupilo na srdce mé, aby činili
ohavnosť tu a k hříchu přivádělí Judu.

36. A nyní pro ty věci toto praví Hospodin, Bůh israel
ský, k městu tomuto, o kterémž vy pravíte. že vydáno bude
v ruce krále babylonského skrze meč a hlad a mor:

37. Aj já shromáždím je ze všech zemí, do nichž jsem je
vyvrhl v prchlivosti své, a v hněvu svém, a v rozhněvání
velikém: a přivedu je zase na místo toto, a způsobím, aby
tu bydlilí doufanlivě.

88. I budou mně lidem, a já budu jim Bohem.

39. A dám jim srdce jedno, a cestu jednu, aby se báli
mne po všecky dny: a aby jim dobře bylo, i synům jejich
po ních.

40. A učíním s nimi smlouva věčnou, a nepřestanu jim
dobře činiti: a bázeň svou dám v srdce jejich, aby neodstu
povali ode mne.

41. A veseliti se budu nad nimi, když jim budu dobře
činiti: a štípím je v zemi této v pravdě celým srdcem svým
a celou duší svou.

42. Neboť toto praví Hospodin: Jakož jsem uvedl na líd
ten všecko zlé toto veliké: tak uvedu na ně všecko dobré,
o kterémž já mluvím k nim.

43. A budu vládnoutí polmi v zemi této, o níž vy nyní
pravíte, že pustá jest, protože nepozůstalo ani člověka aní
hovada, a že dána jest v ruce Chaldejských.

44. Pole za peníze kupována budou, a zapísována do knihy,
a pečeťbude přikládána, a svědek pojat bude: v zemi Benjami
nově a vůkol Jerogaléma, v městech judských, a v městech
horních, i v městech polních, i v městech, kteráž jsou na
poledne: neboť navrátím zajetí jejích, dí Hospodin.

3. Volej ke mně a vyslyším tě: a zvěstuji tobě věci veliké
a pevné,' jichžto nevíš.

4. Nebo toto praví Hospodin, Bůh igraelský, o domech
města tohoto, a o domech krále judského, kteříž zboření jsou,
a o ohradách a o meči

5. přicházejících, aby bojovali s Chaldejskými, a aby na
plnili je mrtvolami lidskými, kteréž jsem pobil v prchlivosti
své, a v rozhněvání svém, skrývaje tvář s:0u od města to
hoto.pro všelíkou zlost jejích.“

G. Aj já potáhnu jim ránu jizvou, a uzdravím a uléčím
je:* a zjevím jim prosbu pokoje a pravdy.“

7. A navrátím zajaté judské, a zajaté jerusalémské: a vzdě
lám je jako od počátku.

8. A očistím je od všeliké nepravosti jejich, kterouž hře
šili proti mně: a milostiv budu všechněm nepravostem jejich,
kterýmiž provinili proti mně, a zhrzeli mnou.*

9. A bude mi to“ k jménu, a k radosti, a k chvále. a
k plesání všem národům země, kteříž uslyší o všem dobrém,
kteréž já učiniti hodlám jim: i užasnou a strnou nade vším
tím dobrým, a nade vším pokojem, kterýž já jim způsobím.

10. Toto praví Hospodin: Ještě slyšán bude na místě tomto,
kteréž vy pravíte býti pusté, protože tu není ani člověka ani
hovada: v městech judských a na ulicích jerusalémských, kte
ráž jsou zpustlá bez člověka, a bez obyvatele a bez dobytka,

11. hlas radosti, a hlas veselí, hlas ženicha a hlas nevěsty,
blas řkoucích: Oslavujte Hospodina zástupův, nebo dobrý
Hospodin, nebo na věky milosrdenství jeho: i nesoucích sliby
do domu Hospodinova. Nebo přivedu zase zajaté země této,
jako na počátku,' praví Hospodin. (1. Esdr. 3. 11.)

12. Toto praví Hospodin zástupův: Ještě bude na místě
tomto pustém bez člověka, a bez hovada, a ve všech městech
jeho obydlí pastýřiv odpočívajících stád.

13. V městech horních i v městech polních, i v městech,
kteráž jsou na poledne; a v zemi Benjaminově, i okolo Jeru
saléma, i v městech judských, ještě půjdou stáda k ruce po
čítajícího, dí Hospodin.

14. Aj, dnové jdou“ dí Hospodin: a vzbudím slovo dobré,'“
kteréž jsem mluvil k domu israelskéma, a k domu jadakému.

15. V těch dnech, a za času tohoto způsobím, aby zrostl

„sZ(Mdiieéty

| M0090.
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' Jinak: „trvanlivá“; jinak: „těžké“ ; jinak: „důležité“.
? Zraznje obyvatelům země spěchatí obleženému Jeruzalému na po

moc, poněvadž by tak pobíti jen větším se stalo; neboťnezvratný Jest
nyni úmysl Páně potrestati je pro hříchy jejich.

2 Připojuje k hrozbě ihned proroctví potěšitelné; vztnhnje se všsk
netoliko k návratu lidu ze zajetí babylonského a opětného vystavění
města (9. Ezdr. 4, %.),nýbrž £k vykoupení skrze zaslíbeného Mesiáše,
ano i k drubému příští jeho, když uvede věrné své v blaženosť věčnou.
To vůbec při každém podobném proroctví na očích míti potřebí.

* Dle hebr.: „Otevru jim poklad a pravdy“: t. j. amířim se s ními
a příjmu Je opět za syny a vypluím Jim sliby, kteréž Jsem nějníl otetm
Jejich“ ; což nelze leč o amiření nového zákona rozuměti.

3 Opětnězmiňujese „odpuštění, očlštění“, abychomse poznali,
čim Jsme před Bohem, a čeho hlavně potřebí máme.

* t. j. všecko (8—16) jim učiním k slávě avé.

" £ J. „s učíním, že oplývati bude obyvateli, jako druhdy před věky
bývalo“

* 12—18. Zevrubně ličí, co řekl: „vzdělim Je jsko od počátku“ (viz
11. pozn.); zvlášť pak podobenství s žívota pastýřského béře, poněvadž
ten nojpokojnější jsa, jen v úplném pokoji so daří; ale duchovním smy
slem roznměno buď o blahé době „knížete pokoje“ a „pastýře duší
našich“ Kristu (dle av. Jana 10, 14.). Viz dále.

9 Těmi slovy se vždy ponkazuje k době zaslíbeného Mesláše.
te t, j. „splním utěšené zaslíbení, kteréž jsem dal“ atd., pošlu dávno

očekávaného Vykupitele.

KAPITOLA XXXIII

Bůb podruhé alíbuje navrácení lidu se zajetí babylonského, — a předpovídá

příšti Meslášovo, a velké rosmnolení, a věčné trvání království jeho,

1. I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi podruhé,
když ještě zavřín byl v síni žaláře, řkoucí:

2. Toto praví Hospodin, kterýž to i učiní a způsobí a při
praví, Hospodin jest jméno jeho.

L
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Davidovi kmen spravedlnosti: a vykoná soud, a spravedlnost
na zemi.*!

16. V těch dnech spasen bude Juda, a Jerusalém bydliti
bude doofanlivě a toť jest jméno, kterýmž ho nazývati bu
dou: Hospodin '* Spravedlivý náš.

17. Nebo toto praví Hospodin: Nezahyne z Davida muž,
kterýž by seděl na trůnu domu Israelského: '*

18. A z kněží 1 z levítů nezbyne muž před tráří mou,
kterýž by obětoval zápaly, a zapaloval oběť, a zabíjel oběti
zbité po všecky dny.'*

19. I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi řkoucí:
20. Toto praví Hospodin: Může-li zrušena býti smlouva

má se dnem, a smlouva má 8 nocí, aby nebyl den a noc
časem svým:

21. tak i smlouva má bude mocí zrušena býti s Davidem.
služebníkem mým, aby nebyl z něho syn, kterýž by kraloval
na trůnu jeho, a levítové i kněží, aby nebyli služebníky
mými.

22. Jakož nemohou sečteny býti hvězdy nebeské, ani změ
řen býti písek mořský: tak rozmnožím símě Davida. služeb
níka svého, a levíty, služebníky své.

23. I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi řkoucí:
24. Neviděl-li jsi, co lid tento mluví, fka: Dvojí příbu

zenství, jež byl vyvolíl Hospodin, zavrženo jest:'* i lidem
mým zhrzeli, protože by nebyl více národem před nimi?

25. Toto praví Hospodin: Neučinil-li jsem smlouvy své
mezi dnem a nocí a ustanovení nebí [ zemi:

26. tedyť i plémě Jakoba a Davida služebníka svého, za
vrhu, abych nebral z semene jeho knížat: semene Abraba
mova, Isákova a Jakobova: nebo přivedu zase zajaté jejich.
a smiluji se nad nimi.

KAPITOLA XXXIV.

Předpovidá dobytl a vypálení města, — zajetí a smrť krále Bedeciáše; — vy

pravuje učiněnou a opět svušenou smlouvu o propuštění alužeboikův = brosl za

to potmston Boší,

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi od Hospodina. když
Nabuchodonosor, král babylonský, a všecko vojsko jeho, i vše
cka království země, kteráž byla pod mocí ruky jeho, i všickni
národové bojovali proti Jerusalému, a proti všechněm městům
jeho, řkoucí:

2. Toto praví Hospodin. Bůh israelský: Jdi a mluv k Šede
ciášovi, králi judskému, a rcí k němu: Toto praví Hospodin:

1 £ j. tehdáž vzejde jako ratolesf (Iaaiáš 11, 1.), narodí se Mesláš
dle těla z rodu Davidova, ten vykoná ospravedlnění lidstva, a konati
bude soud, až jej dokoná na konci věků. Chaldejský výklad přímodí:
„ustanovím Davidovi rého.“

'"*Znamenej, že zde v hebrejském, jakož 1 svrchu 23, 6. stojí nej
evětější jméno Boží, kteréž jen Bohu přináleží; tím se značí, že alí
bený Mesiášpravý Bůh jest.

" L j. Kristus, syn Davidův, věčně kralovati bude; I kraluje co
neviditelná hlava církve, sedě na pravici Boží, a viditelně,skrze
viditelnou blavu, náměstka svého na semi, a skrze biskupy a kněze,

jichž se církvi nikdy nebude nedoslávati. O světské říší židovské nelze
to rozuměti; neboť po Zorobabeloví panování rodu Davidovu odjsto
bylo, zvlášť pak po vyvrácení Jerusaléma Titem celá národní samo
atatnosf zrušena Jest, a tak trvá podnes.

% Značí tato dvojí úřad příštího Mesláše: krilovský | kněžský, a di,
že věčně trveti bude; to opět jen Kristem a církví od něho ustanove
nou skutečně se vyplnilo. (Sr. Malach. 1, 11.)

"*t j. dvojí rod; královský a kněžský. Jiní (avšak méně dobře:
srov. 17. a t d.) vykládají na dvě říše, Judskou a Jeraelskou.
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V Aj já vydám město toto v ruce krále babylonského, a vypálí
je ohněm.

3. A ty neutečeš z ruky jeho; ale postižen, jat a v ruku
jeho vydán budeš: a oči tvé uzří oči krále babylonského, a

ústa jeho s ústy tvými mluviti budou a do Babylona při
jdeš.

4. Avšak slyš slovo Hospodinovo, Sedeciáši, králi judský:
Toto praví Hospodin k tobě: Neumřeš mečem,

5. ale v pokoji umřeš, a podle spálení otců tvých, králů
předešlých, kteříž byli před tebou, tak spálí tebe“ a: Běda,
Pane, kvíliti budou nad tebou: nebo slovo toto já mluvil
jsem, dí Hospodin.

6. I mluvil Jeremiáš prorok k Sedeciášovi, králi judskému,
všecka s'ora ta v Jerusalémě.

7. A vojsko krále babylonského bojovalo proti Jerusalému,
a proti všechněm městům judským, která byla zůstala, proti
Lachis a proti Azecha:* nebo ta byla pozůstala z měst jud
ských, města ohražená.

8. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi od Hospodina, když
král Sedeciáš učinil smlouvu se vším lidem v Jerusalémě,
rozkazuje:

9. aby propustil jedenkaždý služebníka svého, a jedenkaždý
děvku svou, Hebrejského i Hebrejskou, svobodny: a nikoliv
aby nepanovali aad nimi, to jest nad Žídem co bratrem
svým.

10. Uposlechla tedy všecka knížata a veškeren lid, kteříž
byli v smlouvu vešli, aby propustil jedenkaždý služebníka
svého, a jedenkaždý děvku svou svobodny, a že více nepano
vali nad nimi: uposlechli tedy a propustili.

11. [obrátili se potom: a přitáhli zase služebníky a děvky
své, kteréž byli propustili svobodny, a podrobili si je za slu
žebníky a děvky.

12. I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášoví od Hospo
dina řkoucí:

13. Toto praví Hospodin, Bůh israelský: Já jsem učinil
smlouvu s otci vašimi dne toho, když jsem je vyvedl ze země
egyptské, z domu slnžebností, řka:

14. Když se vyplní sedm let, propust jedenkaždý bratra
svého Hebrejakého, kterýž prodán jest jemu, a sloužiti bude
tobě šest let: a propustíš jej svobodného od sebe: a neupo
slechli mne otcové vaši, aníž naklonili ucha svého.

15. I obrátili jste se vy dnes, a učinili jste, což jest pří
mého před očima mýma, že jste ohlásili svobodu jedenkaždý
příteli svému: a vešli jste v smlouvu před obličejem mým,
v domě, v kterémž vzýváno jest jméno mé nad ním.

16. Ale obrátili jste se, a poskvrnili jste jméno mé: a při
vedli jste zase jedenkaždý služebníka svého, a jedenkaždý
děvku svou, kteréž jste byli propustili, aby byli svobodní a
své moci: a podrobili jste je, aby byli vašimi služebníky a
děvkami.

17. Pročež toto praví Hospodin: Vy jste mne neuposlechli,
abyste prohlásili svobodu jedenkaždý bratru svému a jeden
každý příteli svému: aj já vyhlašují vám svobodu, dí Ho

KAPITOLA XXXIV.

* Dolož: avšak ho neuzřiš; byv totlš prve oslepen.
+ Dle hebr.: „tobě“ totiž: ku poctě tvé páliti budou u pohřbu tvém

vonné včel. (2, Par. 16, 13. 14.)

3 Lachla, tři míle jihozápadně od Jerusaléma; A zecha tři míle
od Lachis jižně: jinš města 60 noohrazená a nebráněná byla již ne
přítelem osazena.
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spodin, k meči, k moru a k hladu:“ a vydám vás ku po
bnutí* všem královstvím země.

18. A učiním mužům, kteříž přestupují smlouvu mou, a
nezachovali slov smlouvy, kterýmž přivolili před obličejem
mým. [co] teleti, ktaréž rozťali na dva díly. a prošli mezi
rozdělením jeho:“

19. knížatům judským a knížatům jerusalémským, komor
níkům a kněžím, i všemu lidu země, kteříž prošli mezi roz
děleními telete:

20. a vydám je v ruku nepřátel jejich,. a v ruku hledají
cích duše jejich: a bude mrtvol jejich pokrmem ptactva ne
beskému, a zvířatům zemským.

21. A Sedeciáše, krále judského, i knížata jeho vydám
v ruku nepřátel jejich, a v ruku hledajících duše jejich, a
v ruku vojův krále babylonského, kteříž odstoupili od vás.*

22. Aj já přikáži, dí Hospodin, a přivedu je zase do mě
sta tohoto, a bojovati badou proti němu, a dobadou bo, a

vypálí je ohněm: a města judská obrátím v pustinu, tak že
nebude obyvatele.

KAPITOLA XXXV.
Prorok ukasoje v příkladné zdrželivosti Rechabliských hřišnosť neposlušnosti

lidu Jodského, — a svěstuje těmto pomstu, — oněm požehnání Doži.

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremniášovi od Hospodina, za
dnův Joakima, syna Josiájova, krále judského, řkoucí:

2. Jdi.k domu Rechabitských,“ a mlav k nim a uveď je
do domu Hospodinova do jedné komory pokladův,* a dáš jim
píti vína.

3. I pojal jsem Jezouiáše, avna Jeremiášova, syna Habsa
niášovn, a bratří jeho, i všecky syny jeho, i veškeren dům
Rechabitských:- :

4. a uvedl jsem je da domu Hospodinova do komnaty sy

nův Hanana, syna Jegedeliáše, muže Božího,* kteráž byla
podle pokladnice knížat, nad pokladem * Maasiáše, syna Šel

lumova, kterýž byl strážný síně.
5. A postavil jsem před syny domu Rechabitských číše

plné vína, a kalichy a řekl jsem jim: Díte víno.
6. Kteříž odpověděli: Nebudeme píti vína: nebo Jonadab,

syn Rechabův, otec náš, přikázal nám, řka: Nebudete píti vína
vy, ani synové vaši až na věky,

7. a domu nebudete stavěti, a semene nebudete rozsívatí,
a vinic nebudete štěpovati, ani míti: ale v stáncích přebý
vati budete po všecky dny vaše, abyste byli živi mnoho dnů
na tváři zemé, v níž vy pohostinu jste.*

* Posměšně mluví v amysl: Jako vy jste dali svoboda a pak opět
poroblli el bratry své, tak já opustim vůs a vydům v porobu ne
přátelům.

5 t j. v rozptýlení.
* t j. co nejpřisnéjí s nimí naloším. Pří smlouvách zabíjely se obětí

a roztinaJyna dvě, což znamenalo,žo by so chtěli a dáti tak zroztinati, nežli. by tu smlouvu zrušili (1. Mojž. 15, 9—17.

"tt |. na nějaký čas, když se obrátili na Egyptské Jenž Židům ku
pomoci táhli.

KAPITOLA XXXV.
' Byliť potomci Rechabovi, evůj rod uvádějíce zpět až k Hobabori

1 Jethro řečenému, tchánu Mojžíšova. Nebyli tedy rodu Judského. ale
přijevše víru v pravého Boha, věrně se zákona Půně drželi, proto se
J zde za příklad poslněnosti nvádějí.

* Bylyt komnaty přistěvěné k obrámu a určené k nschování darů,
k příbytku sloužících kněží a lovítův, k bostění obětnjících a £ p.

s © J. proroka.
* £ J. pokladní komnatou, obydlím, vlz tato 2. pozn.
S t. Jj. máte vésti život sprostý, pastýřský. Jakkoliv rod Rechabitů

víra v pravého Boha přijal, držel se přece ustanovení otcův svých, mezi
nimiž byl | zákaz, aby nepili vína.

utla/til DBA
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8. Protož uposlechli jsme hlasu Jonadaba, syna Rechabova,
otce našeho, ve všem, což přikázal nám, tak že nepíjeme
vína po všecky dny své, ani my, ani ženy naše, ani synové,
ani dcery naše:

9. a že nestavíme domů k bydlení: a nemáme vinic. ani
rolí, ani osení:

10. ale bydlíme v stáncích. a poslušní jsme ve všem, což

| přikázal nám Jonsdab, otec náš.
11. Když pak vstoupil Nabachodonosor, král babylonský,

do země naší: řekli jsme: Pojďte a vejděme do Jerusaléma
od tváři vojska Cbaldejských a vd tváři vojska země syrské:
1 zůstali jsme v Jerusalémé.“

12. I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi řkoucí:
13. Toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský: Jdi a

rci mužům judským, a obyvatelům jerusalémským: Což ne
přijmete kázně, abyste poslouchali slov mých? dí Hospodin.

14. Zmoblyť jsou to řeči Jonadaba, syna Rechabova, kteréž
přikázal synům avým, aby nepili vína, že nepili až do tohoto
dne, nebo poslušni byli příkazu otce svého: já pak mluvil
jsem k vám, z rána povstávaje a mluvé," a neuposlechli jste
mne. .

15. A poslal jsem k vám všecky služebníky své, proroky,
vstávaje na úsvitě a posýlaje, a říkaje: Obrafte se jeden
každý od cesty avé zlé, a dobré čiňte' snažnosti své: nane
následujte bohů cizích aniž jich ctěte: a budete bydliti v zemi,
kterouž jsem dal vám i otcům vašim: alé nenaklonili jste
ucha svého aniž jste uposlechlí mne.

16. Zachovaliť tedy pevně synové Jonadabovi syna Recha
bova, přikázání otce svého, kteréž byl přikázal jim: lid pak
tento neuposlechl mne.

17. Protož toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský:
Aj já přivedu na Judu, a na všecky obyvatele jerasalémské

všecko soužení, kteréž jsem mluvil proti nim: protože mluvil
jsem k ním, a neuposlechlí: volal jsem je, a neodpověděli mi.

18. Domu pak Rechabítských řekl Jeremiáš: Toto praví
Hospodin zástupův, Bůh israelský: Protože jste poslušni byli
přikázání Jonadaba, otce svého, a ostříhali jste všech při
kázání jeho, a činili jste všecko, což přikázal vám:

19. protož toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský:
Nezhyne muž z rodu Jonadaba, syna Rechabova, stojící před
obličejem mým po všecky dny.*

KAPITOLA XXXVL *

Jeremláš k rozkazu Božímu povidá Baruchoví svá proroctví; ——ten piše

v kolbu, a čte Hda veřejně. — Dověděvša se o tom aákonnicí ohlažojí to

králi; — ten uslyševněkterá proroctví, rozřezal, s spálil knihu. — Báh při

kazuje Jeremlášovi proroctví v jinoo knihu sepsati a králi trest osnámiri.

1. I stalo se léta čtvrtého Joakima, syna Josiášova, krále

judského: stalo se slovo toto k Jeremiášovi od Hospodina
řkoucí:

* a bydlime na ten čas v domích, ne všetečně proti přikázání otce
svého, nýbrž jen s nouze, abychom před nopřátely byli bezpečnějšimi.,

74. j. bodlirě a pečlivě vás napomínaje, takměř denně (víz 7, 13.;
tak též i hned 16)

5 Odveden by! rod Rechabitův do zajeti babylonského: navrátiv se
e národem Judským, sprostéma a chudobnému životu věren, sloužil
v nově vystuvěném chrámě Hospodinu. U vyšším smyslu 00 to dá vy
kládati na sbory osob duchovních v novém zákoně, kteří odřekšo se
světa ke otí a chrálo Boží a blahn bližního všeliké služby podnikají, —
řády klášterní.
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2. Vezmi svinutí knihy ' a zapíšeš do ní všecka slova, kte
ráž jsem mluvil tobě proti Isrneli a Judovi, a proti všech
něm národům ode dne, jakž jsem mluvil k tobě, ode dnův
Josiášových až do dne tohoto:

3. zdali by snad uslyše dům judský všecko zlé. kteráž já
myslím učiniti jim, navrátil se jedenkaždý od cesty své nej
horší: i milostiv budu nepravosti, a bříchu jejich.

4. Tedy zavolal Jeremiáš Barucha, syna Neriášova: i na
psal Baruch z úst Jeremiášových všecky řeči Hospodinovy,
kteréž mluvil k němu, do knihy:

Ď. i přikázal Jeremiáš Baruchovi řka: Já zavřínjsem, aniž
mohu vjíti do domu Hospodinova.

6. Protož jdi ty a čti z knihy, do níž jsi napsal z úst mých
slova Hospodinova, an slyší lid v domě Hospodinové v den
postu:“ a nadto, an slyší veškeren Juda, kteříž přicházejí
z měst svých, čísti budeš Jim:

7. zdali by snad padla modlitba jejích před Hospodinem,*
a navrátili se jedenkaždý od cesty avé zlé: neboť veliká
prchlivost jest i rozhněvání.“ kteréž mlavil“ Hospodin proti
lidu tomuto.

8. I učinil Baruch, syn Neriášův, všecko, jakož mu při
kázal Jeremiáš prorok, čta z knihy řeči Hospodinovy v domě
Hospodinově.

9. Stalo se pak léta pátého Joakima, syna Josiášova, krále
judského, měsíce devátého: že vyhlásili půst před Hoapodi
nem všemu lidu v Jerusalémé, a všemu množství, kteréž se
bylo sešlo z měst judských do Jerusaléma.

10. I četl Baruch z knihy řečí Jeremiášovy v domě Hospo
dinově v pokladnici Gamariáše, syna Safanova, písaře, na
síni hořejší, u dveří brány nové domu Hospodinova, an alyšel
veškeren lid.

11. A když uslyšel Micheáš, syn Gamariáše, syna Safanova,
všecky řeči Hospodinovy z knihy té:

12. sstoupil do domu královského do pokladnice písařovy :
a aj seděla tam všecka knížata: Elisama písař, a Dalajáš,
syn Semejášův, a Elnathan, syn Achoborův, a Gamariáš, syn
Safanův. a Sedeciáš, syn Hananiášův, i všecka knížata.

13. I oznámil jim Micbeáš všecka slova, kteráž slyšel, když
četl Baruch z knihy v uši lidu.

14. Protož poslala všecka knížata k Baruchovi Judí, syna
Nathaniáše, syna Selemiáše, syna Chusi, řkouce: Knihu, z níž
jsi četl, ano alyšel lid, vezmi do ruky své a pojď. Tedy vzal
Baruch, syn Neriášův, knihu do ruky své a přišel k nim.

lo. I řekli jemu: Sedni a čti ty věci v uši naše. I četl
Baruch v uši jejich.

16. Když tedy uslyšeli všecka slova, užasli se, [patříce)
jedenkaždý k bližnímu svému, a řekli Baruchovi: Musíme
všecky tyto řeči králi oznámiti.

17. I táznli se ho řkouce: Zjev nám, jak jsi sepsal všecky
řeči tyto z úst jeho.

18. I řekl jim Barach: Z úst svých mluvil jako čta ke
mně všecky řeči tyto: a já psal jsem je v knihu černidlem.

KAPITOLA XXXVL

* © J. stůčkn pergamenn: staří totiž na koži psávali, a pak popsa
nou okolo hůlky svínuli.

3 Uslyšev Joakim, že Nabuchodonosor chystá tálmonti polem proti
němu a zemi jeho, určil veřejný půst, a ustanovil prosby na odvrácení
toho zlého. (Viz 9.)

> ©J. zdali vyslyšena bude modlitba jejich od Hospodina; nebo dle
hebr.: zdali padnon a modliti se budou.

* © Jj. trest a pomata.
5 Dolož: ke mně, t. j. určil.
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19. I řekla knížata Baruchovi: Jdi a schovej se, ty i Jere
miáš, ať žádný neví, kde jste.

20. I vešli k králi na síň: ale knihu poračili v poklad
nici Elisamovi písaři: a oznámili králi všecky ty řeči.

21. I poslal král Judi, aby vzal tu knihu: kterýžto vzav
ji z pokladnice Elisama písaře, četl, an král poslouchal, a
všecka knížata, kteříž stáli okolo krále.

22. Král pak seděl v domě zimním měsíce devátého: a po
staveno bylo před ním ohnisko“ plné žhavého uhlí.

23. A když přečetl Judi tři listy nebo čtyry, rozřezal ji král
nožíkem písařským, a uvrhl do ohně, kterýž byl na ohnisku,
až spálena byla všecka kniha ohněm, kterýž byl na ohnisku.

24. A nebáli se aniž roztrhli roucha svá, král a všickní
služebníci jeho, kteříž slyšeli všecky řečí ty.

25. Ale však Elnathan, a Dalajáš, a Gamariáš odporovali
králi, aby nespálil té knihy, a nenposlechl jich.

26. A přikázal král Jeremielovi, synu Amelechovu, a Sara
jášoví, synu Ezrielovu, a Selemiášovi, synu Abdeelovu, aby jali
Barucha písaře, a Jeremiáše proroka: ale skryl je Hospodin.

27. I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi proroku,
když spálil král knihu a řeči, kteréž byl sepsal Baruch z úst
Jeremiášových řkoucí:

28. Vezmi zase knihu jinou, a napiš do ní všecky řečí
prvnější, kteréž byly v knize první, kterouž spálil Joakim,
krá] judský.

29. A k Joakimovi, králi judskému, díš: Toto praví Ho
spodin: Ty jsi spálil knihu tu, řka: Proč jsí psal v ní a
oznamoval: Rychle přijde král babylonský, a zkazí zemi tuto,
a pohubí v ní člověka i hovado?

30. Protož toto praví Hospodin proti Joakimovi, králi jud
skému: Nebude z něho, kdo by seděl na stolici Davidově:*
a tělo jeho mrtvé povrženo bude na vedro přes den, a na
mráz přes noc.* :

31. A navštívím na něm a na semeni jeho, i na služeb
nícich jeho nepravosti jejich; a uvedu na mě a na obyvatele
jerusalemské, i na muže judské, všecko zlé, kteréž jsem mluvil
k nim, a neposlouchali.

32. Jeremiáš pak vzal knihu jinou a dal ji Baruchovi,
synu Neriášovu, písaři: kterýž vepsal v ni z úst Jeremiášo
vých všecky řeči knihy té, kterou byl spálil Joakim, král
judský, ohněm: a nadto přidáno jest řečí mnohem více, než
bylo prve.

KAPITOLA XXXVIL
Sedecláš žádá Joreraiáše sa přimlova a Boha, — Jeremiáš předpovídá, Že se
Chaldejští navrátí, a město jistě dobudou. ——Chtěje utéci, Jest jat, mrskán a
do jámy uvržen; — předvolánjsa před krále, opakuje své proroctví a opét na

rozkas králův jest do vazby uvržen, alo Řetrněji chován,

1. I kraloval král Sedeciáš, syn Josiášův, místo Jechoniáše,
syna Joakimova:* kteréhož ustanovil králem Nabuchodonosor,
král babylonský, v zemi judské.

“ Bylaf pánev měděná na podstavci obyčejně třínohóm, na niž se
kladlo žhavé ublí k topení aneb vykořování světnio, a mohla 00 s mista
Da místo přenášeti; pohané takové užívali za obětníci k zápalu kadidla,
stavice ji před modly nebo před podobizny elsařův.

7 £. j. nebudo mití nástupníka z rodu svého: syn jebo Jechonláš za
krále síce zvolen byl, však toliko tři mésíce panoval, a to co man
krále babylonského.

9 t J. nepohřbené ležetl bude. Ve východních zemích jakož velmí
horko bývá ve dne, tak zase velmi studeno v noci.

KAPITOLA XXXVII.

! Jechonláš panoval toliko tři měsíce a proto se mezi králi Jadskými
ani nepočítá. (Viz tuto 88, 90. pozn.)
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2. Ale neposlouchal on, ani služebníci jeho, ani lid země,
slov Hospodinových, kteráž mluvil skrze Jeremláše proroka.

3. I poslal král Sedeciáš“ Juchala, syna Selemiášova, a
Sofoniáše, syna Maasiášova, kněze k Jeremiášovi, proroku,
řka: Modli se za nás Hospodinu, Bohu našemu.

4. Jeremiáš pak svobodně chodil u prostřed lidu: neb ho
nebyli vsadili do vězení. Tedy vojsko Faraonovo vytáhlo
z Egypta:“ a uslyševše Chaldejští, kteříž byli oblehli Jeru
salém, takové poselství, odtrhli od Jerusaléma.

5. I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi proroku
řkoucí:

6. Toto praví Hospodin, Bůh israelský: Takto díte králi
Judskému, kterýž vás poslal ke mně k otázání mne: Aj voj
sko Faraonovo, kteréž vytáhlo vám na pomoc, navrátí ge zase
do země své do Egypta“

7. A navrátí se Chaldejští a bojovati budou proti městu
tomuto: a dobudou ho, a vypálí je ohněm.

8. Toto praví Hospodin: Nezklamávejte duší svých, říka
jíce: Jdouce odejdou, a odstoupí od nás Chaldejští; neboť
neodejdou.*

9. Nýbrž kdybyste | všecko vojsko Chaldejských, kteříž
bojují proti vám, pobíli, a kdyby zůstali z nich toliko ně
kteří ranční: povstanou jedenkaždý z stanu svého, a zapálí
město toto ohněm.

10. Protož když bylo odtáhlo vojsko Chaldejských od Jeru
saléma pro vojsko Faraonovo,

11. vyšel Jeremiáš z Jerusaléma,“ aby šel do země Benja
mínovy, a rozdělil tam jmění" před obličejem měšťanův.

12. A když přišel k bráně Benjaminské, byl tu strážný
brány po střídě své toho času jménem Jeriáš, syn Selemiáše
syna Hananiášova, a jal Jeremiáše proroka řka: K Chaldej
ským utíkáš?

13. I odpověděl Jeremiáš: Klam jest to! Neutíkám k Chal
dejským. Ale neslyšel ho, nýbrž jal Jeriáš Jeremiáše a pří- : ,
vedl jej ke knížatům. jámy: král pak seděl v bráně Benjaminské.

14. Pro kterouž věc rozhněvavše se knížata na Jeremiáše, 8. I vysel Abdemelech z domu královského, a mluvil ku

zmrskavše jej, vsadili do žaláře, kterýž byl v doměJonathana ) králi, řka: . . . 2 .
písaře: neboť on vladař byl nad žalářem. i 9. Pane můj, králi, zlé jsou učinili muži tito všecko, což

15. A tak všel Jeremiáš do domu jámy“ a do žaláře: a koli spáchali proti Jeremiášovi proroku, vsadivše jej do jámy,
seděl tam Jeremiáš mnoho dní. aby tam umřel hladem; neboť není více chlebův v městě.

16. Poslav pak Sedeciáš král pro něj, a tázal se ho v domě 10. Tehdy rozkázal král Abdemelechoví mouřenínu, řka:
svém skrytě, a řekl: Domníváš se, že řeč [ta] od Hospodina? * Vezmi s sebou odsud mužů třiceti, a vytáhni Jeremiáše pro
I řekl Jeremiáš: Jest. A řekl: V ruce krále babylonského roka z jámy, prve než by umřel.
vydán budeš.

17. I řekl Jeremiáš králi Sedeciášovi: Co jsem tobě zhře
šil, a služebníkům tvým, a lidu tvému, že jsi mne vsadil do
domu žaláře?

18. Kdež jsoa proroci vaši, kteříž prorokovali vám, a ří
kali: Nepříjde král babylonský na vás, a na zemi tato?

19. Nyní tedy slyš, prosím, pane můj, králi! Budiž platna

prosba má před obličejem tvým: a neposýlej mne zase do
domu Jonathana písaře, abych tam neumřel.

20. Příkázal tedy král Sedeciáš, aby vsazen byl Jeremiáš
do síně žaláře '“ a aby mu byl dán na každý den pecník
chleba krom vaření, dokudž by nebyl stráven všecken chléb
z města: i zůstal Jeremiáš v síni žaláře.'

KAPITOLA XXXVII.
Vypravuje te: Jak Jeremláš k šalobě knížat avrZen byl do blsboké a blatné

Jimmy,— Jak mu odtud pomoženo Jedním komorníkem, — a Jak, a oč a ním

Bedeciáš tajně rozmlouval.

1. Slyšel pak Safatiáš, syn Mathanův, a Gedeliáš, syn Fas
surův, a Juchal, syn Selemiášův, a Fassur, syn Melchiášův,
řeči, kteréž Jeremiáš mluvil ke všemu lidu,' řk+:

2. Toto praví Hospodin: Kdožkoli zůstal by v městě tomto,
umře mečem, anebo hladem, anebo morem: ale kdož by utekl
k Chaldejským, bude živ a bude duše jeho zdráva a živa.*

3. Toto praví Hospodin: Vydáním vydáno bude město toto
v ruku vojska krále babylonského, a dobude ho.

4. I řekla jsou knížata králi: Prosíme, aby zabit byl člověk
tento: neboť z úmysla oslabuje ruce mužův bojovníkův, kte
říž pozůstali v městě tomto, i ruce všeho lidu, mluvě k nim
v tato slova; nebo člověk ten nehledá pokoje lidu tomuto,
ale zlého.

5. I řekl král Sedeciáš: Aj on v rukou vašich jest: neboť
nesluší, aby vám král něčeho odepřel.

6. Tehdy vzali Jeremiáše, a uvrhlí jej v jámu Melchiáše,
syna Amelechova, kteráž byla v síni žaláře:“ a spustili Jere
miláše po provazích do jámy, v níž nebylo vody, ale bláto:
sstoupil tedy Jeremiáš v bahno.

7. Uslyšel pak Abdemelech mouřenín, muž komorník,“ kte
rýž byl v domě královském, že byli vsadili Jeremiáše do

'*£ j. do aíněstráže,do královskéhon vězení,a ne doonoho tuhého a velmi nezdravého. v němž prve b
" Jeremiáš byl cbycen, mrskán a do žaláře vržen pod záminkou,

jako by byl chtěl utéci k nepříteli, a tak vlasť zraditi: pravá pak pří
čina utrpení jebo byla, že kázal pravdu, a tak urazil hrdosť a pýchu
vznešených, nemohoncích snésti brozbu, že budou otroky Chaldejských,
když nochtějí poslouchati Boha.

KAPITOLA XXXVII.

' t j. k těm, kteří | do šaláře za ním šli, aby napomenutí, útěchy
u něho došli. Tak lid vždy věrně lne k horlivým pastýřům svým.

%Tak kázal Jeremiáš na rozkaz Boží, nikoliv ze zrady k vlasti;
3 tj. když byl uslyšel,že král Nabuchodonosortábne n Jerusalému, anebo když vojskem fjebo již velmi tisněn byl. (V. 4.

>£ j. protiZO dopovoroviprotiněmužseEgyptštíoj s Jadskými. (Níže v. nebof úmysl Boží byl ušotřiti krveproliti, a zachovati plémě národa
* Dolož: a otěeboš vám nezpomůže; n . (Viz též 4. Král. 4) vyvoleného.

S £ J. neplesejte nad aa že na časPoder nepřátelé, noodejdou 3 t J. bylať prohlubeň vyzděná na způsob studně (císterny), kdežtodocela, nýbrž navrátí se. za času deštívého aplývals voda, za horka pak vysýchala. Josefns Fla
vius vypravuje, že Jeremiáš na dně jámy té po krk v bahně pohroužen
byl. Sr. otcové v utrpení Jeremiášově nalézají předpodobnění utrpení
Kristova dle Ž.

* t J. kleštěnce, dvořenín. Bylť cizinec, a proroka na živě zachoval,
Jejž byli Židé, národovecíjeho, k smrti zavrhli; tek cizí národové uyě
Hl v Krista, jejž Židé ukřižovali.

9 Hebr.: aby tak m (lom u prostředlidu, t. j. mezijinýmidavem z města utikající
76 j. své bratřím a oříbuzným.
* t j. do podzemního sklepu.
9 £. j. „Jest pravda, že Bůh ti zjevuje budoucí věci, které ty před

povídáš?“
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11. Tehdy vzav Abdeielech s sebou muže, všel do domu
královského, kterýž byl pod sklepem: a nabral odtud starých
suken, s vetchých odóvův, kteříž byli shnili, a pustil je k Je- 2
remiášovi do jámy po provazích.

12. A řekl Abdemelech mouřenín Jeremiášovi: Podlož ty
staré šaty, a ty zedrané, a shnilé pod loket rukou svých, a
na provazy: i učinil tak Jeremiáš.

13. I vytáhli Jeremiáše po provazích a vyvedli jej z jámy:
zůstal pak Jeremiáš v síni žaláře.

14. I poslal král Sedeciáš, a vzal k sobě Jeremiáše pro
roka ke dveřím třetím,> kteréž byly v domě Hospodinově:
a řekl král Jeremiášovi: Ptám já se tebe na řeč, netaj přede
mnou ničehož.

15. I řekl Jeremiáš Sedeciášovi: Oznámím-li ti, nezabíš
mne? a dám-li ti radu, neuposlechneš mne.

16. Tedy přísáhl král Sedeciáš Jeremiášovi tajně, řka: Živ
jest Hospodin, kterýž učinil nám duši tuto,“ že tebe nezabí.a
a nevydám tebe v ruce mužů těch, kteříž hledají duše tvé.

17. I řekl Jeremiáš Sedeciášovi: Toto praví Hospodin 24
stupův, Bůh israelský: Jestliže bera se vyjdeš ku knížatům
krále babylonského, živa bude duše tvá, a město toto nebudo
vypáleno ohněm: a zachován budeš, ty i dům tvůj.

18. Pakli nevyjdeš ku knížatům krále babylonského, vy
dáno bude město toto v ruce Chaldejských, a vypálí je ohněm:
a ty neutečeš z ruky jejich.*

19. I řek! král Sedeciáš Jeremiášovi: Pečliv jsem příčinou
Židův, kteříž utekli k Chaldejským: abych snad nebyl vydán
v ruce jejich, a posmívali by se mně.“

20. I odpověděl Jeremiáš: Nevydají tebe. Slyš, prosím,
hlasu Hospodinova, kterýž já mluvím k tobě a bude dobře
tobě, a živa bude duše tvá.

21. Nebudeš-li pak chtíti vyjíti: tato jest řeč, kterouž mi
zjevil Hospodin:

22. Aj všecky ženy, kteréž pozůstaly v domě krále jud
akého. vyvedeny budou ku knížatům krále babylonského, a
ony dějí: Svedli tě, a přemohli tě muži pokojní tvoji,* po
břížili v bahno a v plzkosť nohy tvé, a odstoupili od tebe.'“

23. A všecky ženy tvé, i synové tvoji vyvedení bandou
k Chaldejským: a neutečeš rukou jejich, a rukou krále baby
lonského jat budeš: a město toto vypálí ohněm.

24. Tedy řekl Sedeciáš Jeremiášovi: Žádný ať nezví slov
těch, a neumřeš.

25. Pakli by uslyšela knížata, že jsem mluvil s tebou, a
přišli by k tobě, a řekli by: Pověz nám, co jsi mluvíl s krá
lem ; netaj před námi, a nezabíjeme tebe: i co mluvil s tebou
král?

26. díš k nim: Složil jsem já prosby své před králem, aby

5 t J. k dveřím, které byly proti paláci královskému, jimiž jea král
do chrámu chodival.

S t j. kterýž nám duší nesmrtelnou dal; smysl:
tak jistě i tebe zachovám.

* Ztoho patrno, že Bůh ví všecky budouci věci, | ty, které závisejí
na svobodně vůli lidaké a na jistých výminkách: ba I ty, které by
ee staly, kdyby potřebná k ním podmínka so udála.

" ©J. ti Židé, kteři se na slovo Jeremlážovo k Chaldejským utokll.
Y celém tomto příběbu dokazuje Bedeciáš povahu jsk brdou a ukrut
nou, tak nestálou u slabou: podobně každý, kdo el nad Boha váží
Hdi, a jim toliko ralíbltí se snaží, nemohs ničebož odepříti, co se jim
líbí, ničehož nělníti, co se jím nelíbí.

* £.J. tvoji přátelé.

Jako že sám žiji,

1 Smysl: Obdváš se, abys nebyl pohaněn od Židův, budeš potupen.
králem a matkou jeho, *od žen. Chaldejští spokojivše se se zajatým

drubých žen zůstarili na svobodě. > rcsdaS Ve A
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" mne nekázal zase vésti do domu Jonathanova, abych tam
neumřel.

27. Tedy přišla všecka knížata k Jeremiášoví, a tázali se
se ho: i mluvil jim v ta slova, kteráž přikázal byl jemu král,
a přestali od něho: nebo nic nebylo slyšáno.'“ .

28. Zůstal pak Jeremiáš v síni žaláře až do dne, v němž
dobyt jest Jerusalém: i stalo se, že jest dobyt Jerusalém.

KAPITOLA XXXIX.

Vypravaje se, Jak Nabuchodonosor města Jernmléma dobyl, — jak Sedeclál

atekl, Jak byl lapeu, odsouten a potrestán, — Jeremiáš pak | Achimelech že

zachován byl.

1. Léta devátého Sedeciáše, krále jndského, měsíce desá
tého, přišel Nabuchodonosor, král babylonský, i všecko vojsko
jeho k Jerusalému a oblehli jej.

2. Jedenáctého pak léta Sedeciášova měsíce čtvrtého, pá
tého * [due téhož] měsíce otevříno jest město.*

3. I vešla všecka knížata krále babylonského, a posadila
se v bráně prostřední: Neregel, Sereser, Semegarnabu, Sar
sachim, Rabsares, Neregel, Sereser, Rebmag, a všecka jiná
knížata krále babylonského.

4. A když je uzřel Sedeciáš, král judský, a všickni muži
bojovní, utekli: a vyšli v noci z města po cestě podle za
hrady královské, a skrze bránu, kteráž byla mezi dvojí zdí,*
a vyšli na cestu pouště.

5. I honilo je vojsko Chaldejských: a postihlí Sedeciáše
na poli pouště jerišské a javše jej přívedli k Nabuchodono
soroví, králi babylonskému, do Reblatha,“ kteréž jest v zemí
Emath: | mluvil k němu soudy.*

6. I zabil král babylonský syny Sedeciášovy v Reblatha
před očima jeho: a všecky urozené judské pobíl král baby
lonský.

7. Oči také vyloupil Sedeciášovi: a svázal ho pouty, aby
veden byl do Babylona.

8. Dům také královský, a domy obecného lidu vypálili
Chaldejští ohněm. a zeď jerusalémskou podvrátili.

9. A ostatek lidu, kterýž byl zůstal v městě, i poběhlce,
kteříž byli utekli k němu, i ostatní obecný lid, kteříž byli
pozůstali, odvedl Nabuzardan, správce vojska do Babylona.

10. A z lidu chadého kdo praničeho neměli, zanechal
Nabuzardan, správce vojska, v zemi judské, a dal jim vinice
a cisterny “ v ten den.

11. Přikázal pak Nabachodonosor, král babylonský, o Jere
miášovi Nabuzardanovi, správci nad vojskem, řka:

" £ J. nio nevyšlo na jevo o té věci, o kteronž byl mluvil s králem.
Jeremiáš tím jen moudře a opatrně tají pravdu, a nelže, neboťi o své
zachování byl proeíl krále: ono dle okolnosti nejen dovoleno, nýbrá
1 mnohdy přikázáno jest; toto pak vždy se zapovidá.

KAPITOLA XXXIX.

! Hebr.: devátého.
3 Hebr.: prolomeno jest město, či zeď jeho; anebo: vrazil nepřítel

do města.
3 Veřejnou takovou bránu těžko sl pomysliti; víře podobnější jest,

že bylo tajně průchodlště v zahradě králově, vedono pod zemí v širé
pole.

* t j. Ribla u řeky Orontu, así pět míl Jižně od Emesy; Jiní jinak.
* £ j. přísně, bez milosrdenství s ním nakládal; předbazuje mu jeho

nevěru, odpadnutí a vzpoaru, a káže pak nad ním, a milými jeho výrok
krutý. Poslední vče, kterou spatříly oči jeho, bylo usmrcení synův
vlastních. (4. Král. 25, 6.)

* Hebr. pole. (4. Král. 25, 12.)
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12. Vezmi jej, a polož naň oči své“ a nic žlého jemu ne

čiň: ale jakož bude chtíti, tak jemu učiň.
13. Poslal tedy. Nabuzardan, kníže vojska, a Nabusezban,

a Rabsares,a Neregel, a Serober, a Rebmag, i všicknipřední:krále babylonského,
14 poslali, a vzaliJeremiáše zafně žaláře, a dali jej Go

doliášoví, synu 'Abikatma syna Safanova, aby šel domů a by-.
dlil mezi lidem.

15. Byla se pak stala, kJeremiášovi řečHospodinova, když
byl zavřín v síni žaláře řkoucí:

16. Jdi a-rci Abdemelechovi mouřenínu. řka: ;Toto- praví
Hospodin zástupův,. Bůh--ieraelský: -Aj já. uvedu řečí mé na.
město toto ke zlému, a ne k-dobrému: a budou před obli
čejem tvým v ten den.

17. Ale tebe vysvobodím v ten: den, dí Hospodin: a ne
budeš vydán vruce mužův, kterýchž.se útrachuješ:

18. nýbrž vytrhna vysvobodímtebe, a nepadneš od meče,
„ale spasena Bude dušetvá,“ protožejsi měl důvěru ve mne,“

dí Hospodin.

KAPITOLA XL.
Jeremiáš propožiša byr zůstal v zemí Judské; ostatek lidu Judského shrotmáždil

ve k Godollášoví. — Iemabe] ukládá o bezžívoti Godoliáčovo,

1. Řeč, kteráž se stala k Jeremlášoví od Hospodina,* když
propuštěn jest od' Nabuzardana, správce vojska, z Rámy,*
když vzal ho svázaného řetězy u prostřed všech, kteříž se
stěhovali z. Jerusaléma, a z Judy, a vedeni byli do Babylona.

2. Vzav. tedy kníže vojska Jeremiáše, řekl k němu: Ho
spodin, Bůh tvůj, mluvil zlé toto na místo toto,

3. i uvedl: a učinil Hospodin, jakž mluvil, nebo jste hře
šili Hospodinua neposlouchali jste. hlasu jeho, i stala se vám
řeč tato.

4. Nyní tedy, aj rozvázal jsem tě dnes z řetězů, kteříž jsou
na rukou tvých: líbí-li se tobě, abyšel se mnou do Baby+
lona, pojď:a obrátím.oči své na tebe: a pakli se tobě ne
líbí jíti se mnou do Babylona, ostaň zde:, aj všecka země
jest před obličejemtvým: což zvolíš, a kam se. tobě Ifbiti
bude, aby: šel; tam. jdi.

Ď. A se mnou nechod:* ale přebývej :a Godoliáše, syna
Ahikama, syna Safanova, kteréhož představil král babylonský.
městům judským:“ přebývej tedy s ním u prostřed lidu:
anebo kamžkoli líbiti se bude tobě, abys šel, jdi.. Dal mu
také správce vojska: pokrmy, i dárky, a propustil jej.

6. Přišel pakJeremiáš ku Godoliášovi, synu Ahikamovu,

7 t Jj. bedlivě o něj pečnj epropůjč mn úplné svobody; tak se do
stává dlo řízení Božího mnohdy. epravedlivým od nepřítele epravedi
nosti a milosti, již od srých dosíci nemohli.

.". J. budeš při životě zachován. :
t j neboje se pomsty knížat židovských, amělo jsi oródoval zaživot epravedlivého.

KAPITOLA XL.

* Tím počíná druhé hlavní oddělení řečí Jeremidšových; vypravují
se události sběblé po dobytí Jernsaléma, a proroctví, zjevonů mu tou
dobon.

3 © J. město as mílí cesty od Jeruzaléma na sever v krují Benjami
nově.

3 Znamenaje totiž buď z obličeje anebo neodhodlanosti prorokovy,
že by radějí ostal vo vlasti, ale prohlůsíti se váhal, nemajo určitého
zjevení od Boha, radí mu zůstati.

* t. j. míní se vůbec, že byl jeden z těcb, kteří se na slovo Jero
mlášovo utekli k Chaldejským; proto I zachován a správcem zomě
zůstaven.
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do Masfath,* a bydlil s ním u prostřed lidu, kterýž byl zů
staven v zemi.

- 7. Akdyž uslyšela všecka knížata vojska,- kteříž se byli
rozprchli po krajinách, oni i společníci jejich, že ustanovil
král babylonský Godoliáše, syna Ahikamova, nad zemí, a že
jemu poručil. muže iženy i děti, a z chudých země, kdo ne
byli jsou odvedení do Babylona:
: 8. přišli k Godoliášoví do Masfath, totiž: Ismahel, syn Na

thaniášův, a Johanan a Jopathan, synové Karee, a Sareáš,

syn Thanehumětův, a dynové Of, kteříž byli z Netofaty, i Je
soniáš, syn Maachatův, oni i muží jejich.

9. I přisábl jim Godoliáš, syn. Ahikama, syna Safanova,
1 společníkům jich, řka: Nebojte se sloužiti Chaldejským ;
přebývejte v zemi, a služté králi babylonskému, a dobře vám
bude.

10. Aj já bydlím v Masfath,-abych se.zachoval podle roz
kazu Chaldejských, kteříž posláni bývají k nám:“ vy pak
sbírejte víno. a žeň 1 olej, a skládejte v nádobách svých, a
zůstaňte v městech avých,:kteráž držíte.

11. Ano i všickni Židé, kteříž byli v Moab, a mezi syny
Ammon, a v Idumei i ve všechkrajinách, uslyševše, že byl
zůstavil král babylonský ostatek v Judstvu, a že ustanovil
nad nimi Godoliáše, syna Ahikama, nyna Safanova:
..12. navrátili 'se,. pravím, všickní „Židéze“ všech míst,
kamž byli utekli, a přišli do země judské ke Godoliášovi do
Masfath: 4 nasbírali vína, a žně velmi mnoho:

13. Jobanan pak, syn Karec, i všecka kuížata vojska, kte

říž se byli rozprchli po krajinách, příšli ke Godoliášovi do
O Masfath.

.14. I řekli jemu: Věz, že Bális, král synův Ammon, poslal

Jsmahele, syna Nathaniášova, aby. zabil duší tvou." A nevěřil
jim Godoliáš, syn:Ahikamův. -.-.

10. Ale Johanan, syn Karee, řekl Godoliášovi soukromí
v Masfatli mluvě: Půjdu, a zabíji Ismahele, syna Nathaniá
šova, an žádný nezví, aby nezabil duše tvé, a aby nebyli roz

ptýlení všickní Židé, kteříž shromáždili se:k tobě, a neza
hynuli ostatkové judští.

16. I řekl Godoliáš, syn Abikamův, k Johananovi, synu
Karee: Nečiň toho: neboť křivda.ty mluvíš o Ismahclovi.*

KAPITOLA XLI.

Yypravnje, jak Jemahel Godollále úkladně zavraždil, — Jak potom vrahové
Jobananem stibání kořisťa zajaté zůstavšvěe aprohii, — a Jak-vělckol a bázné

hodlají přestěhovati se do Egypta.

1. I stalo se měsíce sedmého: přišel Ismahel, syn Natha
niáše, syna Elisamova, ze semene královského, a nejpřednější
královští a deset mužů ' s ním, ke Godoiiášoví, synu Ahika
movu, do Masfath: a jedli tam chléb“ spolu v Masfath.

. 56 j Mips, severozápadněs míli cesty od Jerusaléma, sídlo královského vladaře.
* Dolož: a zaručím 60 za vůs a získám vám milosti.
+ Závistně hleděl král Ammonský, že se ostatkové Judských vůkot

Godolliše shromažďují, obávaje se, aby se nezmohli opět. Protož na
mlavil ctižádostoého a lakotného Ismahcle, z královského rodu pochů
zejícího, aby zavraždil náměstka královského, důvnje onomu naději, že
pak sám misto jeho obdrží, ale vskutku sondě, že král babylonský
zanovřo tim urpntněji proti Židům a do kořen je vyhobí.

* Platí o dobromyslném Godoliúši, co jest v Přísl. 22, 8.

KAPITOLA XLL

* Dolož: najatých k oharné vraždě.
* t J. stolovali; Inskavě pohostinn vraby své přijal.
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2. Vstal pak Iemahel, syn Nathaniášův, a deset mužů, kte
Híž byli e ním, a udeřili Godoliáše, syna Ahikama, syna Sa
fanova, mečem a zabili jej, jehož byl ustanovil král baby
lonský nad zemí.

3. Všecky také Židy, kteříž bylí e Godoliášem v Masfath,
i Chaldejské, kteréž byli nalezli tam, I muže bojovné pobil
Ismahel.

4. Druhého pak dne, když byl zabil Godoliáše, ano ještě
žádný nevěděl,

5. přišli muži ze Sichem. a ze Sílo, a ze Samaří, osmde
sáte mužův, oholivše brady, a roztrhše roucha, a ušpinivše
se:* a dary a kadidlo měli v ruce, aby je obětovali v domě
Hospodinově.“

6. Tedy vyšel Ismahel, syn Nathaniášův, vstříc jim z Mas
fatb, zdlouha kráčeje. a pláče šel:“ a když se potkal s ními,
řekl jim: Pojďte ke Godoliášovi, srnu Ahikamovu.

7. Kteříž když přišli do prostřed města, pobil je Ismahel,
syn Natbaniášův, u prostřed jezera,“ on i muži, kteříž s ním

byli. .
8. Deset pak mužů nalezlo se mezi nimi, kteříž řekli Isma

helovi: Nezabíjej nás: nebo máme poklady na poli, obilí, a
ječmene, a oleje, i medu." I přestal, a nezabil jich s bratřími
jejich.

9. Jezero pak, do něhož vmetal byl Ismahel všecky mrtvoly
mužův, kteréž pobíl pro Godoliáše, jest to. kteréž vzdělal
krái Asa pro Baasu, krále“ israelského: to naplníl Ismahel,
syn Nathaniášův zbítými. (8. Král. 15, 16.)

10. A zajaté vedl Ismahel všecky ostatky lidu. kteříž byli
v Masfath; dcery královské, a veškeren lid, kteříž byli po
zůstali v Masfath, kteréž byl pornčil Nabuzardan, kníže voj
ska, Godoliášoví, synu Ahikamovn. I zjímal je Iamahel, syn
Nathaniášův, a odáel, aby přešel k synům Ammon.

11. Uslyšel pak Johanan, syn Karee, i všecka knížata bo
jovníkův, kteříž s ním byli, všecko zlé, kteréž učinil Ismahel,
syn Nathaniášův.

12. I pojavše všecky muže, táhli, aby bojovali proti Isma
helovi, synu Nathaniášovu, a nalezli jej při vodách mnohých,
kteréž jsou v Gabaonu.'*

13. A když uzřel veškeren lid, kterýž byl s Igmahelem,
Johanana, syna Karee, i všecka knížata bojovníkův, kteříž
s ním byli, zradovali se,

14. a vrátil se veškeren lid, kterýž byl zajal Ismahel, do
Masfath, a navrátiv se, odšel k Johananoví, synu Karee.

15. Ismahel pak, syn Nathaniášův, utekl 8 osmi muži před
Johananem, a odšel k synům Ammon.

16. Tedy vzal Johanan, syn Karee, a všecka knížata bo
jovníkův. kteříž s ním byli, všecken ostatek lidu, kterýž zase
přivedl do Ismahele, syna Natbaniášova, z Masfath, když zabíl
Godoliáše, syna Ahlkamova; silné muže k bojí, a ženy, a
pacholata, i komorníky, kteréž zase přivedl z Gabaonu.

3 Dle bobr.: „rozedravše tváře svá“ ; to vše jest znamení žalu.
“ t J. na místě, na němž stával chrám, již nyní od Chaldejských

vypálený a zbořený: enad oltář ještě stál na místě avóm, poněvadž
opdlen býti nemohl.

S stavě se, jsko by též on nad zkázou země, města a chrámu 50
reaoutil.

%tj. pobll a vházel v jezero (eisternu); viz 9.
" £ J. z broznů vyvařeného; sklady těch včel v poli mívali, nemajíce

stodol a sklepů.
S © j. z bázně před Baasou králem dal cisternu tu vykopati, aby so

při obležení vody dostalo.
* © j. u velkého rybníka, jak elnje 2. Král. 3, 18.
'9 © J. as hodinu cesty od Mispy.
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17. I odešli, a seděli pohostinu v Chamaam,'' které jest
podle Bethlehéma, aby se odebrali, a šli do Egypta

18. před Chaldejskými: nebo báli se jich, protože zabil
Ismahel, syn Nathaniášův, Godoliáše, syna Ahikamova, které
hož byl ustanovil král babylonský nad zemí judskou.

KAPITOLA XLII.
Lid pozůstalý prosil Jeremiáše za přímlevu u Bohs, aby mu vůli svou sjoviti
ráší), mají-li Jiti do Egypta, čili slc. — Jeremiáš zruzaje Jim do Egypta jiti,

a hrozí pomstou Boží, neposlechnon-lí,

1. I přistoupili všecka knížata bojovníkův, a Johanan, syn
Karee, a Jezoniáš, syn Osajášův, i ostatní lid od nejmenšího
až do velkého:

2. a řekli k Jeremiášovi proroku: Padniž prosba naše před
obličejem tvým: " a modli se za nás Hospodinu, Bohu svému,
za všecky ostatky tyto; nebo málo nás zanecháno jest z mnoha,
jakož oči tvé nás vidí:

3. ať zvěstuje nám Hospodin, Bůh tvůj, cestu, po níž by
chom šli, a slovo, kteréž bychom činili.

4. I řekl k nim Jeremiáš prorok: Uslyšel jsem: aj já mo
dlím se Hospodinu, Bohu vašemu, podle slov vašich. Všeliké
slovo, kteréžkoli mi odpoví, oznámím vám; aniž čeho před
vámi zatajím.

5. A oni řekli k Jeremiášoví: Nechť jest Hospodin mezi
námi svědkem pravdy a věrností, že podle každého slova,
8 nímž pošle tebe Hospodin, Bůh tvůj. k nám, tak učiníme.

6. Buďto že jest dobré, nebo zlé, hlasu Hospodina našeho,
k němuž tě posýláme, poslušní budeme: aby dobře brlo nám,
když uposlechneme hlasu Hospodina, Boha našeho.

7. A když se doplnilo dní deset, stalo se slovo Hospodi
novo k Jeremiášovi.*

8. I povolal Johanana, syna Karee, a všech knížat bojov
níkův, kteříž s ním byli, i všeho lidu od nejmenšího až do
velikého.

9. A řekl k nim: Toto praví Hospodin, Bůh israelský,
k němuž jste mne poslali, abych prostřel prosby vaše před
obličejem jeho:

10. Jestliže upokojíce se, zůstanete v zemi této, vzdělám
vás, a nezkazím: větípím, a nevyplením: neboť již ukojen
jsem nad zlým, kteréž jsem učinil vám.*

11. Nebojte se před tváří krále babylonského, jehož vy
bázliví strachujete ge: nebojte se ho, dí Hoepodin: neboť já
s vámi jsem, abych spaseny vás učínil, a vytrhl z ruky jeho.

12. I dám vám milosrdenství, a smlluji se nad vámi, a
učíním, že bydliti budete v zemi vaší.

18. Jestli pak řeknete vy: Nebudeme bydliti v zemi této,
aniž uposiechneme hlasu Hospodina, Boha svého,

14. řkouce: Nikoliv, ale do země egyptské půjdeme: kdežto
neuzříme boje a nenelyšíme zvuku trouby a hladu nebudeme
trpěti, a tam bydliti budeme:

u t j. bylť statek tak nazvaný po Chámamovi, syon Berzelajovu,
jemuž jej byl David v odměnu za věrnou službu otoovu dal. (Vlz 2.
Král. 19, 32)

KAPITOLA XLIL

' Jejž nepochybně s sebou z Mlspy vzalí; aniž chtěl on opustiti
lid, poučení a napomennti tak velmi potřebný.

2 © j. kýž jest vyslyšena prosba naše. (Víz 37, 20.)
3 Tím počíná proroctví, jež svrchu 40, 1. odpověděl. Znamenej: 1. žo

se nedostalo zjevení Božího prorokům, kdy chtěli; 2. jak dlouho na
modlitbě trval Jeremiáš, než vyslyšen byl.

* Nechtěl Bůb, aby lid šel do Egypta, poněvadž tam zvlášť v ne
bezpečí byl sveden býti k modloslužbě. (44, 8)

II.-37
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16. proto nyní slyšte slovo Hospodinovo, ostatkové judští:
Toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský: Obrátíte-li tvář
svou, abyste odešli do Egypta, a vejdete-li, abyste tam by
dlili:

16. meč, kteréhož vy se bojíte. tam postihne vás, v zemíegyptské:* ahlad,pronějžpečlivijste,dojdenavásvEgyptě,
a tam zemřete.

17. A všickni muži, kteříž obrátili tvář svou, aby vešli do

Egypta, aby bydlilí tam, zemrou mečem, a hladem, a morem:
žádného z nich nezůstane, aniž který uteče zlého, ježto já
uvedu na ně.

18. Nebo toto praví Hospodin zástapův, Bůh israelský :
Jakož se rozpálila prchlivosť má. a rozhněvání mé na oby
vatele jerusalémské: tak se rozpálí hněv můj na vás, když
vejdete do Egypta; i budete v přísahu, a v úžas a v zlořečení
a v pohanění: a nikoli neuzříte více mista tohoto.

19. Slovo Hospodinovo na vás. ostatkové judští: Nevchá
zejte do Egypta: vědouce věděti budete, že jsem vám to dnes
osvědčil,

20. že jste oklamali duše své: nebo vy poslali jste mne
k Hospodinu, Bohu našemu řkouce: Modli se za nás Hospo
dinu, Bohu našemu, a podle všech věcí, kteréžkoli řekl by
tobě Hospodin, Bůh náš, tak nám zvěstuj, a učiníme.

21. I zvěstoval jsem vám dnes, a neuposlechli jste hlasu
Hospodina, Boha vašeho, v žádné z těch věcí. pro kteréž mne
poslal k vám.

22. Protož nyní vědouce věděti budete, že mečem, a hla
dem, a morem pomřete v místě. do něhož jste chtěli vjíti,
abyste bydlili tam.

KAPITOLA XLIII.

Židá nechtějice Jeremiáše nposlechnoatl, táhnou do Egypta, vedouce s soboa

£ proroka. — On předpovídá, že Nabuabodonosor nvítězí nad Egyptskými.

1. Stalo se pak, když dokonal Jeremiáš mluvě k lidu všecky
řeči Hospodina, Boha jejich, pro kteréž byl jej poslal Ho
spodin, Bůh jejich, k nim, všecka slova ta:

2. řekl Azariáš, syn Osajášův, a Johanan, syn Karee, i vši
ckni ti muži pyšní řkouce Jeremiášovi: Lež ty mluvíš: ne
poslal tě Hospodin, Bůh náš, řka: Nevcházejte do Egypta,
abyste tam bydlilí.

3. Ale Baruch, syn Neriášův, ponouká tě proti nám, abys
vydal nás v ruce Chaldejských, aby pobil nás, a způsobil,
abychom odvedení byli do Babylona.

4. I neuposlechl Johanan, syn Karee, a všecka knížata bo
jovníkův a veškeren lid blasu Hospodinova, aby zůstali v zemi
Judské.

5. Ale pojav Johanan, syn Karee, a všecka knížata bojov
níkův všecky ostatky Judských, kteříž se byli navrátili ze
všech národův, do nichž před tím byli se rozprchli, aby by
dlili v zemi judské,

©. muže, i ženy, i děti, i dcery královy, i všelikou duši,
kteréž byl zanechal Nabuzardan, kníže vojska, 8 Godoliášem,
synem Ahikama, syna Safanova, i Jeremiáše proroka, a Ba
rucha, syna Neriášova *

5 Stalo se, kdyš Nabuchodonosor Egypt vybojoval.

KAPITOLA XLIIL

' © Jj.mnozí se za války Chaldejeké do sousedních zemí utekli, a
pak so ke Godollášoví a Jobanana vrátili.

3 TI totiž nešli dobrovolně, nýbrž donucení byli jíti s davem.

MR KAPITOLA XLV.- 202

7. I vešli do země egyptské, nebo neuposlechli hlasu Ho
spodinova: a přišli až do Tafnis.*

8. I stala se řeč Hospodinova k Jeremiášovi v Tafnis řkoucí:
9. Nabeř do ruky své kamení velikého, a schováš je v pod

zemní skrýši. kteráž jest pod zdí cihlovou v bráně domu
Faraonova v Tafnis, ano hledí muži judětí:

10. a díš k nim: Toto praví Hospodin zástupův, Bůh ísrael
ský: Aj já pošlu, a vezmu Nabuchodonosora, krále babylon
ského, služebníka svého: a postavím trůn jeho na tomto ka
mení, kteréž jsem schoval, a postaví trůn svůj na něm.

11. A přijda pobije zemí egyptskou: které na smrť, na
smrí; a které do zajetí, do zajetí; a které v meč, v meč.“

12. A zapálí oheň v chrámích bohův egyptských, a spálí
je, a zajaté odvede je: a přioděje se zemí egyptskou, a jako
se odívá pastýř pláštěm svým:* a vyjde odtad v pokojí.

13. A setře sochy domu Slunce“ kteréž jsou v zemi egypt
ské: a chrámy bohův egyptských popálí ohněm.

KAPITOLA XIIV.
Vyšítá prorok národovcům svým v Egyptě neposlušnost Jejich; — oul pak tim

hůře mu odmlonvají; ——sa to Jim on opět broní trestem Božím, jakož byl

potkal zemi Judakou a Jarusulém.

1. Slovo, kteréž se stalo skrze Jeremiáše ke všem Židům,
kteřiž bydlili v zemi egyptské, bydlíce v Magdalu,' a v Taf
nis,* a v Memfig,*a zemi Fatures,“ řkoucí:

2. Toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský: Vy jste
viděli všecko to zlé, kteréž jsem uvedl na Jerugalém, a na
všecka města judská: a aj pustá jsou podnes, a není v nich
obyvatele:

B. pro zlost, kterouž páchali, aby mne k hněvivosti po
pudili, a šli, aby obětovali, a ctili bohy cizí, jichž neznali
aní oni, ani vy, ani otcové vaší.

4. A poslal jsem k vám všecky služebníky své proroky,
v noci povstávaje a posýlaje“ i říkaje: Nechtějte činiti slova
ohavnosti takové, které nenávidím.

Ď. A neuposlechli, aniž naklonili ucha svého, aby se obrá
tili od zlých věcí svých, aby neobětovali bohům cizím.

6. I zápalena jest hněvivosť má i prchlivost má, a roz
pálila se v městech judských, a na ulicích jerusalémských :
a obrácena jsou v pustinu, a v pohubení, jak jest podnes.

7. A nyní toto praví Hospodin zástupův, Bůh fsraelský :
Proč vy činíte zlé toto převeliké proti dušem svým, aby za

3 ©j. město mezí prvním a druhým ústím řeky Nilu (od východu
počna), I Tanís a Zoan Fečeno: jiní na Sethron, jíní na Dafne, obé
u prvního (Pelnslsekého) ústí ležící vykládají.

* t j. někteří z zsypukých morem zabynon, jíní do zajetí půjdou,a zase jiní mečem padno:

5 t.j. pevně se vní aráže, podmaní si ji; nebo: mnoho kořistí od
nese £ oloupenó země.

%£ j. sochy měčataBetsemes neb Haliopolis, kdežto alnnco za boha
ctili, a jeho obrazy neb sochy měli; někteří i trvají, še pověstné pyra
midy jsou vypodobněním paprsků alumečních.

KAPITOLA XLIV.

* £. j. město či eplše brad (Migdol — věž) hodinu vzdálí od prvního
ústí Nilu.

3 Viz 48, 7

st. Jedno s hlavních měst v střednímEgyptu nedaleko Nila na
západním poříčí.

* Tak slolo vlastně horní Egyptako vůbec; zvlášť pak kraj západně
od města Theb.

5 tj. velmibedlivě a pečlivě od dávných již věkův.
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bynul z vás muž i žena, maličký i prsy požívající z prostřed
Judy, a aby vám nic ostatního nepozůstalo:

8. popouzejíce mne v dílech rukou svých, obětujíce bohům
cizím v zemi egyptské, do níž jste vešli, abyste bydlili tam:
a zahynuli, a byli k zlořečení a v potupu všechněm národům
země?

9. Zdali jste zapomněli na zlé věci otců vašich, a na ne
šlechetnosti králův judekých, a na nešlechetnosti žen jejích.
a na nešlechetnosti své a na nešlechetnosti žen svých, kteréž
páchaly jsou v zemi judské, a v krajinách jerusalémských ?

10. Nejsou očišténi až do dne tehoto:“ a nebáli se, a ne
chodili v zákoně Hospodinově, a v přikázáních mých, kteráž
jsem dal před vámi, a před otci vašimi.

11. Pročež toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský:
Aj já postavím tvář svou k vám ve zlé, a zabladím všecky
judské.

12. A pojmu ostatky judské, kteříž obrátili tváři své, aby
vešli do země egyptské, a bydliti tam: a stráveni budou vši

ckni v zemi egyptské, padnou od meče a hladu; a strávení
budou od nejmenšího až do největšího, mečem a hladem po
mrou: a budou v přísahu a v odiv a v zlořečení a potupení.

13. A navštívím obyvatele země egyptské, jako jsem na
vštívil Jerusalém, mečem a hladem a morem.

14. A nebude, kdo by utekl, anebo pozůstal z ostatkův
judských, kteříž jdou, aby pohostinu bylí v zemí egyptské ;
a navrátilí se do země judské, k níž oní zdvihají duše své,
aby se navrátili a bydlili tam: nenavrátít se, leč kteří atekou.

15. Tedy odpověděli Jeremiášoví všickni ti muží, vědouce,
že obětovaly ženy jejich bohům cizím. i všecky ženy, jichžto
stálo veliké množství, i veškeren lid přebývajících v zemi
egyptské ve Fatures řkouce:

16. Řeči, kterouž jsi mluvil k nám ve jménu Hospodinovu,
nebudeme slyšeti od tebe:*

17. ale činíce činiti budeme všeliké slovo, kteréž vyjde
z úst našich, abychom obětovali královně nebeské“ a oběto
vali jí oběti mokré, jakž jsme činívali my, i otcové naši,
i knížata naše v městech judských, a po ulicích jerusalém
ských: a bývali jsme nasvcení chleby, a dobře nám bývalo,
a zlého jsme nevídali. :

18. Ale od toho času, jakž jsme přestali obětovati královně
nebeské, a obětovati jí oběti mokré, nedostatek trpíme ve
všem a mečem i hladem strávení jsme.

19. A jestliže my obětujeme královně nebeské, a obětu
jeme jí oběti mokré: zdaliž bez mužů našich“ děláme jí ko
láče k uctění jí, a k obětování jí mokrých obětí?

20. I řekl Jeremiáš všemu lidu, mužům | ženám, a všemu
lidu, kteříž odpověděli jemu slovo, řka:

21. Zdalíž na oběť, kterouž jste obětovali v městech jud
ských, a po ulicích jerusalémských, vy I otcové vaši, králové
vaší, i knížata vaše, I lid země, na to nerozpomenul ae Ho
spodin? a nevstoupilo na srdce jeho? '*

* Hebr.: posud nejsou ponížení; t. posud nezanechali nepravostí
svých, nepolepšilí se.

* © j. v tě věci, o kteréž jsl nám mluvil, neposlechneme tebe. Srov
nej s slovy týchž 42, 4.

9 Někteří vykládají: veškeré „dvorstro“ nebeské „bvězdy“, jiní
měslc, jiní slunce míní královnou nebeskou. Toto nejvice víte podobno ;
neboť jest jméno slunce v hebrejštině ženského rodu, a tebdáž u Egyp
fanů vůbee, a zvláště v té krajině, kde spolu bydleli Židé, slunce blavně
ctěno bylo.

9 £ j. bez dovolení, bez vědomí jich? mluvi ženy (v. 16.), zatvrzelé
v blndu s muži svými.

'9 £.j. nepotrestal vás již za to dosti? ani takovými tresty jste ne
zmoudřeli?
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22. I nemohl Hospodin více snášeti (vás) pro zlosť obmyslů
vašich, a pro ohavnosti, kteréž jste činili: a učiněna jest
země vaše v zpuštění, a v užasnutí, a v zlořečení, tak že
není obyvatele, jakož jest podnes.

23. Protože jste obětovali modlám a zhřešili jste Hospo
dinu, a neposlouchali jste hlasu Hospodinova, a v zákoně a
v přikázáních a v svědectvích jeho nechodili jste: proto při
šly jsou vám zlé věci tyto, jakož jest podnes.

24. Řekl pak Jeremiáš ke všemu lidu i ke všem ženám:
Slyštež slovo Hospodinovo veškeren Judo, kteříž jste v zemi
egyptské: 

25. toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský, řka: Vy
i ženy vaše, mluvili jste ústy svými, a rukama svýma napl
nili jate řkouce: Čiůme sliby své, kteréž jsme slíbili, abychom
obětovali královně nebeské, a obětovali jí oběti mokré. Spl
nili jste sliby své, a skutkem vykonali jste je.

26. Protož slyštež alovo Hospodinovo veškeren Judo, kteříž
bydlíte v zemi egyptské: Aj já přísábl jsem ve jménu svém
velikém, dí Hospodin: že nikoli nebude více vzýváno jméno
mé ústy žádného muže judského, říkajícího: Živť jest Pán
Bůh! ve vší zemi egyptské.

27. Aj já bdíti budu nad nimi k zlému, a ne k dobrému:
a hynouti budou všickní muži judšti, kteříž jsou v zemí
egyptské, mečem a hladem, až docela zahynou.

28. A kteříž utekou před mečem, navrátí se z země egypt
ské do země judské muží nemnozí: | zvědít všickní ostatkové
judští, přišedší do země egyptské, aby bydlili tam, čí se řeč
naplní, má-li, či jich.

29. A to vám budiž znamením, di Hospodin, že já navští
vím vás v místě tomto: abyste věděli, že jistotně naplní se
řeči mé proti vám k zlému.

30. Toto praví Hospodin: Aj já vydám Faraona Efree,''
krále egyptského, v ruku nepřátel jeho, a v ruku bledajících
duše jeho: jako jsem vydal Sedeciáše, krále jadského, v ruku
Nabuchodonosora, krále babylonského, nepřítele jeho a hle
dajícího duše jeho.

KAPITOLA XLV.

BUbuje Bůh Baruchovi, Ze při všeobecné skáze země a lida na živa zůstane,

1. Slovo, kteréž mluvil Jeremiáš prorok k Baruchoví, synu
Neriášovu, když byl napsal slova tato v kniha z úst Jere
miášových, léta čtvrtého Joakima, syna Josiášova, krále jud
ského,' řka:

2. Toto praví Hospodin, Bůh israelský, k tobě, Baruchu:
3. Řekl jsí: Běda mi bídnému, nebo přidal jest Hospodin

bolest k bolesti mé: ustal jsem v úpění svém a odpočinutí
jsem nenalezl“

4. Toto praví Hospodin: Takto díš k němu: Aj kteréž jsem
vzdělal, já kazím: a kteréž jsem štípil, já vytrhuji, a všecka
zemi tuto.

" Bylť král Apries, proti němuž se vzbouřil Amasls a s trůnu jej
ovrhl Apries byv přemožen upadl v ruce nepřítele a u Memfis za
vražděn jest. (Herod. 3,161.) I s Ezechiele proroka (29.a d.) a z Jozefa
Flavis vidno. že Nabachodonosor pátým rokem po vyvrácení Jerusa
léma Egypt přepadl a krále přemohl a zabil. (Joa. star. 10, 11.)

KAPITOLA XLV.

! Vztahuje se to k adálostí a proroctví svrchu kap. 36, 4. obsaženým.
3 Stýská si tak, poněvadž za to, že k rozkazu prorokovu psal pro

roctví protl králi, hněva a trestu al od něho utržil.

—CHgina laně“ 0= JazeB.sAz!LÁKALA?
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5. A ty hledáš sí velikých věcí? Nehledej; neboť aj já při
vedu zlé na všeliké tělo, dí Hospodin: a tobě dám duši tvou
k spasení, na všech místech. kamžkoli půjdeš.*

KAPITOLA XLVI.

Nápis obeený proroctví v třchto kapitolách (od 48 aš do 51) proti rozličným

chsim národům položených. — Prorok předpovídá, že Nechno poražen bude od

Chaldejských u Karkemiš města; — Ze Chaldejšti Egypt pobobí, s osadí;

těší pak a povzbuzuje k důvěře lid Jadský.

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi pro
roku proti národům: '

2. na Egypt, proti vojsku Faraona Nechao, krále egypt
ského, které bylo při řece Eufratu v Charkamis, a jež po
razil Nabuchodonosor, král babylonský, léta čtvrtého Joakima,
syna Josiášova, krále judského.*

3. Připravte štít, a pavézu, u jděte do boje.
4. Zapřahejte koně,* a vsedejte. jezdel: stůjte v lebkách,

čisťte* kopí, oblecte se v pancíře.
5. Což tedy?* Viděl jsem je bázlivy, a hřbety obracující,

silné jejich zbité: utekli rychle, aniž se ohlédli: strach ode
všad, dí Hospodin.

6. Neutíkejž rychlý, aniž mněj, by se mohl zprostiti silný:
na půlnocí podle řeky Eufratu přemožení jsou, a padli.“

7. Kdo jest ten, který vstupuje jako řeka, a jako [vlny]
řek dmou se proudové jeho?

8. Egypt jako feka vstupuje, a jako řeky valí se vlny jeho:
i dí: Vzejda přikryjí zemi: zkazím mésto i obyvatele jeho.

9. Vsedejte na koně, a plesejte na vozích, a vytáhněte
silní, Mouřenínové a Libyčtí, držíce štít, a Lydičtí, chápajíce
střely a střílejíce.

10. A však den ten, (den) jest Pána Boha zástupův, den
pomsty, aby se pomstil nad nepřátely svými: zžíře je meč,
a nasytí se, a opojí se krví jejich: nebo zbitá oběť bude
Pánu Bohu zástupův v zemi půlnoční podle řeky Eufratu.

11. Vstup do Galaad a nabeř balsamu," panno, dcero egypt
ská: nadarmo množíš lékařství, zdraví nebude tobě.

12. Slyšeli národové hanbu tvou, a kvílení tvé naplnilo
zemi: nebo silný potkal se se silným, a oba jsou spolu
padli.

13. Slovo, kteréž mluvil Hospodin k Jeremiášoví proroku,
o tom, že měl přijíti Nabuchodonosor. král babylonský, a
pohubití zemi egyptskou.

14. Oznamte Egyptu, a ohlaste v Magdala a ať se rozlíhá

2 Když celů země a voškeren národ těžkým trestem mým navě íven
Jest, nemůžeš ty býti bez strasti; ale za utrpení své, kteréž jel pro
slovo mé vystál, bndoncně mé ochrany zkusíš.

KAPITOLA XLVI.

' Dle 1, 10. proti devateru cizích národů blůsá vůli Boží, jenž jest
Pánem všech.

3 Farao Nechao bned po smrti krále Josláše podrobil sl celou zemi,
počna od Egypta až k Eufratu, jakož byl Jeremiáš předpověděl. Když
po třech letechopět k Eufratu táhl, aby vzmáhajícíse moci Nabnchodo
nosorově pfitrž učinil, předpovídal mn prorok neštěstí, kteréž ho také
v skutku potkalo. (2. Paral. 85, 21. 4. Král. 29, 29.)

5 £ J. do vozů válečných, kosovitých.
* t j. „ostřete kopí“ ; nebo: „cvičte ae kopími“.
> Po tak skvělých připravách úplná porážka! O budoucí věci mlnví,

Jako by se již bylastala.
* t j. ani v rychlosti, ani v síle nebude spásy, ačkoliv Egypt s ve

škorou moci vytáhl.
* Viz 8, 22. pozn. Smysl: Jsouc posud nepřemoženo, neshojitelnon

ránu, porážku utrpíš.
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v Memfis, a v Tafnis“ rcete: Stůj a příprav se; nebo ažíře
meč vše, co vůkol tebe jest.“

15. Proč sbnil silný tvůj? Neostál: Protože Hospodin pod
vrátil jej.

16. Rozmnožil padající, a padl muž na blížního svého: a
řeknou: Vstaň, a navratme se k lidu svému, a do země na
rození svého. před mečem holubice.'“

17. Nazovte jméno Faraonovo, krále egyptského:'* Hluk
přivedl časem | '* ,

18. Živť jsem já [dí král, Hospodin zástupův jménojeho),
že jako Tábor na horách; a jako Karmél na inoři přijde.'*

19. Nádobí k přestěhování učiň si, obyvatelkyně, dcero
egyptská; neboť Memfis bude v pustinu a bude opuštěno, a
nebude lze v něm bydleti.

20. Jalovice výborná a krásná Egypt: pobádač od půlnoci
přijde jí.'*

21. Nájemníci také jeho, kteříž bydlili u prostřed něho,
jako telata vykrmená '* obrátili se a utekli vesměs, aniž mohli
ostáti: nebo den zabití jich přišel na ně, čas navštívení jich.

22. Hlas jeho jako (hlas) mědi zniti'“ bude: ncbo s voj
skem pospíší a se sekerami přijdou na něj, jako ti, kteříž
sekají dříví.

23. Posekají les jeho, di Hospodin, kterýž nemůže sečten
býti: rozmnožili se nad kobylky, a není jim počtu.

24. Zahanbenat jest dcera egyptská, a vydána v ruce lidu
půlnočního.

25. Řekl Hospodin zástupův, Bůh israelský: Hle já na
vštívím hluk alexandrinský,'" a Faraona, i Egypt, i bohy
jeho, i krále jeho, i Faraona, i ty, kteříž doufají v něm.

26. I vydám je v ruku těch, kteříž hledají duše jejích, a
v ruku Nabuchodonosora, krále babylonského, a v ruku služeb
níkův jeho: a potom obydlen bude jako za dnův předešlých,
dí Hospodin.

37. A ty neboj se, služebníče můj Jakobe, a nestrachuj
se, Israeli: neboť ej já vysvobodím tě z daleka a símě tvé
ze země zajetí tvého: i navrátí se Jakob, a odpočine, a šťastně
se mu povede; a nebude, kdo by předěsil jej.

28. A ty neboj se, služebníče můj Jakobe, dí Hospodin;
poněvadž já s tebou jsem, nebcť já zahladím všecky národy,
k nimž jsem tě vyvrhl: tebe pak nezahladím, ale budu té
trestati v soudu, aniž pak jako nevinnému odpustím tobé.'*

S Viz 44, L pozn.

» £ Jj.jisté jest pohubení tvé | veškerých měst tvých.
'9 £ J tak řeknouvojska námezdná, pobízejíce so k útěku před

Chaldejskými, kteří prý mělí na korouhvích znamení holubice; srov.
25, 88. tak těž i 70. 1 Bofoniáš 2, 1.; anebo dle hebr.: „před mečem
shoubce“, rozuměj krále babylonského.

*' £ j. nebude slouti králem pokoje, nýbrž králem bonří.
'* £ J. hluk vojny na 2em egyptskou.
'* £ j. shoubce, král babylonský přitáhne na Egypt s tak četnými

zástupy, Jako jest a d.
' £ J. který odežene ji do zajetí; dle hebr: „porážeš“ nebo „po

rážka, zabití*.
'* £ j. vojsko najaté za mzdu mělo mimo dobrý plat i krajiny po,

celé zemi v držení.
té Hebr.: „Jako blas hadí sipěti“, úpěti budou Egypfané, až se dozví

o příchodu nepřátel.
'* Dle bebr.: „Amona s Nó“, bůžka ctěného od Egyptských v městě

Nó, jinak Tbebe, Dlospolie, v horním Egyptu; znamenal Slonce a vy
obrazoval se podobou lidskou s hlavou beraní. Sv. Jarolím vykládá
„Alexandria“, město u posledního ústí řeky Nilu ležící.

'* £, J. mírně a laskavě tě potresci, ježto tě nemohu tak ušetřiti,
Jako kdybys byl docela nevinen. (Výše 80, 11.)

p
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KAPITOLA XLVII.

Předpovídá Filiettuským, Ze od chaldejského vojska pohubenl badou.

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi pro
roku proti Palestinským, prve nežli pobil Farao Gázu.'

2. Toto praví Hospodin: Aj vody vstapují od půlnoci,* a
badou jako potok rozvodnělý, a přikryjí zemi i plnost její,
město i obyvatele jeho: křiče“i budou lidé, a kvíliti budou
všickni obyvatelé země,

3. pro chřest nádherné zbrani, a bojovníkův jeho, pro
hřmot vozův jeho, a množství kol jeho.* Neoblédli se otcové
po synech, spustivše ruce: *

4. pro příští dne, v němž pohubení budou všickni Filistín
št, a rozmetán bude Týrus, a Sídon se všemi jinými po
mocmi svými.“ Neb jest poplenil Hospodin Palestinské, ostatky
ostrova Kapadockého.“

5. Přišla lysina na Gázu:" umikl Aškalon, i ostatek údolí
jejich:“ dokudž se řezati budeš? *

G. Ó meči Hospodinův, dokudž neodpočínéš? Vejdí do
pošvy své, ochlaď se a mlč.

7. Kterakž se upokojí, když Hospodin přikázal jemu proti
Aškalonu, a proti pomořskýmkrajinám jeho, a tam poslal jej?

KAPITOLA XLVII.
Předpovidá Moabským, še země Jejich bude spaustošena, onl pak do zajatí

odvedení.

1. K Moabovi toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský :
Běda na Nábo,' nebo pohubeno jest a zahanbeno: dobyto
jest Karjathaim:“ zahanbeno jest [město] silné * zatřáslo se.

2. Není více plesání v Moabovi nad Hesebonem; myslili
zlé:“ Pojďte a vyhladme jej z národa! protož mlče umlk
neš, a půjde za tebou meč.

3. Hlas a křik z Oronaim: Pobubení a potření veliké.
4. Potřín jest Moab, zvěstujte křik maličkým jeho.
5. Neboťpo vstoupení k Luith pláče vstoupí v pláči: neboť

v údolí k Oronaim alyšeli nepřátelé kvílení porážky:

KAPITOLA XLVIL

' Totiž v desátém rooe kralování Sedeciášova, když Farao (Aprles,
svrchu 87, 5.) téhl obleženému Joruzalému ku pomoci; ale pobublv
Gázu opět se vrátil: amebopo vítězství Faraona Nekao. (9. Král. 28, 99.)

%©j. Cbaldejšti valí se s mohutnou ellon vojska. To se vyplnilo
tažením Nabucbodonosorovým proti Jadsko, svidšť když Nabuzardana
zanochal v zemi, aby 00 ještě odporného, podmanil.

" £ Jj. pro bluk vojska s voztv Nabuchodonosorových.
* tj. anl osvé dítky nebudou pečovati otoové, strachem mysli po

sbyvše: nebo: utíkati budou, aol po dítkách se uooblednouce.
> Filistínští pomáhali Feničanům (Sídonským a Tyrským), a tak

1 s nimi poražení jsou.
“ Hebr.: „ostrova Kuftor“ (Kreta nebo Cyprus. — 5. Mojž. 2, 28.).
* £ 1, hlavní město fillatínské zahlazeno, bolé, pusté bude, bez oby

vatelstva bude jako v brobovém tichu.
* £ j. Přlistínských.
9 £ J. dokud trvati budeš v zármutku? (Výše 41, 5)

KAPITOLA XLVIIL

* £ J. hora v zem! Moabské. Všecka zde uvedená města nalézají
se v semi Moabské [a dílem Ammonitské) na výobodním pobřeží moře
mrtvého, (Srovnej Is. 15—16. kap. Ezech. 25, 8. Bof. 2, 9.)

* Město v kmenu Rubenovu, prve Israolitův. (4. Mojž.ha, 87. Jos.
13. 19.)

5 Hobr.: Misgab, t.j. město vysoká, anebo na vysokém místě ležící,
hrad, povn .

* £ J. nepřátelé Jeho, Fkouce: jinak: v Moabovi: proti Hesebonn
myalili zlé: —
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6. Utecte, apaste duše své:* a buďte jako vřes na poušti“
7. Nebo protože jsi měl doufání v hradech svých, a v po

kladech svých. ty také" jat budeš: i půjde Chámos“ do za
jetí, kněží jeho i knížata jeho vesměs.

8. I přijde loupežník na každé město, a žádné město ne
bude zachováno a poplenéna budou údolí, a pohubena budou
pole: nebo řekl Hospodin:

9. Dejte kvét? Moabovi, nebo zkvetna vyjde: a města jehopustá budou a neobydlitelná.
10. Zlořečený, kdož dělá dílo Hospodinovo lstivě:'“ a

zlořečený, kdož zdržuje meč svůj od krve.'!
11. Úrodný byl Moab od mladosti své '* a usadil se na

krasnicích svých: '* aniž jest přeléván z nádoby do nádoby,
a do zajetí neodešel: pročež zůstala chuť jeho v něm a vůně
jeho se nezměnila.

12. Protož aj dnové jdou, dí Hospodin: a pošlu mu líhaře,
a ukladatele láhví: i nahnou.jej. a nádoby jeho vyváží a
láhve jejich roztepou.

13. A zahanben bude Moab od Chámosa,'* jako zahanben
jest dům israelský od Bethel,'* v němž měl doufání.

14. Kterak pravíte: Silní jsme a muži mocní k bojování? '“
15. Pohnben jest Moab a města jeho pohubí: a výborní

mládenci jeho půjdou k zabití, df král, Hospodin zástupův
jméno jeho.

16. Blízko jest zahynutí Moabovo, aby přišlo: a zhouba
jeho velmi rychle přiběhne.

17. Teštež jej všickni, kteříž jste vůkol něho; a všickni,
kteříž znáte jméno jeho, rcete: Kterak jest polámán prut
silný, berla slavná?

18. Sejdi se slávy, a sed v žízní, příbytku dcery Dibon:
neboť zhoubce Moabův vstoupí k tobě, rozmece obrady tvé.

19. Postav se na cestě a popatř, obyvatelstvo Aroerské:
otaž se utíkajícího a k tomu, kdož vyvázl, rci: Co se při
hodílo?

20. Zahanben jest Moab, nebo jest přemožen: kvělte, a
křičte, zvěstujte u Arnon, že pohuben jeat Moab.

21. A soud přišel na zem polní, na Helon. a na Jasa, a
na Mefaath,

* Slova jsou prorokova: napomíná obyvatele pohubených měst, aby
s pouhými životy ntekli na poušť.

* £ J. opuštění a oloupení o vše jmění své budete Jako chrast na
pouští.

+ t J. lide Moabský!
s t j. bůžek, modla Moabských:; vykládá se: Vítěz, Zhoubce. v. 8
* Úsměškem tak di: „Ověnšete jej v prostopášných a bujných ho

dech jeho květnatými věnci, ať skvostně ozdoben jem dostane se v po
robu vítězí svému!“ Jiní jinak.

'* Jinak: „nedbale“.
" Smysl: „Nezvratně určeno Jest, zničiti národ Moabský: vás jsem

k tomn svolil; příčíň se tedy každý dokonale tomu zadost učiniti;
zlořečený, kdo z nedbalosti aneb ze lsti někoho ušetří!“ Tim znamená
veliký a neodolatelný trest Boší.

'* ©j. bohatstvím oplýval; prostopářnvot, 2 přepychu povstávajícíbyla vždy hlavní příčinou úpadku národ
" Vylisované víno leželo delší čas ve6většleh nádobách na droždí,

aš se vykvasilo, pak se přelévalo do nádob hročených (džbánů), a
uschovávalo se v zemí, z těch se pak teprve v usníky [kožené měchy]
k pítí nabíralo. Smysl tedy: Jako víno na droždí-pokojně leží, a avon
chuť a vůní nabývá, a zachovává, tak Moabský národ dosti dlouho
pokoje užíval a z původních, bujných mravův a obyčejův se těšil, a
v nepravostech své hnnené modloslužby trval.

" © j. oklamán. banbu míti budou z bůžka, který jich nebnde moci
chrániti, ač sluje Vítězem.

tt j. kdožto zlaté tele měli a otili, kteréž pak jich nemohlo před
Assyrskými ochriniti.

'6 Udůvá druhou příčinu pomsty Boží: přílišnou, brdou důvéru v moc
a siln svon.

I.—38
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22. i na Dibon, a na Nábo a na dům Deblathaim.
293.a na Karjathaím, a na Bethgamul a na Bethmaon,
24. a na Karioth. a na Bosru; i na všecha města země

mvabské, kteráž daleko, i kteráž blízko jsou.
25. Odtat jest roh '? Moabův, a rámě jeho '* potříno jest,

dí Hospodin.
26. Opojte jej,'* poněvadž se proti Hoepodinu pozdvihl:

i obrazí ruku Moab u vývratku svém, a bude v posměch také on.
27. Nebo v posměch byl tobě Israel, jako by byl mezi

zloději nalezl ho: protož pro slova tvá, kteráž jsí protl němu
mlavil, jat odveden budeš.

28. Opusťte města, a bydlete v skále, obyvatelé moabští:
a buďte jako holubice, hnízdící nejvýše v ústí skuliny.

29. Slyšeli jsme o pýše Moabově: velmi pyšný jest; o vy
sokomyslnosti jeho, a hrdosti, a pýše, i o vysokostí srdce
jeho.

30. Známí já, dí Hospodin, chloubu jeho: a že není podle
toho moc jeho, aniž podle toho, což mohl, vynasnažil se
učiniti.*©

31. Protož nad Moabem kvíliti budu, a ke vší moabské
zemí volati budu, k mužům „Hlíněné zdi“ *' naříkajícím.

82. Pláčem Jázer **plakati budu nad tebou, vinice Sabama:
ratolesti tvoje “* přešly moře, až k moři Jázer přišli:** na
žeň tvou a na vinobraní tvé připadl loupežník.

33. Odjata jest veselost a plesání z Karmélu, a ze země
moabské, a víno z lisův pobral jsem: nikoli nebude tlačitel
hroznů zpívati obyčejné písně povzbuzujících se.

34. Od křiku Hesebonského až do Eleale, a do Jasa vy
dali jsou hlas svůj:** od Segor*“ ttíleté jalovice, až do
Oromain: i vody Nemrim přezlé budou.*"

35. A odejmu z Moaba, dí Hospodin, obětujícího na vý
sostech, a pálícího kadidlo bohům svým.

36. Protož srdce mé nad Moabem jako (žalostné) píšťaly
zníti bude: a srdce mé k mužům Hliněné zdi vydá zvuk
plšťal: že více činil než mohl, proto zahynuli.

37. Nebo všeliká hlava lysa a všeliká brada obolena bude:
na všech rukou pouta, a na každém hřbetu žíně.

38. Na všech střechách Moabových, a na ulicích jeho vše
obecné kvílení: nebo jsem potřel Moaba, jako nádobu ne
užitečnou, dí Hospodin.

39. Kterak jest přemožen, a jak kvílilil Kterak avěsil šíji
Moab, a zahanben jest! I bude Moab v posměch, a na pří
klad všechném vůkol sebe.

40. Toto praví Hospodin: Aj jako orlice poletí [nepřitel]
a roztáhne křídla svá na Moaba.

" £ j. moc.
'* tj. síla. Smysl: Tak pohuben jest národ Moabský, že se ne

vzmůže více.
9 £. j. z kalicha pomsty Boži, vy Chaldejšti! sž se +myslempomine,

a pědna nepovstane více, v posměch bude též jako národ judský,
jemuž se v neštěstí jeho posmíval. (27.)

9 £. j. že se vychloubá, více učiniti než může, pak ani nečiní seč
Jest: ono Jest pýcha, toto nedbalost a lenivosf. Jinak: V pýše a zlosti
své hrozí velmi: avšak překazím tomu; ničehož nedokáže.

*' £ j. k lidu města Kir-Cheres (hliněná zeď] nazvaného.
% t Jj. jak oplakávání byli Jázerětí, lid města Ammonského.
23 t, j. Sabamo, úrodná vinice! tobě bude hůře než Jázeru.
3%Jázerští obyvatelé přišli až k moří, ale tvoji přes moře odvedení

budou.

**© J. nepřátelé jásající nad pobubením tvým jako druhdy tvojí
vinaři.

** Jinak Zoar (malé), enad pro skrovnosť svon k tříleté jalůves při
podobněno. (Víz Is, 15, 6.)

W Dle hebr.: vyschnon.
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41. Vzato jest Karioth, a pevnosti dobyty jsou: a bude srdce
allných moabských v ten den, jako srdce ženy ku porodu
pracující.

42. A přestane Moab býti lidem: protože se proti Hospo
dínu vychloubal.

48. Strach, a jáma, a osidlo nad tebou, ó obyvateli moabský,
praví Hospodin.

44. Kdož uteče před strachem, padne v jámu: a kdo vy
leze z jámy, osidlem lapen: bude: neboť přivedu na Moaba
rok navštívení jejich, dí Hospodin.

45. V stínu Hesebon stáli jsou, z osidla utekše; ale oheň
vyšel z Hesebon, a plamen z prostřed Seon, a zžíře díl Moa
bův "©a vrchol synů vzbouření.

46. Běda tobě, Moabe. Zahynul jsi lide Chámosův, nebo
odvlečení jsou synové tvoji i dcery tvé do zajetí.

47. Však obrátím zajetí Moabovo v posledních dnech, dí
Hospodin. Až potad soudové Moabovi.

KAPITOLA XLIX.

Předpovidá tresty Hospodinovy Ammonitským,— Idomejským, Damascanským,
Cedarským, a — Elamitským.

1. K synům Ammonovým. Toto praví Hospodin: Zdalíž
nemá synův Israel? anebo dědice není-li jemu? Proč tedy
Melchom ' dědičně zoujal Gád,* a lid onoho v městech tohoto
bydlí?

2. Protož aj dnové jdou, dí Hospodin: a učiním, aby slyšán
by) proti Rabbath synův Ammon hřmot válečný, a v hromadu
rozmetáno bude, a dcery jeho“ budou vypáleny ohněm, a
vládnouti bude Israel vladaři svými, dí Hospodin.

8. Úpěj, Hesebon, nebo pobubeno jest Haj. Kříčte, dcery
Rabbath, přepašte ee žíněmi: kvělte a obcbázejte vůkol
plotů: neboť Melchom do zajetí odveden bude. kněží jeho
i knížata jeho spolu.

4. Což se chlubíš údolími P Teklo údolí tvé,“ dcerorozkošná,
kteráž jsi doufala v pokladech svých, a říkala jeí: Kdož přijde
ke mně?

6. Aj já uvedu na tebe strach, df Pán Bůh zástupův, ode
všech, kteříž jsou v okrálku tvém: a rozprchne se jedenkaždy
od obličeje (druha) svého, aniž bude, kdo by shromáždil utí
kající.

6. A učíním potom, aby se navrátili věznové synův Ammon,
dí Hospodin.

7. K Idumei.* Toto praví Hospodin zástupův: Což není
více moudrosti v Theman?“ Zahynula rada u synů, neužitečná
učiněna jest moudrost jejich ?*

% Hebr.: „bradu a vousy“, t. |. slávu a pýchu jeho.
29 £ j. nejvznešenější blavy národa pyšného a odbojného.

RAPITOLA KLIX.

4 Či Moloch, modla Armonrkých, t. j. lid modle tě se klánějící.
Pro lepší tomu porozumění viz Soude. 11, 23—A.

%Když bylo desatero pokolení Israelských do zajetí odvedeno, osa
dili Ammonitě, bydlíce na východ, opuštěná města, jako by jím nále
žela. Jména zde uvedená nalézají se na východním Pojordaní s hlavním
městem Rabbat-Ammon. (Y. a 8.) ©

* ostatní města; hlavní město bylo jako matkon, druhá města dce
rami jejími.

* Dolož bnď: „krvi“; nebo: „nyní však jíž neteče, vyschlo, vypráhlo“.
5 Idnmea, Jižně vůkol mrtvého moře: obyvatelé byli potomel Esanoví

(10) a Jakož sami loupežili, tak i od jiných stíhání byli.
* t. j. městě idumejském, pro monudroaťobyvatelův slovutném.
3 t.j. neumějí si porediti, ani před Cbaldejskými se vystřihati.
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8. Utíkejte, a obratte hřbety, sstupte do propasti, obyvatelé
Dedan: nebo zahynutí Esauovo přivedl jsem naň,“ čas navětí
vení jeho.

9. Kdyby byli sběrači vína přišli na tebe, nebyli by nechali
hrozna: kdyby zloději v noci, byli by pobrali, což by jim
dosti bylo.*

10. Ale já odkryl jsem Esaua, zjevíl jsem skrytě vécí jeho.
a nebude se moci ukrýti: pohubeno bude símě jeho, i bratří
jeho i sousedé jeho. a nebude.'*

11. Zanech sirotků svých : já je zachorám na živu: a vdovy
tvé ve mne doufati budou.

12. Nebo toto praví Hospodin: Aj ti, jimž nebylo soudu,
aby pili kalich,'* pijíce pítí budou: a ty jako nevinný osta
neš? Nebudeš nevinen, ale pije píti budeš.

13. Nebo skrze samého sebe přisáhl jsem, dí Hospodin, že
v pustinu, a v potupu, a v poušť, a zlořečení bude Bosra: a
všecka města jeho budou v pustiny věčné.

14. Zprávu slyšel jsem od Hospodina, a posel k národům
poslán jest: '* Shromažďte se, a pojďte proti němu,'* a po
vstaňte k boji >

15. neboť aj maličkým učinil jsem té mezi národy, opo
vrženým mezi lidmi.

16. Zpupnosť tvá zklamala tebe, a pýcha ardce tvého: kte
rýž bydlíš v jeskyních akalních, ueiluješ uchvátiti vysosť pa
brbku. Kdybys povýšil jako orlice hnízda svého, odtud strhnu
tebe, dí Hospodin.

17. I bude země Idumejská pustá: každý, kdož půjde skrze
ni, užasne se, a sfpěti bude nade všemí ranami jejími.

18. Jakož podvrácena jest Sodoma a Gomorrha, a okolní
(města) její, dí Hospodin: nebude tam bydletí muž, a nebude
přebývati v ní syn člověka '*

19. Aj jako lev vystoupí z pýchy jordánské k pěknosti
mocné: '* neboť učíním, aby on v náhle běžel k ní: a kdo
bude ten vyvolený, jejž ustanovím nad ní? Nebo kdo jest
mi podoben? a kdo strpí mne? a kdo jest ten pastýř, kterýž
by odolal tváří m6?**

20. Pročež slyšte radu Hospodinovu, v kterouž vešel proti
Edomovi; a myšlení jeho, kteráž umyalil proti obyvatelům
themanským: Zajisté porazí je maličcí stáda!'" Zajisté roz
mecí s nimi příbytek jejich!

21. Od hlasu pádu jejích pobne se země: křík hlasu jeho
alyšán bude na moři rudém.

22. Aj jako orlice vstoupí a vzletí [nepřítel]: a roztáhne

křídla svá na Bosru: i bude srdce silných idumejských v ten
den, jako srdce ženy ku porodu pracující.

23. K Damašku.'* Zahanbeno jest Emath, i Arfad:'? nebo
pověsť nejhorší slyšeli; zkormontili se na moři:“© pro pečo
vání odpočinonti nemohl.

24. Zemdlel Damašek, obrátil se v útěk, třesení uchopilo
jej: úzkosť a bolesti držely jej, jako ku porodu pracující.

25. Jak jsou opustilí město chvalitebné, město radosti!
26. Protož padnou mládenci jeho na ulicích jeho: a všickni

muži bojovní umlknou v ten den, dí Hospodin zástapův.
27. A zapálím oheň na zdi damašské, a zžíře hradby Bena

dadovy.“!
28. K Cedar a ku královstvím Agor,**kteráž porazil Nabu

chodonosor, král babylonský. Toto praví Hospodin: Vetaňte,
a vstupte k Cedar, a pobubte syny východní.

29. Stany jejich, i stáda jejich zajmou: kože jejich, i všecka
nádobí jejich, i velbloudy jejich poberou sobě: a svolají na
né strach vůkol.

80. Utecte, odejděte rychle, v propastech seďte, kteříž by
dlíte v Asor, dí Hospodin: nebo všel proti vám Nabuchodo
nosor, král babylonský, v radu, a vymyslil proti vám úklady.

31. Povstaňte a vstapte k národu pokojnému ** a přebýva
jícímu důvěrně, dí Hospodin: kteříž nemají dveří, ani závor,
a samotní bydlí.

32. I budou velbloudí jich v rozebrání a množství dobytka
v kořist: a rozptýlím je u všeliký vítr, kteříž ostřižené mají
vlasy; a z všelikého pomezí jich přivedu na ně zahynatí, dí
Hospodin.

33. I bude Asor v příbytek drakův, pustý až na věky:
nezůstanet tam muž, aniž bude bydlití v něm syn člověka.

84. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Jeremiášovi pro
roku proti Elamitským ““ na počátku kralování Sedeciáše,
krále judského, řkoucí:

35. Toto praví Hospodin zástupův: Aj já zlámu lučiště
Elamitských, a největší sílu jejích.**

36. A uvedu na Elamitské čtyry větry ode čtyr stran ne
beských: a rozvěji je na všecky ty větry: a nebude národa,
k němuž by nepřišli poběhlí Elamitští.

37. A učiním, aby se báli Elamitští před nepřátely svými,
a před těmi, kteříž bledají duše jich: a uvedu na nězlé,
hněv prchlivosti své, dí Hospodin: a pošlu za nimi meč, do
kudž jich nestrávím.

38. A postavím stolici svou v Elam,““ a vyhladím odtud
krále i knížata, praví Hospodin.

39. V posledních pak dnech přivedu zpět zajaté Elamitské,“?
* © j. na Idumejské, aby zavržení byli, Jakoš savršen byl z domu .

otcovakého Jejich praotec Esau. praví Hospodin.
9 9—10. Sbérači vína seberou hrozny do posledního, ale neplení

vinice; sloději vyberou, co se jim hodí, a odnésti mohou, a dále ne
škodí: ale Idamejsko bude docela popleněno, obyvatelstvo do posled
ního vyhubeno.

'© £ j. kdo by řekl některému příteli svému: —
" kteří dlo rozumu lidského méně se provinili (Israelité rozuměj).

ti by měli býti trestáni; a vy, Idumejští, mělibyste jako nevinní prosti
býti všeho trestu? Nikoliv! nýbrž...

" 4 j. jenž avěstovati a rozkázati má takto: —
u £, j. Idnmejsku.
"%Doslovně se vyplnilo; všecka města krajiny té od věkův dokořen

vyvrácena leží, a stálého obyvatelstva není, nýbrž Jen toulaví kočovní
Arabově semo tamo loupeživě probíhají.

' £ j. ed Jordánu, řeky nádherné vystoupí jako lev ze skrýše své
král Nabnchodonosor proti krásné zemi, pevné boramí svými, proti

1 Jišsto pradávná rozkošného položení v Syril v krajině úrodné na
vino, a velmi utěšené, pročež i okem Aalo

'9 £. j. města v kraji Damašku.
> £ j. „jako plavci na maři“, jezerg východně od Damašku ležícím.
*%Blavného krále Damašku. (8. Král. 16, 18.)
* Cedar, viz Piseň Šal 1, 4 poza. Asor, krajina arabské, neznámo,

kde ležela; obyvatelé, jak se míní, bydleli pospolitě u vískách, tak že
by se toto proroctví potahovalo na kmeny i kočující i rolnická.

3 4 j. vy Chaldejští! protí či Arnbům.
3 £ j. bydleli východně od ústí řeky Tigru na perském zálivu, tedy

zde vůbec co Peršané.
w 4. j. jejichž největší ela záleží v lučiští a umělém střílení z něho.

(Viz Ja. 22, 6.)
Id ku. 3 £ Jj. kníže, kteréš pošlu, vetaví trůn svůj v sem! Elamitské.

% $. j. vůli mé. Může-li pastýř odolati Ivu, kterýž mm vakočil do 3 Za panování Cýra navrátili se též rozptýlení Elamitšti do svéovčince? krajiny; po smrti Alexandra Vel. pak měli opět své krále. Jiní v.
duchovně rosumějí na obrácení Poršanův víře křesťanské, a pravěs.
že svým časem tam víra utěšeně kvetla."ej tinMe s„pejskachaldejskéhoporazía povlokouvznošené obyvatele idumej Fs

> ©
i £/ oĚL
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KAPITOLA L.

Předpovidá obšírně vyvránení a zpuštění města Babyloua, těše při tom ld za
Jatý, Keopět propuštšn bude, a do Jerasaléma se navrátí,

1. Slovo, kteréž mluvil Hospodin o Babylonu, a 0 zemi
chaldejské skrze Jeremiášeproroka.

2. Zvěstujte v národech, a oznamte: zdvihněte znamení,'
ohlašujte a netajte: rcete: Dobyt jest Babylon, zahanbenjest

Bél, přemožen jest Merodach,“ pohaněny jsou rytiny jeho,
přemoženy jsou modlý jejich.

8. Nebo vstupuje proti němu národ ol půlnoci.* kterýž
obrátí zemi jeho v pustina: a nebude, kdo by bydlil v ní.
od člověka až do hovada: i hnuli se a odešli.

4. V těchdnech a toho času, dí Hospodin, přijdou synové
israelští, oui i synové judští spolu: jdouce a plačíce“ spě
chati a Hospodina Boba svého blelati budou. .

5. Na cesta k Sionu ptáti se budou; tam tváři jejích!
Přijdou, a připojeni budou k Hospodinu smlouvou věčnou,
kteráž nižádným zapomenutím nebude shlazena.

6. [Jako] stádo ztracené učiněn byl lid můj: pastýři jejich
svedli je, a způsobíli, aby se toulali po horách: s hory na pa
krbek chodilí, zapomněli na odpočívadlo své,

7. Všíckni, kdožkoli se nalezli, sžírali je: a nepřátelé je
jich řekli: Nezhřešili jsme: protože jsou zhřešili Hospodinu,
kráse spravedlnosti, a očekávání otců jejich, Hospodinu.

8. Odejdětež z prostředku Babylona a ze země chaldejské
vyjděte: a buďte jako kozlové před stádem.“

9. Neboť aj já vzbuzují, a přivedu na Babylon shromá
ždění národův velikých ze země půlnoční: a připraví se protí
němu, a odtud dobyt bude: střela jeho jako muže silného,
vražedníka, nevrátí se prázdna."

10. I bude země chaldejská v loupež: všlckal zhoubcové
její nasytí se, dí Hospodin:

11. protože plesáte, a veliké věci mluvíte, rozchvacujíce
dědictví mé: protože jste se vylili jako telata na trávě, a
řvali jste jako býkové.

12. Zahanbena jest matka vaše velmi, a přirovnána prachu,
kteráž porodila vás: aj nejposlednější bude mezi národy, pustá,
bezcestná, a vypráhlá.

13. Pro "hněv Hospodinův nebude obydlena, ale obrácena
bude všecka v pustinu: každý, kdož půjde skrze Babylon,
užasne se, a sípěti bude nade všemi ranami jeho.

14. Připravte se proti Babylonu vůkol všickni, kteříž na
tahujete lučiště; vybojujte jej, nelitujte střel: neb jest Ho
spodinu zhřešil.

15. Volejte proti němu,* všudy podává ruky,* padají zá
kladové jeho, zbořeny jsou zdí jeho, nebo pomsta Hospodi

KAPITOLA L.

* t J. korouhev, prapor vítězoslavný k osvědčení a rozhlášení ra
dosti; aby se vaškeří národové těšili, ježto všickol porobení byli.

3 Běl a Merodach byly hlavní modly babylonské.
* t j. Mědští a Porští.
* £ J. ! radostí, že se opět do země své navracují, | šelem nad

hříchy svými.
5 tj. na město“ ovatě Jerusalém, a na chrám Hospodina. Boha

svého; tamť on svůj odpočinek měl, a tam 1 oni v pravá slnžbě jeho
útěchy, odpočínutí hlodati mělí.

S £ j. vůdcové jiných Židů, po zemi chaldejské rozptýlených, nic
se nebojíce, jako kozlové a d.

* tj. naustane, až dobude města a obyvatelů jeho povraždí a koři
stí Jejich se nasytí.

* tj. k boji.
> £ J. vzdává se na milost.
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nova jest: pomstu vykonejte na něm; jakož činil, učiňte
jemu.

16. Vyhubte rozsévače z Babylona, i držícího srp v čas
žni: před mečem holubice jedenkaždý se k lidu svému obrátí,

a věickní do země své utekou.
17. Stádo rozptýlené [jest] Israel, lvové rozebnali jej: první

sžíral jej král assyrský: tento nejposlednější z kostí obloupil
jej, Nabuchodonosor, král babylonský.

18. Protož toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský:
Aj já navštívím krále babylonského, i zemi jeho, jako jsem
navětívil krále assyrského:

19. a přivedu zase Israele do příbytkujeho: a pástí se
bude na Karmélu a Básanu, a na hoře Efraim, a v Galaad
nasycena bude duše jeho.

20. V těch dnech a toho času, dí Hospodin, bledána bude
nepravost Israelova, a nebude; a hřích Jadův a nenalezne se:
nebo milostiv budu těm, kteréž pozůstavím

21. Proti zemi panovníkův vstup.'“ a obyvatele její navštěv,

rozmec a zbí, co po nich jest,“* dí Hospodin: a učiň všecko,
jakož jsem ti přikázal.

, 22. Hlas vojny v zemi a potření veliké.
| 23. Kterak zlámáno jest, a potříno kladivo vší země? kte

rak obrácen jest v poušť Babylon mezi národy?
24, V osidlo zapletl jsem tebe, a polapen jsi, Babylone,

a nevěděl jsi: nalezen jsi a popaden: protože jsi Hospodina
popudil.

25. Otevřel Hospodin poklad svůj, a vynesl nádobí hněvu
svého: neb jest dílo Pánu Bohu zástupův v zemi Chaldejské.

26. Pojďtež k ní od posledních končin, otevřete, aby vyšli,
kteříž by pošlapali ji: sbeřte s cesty kamení, a smecte na
bromady, a zbíte ji: aniž co pozůstaů.

27. Rozptylte všecky silné její, nechťastonpí k zabití: běda
jim, nebo přišel den jejich, čas navštívení jejich.

28. Hlas utíkajících a těch, kteříž jsou vyvázli ze země
babylonské, aby oznámili na Sionu pomstu Hospodina, Boha
našeho, pomstu chrámu jeho.

29. Zvěstujte proti Babylonu mnohým, všem, kteříž nata
hují lučiště: postavste se proti němu vůkol, ať žádný nevy
vázne: odplaťtte ma podle skutkův jeho: všecko jakož činil,
učiňte jemu: nebo protl Hospodinu pozdvihl se, proti Sva
tému israelskému.

30. Protož padnou mládenci jeho na ulicích jeho: a všickni
muži bojovní jeho umlknou v ten den, dí Hospodin.

31. Aj já na tebe,'" pyšný, praví Pán Bůh zástupův: neboť
přišel den tvůj, čas navštívení tvého.

32. I padne pyšný. a zboří se, a nebude, kdo by jej zdvihl:
a zapálím obeň v městech jeho, a sžíře všecko v okolí jeho.

33. Toto praví Hospodin zástupův: Potupu snášejí synové
israelští, i synové judští spolu: všickni, kteříž je zjímali, drží
je, nechtějí propustiti jich.

34. Vvkapitel jejich silný, Hospodin zástupův jméno jeho,
právem bájiti bude pře jejich, aby přestrašil zemi, a pohnul
obyvateli babylonskými.

35. Meč na Chaldejskég dí Hospodin, a na obyvatele baby
lonské, i na knížata i na moudré jeho.

36. Meč na hadače jeho, kteříž blázni budou: meč na silné
jeho, kteříž bátt se budou.

19tj. Cýre, králi perský.
" © j. všecko za nimi; anebo jejich děti a potomky.

'* £ j. příjdu a potrestám tě, králi babylonský. Vis z toho, jak Bůh
pyšným se protlví!
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97. Meč na koně jeho, a na vozy jeho i na všecken obecný
lid, kterýž jest u prostřed něho: a budou jako ženy: meč
na poklady jeho, kteříž rozebrání budou.

88. Suchota na vody jeho bude, a vyschnou: nebo země
rytin !“ jest, a v potvorách '“ se chlubí.

39. Protož bydliti tam budou drakové s divými muži: '*
a bydlíti budou v něm pštrosové: a nebude obýváno dále až
na věky, aniž bude vzděláváno až do národů i národův.

40. Jakož podvrátil Hospodin Sodomu a Gomorrhu a okolní
města její, dí Hospodin: nebude přebývati tam muž a ne
bude bydliti v něm syn člověka.

41. Aj lid táhne od půlnoci, a národ veliký, i králové mnozí
povstanou od končin země.

42. Lučiště a stít uchopí; ukrutní jsou a nemilosrdní:
hlas jejich jako moře zvučeti bude: a na koně vsednou, jako
muž připravený k boji proti tobě, dcero babylonská.

43. Uslyšel král babylonský pověst jich, a klesly ruce jeho:
úzkost pojala jej, bolesť jako [ženu] ku porodu pracující.

44. Aj jako lev vystoupí z pýchy jordauské ku kráse silné : '“
neboť učiním, aby v náhle běžel k ní: a kdo bude ten vy
volený, jehož ustanovím nad ní? nebo kdo jest mně podoben?
a kdo mne strpí? a kdo jest ten pastýř, kterýž by odporoval
obličeji mému?

45. Protož slyšte radu Hospodinovu, kterouž uzavřel proti
Babylonu. a myšlení jeho. kteráž umyslil proti zemi chal
dejské: Žeťje strhnou maličcí stád. Žeť rozmetán bude s nimi
příbytek jejich.

46. Hlasem '" zajetí Babylona pohne se země, a křik mezi
národy elyšán bude.

KAPITOLA LI.
O témě dále.

1. Toto praví Hospodin: Aj já vzbudím na Babylon a na
obyvatele jeho, kteří srdce svého pozdvihlí proti mně, jako
vítr morový.'

2. I pošlu na Babylon vějiče,“ a převívati budou jej, a
zkazí zemí jeho: nebo příjdou naň odevšad v den soužení
jeho.

3. Nenatahuj ten, kterýž natahuje lučiště svého, a nevstupuj
oblečený v pancíř“ nešetřtež mládencův jeho, zbíte všecko
vojsko jeho.

4. I padnou zbití v zemi chaldejské: a ranění v krajinách
jeho.

5. Nebí jest neosiřel Israel a Juda od Boha svého, Hospo
dina zástupův: země pak jejich“ naplněna jest proviněním
proti Svatému israelskému.

6. Utecte z prostředku Babylona a zachovejž jedenkaždý

" £, j. modl, modloelnšby.
**£ j. v potvorných obrazích bohův svých, a v obavných obřadech

eh.
"8 Viz lealáš 18. 21. pozn.
'* £ j. n utěšeného, bujného údoli pojordánského proti krásnému a

pevnému městu.
"T£ J. pádem města Babylona celá země s0 otřese.

KAPITOLA LL

* t J. půlnoční, všekazicí: Cýrus a Darius od severu přitáhli na
Babylon (v. 2,).

3 t J. zhoubce, plenitele. Co dále praví, dílem k Babylonským jest
řečeno, dílem k vítězům.

> © J. nikdo z babylonských neodpírej; všecka obrana bude marná.
"4 © j. Chaldejských; že příliš utlačovají lid jeho.
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život svůj: nemlčte nad nepravostí -jeho: nebo čas pomsty

jen od Hospodina: odplatu on dá jemu.7. Kalich zlatý (byl] Babylon v ruce Hospodinově, opojující
všeckn zemi:“ z vína jeho pili národové a proto potáceli se.

8.“ V náhle padl Babylon, a potřín jest: kvělte nad ním,
vezměte balsam na bolesť jeho, zda by snad uzdraven byl.

9.5 Hojili jsme Babylon, ale není zhojen: opustme jej, a
pojdme jedenkaždý do země své: nebo přišel až k nebesům
soud jeho, a pozdvižen jest až k oblakům.*

10. Vyjevil Hospodin spravedlnosti naše: pojďte, a vypra
vujme na Sionu dílo Hospodina, Boba našeho.

11.'% Naostřete střely, a naplňte touly: vzbudil Hospodin
ducha králův médských: a proti Babylonu mysl jeho jest,
aby jej zkazil, nebo pomsta Hospodinova jest, pomsta chrámu
jeho.'!

12. Na zdech babylonských zdvihněte prápor, rozmnožte
stráž, postavte strážné, připravte záloby; nebo umyslil Ho
spodin, 1 učinil, cožkolí mluvil proti obyvatelům babylon
ským.

13. Kterýž bydlíš nad vodami mnohými,'“ bohatý v po
kladích, přišel konec tvůj, míra přeříznutí tvého.'*

14. Přisáhlť jest Hospodin zástupův skrze duši svou: Že
tě naplním lidmi jako chroustem, a píseň vzbuzujících se
nad tebou k boji zpívána bude! '*

15. On jest ten, který učinil zemi mocí svou, (kterýž) při
pravil okršlek světa moudrostí svou, a opatrností svou roz
táhl nebesa.

16. Když on vydá hlas, rozmnožují se vody na nebi: kterýž
zdvihá oblaky od kraje země, blesky v déšť obrací, a vyvádí
vítr z pokladův svých.

17. Bláznivý učiněn jest každý člověk v umění: zahanben
jest každý slevač rytinou, poněvadž lživá jest slitina jejich,
aniž jest ducha v nich.

18. Marná jsou číla a smíchu hodna : v čas navštívení svého
zabymou.

19. Ne jako ty věci, (jest) díl Jakobův: neboť on jest ten,
kterýž učinil všecky věci, a Israel [jest] berla dědictví jeho:
Hospodin zástupův jest jméno jeho.

20. Rozrážíš ty mně nástroje válečné,'* a já rozrazím tebou
národy, a zkazím skrze tebe království :

21. a rozrazím skrze tebe koně i jezdce jeho: a rozrazím
skrze tebe vůz i toho, kdož jezdí na něm:

22. a rozrazím skrze tebe muže i ženu: rozrazím skrze
tebe starce i dítě: a rozrazím skrze tebe mládence | pannu:

23. a rozrazím akrze tebe pastýře i stádo jeho: a rozrazím

5 t j. Babylon byl nástrojem v rukou Páně, jímš trestal veškeré
národy, až smyslu pozbyli.

* Mluví prorok k národům porobeným: —
? úsměšně dí; emysl: „rána jeho jest pesbojítelná |
* © j. odpovídají národové, zvlášť Izraelský.
5 t j. Jako pepravosti jeho byly do nebe volající, tak I trest jeho

náramný jest; až k oblakům dosáhá.
'* Dále k Chaldejským mluvi prorok.
" £. j. pomatiti ustanovil Bůh zkázu chrámu svébo.
'" Babyloae, na ústi dvou mobutných řek, Eufratu a Tigra, do zálivu

Perského.
'5 čas trestu tvého.

t £ j. pošlu proti tobě množství nepřátel, jako zhoubného hmyzu
(kobylek); ti sebe vespolek válečnými písněmi k boji povzbuzovat, a
nad zhoubou tvou radostně jásati budou.

'* £ j. tebe, Cýre, jsem k tomu zvolil, abys mi rozrážel nástrojo
válečné Cbaldejských, a pomocníkův jejich. Bůb používá mnohdy ne
spravedlivých panovníků k potrestání národův.

P IL-39
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skrze tebe oráče I spřežení jeho: a rozrazím skrze tebe vévody
i správce.

24. A odplatím Babylonu, 1 všechněm obyvatelům chal
dejským všecko zlé jejich, kteréž činili ua Sionu, před očima
vašima, dí Hospodin.

25. Aj já na tebe, horo smrtonosná!'“ dí Hospodin, kteráž
rušíš všecku zemi: a vztáhna ruku svou k tobě, a srazím tě
se skal, a učiním tě v horu spálení.

26. I nevezmou z tebe kamene k úhlu, ani kamene k zá
kladům, ale zkažena na věky budeš, praví Hospodin.

27. Vyzdvihněte znamení v zemi; trubte troubou v ná
rodech, posvěfte nad ním národů;'* zvěstujte proti němu
králům Ararat, Menni a Ascenes:'S sečtěte proti němu Taf
sar,'* přiveďte koní jako chroustů s žahadly.“*

28. Posvěťtteproti němu národův, krále země médské, vé
vod její i všech správců jejich i všelikou zemi moci její.

29. I pohne se zemé, a zkormoutí se: nebo procitne proti
Babylonu úmysl Hospodinův, aby učinil zemi babylonskou
pustou, a nebydlitelnou.

30. Ustali jsou silní babylonští od boje, bydleli v pevno
stech: pohlcena jest síla jejích, a učínění jsou jako ženy:
zapálení jsou stanové jeho, potříny jsou závory jeho.

31. Běhoun potkává běhouna, a posel potkává posla, aby
oznámil králi babylonskému, že dobyto jest město jeho od
konce až do konce:

32. a že brodové jsou osazení, a bláta? zapálena ohném
a muži bojovní předěšeni.

89. Nebo toto praví Hospodin zástupův, Bůh israelský:
Dcera babylonská jest jako humno, čas [jest] mlácení jejího:
ještě maličko, a přijde čas žně její.

34.99 Snědl mne, sežral mne Nabuchodonosor, král baby
lonský: učinil mne jako nádobu prázdnou, pohltil mne jako
drak. naplnil břicho své útlostí mou a vyvrhl mne.**

35. Nepravost proti mně [spáchanáj, a tělo mé přijdíž na
Babylon! praví příbytek sionský: a krev má na obyvatele
země chaldejské! praví Jerusalém.

36. Protož toto praví Hospodin: Aj já souditi budu při
tvou, a vykonám pomstu tvou, a pusté učíním moře jeho, a
vysuším pramen jeho.

37. I bude Babylon v hromady, v příbytek drakův, v úžas,
a sípění, poněvadž nebude obyvatele.

38. Spolu jako lvové řváti budou, hřívami potřásati budou
jako Ivíčata."*

39. V horkosti jejich položím nápoje jejich,** a opojím

'* © j. Babylone, jenž se hrdě vypínáš a modloslužbon svou kaziš,
ešusmrcoj y.

" t J. k boji, poněvadž se války posvátným! obřady, obětmi a p.
začínaly. —

"" Armenie horní, kdož jest pohoří Araratské, i dolní (Mennie):;
Amenez jest Askanie, krajina v menší Asii, jejíšto obyvatelé s Cýrem
proti Babylonu přitáhli.

"9 £ j. šlechtictvo, vojvody: —
** Dle hebr.: „kobylek ježatých“, zvláštní druh zhoubného toho

bmyzu.
1 © |. rokytí v blatech, které zapdlíti kázal Cýrns, aby snazší byl

přístup do města; rostlo pak tam rokytí (jskož | v Nilu) zvýší stromů.
9 Mluví prorok jménem národa judského.
34 t, J. z vlasti mé do ciziny, do zajotí; a nebo: „nezažil mne“, ale

musi mne opět propustiti. (Vlz 44) *

3 € J. bujrostí pří hodech, které jim pak zhonbné budou. Roznmí
hody, jež elavil Baltazar král s0 svým dvorem právě, kdyš Cýrus
v Babylon vtrhl.

5 £ j. když ee rozpálí vínem, skončím hody jejích, a dám jim
£ mého kalichu píti. (Dan. 5)
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je, aby tvrdě usnuli, a usnuli snem věčným, a nepovstalí. dí
Hospodin.

40. Povedu je jako berany k zabití, a jako skopce s kozly.
41. Kterak dobyt jest Sesach,““ a vzat jest slavný vší země?

Kterak jest učíněn v úžas Babylon mezi národy?
42. Vystoupilo na Babylon moře, množstvím vln jeho při

kryt jest.
43. Učiněna jsou města jeho v úžas, zemí nebydlitelnou a

pustou, zemí, v níž žádný nebude bydliti, aníž bude choditi
přes ni syn člověka.

44. A navštívím Béle v Babyloně, a vyvrhu, což shltil,
z úst jeho, a nepohrnou ae k němu více národové, poněvadž
i zeď babylonská zboří se.

45. Vyjděte z prostředku jeho, lide můj: aby spasil jeden
každý duši svou před hněvem prchlivostí Hospodinovy.

46. A aby snad neobměkčilo se srdce vaše, a báli jste se
pověsti, kteráž slyšána bude v zemi: a přijde v roce pověst,
a po tom roce pověst; a nepravost v zemi a panovník na
panovníka.“?

47. Protož aj dnové jdou, a navštívím rytiny babylonské :
a všecka země jeho zahanbena bude, i všickní zbití jeho
padnou uprostřed něho.

48. A plesati budou nad Babylonem nebesa i země, i všecko,
co vnich jest: neboť od půlnoci přitábnou na něj loupežníci,
dí Hospodin.

49. A jako učinil Babylon, aby padli zbití v Israeli: tak
z Babylona padnou zbití ve vší zemi.

50. Kteříž utekli jste meči, pojďte, nestůjte: zpomínejte
z daleka na Hospodina, a Jerusalém vzejdiž na srdce vaše.

5I. Zahanbení jsme, nebo jsme slyšeli pohanění: přikryla
hanba tváři naše: že přišli cizí do avatyně domu Hospodinova.

52. Protož aj dnové jdou, dí Hospodin: a navštívím rytiny
jeho. a po vší zemi jeho řváti bude zraněný.

53. Byť pak vstoupil Babylon na nebe a utvrdil na výsosti
sfla svon: přijdou ode mne zhoubcové jeho, dí Hospodin.

54. Hlas křiku z Babylona, a potření veliké z země chal
dejské:

55. neboť pohubil Hospodin Babylon, a vyhladil z něho
hlas veliký: "%i zvučetí budou vlny jejich jako vody mnohé:
vydal zvuk hlas jejích;

56. neboť přijde na něj, to jest na Babylon, loupežník. o
zjímání budou silní jeho, a ochablo jest lučiště jejich, nebo
silný mstitel Hospodin odplacuje odplatí.“*

57. I opojím knížata jeho i moudré jeho, a vévody jeho,
a správce jeho, a silné jeho: a usnou snem věčným, a ne
procitnou, dí král, Hospodin zástupův jméno jeho.

58. Toto praví Hospodin zástupův: Zed babylonská, ta pře
široká, podkopáua, podkopána bude, a brány jeho vysoké
spáleny budou ohněm. a práce lidí budou v nivec, a práce
národů k ohni budou, a zahynou.

59. Slovo, kteréž přikázal Jeremiáš prorok Sarajášovi, synu
Neriášovu, syna Maasiájova, když se bral s Sedeciášem králem
do Babylona, léta čtvrtého kralování jeho:*9 byl pak Sarajáš
knížetem prorokův.*!

28 £, J. Babylon. (Viz 25, 26.)
*t Dle bebr.: panovník proti panovníku; všecko to jest znamením

nebezpečných bouřiivých časův.
28t.j. hluk velikého množství obyvatelstva, jako bývá v hlavním městě.
t £ j. jistě nebo vrchovatě Jim odplatí.
9%£, j. když cestoval do Babylona, aby poctil návštěvou svon krále

Nabuchodonosora.
2! £, j. představeným nad proroky (IV. Král. 25, 18.), j. představeným

darů, t. j. maje dary králi obětované přijimati, a k němu donášeti.
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60. A sepsal jest Jeremiáš všecko zlé, kteréž přijítí mělo
na Babylon, v knize jedné: všecka slova ta, kteráž jsou psána
proti Babylonu.

61. I řekl Jeremiáš k Sarajášovi: Když přijdeš do Babylona,
a uzříš, a přečteš všecka slova tato,

62. díš: Hospodine, ty jsi mluvil proti místu tomuto, že
je zkazíš: že nebude, kdo by v něm bydlil, od člověka až do
hovada, a aby bylo věčnou pustinou.

65. A když dočteš knihu tuto, přivážeš k ní kámen, a
uvržeš ji do prostřed Eufratu

64. a díš: Tak potopen bude Babylon, a nepovstane od
tváři soužení, kteréž já uvodím na něj, a rozmetán bude.
Až potud slova Jeremiášova.**

KAPITOLA LIT.
Vypravuje, Jak město Jernsalém dobyto, zapáleno a spustošeno Jest; Jak král

Sadeciáš jat, oslepema odveden, nádobí chrámové pobráno, a Joachim u Evil
merodacha milosti došel.

1. V jedenmecítma letech byl Sedeciáš, když počal kralovati :
a jedenácte let kraloval v Jerusalemě, a jméno matky jeho
Amital, dcera Jeremiáše z Lobna.

2. I činil zlé před očima Hospodinovýma, všecko tak, jakž
byl činil Joakim.

3. Proto byla prchlivosť Hospodinova proti Jerusalému a
proti Judovi, až je i zavrhl od tváři své: a odstoupil Sedeciáš
od krále babylonského.

4. Stalo se pak léta devátého kralování jeho, měsíce desátého,
v desátý den měsíce: že přitáhl Nabuchodonosor, král babylon
ský, on i všecko vojsko jeho proti Jerusalému, a oblebli jej,
a vzdělali proti němu ohrady vůkol.

5. A bylo město obleženo až do jedenáctého léta krále
Sedecláše.

G. Měsíce pak čtvrtého, devátého [dne téhož] měsíce roz
moh! se hlad v městě: a neměl pokrmův lid země.

7. I prolomeno jest město. a všickni muži bojovní jebo
utekli, a vyšli z města v nocí cestou brány, kteráž jest mezí
dvojí zdí, a vede k zahradě královské (když Chaldejští ob
lehli byli město vůkol) a ušli cestou, kteráž vede na poušť.

8. I honilo vojsko chaldejské krále: a postihli Sedeciáše
na poušti, kteráž jest podle Jericha: a všecko komonstvojeho
rozprchlo se od něho.

9. A javše krále, přivedli ho ku králi babylonskému do
Reblatha, kteréž jest v zemí Emath: a vyřkl nad ním soudy.

10. I pobil král babylonský syny Sedeciášovy před očima.
jeho: ano i všecka knížata judská zbil v Reblatha.

11. A oči Sedeciášovi vyloupil, a avázal ho pouty, a při
vedl jej král babylonský do Babylona, a vsadil jej do domu
žaláře až do dne amrti jeho.

12. Měsíce pak pátého, desátého [dne téhož) měsíce,' to
Jest léta devatenáctého [kralování] Nabuchodonosora, krále
babylonského: přitáhl Nabuzardan, kníže vojska, kterýž stával
před králem babylonským, do Jerusaléma.

% Následnjící kapitola (52.) není od Jeremláše sepsána, ale jest od

někohop pro lepší srozaminí proroctví Jeremiášových!sebrina2 čtvrtých kníh Král kap. 24. a 25. a z Jeremláše kap. 89, kteréž viz.

KAPITOLA LIL

* Král. 25, 8. má: „sedmý den“ ; snad, že toho dne přitab] a desátého
čeprv chrám zapálil. ka

a
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13. I zapálil dům Hospodinův, a dům královský, a všecky.
domy jerusalémské, a všeliký dům veliký vypálil ohněm.

14. A všecku zeď jerusalémskou vůkol pobořilo všecko
vojsko chaldejské, kteréž bylo se správcem vojska.

15. Z chudých pak lidu, a z ostatku lidu obecného, kterýž
byl zůstal v městě, a z poběhlců, kteříž byli utekli ku králi
babylonskému, i jiné z množství odvedl Nabuzardan, kníže
vojska.

16. Z chudých pak země zanechal Nabuzardan, kníže vojska,
| vinaře a oráče.

17. Sloupy také měděné, kteříž byli v domě Hospodinově,
a podstavky a moře měděné, kteréž bylo v domě Hospodinově,
ztloukli Chaldejští, a vzali všecka měď znich do Babylona.

18. A kotle i vidlice a nástroje hudebné í měděnice i mož
dířky i všecky nádoby měděné, kteréž k posluhování byly,
pobrali:

19. a štoudve i nádoby, v nichž byly vonné věci, a džbány
i měděnice i svícny a moždíře i číše: kolikžkoli bylo zlatých.
zlaté: a kolikžkoli stříbrných, stříbrné pobral správce vojska:

20. a sloupy dva, a móře jedno, a volků dvanácte měděných,
kteříž byli pod podstavky, kteréž byl udělal král Šalomonn
do domu Hospodinova: nebylo váhy mědi všech těch nádob.

21. Ze sloupův pak osmnácti loket byl zvýši sloup jeden,
a provázek dvanácti loket obeházel jej: ztlouští čtyř prstův
a vnitř byl dutý.

22. A makovice na obou měděné: výška makovice jedné
pěti loket: a mřížky, .a jablka granátová na koruně vůkol,
všecko měděné. Nápodobné druhý sloup i granátová jablka.

29. A bylo jablek granátových devadesáte šest visutých :
a všech jablek granátových sto na mřížkách vůkol bylo.

24. I vzal správce vojska Sarajáše, kněze předního, a Sofo
niáše, kněze druhého, a tři strážné síně.

25. A z města vzal komorníka jednoho, kterýž byl ustanoven
nad muži bojovnými: a sedm mužů z těch, kteříž vídali tvář
královu, kteříž nalezení byli v městě: a předního písaře vojska,
kterýž cvičil nových vojákův; a čedesáte mužův z lidu země,
kteříž nalezení byli u prostřed města.

26. Vzal pak je Nabuzardan, správce vojska, a vedl je
ku králi babylonakému do Reblatha.

27. J pobyl je král babylonský, a zavraždil je v Reblatha
v zemi Emat: a zaveden jest Juda ze země své.

28. Tenf jest lid, kterýž zavedl Nabuchodonosor: léta sed
mého tři tisíce a třimecítma [obyvatelů] Judských:

29. léta osmnáctého (kralování) Nabuchodonosorova z Jeru
saléma duší osm set třiceti dvě;

3. léta třimecítmého [kralování] Nabuchodonosorovazavedl
Nabuzardan, správce vojska, duší Židův sedm set čtyřiceti
pět. Všech tedy duší, čtyry tisíce šest set.

31. I stalo se třicátého sedmého léta přestěhování Joachima.
krále judského, dvanáctého měsíce, dvacátého pátého [dne
téhož) měsíce, povýšil Evilmerodach, král babylonský, téhož
léta kralování svého hlavy Joachina, krále judského, a vy
vedl jej z domu žaláře.

32. A mluvil sním dobré věci, a postavil trůn jeho nad
trůny králů, kteříž byli po něm v Babyloně.

33. A proměnil roucho vězení jeho a jídal chléb před ním
vždycky po všecky dny života svého:

34. a pokrmové jeho pokrmové ustavíční byli dávání jemu
od krále babylonského, vyměření na každý den až do dne
smrti jeho po všecky dny života jeho.<ace ;
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Tak sluje následujících patero kapitol, působíc o sobě zvláštní knihu, poněvadž v nich sv. prorok nad
zkázou města Jerusaléma, chrámu Hospodinova, a veškerého národa svého žalostně naříká.

Uznává pak při tom kajicně, že toho zasloužili Židé za své hříchy, a spolu je nadějí těší, že se Bůh nad
nimi opět smiluje, nepřátely jejich potrestá, a je pak opět, polepší-li se, do země jejich uvede.

Mimo tento smysl uznává církev svatá v žalostných těchto zpěvích i nářek nad úplnou zkázou vyvoleného
druhdy lidu Božího, v kterouž uvržen jest, že byl poslaného sobě Vykupitele světa ukrutně zavraždil;
nad utiskováním, které sama od nepřátel svých po všecky časy trpí; nad záhubou, v níž každá duše
hříchem se uvrhuje; konečně v utrpení lidu Božího vůbec a proroka Jeremiáše zvlášť (kap. 3.) předsta
vuje si muky a smrť Krista Pána; proto i výročně v pašijový týden tyto zpěvy žalostně pěje. Tak je

čti i každá věrná, zbožná duše.

V hebrejském čtení počínají se jednotlivé verše jednotlivými písmeny hebrejské abecedy pořadě; proto se
v překladu před každým veršem hebrejské písmeno jmenuje.

I stalo se, když do zajetí odveden jest Israel, a Jerusalém zpuštěn, seděl Jeremiáš prorok pláče a kvíle
naříkáním tímto v Jerusalémě, hořkou myslí vzdychaje a lkaje řekl:

KAPITOLA I.

Naříká nad bídou lidu judského — jiš zasloužil za hříchy své, —
pomoc a vysvobození.

prosi za

1. Alef. Kterak sedí samotné město plné lidu:* učiněna
jest jako vdovoupaní národů; knéžna krajin poplatnou učiněna
jest“

2. Beth. Pláčíc pláče * v noci, a slzy její po lících jejích:
není, kdo by ji potěšil ze všech milých jejích:* všíckni přátelé
její pohrdli jí, a učinění jsou jí nepřátely.

3. Ghimel. Odstěhoval se Juda “ pro soužení, a pro innožství
služebnosti : bydlí mezi národy, aniž nalezl odpočinutí: všickni
protivníci její“ postihlí jsou ji v úzkostech."

KAPITOLA L

t £ Jj. město druhdy lidnaté, sedí, truchlí osamělé a pusté, jako
vdova opuštěná od obotě oelřeli; tuto zvlášť „opuštěná od Boha, pra

chotě avého“. Tak se představuje národ jadský na památném
penízi Vespaslans, co žena a zahalenou smutečně tváří, sedíc pod
palmovým stromem.

3 £ J. Již Ammonitěti, Moabětí, Filištinští a |. poplatní byli.
3 ©j. v zármutku svém.
* ©.j. a národů, jíchš přízeň si předraho zlskuti hleděla.
* Judšti se odstěhovali ze své vlasti všickni, | ti, kteříž v ni ještě

pozůstali byli.
* t.j. dcery judské, dcery Slonské.
* t J. vůzkostech jejich, ana neví, co sl počíti a kde se skrýti;

jinak: „v úžinách“, kamž ji vehnali jako lovol plachou zvěř.Lb<o

©0cs 4. Daleth. Cesty k Sionu kvíli, protože nejsou. kdož by
přicházeli k slavnosti: všecky brány jeho jsou zbořeny: kněží
jeho Ikající: panny jeho škaredé,“ a on sám potlačen jest
hořkostí.

5. He. Učiněni jsou nepřátelé jeho v hlavu.* odpůrcové
jeho zbohatli: neboť Hospodin mluvil proti němu '© pro množ
ství nepravostí jeho: maličcí jeho vedeni jsou do zajetí před
tváří trýznitele.'!

6. Vau. I minula dceru sionskou všecka krása její: uči
něna jsou knížata její jako skopcové, nenalézajíce pastvy:
i odešli bez síly před tváří ženoucího.

7. Zain. Rozpomenul se Jerusalém na dny trápení svého,
a na přestoupení, i všecky žádoucí věci své, kteréž míval
ode dnů starodávných, když upadl lid jeho v ruku nepřátel
skou, a nebylo spomocníka : '* viděli jej nepřátelé, n posmí
vali se sobotám jeho.'*

* £ J. neozdobené, v oděvu smutkovém; j. znenctěné; j. Ikající;
j. hořem oněmělé.

* £ j. obdrželi vrch, přemohli, opanovali jej.
'* £ j. odsoudil, zavrhl; rozhorlil se, povstal jako protivník; dle

hebr.: „potrestal“.
% t.j. hnáni lakměř jako brav. (Viz 6.)
'" £ j. nyní v den strasti a záhuby své pamatuje na svě hříchy, žo

všech milostí Božích zneužíval; nebo dle hebr.: „nyní v čas svého ne
štěstí a zármutku připomíná ai dobu blaženosti své,“ vítězatví nad
nepřitelom, pokoj a j.

13£ j. veškeré jeho náboženství, v němž avlášť evěcení 7. dne se—LS S
vt p n €-A2m, . 4 u. Ed“L W C
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8. Heth. Hříchemzhřešil Jerusalém, protož nestálý učiněn
jest: všickni, kteříž jej oslavovali, zbrzeli jím, protože viděli
pohanění jeho: on pak úpěje obrátil ae zpět.

9. Theth. Nečistoty jeho jsou na nohou jeho, aniž pomučl
na konec svůj: snížen jest velmi, nemaje potěšitele: „Viz
Hospodine trápení mé, neboť vzmohl se nepřítel.

10. Jod. Vztáhl ruku svou nepřítel ke všem žádoucím
věcem jeho: nebo viděl národy vcházející do svatyné jeho,
o nichž jsí byl přikázal, aby nevcházeli do shromáždění tvého.

11. Kaf. Veškeren lid jeho Iká a hledá chleba: dávají
všeliké drahé věci své za pokrm k občeratvení duše. Vzezřiž
Hospodine a popatř, neboť jsem chatrný učiněn.

12. Lamed. Ó vy všickni, kteříž jdete cestou, pozorujte
a vizte, jest-li bolesť jako bolesť má: neb jest sebral jako
vinici mne, jakož mluvil Hospodin v den hněva prchlivo
sti své.

13. Mem. S výsosti seslal oheň do kostí mých a vyučil'*
mne: rozestřel síť nohám mým, obrátil mne zpět: učinil mne
zpustlého, celý den žalostí zmořeného.

14. Nun. Bdělo jest '* jho nepravostí mých: v ruce jeho
svinuty jsou, a vloženy na hrdlo mé: zemdlela jest síla má:
vydal mne Pán v ruku, z níž nebudu moci povstati.

15. Samech. Odjal všecky vzácné moje Pán z prostředku
mého: povolal protí mně času, aby potřel vyvolence moje:
čeřen šlapal Pán panně, dceři judské.'“

16. Ain. Protož já pláči, a oko mé vydává vody: nebo dalekn
vzdálen jest ode mne potěšitel, jenž by obrátil suši mon:'*
učinéni jsou ztracení synové moji. nebo vzmohl se nepřítel.

17. Fe. Rozprostřel Sion ruce své, a není, kdo by ho po
těšil: vzbudil Hospodin proti Jakobovi vůkol něho nepřátely
jeho; učiněn jest Jerusalém jako poskvrněná tokem misíčným
mezi ními.

18. Sade. Spravedlivý jest Hospodin, neb jsem úst jeho
k hnévivosti popudil. Slyšte, prosím, všickni národové, a vizte

bolesť mon: panny mé i mládenci moji odešli do zajetí.

19. Kof. Volal jsem na přátely své, a oni mne oklamali:
kněží moji, a starcí moji v městě zhynali: neb hledali pokrmu
sobě, aby občerstvíli duši svou.

20. Reš. Pohled, Hospodine, neboťsoužen jsem; zkormou
ceny jsou vnitřnosti mé: podtráceno jest srdce mé ve mně,
nebo hořkosti plný jsem. Vně hubí meč, a doma podobně
smrť jest.

21. Sin. Uslyšeli jsou, že já vzdychám, a není, kdo by
mne potěšil: všickni nepřátelé moji slyšeli o neštěstí mém.
veselili se, že ty jsi to učinil: přivedl jsi den potěšení, a
budou mně podobní.

22. Tau. Vejdiž všecko zlé jejich před tebe: a obeř je,
jako jsi obral mne pro všecky nepravosti moje: neboť mnohá
jsou úpění má, a srdce iné jest truchlivé.

sachovávalo; pohané jim proto přezdívali „Sobotáří“; nepoznávajíce
v saslepenosti svě potřebu odpočinku dne nedmého; anebo: „jeho

" € J. ovlěll, ztrestal mne.

4 Dle hebr.: „uvázáno, přitiženo,“ tak že Uačí.

'€ ©.j. dcern Judskou, čl Jerasalém ponižil a potřel, jako se šlapou
hrozny v čeřenl.

" £ J. obžívil, občerstvil. V zármutku myslí, že od Boha jsonc
opuštěna, zahyne.
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KAPITOLA II.

Kvili prorok nad zkárou města, a chrámu jerusalémského, a napominá Slonu

bez ustání k Bohu za milost úpěti.

1. Alef. Kterak zastřel mrákotou v prchlivosti své Pán
dcera slonskou: shodil s nebe na zemí slavnou Israelskou,
a nevzpomněl na podnož nohou svých * v den prchlivosti své,

2. Beth. Svrhl Pán všecky krásné věcí Jakobovy, aniž
ušetřil: zbořil v prchlivostí své ohrady panny Judské, a po

k vrhl na zemi: poskvrníl království I knížata její.
3. Ghimel. Zlomil v hněvu prchlivosti své všeliký roh

israelský:* odvrátil zpět pravicí svou od tváři nepřítele: *
a zapálil v Jakobovi jsko oheň plamene ažírajícího vůkol.

4. Daleth. Natáhl lučiště své jako nepřítel, utvrdil pra
vici svou jsko protivník a zbil vše, což pěkného bylo k po
hledění v stánku dcery sionské; vylil jako oheň rozhně
vání své.

5. He. Učiněn jest Pán jako nepřítel: svrhl Israele, avrhl

všecky zdi jeho: rozmetal ohrady jeho, a naplnil dceřjudskou
poníženým a poníženou.“

6. Vau. A rozmetal jako zahradu stan svůj, strhl stánek
svůj: v zapomenutí dal Hospodin na Sionu slavnosť i 80
botu: a v potupu, i v rozhněvání prchlivosti své (dal] krále
i kněze.

7. Zain. Zavrhl jest Pán oltář svůj, zlořečil svatyni své;
vydal v ruku nepřítele zdí věží jeho: hlas vydali jsou v domě
Hospodínové jako v den slavný.

8. Heth. Myslil Hospodin zkaziti zeď dcery sionské: roz

táhl provazec svůj,* a neodvrátil ruky své od zhouby: il
lilo předezdí, a zeď spolu rozmetána jest.

9. Theth. Pohříženv jsou v zemi brány její: zkazil a
setřel závory její: král její a knížata její [jsou] mezi národy:
není zákona, a proroci její nenalezli vidění od Hospodina.

10. Jod. Sedli na zemi, umlkli starci dcery sionské: po
sypali popelem hlav svých, přepásali se žínémi, svěsili k zemi
hlavy své panny jerusalémské.

11. Kaf. Hynou od slz oči mé, zkormoutila se střeva má:
vylila se na zemi játra má nad potřením dcery lidu mého
když hyne maličký, a kojenec na ulicích města.

12. Lamed. Matkám svým říkali: Kde jest pšenice a
víno?“ Když hynoli? jako ranění po ulicích města: když

vypouštěli duše své v lůnu mátek svých.
13. Mem. Koma přirovnám tebe? anebo komu připodob

ním tebe, dcero jerusalámská? komu tě rovnu učiním, a po
těším tě, panno, dcero aionská? Nebo veliké jest jako moře
potření tvé: kdož té zhojí?

14. Nan. Proroci tvoji vídali tobě křivé věci, a bláznivé,

KAPITOLAI.

' € J. nechlédal so na chrám a archu, viditelné znamení přítomností
é.sv
* © j. roh byl obrazem sily, tedy: „potřel všelikou slu Isr+elovu;“

ebo vznešenosti, tedy: „pobubil vše, co vznešeného bylo“ —

3 t.j. nevztáhl rnky sré k potrestání nepřátel, jako prve čínival ;
nebo: „opustil Je, nepropůjčíl jim své pomoci proti nepřítell.“

* © Jj. „pobnbil, potřel v Judské zemi všeliké obyvatelstvo, muže
1 ženy“ nebo dle hebr.: „naplnil Jerusalém zármutkom a žalosti.“

5 t J. jako se podle pravítka pečlivěstaví; tak ou naschvál všecko
zbořil, a do kořen vyvrátil. (ls. 84, 11.) nebo: „naznačil si jisté částky
k úplné zhoubě.“

, i 2 9 L.j. chlébaa vína, jisti a píti.
M € 7 £ j. hladem v čas obležení městav náručí rodičův.

KEMa jL—40o aRY<
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aniž otvírali nepravosti tvé, aby tě byli k pokání povzbudili:
ale viděli tobě přijímání křívá i vyhnanství.“

16. Samech. Tleskali nad tebou rukama všickni, jdouce
po cestě: sipělí a kývali hlavou svou nad dcerou jerusalém
skou: To-li jest, řkouce, to město dokonalé krásy, radost
veškeré země?

16. Fe. Otevřeli na tebe ústa svá všickní nepřátelé tvoji:
sipěli a skřipěli zabami, a říkali: Sežerme; ble, tento jest
den, kteréhož jsme očekávali; nalezli, viděli jsme [jej].

17. Ain. Učinil Hospodiu, co myslil, splnil řeč svou, kte
rouž byl přikázal ode dnů dávných: zkazil, a neušetřil, a
obveselil nad tebou nepřítele, a povýšil rohu protivníkův
tvých.

18. Sade. Volalo srdce jejich“ ku Pánu nade zdmi dcery
slonské: Vyveď jako potok slzy dnem i nocí; nedávej sobě
odpočinutí, aniž umlkni zřítelnice oka tvého.

19. Kof. Vstaň, chval v noci, při počátku bdění: '“ vylévej
jako vodu srdce své před obličejem Páně: pozdvíhuj k němu
rukou svých za duši dítek svých, kteréž zhynuly hladem na
počátku všech rozcestí.''

20. Reš. Pohleď Hospodine a popatř, koho jsi tak jako
víno obral: budou-li pak jísti ženy plod avůj, maličké podle
míry dlaně?'* Bade-li pak zabít v svatyni Páně kněz a
prorok?

21. Sin. Leželi jsou na zemi vně pachole 1starec: panny
mé, i mládenci moji padli od meče, zbil jsi je v den prchli
vosti své: zbil jsí, aniž jsi se smiloval.

22. Tau. Povolal jsi jako ke dni slavnému těch, kteří by
mne strašili vůkol, a nebyl ve dni prchlivosti Hospodinovy,
kdo by utekl, a ostaven byl: kteréž jsem odchovala, a vyži
víla, nepřítel můj zhubil je.

KAPITOLA IIL

Kvilí nad velikým otrpenlm svým ; nepomíná Ild, aby se polepěli, a předpovidá,

Ze Běh nepřátely jejich potrestá. — Jeremlášem kvilicím předpodobšuje se
tuto svlášť Kristus Pán,

1. Alef. Já muž vlda chudobu svou v metle rozhněvání

jeho.
2. Alef. Mne zahnal jest, a uvedl v temnosti, a ne

v světlo.
3. Alef. Toliko na mne se vbrátil a obracel ruku svou

celý den.
4. Beth. Zastaralou učinil kůži mou i tělo mé. setřel

kosti mé.

5. Beth. Stavěl vůkol mne a obklíčil mne žlučí, a úsilím.“
6. Beth. Ve tmách postavil mne, jako mrtvé věčné.

* t. j. prorokovalí tobě křivě o ochraně Boží a o vyhnání do zajetí,
onu neprávě ti alibujíce, toto za nemožné vydávajíce. Hebr.: „Vydávali
ti vyřčení křivá a svůdná.

5 t j. obyvatelé Jerussléměti tak srdečně a tak úpěnlivě volali ku
Pánn, až to i zamé zdi povzbuzovalo ku pláči, řkouce: — nebo: „Kví
Uli hořce nad zábubou milého města svého.“

!s t, J. noc rozvrbovali staM na čtrero bdění, a dle toho se jak stráže

městské,tak chvály i „by chrámovéstřídaly.** © j. na rozich u
M£ Jj. dítky na pid sdělí, t. dítky plénkami obvinuté.

KAPITOLA IIL

* tj. jako nepřitel ohradamí svírá město, tak on mne sovřel kru
tými bolestmi. (Vis 16.)
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7. Ghimel. Ohbradyvzdělal vůkol proti mně, abych ne
vyšel: obtížil pouto mé.

8. Ghimel. Ale i když jsem volal a prosil, nepřipustil
modlitby mé.

9. Ghimel. Zavřel cesty mé kamením čtverhranným:
stezky mé podvrátil.

10. Daleth. [Jako] medvěd číhající učiněn jest mně:
[jako] lev v skrýších.

11. Daleth. Stezky mé podvrátil a zlámal mne: učinil
mne opuštěného.

12. Daleth. Natáhl lučišté své, a postavil mne jako zna
mení k střele.

13. He. Vpustil v ledví má dcery toulu svého.
14. He. Učíněn jsem v posméch všemu lidu svému, píseň

jejich celý den.
15. He. Naplnil mne hořkostmi, opojil mne pelyůkem.
16. Vau. A polámal podle počtu“ zuby mé, krmil mne

popelem.*
17. Vau. A zbavena jest pokoje duše má,“ zapomněl jsem

na dobré věci.*

18. Vau. I řekl jsem: Zahynul konec můj, i naděje má
od Hospodina.

19. Zain. Rozpomeň se na chudobu, a na přestoupení mé,
na pelyněk, i na žluč.

20. Zain. Pamětí pamětliv budu, a cbřadnouti bude ve
mně duše má.

21. Zain. To si připomínaje v srdci svém, proto doufati
bodu.

22. Heth. Milosrdenství Hospodinovo, že jsme nezhynuli:
neb jsou nepřestala slícování jeho.

23. Heth. Poznám na úsvitě:“ mnohá jest víra tvá.
24. Heth. Díl můj [jest] Hospodin, řekla duše má: protož

budu ho očekávatí.

25. Theth. Dobrý jest Hospodin doufajícím v něho, duši
hledající jeho

26. Theth. Dobré jest očekávati 8 mlčením spasení Bo
žího. s

27. Theth. Dobré jest muži, když poneae jho od mlado
sti své.

28. Jod. Seděti bude samoten, a mlčeti: neboť vzal na
sebe.

29. Jod. Položí v prachu ústa svá, zdali by byla naděje.?
30. Jod. Podá líce bijícímu jej, nasycen bude pohaněními.
31. Kaf. Nebo nezažene na věky Hospodin.*
82. Kaf. Nebo jestliže zavrhl, i smiluje se podle množství

milosrdenství svých.
33. Kaf. Neponížilt zajisté ze srdce avého,“ a nezavrhl

synův lidských.
34. Lamed. Aby potřel pod nohama svýma všecky vězně

země, '*

+ t. J. do posledního; nebo: jeden po druhém.
3 V amutku sl chléb popelem posypávalí.
* ©j. vší útěchy prázdna, vzdálena všeliké radosti.
3 t. j. nevim nie o štěstí a dobrých dnech.
S Dle hebr.: „nová na úsvitě“, t. jsou každého dne smilování tvá;

neboť věrný jel.
7 © J. poniží so vždy před Hospodinem, a doufati bude v smílování

jeho.
* tj. toho, kdož se opravdově k němu obrátí, a snažně se polepšítl

hledí.
» t. j. s radosti, s potěšením na vědy; nýbrž aby je zkoušel, a

příležitosť dal jim k trpělivosti.
te t, j. aby potlačené od lidi dokona potřel; rozuměj zvlášť zajatý

národ judský
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85. Lamed. aby uchýlil soud muže před tváří obličeje
Nejvyššího; '!

86. Lamed. aby převrátil člověka v soudu jeho, Pán
nezná.'*

37. Mem. Kdož jest ten, jenžto by řekl, že se co stává,
aby .byl Hospodin nerozkázal?

38. Mem. (že) nevyjde z úst Nejvyššího ani zlé ani dobré? '*
39. Mem. Proč reptá člověk živý, muž za hříchy své? '*

40. Nun. Zpytujme cest svých, a skonmejne, a navratmese k Hospodinu.
41. Nun. Pozdvihujme srdcí svých s rukama ku Pánu

k nebesům.

42. Nun. Myť jsme neprávě činili, a k hněvu tě popuzo
vali: proto ty neuprositelný jsi.

43. Samech. Zastřel jsi nás prchlivostí, a porazil jsí nás:
zbil jsl, aniž jai ušetřil.

44. Samech. Postavil jsi před sebou oblak, aby nepro
nikla modlitba.

45. Samech. Za vykořenění, a zavržení položil jsi mne
uprostřed národův.

46. Fe Otevřeli na nás ústa svá všickní nepřátelé.
47. Fe. Za strach a osidlo učiněno jest nám proroctví,

i k potření.

48. Fe. Rozdělení vod vydalo oko mé pro potření dcerylidu mého.

49. Ain. Oko mé souženo jest, aniž umlklo, protože ne
bylo odpočinutí,

60. Ain. dokud by neprohleděl, a nepatřil Hospodin s nebe.

51. Ain. Oko mé oloupilo duši mou '* pro všecky deeryměsta mého.'“

62. Sade. Lovením polapili mne jako. ptáka nepřátelé moji
darmo.'*

63. Sade. Padl do jámy život můj, a položili kámen na
mne.'“

54. Sade. Pozdvihly se vody nad hlavu mou: řekl jsem:
Zahynu.

55. Kof. Vzýval jsem jméno tvé, Hospodine z jámy nej
hlubší.

56. Kof. Hlas můj slyšel jsi: neodvracujž ucha svého od
vzdychání mého a volání.

57. Kof. Přiblížil jsi se v den, když jsem tě vzýval: řekl
jsi: Neboj se.

59. Reš. Soudil jsi Pane při duše mé, vykupiteli života
mého.

59. Reš. Viděl jsi Hospodine nepravosť jejích proti mně:
sudíž soud můj

60. Reš. Viděl jsi všecku prehlivost, všecka myšlení jejích
proti mně.

"' £. j. aby nedal utiskanému slyšení právného, a spravedlnosti před
soudem svým.

'* £ J. aby proti zaslonžení věc apravedlivou převrátil: toho anl
nezná; spravedliv jest, | trestaje.

'* £, j. kdož se smí opovážiti ronhevě řící, že Bůh nedbaje ničeho,
co se nz avětě děje, aní netrestá, ani neodměňuje; takové bludné
smýšlení panovalo skoro vůbec mozi pohany, a od ních i k mnohým
z lidu Jadského proniklo.

" £ j. pokutu anášeje, trestán jes, věz, že za hříchy své boduč, za
slouženě trpiš. (Luk. 23, 41.)

'5 t.j. velikým pláčem život můj byne.
'* míní města vlasti, dcery matky Jerusaléma
" ©j. bez příčiny, nemajice žádného důvodu, pronásledovali, a jali

mne.
" zahnbiti mno chtěli v cisterně. (Jer. 88. 6.) Sv. Řehoř tajemně

vykládá na propast těžkého břícho.
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16. Sin. Slyšel jeli pohanění jejich, Hospodine, všecka my
šlení jejich proti mně.

62. Sin. Rty povstávajících proti mně, a přemyšlování je
jich proti mně celý den.

63. Sin. Sedění jejich, i povstání jejich '* viz; já jsem
píseň jejich.**

64. Tau. Navrátíš jim odplatu Hospodine podle skutkův
rukou jejich.

65. Tau. Dáš jim jako štít ardce, úsilí tvé.*!
66. Tau. Stíhati je budeš v prchlivosti, a pohubíš pod

nebesy, Hospodine.

KAPITOLA IV.

Naříků nad spuštěním města a chrámu, a hrozil Idumejským pomston Boží.

1. Alef. Kterak zatemněnojest zlato, proměnila se barva
nejlepší,' rozmetání jsou kamenové avatyné na počátku ve
škerých ulic.

2. Beth. Synové sionští, slavní a odění zlatem prvním,
jakť jsou počtení za nádoby hliněné, dílo rukou hrnčíře.

3. Ghimel. Však i potvory obnažily pra, krmily mláďata
svá: dcera lidu mého ukrutná, jako pštroc na poušti.

4. Daleth. Jazyk kojence přilnul žízní k dásním jeho:
maličcí žádali chleba a nebyl, kdo by ho lámal jim.

5. He. Kteříž jídali rozkošně, zhynulí na cestách: kteří
chováni byli v zlatohlavích,“ chopili se lejna.“

6. Vau. I větší jest učiněna nepravosť dcery lidu mého
nad hřích Sodomy, kteráž podvrácena jest v okamžení a ne
ujaly se jí ruce.

7. Zain. Nazaretští jeji bělejší nad sníh, stkvělejší nad
inléko, červenější“ nad starou slonovou kosť, pěknější nad
safír!

8. Heth. Zčernala jest nad uhlí tvář jejich, a nejsou po
znáni na ulicích: přilnula kůže jejich ku kostem: uschla a
učiněna jest jako dřevo.

9. Theth. Lépe bylo tém, kdož zbiti jsou mečem, nežli
kdo jsou umoření hladem: nebo tito uchřadli, zhubení jsouce
neúrodou země.“

10. Jod. Ruce žen milosrdných " vařily syny své: byli jim
za pokrm v čas potření dcery lidu mého.“

11. Kaf. Dokonal Hospodin prchlivosť svou, vylil hněv
rozhněvání svého, a zapálil oheň na Sionu, pohltil i základy
jeho.

12. Lamed. Nevěřili králové země, 1 všickni obyvatelé
okršlku, by všel protivník, a nepřítel skrze brány jerusa
lémské.

4 j. veškeré počinání jejich, i tajné úklady i veřejně jejich úsilí
proti mně.

30£ j. při každé příležitosti předmětem jsem poeměšných písní jich.
%'£ j. tresty tvé, které na ně sešlcš, obkličí a sevrou srdce jejich

jako tvrdý štít.
KAPITOLA IV.

' tj. kterak se změnila všecka předešlá skvělosf a sláva Jernsaléma!
2 © J. takovými šaty se odívajíce, anebo na drahých kobercích

lébajíce, a chodice.
5 t j. nemajíce jinde mista; nebo: aby tam něčeho k ukojení hladu

nalezli; a nebo: z hladu i lejna jedli. (ls. 86, 12.)
4 t J. lesklejší.
5 Smysl: Lid vlastí mé byl Bohu mílý, zdravý a bojarý, krásný a

ušlechtilý.
* t.j. nonzí pokrmu, která jest následkem neůrody zemské. Nej

krutější prý jest smrť bladem. (Vis 5, 10.)
* tj. od přirozenosti litostivějších.
* Stalo se! (Vlz IV. Král. 6, 28. 29. — Srov. V. Mojž. 28. 68.)
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18. Mem. Pro bříchy prorokův jeho a nepravosti kněží
jeho, kteříž vylévali u prostřed něho krev spravedlivých.

14. Nun. Bloudili jako slepí po ulicích, poskvrnéní jsou
v krvi: a když nemohli, drželi podolky své.*

16. Samech. Ustupte, poskvrnění! volali na ně,'“ ustupte,
odejděte, nedotýkejte se. I svadili se a pohnutí jsou:'* řekli
mezi národy: Nebude více bydliti mezi nimi.'*

16. Fe. Tvář Hospodinova rozdělila je,'* nepřidáťt, aby
vzblédla na ně: tváří kněžských nestyděli se, aniž 6e nad
starci smilovali, '“

17. Ain. Kdys jsme ještě stáli, umdlóraly oči naše po po
moci naší marné, když jsme pilně hleděli k národu, kterýž
vysvoboditi nemohl. ©

18. Sade. Sklouzly šlépěje naše na cestě ulic našich, při
blížil se konec náš: doplnili se dnové naší, nebo přišel konec
náš.

10. Kof. Rychlejší byli stíhatelé naši orlic nebeských, po
horách honili nás, na pouštl nám zálohy kladli.

20. Reš. Duch úst našich, Kristus Pán,'“ jat jest pro
hříchy naše, jemuž jsme řekli“ V stínu tvém živi budeme
v národech.

21. Sin. Radoj se a vesel se, dcero edomská, kteráž by

dlíš v zemi Hos: k tobě přijde kalich, opojena budeš i obna
žena.'?

22. Tau. Doplněna jest nepravosť tvá, dcero sionská, ne
přidá ještě, aby tě přestěhoval: navštívil nepravosť tvou, dcero
edomská, odkryl hříchy tvé.

MODLITBA JEREMIÁSE PROROKA
KAPITOLA V.

Předkládá Boba utrpení lida a prosi úpěnlivě, aby se nad nim smiloval a
k předešlé blaženosti Jaj přivedl.

1. Rozpomeňse, Hospodine, co se jest stalo nám: hleď, a
viz pohanění naše.

? £ j. oni kříví proroci, uvrběe nepravýmí řečmisvými lid v krvavou
zhoubu, sami jako slepci, nevědouce si rady, po ořicích plných mrtvol
lidu zavražděného (4, 1.) běhali, a přece pokrytecky pozvédali roncha
svá, aby se nepoškyrnili krvi zbítých.

'e ©j. praví proroci volali tak k poškvrněným; kdyš pak di ustonpití
nechtěli, stal so svár a pohnutí veliká.

" £ j. nlekll se ! pohané a řekli:...
* £ j. Bůh jejich; opnatil je!
© j. rozptýlila po všech národech.
' £ j. aní slušné vážnosti k osobám posvátným, ani přirozenéuctivo

sti k staroům nezachóvali. (Víz toho příklad 2. Paral. 24, 22.)
13Rozuměj o Egyptekých, kteříž vytáhli Židům na pomoc, aloničeho

nepořídilí.
'* £ j. Pomazaný: Páně, král Sedeciáš, jakkoliv nešlechetný, přece

byl zasvěceným.králem, a tak předpodobňoval Krista Pána, pro hříchy
naše jatěbo, jehožto duchem obživení jsme, pod jehož. ochranou ve.
světě trváme, a z jehož milosti žívota věčného doufima.

" tj. raduj se jen z neštěstí našeho: brzo 1tobě sedostane z kalicha
trestu Božího pít. :

2
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2. Dědictví naše obráceno jest k cizím, domové naši k cizo
zemcům.

3. Sirotci učiněni jsme bez otce,' matky naše jako vdovy.
4. Vodu svou za peníze pijeme: dříví naše za cenu kupu

jeme.
č. Za šíje naše hnali nás, ustálým nedalo se odpočipku.
6. Egyptu podali jsme ruku i Aesyrským,“ abychom na

sycení „byli chlebem.
7. Otcové naši zhřešili a nejsou: a my nepravosti jejích

neseme.

8. Služebníci panují nad námi:* není, kdo by vykoupil
s ruky jejích.

9. S nebezpečenstvím duší našich snášíme si chléb od tváři
meče na poušti.“
- 10. Kůže naše jako pec vypálena jest hrůzami náramného

hladu.*

. 11. Ženy na Sionu zlehčili, a panny v městech judských.

12. Knížata za ruku zvěšena jsou: tváři starcův neostýchali se.

13. Mládencův nestydatě zneužívají:“ a pacholata pod dří
vím klesají.

14. Starci vyhynulí z bran,' mládenci z kůra zpívajících.
10. Zhynula radost srdce našeho: obrátil se v kvílení

kůr náš.

16. Spadla koruna s hlavy naší: běda nám, že jsme zhřešili!

17. Proto truchlivé učinéno jest srdce naše: proto zatmělé
jsou oči naše:

18. pro horu Sion, že zkažena jest; lišky chodí v ní.
, 19. Ale ty, Hospodine, na věky zůstaneš, a trůn tvůj do

národa a národa. —
20. Proč na věky zapomínáš na nás? opustíš nás na dlou

hosť.dnův?
21. Obrat nás, Hospodine, k sobě a obráceni budeme:

obnov dny naše, jakož byly od počátku. —
22. Ale zamítaje zahnal jsi nás, rozhněval jsi se proti nám

náramně.

KAPITOLA V.

! t j. nemajíce 1) žádného krále co otce; 2)jsouce opuštěni od tebe,
Jenž jsí se sám otcem naším jmenoval; a 3) bez otoův, od nepřítele
bnď pobítých, buď odvedených.

3 t J. valužba, v porobu, v práci jsme se pronajali, Jen abychom
života zachovali.

3 © J. I těm nejchatrnějším služebníkům vojska babylonského pod
dani býti musíme, jsouce národemsvobodným, od Boha vyvoleným;
nebo: kdož byli poddání nám, panojí nyní nad námi.

* £ j. v nebezpečenatví před loupeživými nepřátely, jichž v zpnato
žené vlasti plno.

3 © J. hladem nejprve hyno a vysychá tuk tělesný, na to následuje
bledosť a hnbenosf s náramnou vnitřní palčívostí ve všech údech,-a
konečně zelnalosť až do černa jest zvěstem kruté smrti. Dle hebr.:
„Ud palčivosti — palčivého bladu.“

9 Hebr.: k žornovu, k mletí je berou, což jen otrokům udleší, a
dem svobodným hanébno jest.

*£ |. nesedají více v branách k soudu: všeliký I občanský I společen
ský život náš sabynul.





PROROCTVÍ BARUCHOVO.

BARUCH [(Požehnaný), byl syn Neriášův, a jak se podobá, bratr Sarajášův (Jer. 51, 59.), jenž i rodem
i úřadem svým u dvora krále Sedeciáše mezi nejšlechetnější národovce náležel.

Nicméně i tak neostýchal se býti věrným učenníkem, a písařem proroka Jeremiáše, k jehožto příkazu
dvakráte zjevení Boží sepsal, a králi Jechoniáši četl.

Za to se mu pak dostalo téhož osudu od nevěrných a nevděčných vlastencův jakoJeremiášovi samému,
s nímžto je věrně a trpělivě snášel, ani u vězení ho neopouštěje.

Když Chaldejští Jerusaléma dobyli, a národ židovský z větší částky do zajetí odvedli, zůstavili s Jere
miášem i Baruchovi na'vůli, buď do Babylona se odebrati, anebo ve vlasti zůstati.

Oba co věrní služebníci Boží zvolili raději v zpustošené vlasti u malém hloučku národovcův svých
zůstati, než do ciziny se odebrati.

Po zabití vladaře Godoliáše odešli mnozí Židé do Egypta, vzavše s sebou i Jeremiáše s Baruchem. Potom
nepochybně po smrti Jeremiášově, odebral se Baruch k zajatým do Babylona. Odtud psal Židům, ještě

v Jerusalémě pozůstalým, list, přidav také některá potěšitelná napomenutí a proroctví, jemu od Boha
zjevená, kteráž tuto v pětikapitolách se obsahují.

V kap. 6. jest přípis proroka Jeremiáše k odvedeným do Babylona Židům, v něměto i pošetilost i ohav
nosť modloslužby obšírně dokazuje, a lid od ní varuje.

Kniha ta zachovala se nám toliko řecky, a z toho přeložena v latinský, syrský a arabský jazyk. Mnozí
sv. otcové nejstarší doby knihy té k poučení věřících používali; od církve sv. pak za zjevení Božské

uznána jest na všeobecném sněmu Florentinském a Tridentském.

KAPITOLA I.

Vypravuje, jak a kdy napesl a četl knihu tu před Jechoniáčem králem, — jak

Židé pobnatl byli a sebravše penize poslsll s nádobami chrámorými na obětí,

prosice, — aby se modlili za Nabuchodonosora a rodinu jebo, — a vysnávají

kajicně hříchy své.

1. A tato [jsou] slova knihy, kteráž napsal Barach, syn
Neriáše, syna Maasliášova, syna Sedeciášova, syna Sedejova,
syna Helkiášova, v Babyloně,

2. léta pátého, sedmého dne měsíce,* času toho, kteréhož
Chaldejští dobyli Jerusaléma a vypálili jej ohněm.

3. I četl Baruch slova knihy této v uši Jechoniáše,“ syna
Joakimova, krále judského, a v uší všeho lidu přicházejícího
k knize [této];

4. a v uši mocných synův královských a v uši starších a
v vši lidu, od nejmenšího až do největšího, všechněch těch,
kteříž bydlí v Babyloně při řece Sodi.*

KAPITOLA L

' ©J. téhož měsíce [pátého]; tedy u výroční den pátého roku po
dobytí a vypálení Jeruzaléma.

* Poněvadš se ua milosť byl vzdal Babylonským, byl volněji držán,
tak že se svými krajany ocházetí se

* © j. pyšném (Eufratu), jenž talk slul pro velikosť svou. Posnd jedné
tamní krajíně Busad říkají.

5. Kteřížto alyšíce plakali, a postilí se, a modlili se, před
obličejem Páně.

6. I sebrali jsou peníze podle toho, což mohla jeďnoho
každého ruka,

7. a poslali do Jerusaléma k Joakimovi, synu Helkiáše,
syna Salomova, knězi. i ku kněžím, a ke všemu lidu, kteříž
nalezení jsou s ním v Jerusalémě:“

8. když byl přijal [Baruchl nádoby chrámu Páně, kteréžto
vzaty byly z chrámu, aby navráceny byly do země judské,
desátého dne měsíce Sívan,* nádoby stříbrné, kteréž byl udělal
Sedeciáš, syn Josiášův, král judský,

9. když byl zajal Nabuchodonosor, král babylonský, Jecho
niáše a knížata, í všecky mocné, | lid země z Jerusaléma,
a odvedl je svázané do Babylona.

10. I řekli: Aj, poslali jsme vám peníze; nakupte za ně

* Když byli nepřátelé zemi Judskou opustili, navrátil se Židé,
kteří se byli do sousedních zemí rozprchli, a s nimi í někteří kněží
do Jerusaléma, a uzadivše se tam Jak mohli, a vadělavše oltář ns
místě, kde býval, zařídili služby Boši dle přikázání zákona. K tomu
jim král Nabuchodonosor navrátil některé posvátné nádobí stříbrné,

7 jež byl dal Sedeciáš král zhotoviti misto alatých od krále Šalomouna
pocházejících a při zajetí Jechonláše krále do Babylona odnesených.

5 £ Jj. jest třeti měsíc, počínaje dle církevního roku židovského
březnem, tedy nel náš květen.

I -41
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zápalných obětí, i kadidla, a učiňte manna“ a obětujte za
hřích na oltáři Pána Boha našeho:

11. a modlete se za život Nabuchodonosora, krále baby
lonského," a za život Balthasara, syna jeho,* aby byli dnové

jejich jako dnové nebes nad zemí:
12. a aby dal nám Pán moc a osvítil oči naše, abychom

živi byli pod stínem Nabuchodonosora, krále babylonského,
a pod stínem Balthazara, syna jeho, a sloužili jím mnoho
dní, a nalezli milosť před obličejem jejich.

13. I také za nás modlete se Pánu Bohu našemu: neboť

jeme zhřešili Pánu Bohu svému, a není odvrácena prchlivost
jeho od nás až do tohoto dne.

14. A čtěte knibu tuto, kterouž jsme poslali k vám, abyste
ji čítali v chrámě Páně v den slavný, a v den příhodný.*

16. A rcete: Pánu Bohu našemu spravedlnosť, nám pak
zahanbení tváři naši: jakož jest tento den všemu Judovi,
i bydlícím v Jerusalémě

16. i králům našim, i knížatům našim, i kněžím našim,
i prorokům našim, £ oteim naším.

17. Zbřešili jsme před Pánem Bohem naším, a nevěřili
jsme, nedověřujíce se jemu:

18. a nebyli jsme poddání jemu, a neposlouchali jsme hlasu
Pána Boha našeho, abychom chodili v přikázáních jeho, kte
ráž jest dal nám.

'19. Ode dne, kteréhož vyvedl otce naše z země egyptské,
až do tohoto dne, byli jsme nevěrní Pánu Bohu našemu:
a roztržení jsouce odstoupili jsme, abychom neslyšeli hlasu
jeho.

2. I přidržely se nás mnohé zlé věci a zlořečenství, kteráž
ustanovil Pán Mojžíšovi, alužebníku avému: kterýž vyvedl
otce naše ze země egyptské, aby nám dal zemi, tekoucí mlé
kem a strdí, jako dnešního dne.

21. A neuposlechli jsme hlasu Pána Boha našeho podle
všech slov prorokův, kteréž poslal k nám:

22. a odešli jsme jeden každý v smyalu ardce svého zlost
ného, abychom sloužili bohům cizím, pácbajíce zlé věci před
očima Pána Boha našeho.

KAPITOLA IL

Vysnává dále břícby lidu svého, a uznává spravedlnost trestů na ně utrpěných,

prosí za smilování a odpašišní,

1. Protož ustanovil Pán Bůh náš slovo své, kteréž mluvil
k nám a k soudcům našim, kteříž soudili Israele, a ku krá
lům našim, i knížatům našim, i ke všema Israelovi, i Ju
dovi:

2. aby přivedl na nás Pán zlé věci veliké, kteréž se ne
staly pod nebem, jako se staly v Jerusalémě, podle toho,
jakož psáno jest v zákoně Mojžíšově,

3. aby jedl člověk maso syna svého a maso dcery své.
4. A dal je pod ruku všech králův, kteříž jsou vůkol nás,

v pohanění, a v zpuštění mezi všemi národy, v kterýchž roz
ptýlil nás Pán.

* Hebr.: mincha, t. j. oběť suchá, jídelná; vzdávala 60 ráno a večer.
(Dan. 9, 21.)

£ J. pro tu mllosť,kteronž jím prokázal, navrátiv nádoby chrámové.
* £ j. vlastně vnuka, neboť syn slul Evilmerodaohb,ale tohdáž byl

upadl v nemilost.

SPotudjest a, dále následujekajicí vyznání hříchůva modlitbaza odpuštění až 2, 35
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5. I učiněni jsme vespod, a ne avrchu: neboťjsme zhřešili
Pánu Bohu svému, neposlouchajíce hlasu jeho.

6. Pána Bohu našemu spravedlnosť: nám pak a otcům na
šim zahanbení tváři, jakož jest den tento.

7. Neboť mluvil proti nám Pán všecky tyto zlé věci, kteréž
přišly na nás:

8. a neprosili jsme tváři Pána Boha našeho, abychom se
navrátill jeden každý z nás od cest našich nejhorších.

9. I bděl Pán ve zlých věcech ' a přivedl je na nás: nebo
spravedlivý jest Pán ve všech skutcích svých, kteréž přikázal
nám.

10. Ale neposlouchali jsme hlasu jeho, abychom chodili
v přikázáních Páně, kteráž dal před tvář naši.

11. A nyní, Pane Bože israelský, kterýž jsi vyvedl lid evůj
ze země egyptské rukou mocnou, a v znameních, i v zázra
cích, a mocí svou velikou, a ramenem vyvýšeným, a učíni) jsi
sobě jméno, jakož jest den tento:

12. hřešili jsme, bezbožně jsme činili, nepravosť jsme pá
chalí, Pane Bože náš, ve všech spravedlnostech tvých.*

13. Odvratiž se hněv tvůj od nás: nebť jsme zůstavení ne
mnozí mezi národy, kdež jsi rozptýlil nás.

14. Vyslyš, Pane, prosby naše, a modlitby naše, a vyveď
nás pro sebe:“ a dejž nám nalézti milost před tváří těch,
kteříž nás odvedli: *

15. aby zvědéla všecka země, že ty jsi Pán Bůh náš, a že
jméno tvé vzýváno jest nad Israelem, i nad pokolením jeho.

16. Vzhlédní Pane z domu svatého svého na nás, a nakloň
ucha svého « vyslyš nás.

17. Otevři oči své, a viz: nebo ne mrtví, kteříž jsou v hrobě,
jichžto duch vzat jest z vnitřností jejich, vzdají česť a ospra
vedlnění Pánu:

18. ale duše, kterář smutna jest nad velikostí zlého, a chodí
skřivená a mdlá, a oči scházející, a duše lačná dává tobě
slávu, a spravedlnost Pánu.

19. Nebo ne podle spravedlnosti otcův našich vyléváme
prosby, a žádáme milosrdenství před obličejem tvým, Pane
Bože náš:

20. ale že jsi seslal hněv svůj, a prcblívosť evou na nás,
jakož jsi mluvil skrze služebníky své proroky, řka:

21. Takto praví Pán: Nachylte rameno své, a šíji svou,
a služte králi babylonskému: a seděti budete v zemí, kterouž
jsem dal otcům vašim.

22. Pakli neuposlechnete hlasu Pána Boha našeho, abyste
sloužili králi babylonskému: vyhostím vás z měst judských,
a z ulic Jerusalémských

23. a odejmu od vás hlas veselí, a hlas radosti, a hlas
ženicha, a hlas nevěsty, a nebude v celé zemi ani šlepěje
obyvatele. (Jer. 7, 34.)

24. A neuposlechli hlasu tvého, aby sloužili králi babylon
skému: a ustanovil jsi slova svá, kteráž jsi mluvil skrze slu
žebníky své proroky, aby přeneseny byly kosti králův našich,
i kosti otcův našich z místa svého; (Jer. 8, 1.)

25. a aj, povrženy jsou na horko slunečné, a na mráz
noční: a zemřelí v bolestech nejhorších, hladem a mečem,
a u vyhnání.

KAPITOLA IL

' ©Jj. hleděl, pedoval a přičinil se, aby se nám za nepravosti naše
přísného dostalo trestu.

* t j. proti všem or edlvým příkazůmtvýmproviniliJste všelikým způsobem. (Dan. 9, 16.)
>L sám pro alávuovon. (Sr. žalm 78, 9.)
* Bůh zná I ardce nepřátel nakloníti.2

hdŮ) A4 =
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26. A položil jsi chrám, v němžto vzýváno jest jméno tvé,
jak v tento den,“ pro nepravost domu izraelského, a domu
judského.

27. I naložil jsi 8 námi, Pane Bože náš, podle vší dobroty
své, a podle všeho smilování svého, toho velikého: “

28. jakož jsi tuluvil skrze služebníka svého Mojžíše, v den,
kteréhož jsi mu přikázal, aby napsal zákon tvůj před syny
israelskými,

20. řka: Nebudete-li poslouchati hlasu iného, obrátí se
množství toto veliké v nejmenší mezi národy, kamž já je
rozptýlím:

30. neboť vím, že mne neuposlechne lid; neboť jest lid
tvrdé šíje: a obrátí se k srdci svému v zemi zajetí svého:*

81. i zvědí, že já jsem Pán Bůh jejich, a dám jim ardce,
a srozumějí; uši a budou slyšeti:“

92. a budou mne chváliti v zemi zajetí svého, a pamato
vati budou na jméno mé.

39. A odvrátí se od hřbetu svého tvrdého, a od zlobivostí

svých: nebo rozpomenou se nacestu otcův svých, kteříž hře
čili proti mně.

34. I povolám je zase do země, kterouž jsem přísáhl [dáti]
otcům jejich: Abrahamovi, Isákovi a Jakobovi, a budou pano
vatí nad nimi: a rozmnožím je, a nebudou umenšení.

35. A ustanovím jim úmluvu jinou, věčnou. abych jim byl
Bohem, a oni budou mně lidem: a nepohnu více lidem svým.
syny israelskými, ze země, kterouž jsem dal jim.

KAPITOLA IIL
Uěl, Jak Boha za milosť proslti maji, — Ze treetání Jsou, poněvadů mondrosti

vššné se spustili, ——a jak si opět ajskati mají milosť Boží.

1. A nyní Pane všemohoucí, Bože israelský, duše v úzko
stech, a duch soužený volá k tobě:

2. slyš, Pane, a smiluj ee, nebo jsi Bůh milosrdný, a smiluj
se nad námi, neb jeme zhřešili před tebou.

3. Nebo ty sedíš na věky, a my zbyneme na věky?'
4. Pane všemohoucí, Bože israelský. slyš nyní modlitbu

mrtvých * igraelakých, a synůvjejich, kteříž hřešili před tebou
a neposlouchali hlasu Pána Boha svého; i přidržely se nás
zlé věci.

č. Nevzpomínej na nepravosti otcův našich, ale vzpomeň
na ruku svou, a na jméno své v čas tento;

6. poněvadž ty jsi Pán Bůh náš, a chváliti tebe budeme,
Pane;

7. nebo proto dal jsi bázeň svou v srdce naše, a abychom
vzývali jméno tvé, a chválili tě v zajetí svém. nebo obracíme
Be od nepravosti otcův svých, kteříž hřešili před tebou.

st. p podnesspatřitilze v zříceninách:anl svéhooblíbenéhopříbytku neošetřil jel.
9 £ J. e námi, jenž žíjeme, ještě mílosrdně jsí naložil, protože jeme

vlastně zasloužili zabynouti,
+ t j. až v zajetí odveden mmobé bídy zkusi: pozná, že chybil s

obrátí se. (Sr. 3. Mojž. 26, 40. a d.)
S Vlz v tom spolupůsobení milosti Boží s přičiněním člověka.

KAPITOLA LI.

t. j. máme-liž my na věky zebynontí? jinak dle řeck.: Nebo ty
aůstáváš na věky (maje sám v eobě život a bytnosf|, my pak hyneme
na věky £ jestliže ty uda neožívíš a nezachováš.

3 t j. těch, kteří vyloučení jsonce z vlasti podobají se mrtvým
ratolestem od živého stromu ufatým; anebo: pohřížení v bídě jako
v brobé; anebo: hříchem duchovně mrtvých.

KNON „A
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8. A aj dnes v zajetí našem jsme, kam jsi rozptýlil nás
v pohanění, a v zlořečenství, a v hřích* podle všech nepra
vostí otcův našich, kteříž odstoupili od tebe, Pane Bože náš.“

9. Slyš Israeli přikázání života: ušima přijmi, abys uměl
opatrnost.

10. Což jest, laraeli, že jsí v zemi nepřátelské ?
11. Sestaral jsi se v zemi cizí, sprzněn jsi s mrtvými:*

počtěn jsi e stupujícími do pekla.“
12. Opustil jsi studnicí moudrosti :
13. nebo kdybys byl na cestě Boží chodil, byl bys ovšem

v pokoji věčném přebýval.
14. Nauč se, kde jest opatrnost, kde jest síla," kde jest

rozum: * abys spolu věděl, kde jest dlouhosť života a živnost,
kde jest světlo očí a pokoj.*

15. Kdo nalezl místo její? a kdo všel v poklady její?
16. Kdež jsou knížata národův, a kteří panují nad zví

řaty, která jsou na zemi?
17. kteří a ptactvem nebeským hrají,'*
18. kteří stříbro na poklad skládají i zlato, v němž lidé

doufají, a není konce dobývání jejich? kteří stříbro kují a
pečlivi jsou, aniž jest nalezení skutkův jejich? '!

19. Vyhlazení jsou, a do pekel astoupili a jiní místo nich
povstali.

20. Mladíci viděli světlo, a bydlili na zemi: ale cesty kázně '“
neznalí,

21. aniž porozumělí stezkám jejím, aniž ji přijali synové
jejich; daleko učiněna jest od tváři jejich:

22. není alyšána v zemi chananejské, ani vidína jest vThe
man.'*

23. I synové Agar,'* kteříž vyhledávají opatrnosti, kteráž
ze země jest, kupci merrbanští '* a themanští, a básně mla
vící, a vyhledávající opatrností a rozumnosti: ale cesty mou
drosti neznali, aniž zpomenuli na stezky její.'“

24. Ó Israeli, jak veliký jest dům Boží, a převeliké místo
vladařství jeho!

2. Veliké jest, a nemá konce; vysoké a nesmírné.
26. Tam byli obrové oni slovutní,'? kteříž od počátku byli,

postavy veliké, umějíce boj.
27T. Ne ty vyvolil Pán, aniž našli cesty kázně: protož za

hynuli.

? t j. k pokutě za hříchy.
* Posud vyznává prorok hříchy lidu svého; dále pak učí, že proto

vlastně od Boha opuštění jsou, poněvadžse pravé moudro
etl, básně Boží, v sachování sákonův jeho zálešející,| jak
opět moudrosti té získati mají.

>tj.a y, kteréž Židé sa poškvrněně měli, jako ty, kteříž
mrtvých těl ss dotýkají. (8. Mojž. 5, 2.) —

S t J. nemaje nižádné naděje k
* t j. duchovní a mravní s praron moudrostí spojená a z ní vy

plývajicí.
* © j. moudrosť; tu pak uděluje Bůb tomu, kdo plu přikázání jebo.
9 t.j. všellké štěstí a blaženost.
te £. j. kteří se domnívají býti pány veškerého tvorstva, | lídí i zvířat,

až jich i evévolně pouse szkratochvíle zle užívají; nebo: kteří takměř
bříčkou zvířata lapiti, a krotiti snají.

"© J. kteří moc svou v bohatství a všeliké nádheře pokládají; ale
v lom není moudrosf.

'" £ j. k omění, k pravě moudrostí. (Viz 8. a 14. s pozn.)
9 Viz Jer. 49, 7. Jakkoliv všickní slovutní národové mmnobopro

ného a krásného vynalez!i a vymyalilí, moudrosti, poznání pravého
Boha a konání vůle jeho nedosáhli.

" € j. Iemaelitě, Arabové, pověstní ode dávná | kupel i básníci
4 mudrel: taktéž i Chananejští; —

b 4 J. z Merrhy, města fenického.
'* Dolož“ tať jediné lsraelovi Bohem dána. (87.)
"7 t. j. současníci velemocní Noemovl. (Vla Moudr. 14, 6. — Sir.

16. 8.
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28. A že nemělí moudrosti, zahynuli pro svou nemoudrosť.
29. Kdo vstoupil do nebe, a vzal ji, a vyvedl ji z obla

kův?'!*

30. Kdo se přeplavil přes moře, a nalezl ji? a přinesl ji
za zlato výborné?

31. Není, kdo by věděti mohl cesty její, aniž kdo by vy
zkoumal stezky její:

92. ale kterýž ví všecko, zná ji, a vynalezl ji opatrností

svou: kterýž připravil zemi u věčnémčasu, a naplnil ji ho
vady a živočichy čtvernobými:

33. kterýž vypouští světlo, a jde: a volá je, a poslouchá
ho s třesením.

34. Hvězdy pak dávají světlo v atrážích svých '* a ve
selí se: *©

30. zavolány jsou a řkou: Tu jsme a s veselostí svítí jemu,
kterýž je učinil.

36. Tenť jest Bůh náš, a nebude jmín jiný mimo něho.*!
37. Tení nalezl všecku cestu kázně, a dal ji Jakobovi,

služebníku svému, a Israelovi, milému svému.
38. Potom na zemi vidín jest, a obcoval jest s lidmí.**

KAPITOLAIV.
Napomíná lid, aby se opět zákona Božího, pravá to moudrosti držel; — před

stavnje město Jeruealém ——církev svatou, jak v osobě matky nad sabynatím

synů svých kvili, — a těší je předpověděním budoucího vysvobození a shro
7 mášdění.

1. Tato jest kniha přikázání Božích, a zákon, kterýž jest
na věky:* všickni, kteříž se ho drží, přijdou k životu; kteříž
pak jej opustili, k smrti.

2. Obrať se, Jakobe, a chop se ho, choď po cestě k blesku
jeho proti světlu jeho.“

3. Nedávej slávy své jinému, a důstojenství svého národu
cizímu.*

4. Blahoslavení jsme, Izraeli: neboťkteré věci se líbí Bohu,
zjevny jsou nám.“

5. Buď dobré mysli, lide Boží, paměti hodný Israeli:*
6. prodáni jste národům ne k zahynutí: ale proto, že jste

v hněvu k hněvivosti popudili Boha,vydáni jste protivníkům.
7. Neboť rozhněvali jste toho, kterýž vás učinil, Boha věč

ného, obětujíce dáblům, a ne Bohu.

8. Nebozapomněli jste na Boba, kterýž vás krmil, 2 zá
rmoutili jste Jerusalém, kojičku svou.

9. Viděla zajisté hněv od Boha přicházející na vás, a řekla:
Slyšte, sousedy sionské, neboť přivedl na mne Bůh žalosť
velikou:

" tj. mondrosť (viz 8. pozn.) te jediné od Boha pochází.
© £.j. každá na své místo a v jistý čas se dostavujíe, jako věrná

29 £ J. vesele se třpytí.
% L není kromě něho Boha; a ten...
% Rozumí se o zjévenía obcování vtělené moudrosti Boží na zemi,

o Krista Pánu. (Jan. 1, 14)
= KAPITOLAIV.

' t J. jakožto mravný má základ svůj a věčné moudrosti Božské,
1 pokavade jest obřadový, trvá u vyšším způsobu, nejea od Krista
zrušen, nýbrž doplněn, zdokonalen. (Vis Mat. 6, 17.)

<" Choď v blesku světla jeho.
3 £ J. nezměňuj ustanovení svých, Bohem daných, za obyčeje clzí,

marně.

* AZ potud jest naučení; dále pak již potěšení a povzbuzení lidu
následuje.

3 Jinak: pamstko Iaraele, ostatkové pozůstalí na památku lidu
leraelského.
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10. nebo jsem viděla zajetí lidu svého, synův svých i dcer,
kteréž na ně uvedl Věčný.

11. Krmila jsem je zajisté s potěšením: ale propastila jjsem
je s pláčem a žalostí.

12. Nikdo se neraduj nade mnou, vdovou a opuštěnou: od
mnohých opuštěna jsem pro hříchy synův svých, protože se
uchýlili od zákona Božího.

13. Spravedlností pak jebo neznali, aniž chodili po cestách
přikázání Božích, ani po stezkách pravdy jeho s spravedlností
kráčeli.

14. Nechť přijdou sousedy sionské a připomínají zajetí
synův a dcer mých, kteréž uvedl na ně Věčný.

16. Nebo přivedl na ně národ z daleka, národ nešlechetný,
a jiného jazyka:

16. kteříž neostýchali se starce, aniž se nad pacholaty slito
vali, a zavedli miláčky vdovy, a bez synů samu jedinkou
opuštěnou zůstavili.

17. Já pak což mohu spomoci vám?
18. Nebo kdo uvedl na vás zlé, ten vytrhne vás z rukou

nepřátel vašich.
19. Jděte, synové, jděte: nebo já opuštěna jsem aama.
20. Svlékla jsem ee z roucha pokoje, oblékla pak jsem sa

v pytel prosby,“ a volati budu k Nejvyššímu za dnů svých.
21. Dobré mysli buďte, synové, volejte ku Pánu, a vytrhne

vás z ruky knížat nepřátel.
22. Já zajisté naději měla jsem v Věčném o spasení va

šem: i přišla mi radosť od Svatého z milosrdenství, kteréž
vám přijde od Věčného, Spasitele našeho.

23. Neboť vypustila jsem vás 8 žalostí a s pláčem: ale
zase přivede mi vás Pán a radostí, a s potěšením na věč
nost.*

24. Nebo jakož viděly sousedy sionské zajetí vaše od Boha,
tak uzří i v brzkosti vysvobození vaše od Boha, kteréž přijde
vám s velikou ctí, a s bleskem věčným.*

25. Synové! trpělivě snášejte hněv, kterýž přišel na vás:
nebo stíhal tě nepřítel tvůj, ale brzy zahynutí jeho uzříš:
a na šíje jeho vstoupíš.*

26. Rozkošní moji chodili po cestách draných: nebo byli
vedeni jako stádo rozebrané od nepřátel.

27. Dobré mysli budte, synové, a volejte ku Pánu: nebo
bude památka na vás od toho, kterýž vás odvedl.

28. Nebo jakož byla mysl vaše, abyste bloudili od Boha:
desetkrát tolik opět obrátivše se hledati ho budete.'“

29. Nebo kdo uvedl na vás zlé, tenťt opět přivede vám

věčné veselí s vysvobozením vaším.
30. Dobré mysli bud, Jerusaléme, neb tě napomíná ten,

kterýž tě jmenoval" ©
31. Škůdcovézahynou, kteříž tě trápili: a kteříž se rado

vaii z pádu tvého, trestání budou:
32. města, jimž sloužili synové tvoji, trestána budou, i to,

kteréž pobralo syny tvé.

* £ j. vroucho smutkové, jehož také užívali, když někoho odpro
šovali.

* Podobenstvím osvobození ze zajetí babylonského rozumí osvobo
zení od hříchu s smrtí věčné, vykoupení úplné, vykonané Kristem
Pánem; neboťto jest „na věčnost“.

9 £ J. u výkonu vykoupení lidstva ukáše Bůb, Vykupitel, velebnoa
slávu svou.

* £ J. na hlavy nepřítele svého potřež. (Sr. Je. 6. L Mojí, 8, 16.)
19£, J. čim víče jste Boha prve nráželi, vzdalujice se od něho, tím

více nyní hleďte zachováváním přikázání jeho milosti al získati.
U t.j. který tě za svou vyvolil, a na důkaz toho své jíhénoti dal;

až osvobozena budel, nové ti jméno dá. (Is. 62, 2.)
i
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83. Nebo jako se rattovalo v pádu tvém, a veselilo se v po
nížení tvém, tak se zarmouti v zpuštění svém.

34. I přetne se plesání množství jeho, a radování jeho bude
v žalost.

36. Neb oheň přijde na ně od Věčného za dlouhé dny, a
obýváno bude dábly '* po množství časův.

36. Pohleď na východ, Jerusaléme, a viz utěšení od Boha
tobě přicházející.'*

37. Nebo aj přicházejí synové tvoji, kteréž jsi propustil
rozptýlené, přicházejí shromážděni jsouce od východu až na
západ, v alově Svatého radujíce se ke cti Boží.

KAPITOLA V.
Povzbasaje Jíd, aby odložil oděv amutkový, še Bůh obléčeJej v roucho spra

vedinosti a račosti, — a přivede jej k slávě opět do Jerasaléma, duchovně

tim předpovidaje vykoapení lidstva veškerého, a sjednocení v církví svaté.

1. Svlec s sebe Jerusaléme roucho žalosti, a soužení svého:
a objec 60 v okrasu, a v česť té, kterouž úd Boha máš, alávy
věčné.

2. Obleče tě Bůh dvojnásobným rouchem spravedlnosti '
a vetaví ti na hlavu korunu cti věčné.

9. Bůh zajisté ukáže blesk svůj na tobě každému, kdož
pod nebem jest.*

4. Neboť nazváno bude tobě jméno tvé od Boha na věky:

Pokoj spravedlností, a čest pobožnosti.*
- 5. Povstaň, Jerusaléme, a stůj na výsosti: i ohlédní se na
východ, a viz syny své shromážděné od východu slunce až
k západu, v slově Svatého, radujíce se památkou Boží.

6. Neboť vyšly z tebe, pěšky vedení jsouce od nepřátel:
sale přívede je Pán k tobě nesené se ctí jako syny království.

7. Uložil zajisté Bůh snížiti všelikou horu vysokou. a skály
věčné, a údolí vyplniti zarovno se zemí, aby kráčel Israel
pilně ke cti Boží.

8. Zastínili pak i lesové, i všeliké vonné dříví Israele
z rozkazu Božího.

9. Nebo přivede Bůh Ieraele a potěšením ve světle veleb
nosti své, 8 milosrdenstvím“a se spravedlností, kteráž jest
z něho.

KAPITOLA VL

Přepis Ilsta Jeremiášova, v kterémě Židům v Babylooska mezi pobany žijícím

ukazuje pošetílost a ohsvnosť modloslniiby, aby Je od ní uvaroval.

Výpis listu, kterýž poslal Jeremiáš k těm, kteří mělí od
vedení býti do Babylona od krále Babylonských, aby jim zvě
stoval, jakož jest přikázáno jemu od Boha.

1. Pro hříchy, kterýmiž jste zhřešili před Bohem, za
vedeni budete do Babylona, jati jsouce od Nabuchodonosora,
krále Babylonských.

'* Dle řeck. výkladu Is. 18, 91. j. strašlivými příšerami, nebo: divokou
uvěží.

" £ j. přímo o Cýrovi, osvoboditeli Židů ze zajetí babylonského,
dále pak o Kristu, Božském Vykupiteli veškerého světa, rosaměj jakož
1 57. přímo o navrácení se národa judského do vlasti, důlo však o shro
máždění všelikých národů v cirkev svatou.

KAPITOLA V.

t Jj. na znamení ospravedlnění tvébo a tím dosažené nevinnosti
ozdobí tě Vykupitel tvůj dvojnásobným rouchem místo roucha smutko
vého. (4, 20. arov. Lak. 16, 23)

> Dle řeck.: „veškeré semi pod nebem.“
> € j. tenf jest účel církve Boží, aby došedší milostí Boha svého

spravedlností, za lo se mu odměnila abožnou pěší o jeho čosť a slávu.

„* k
„p
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2. Protož vejdouce do Babylona, budete tam mnohá léta,
a dlouhé časy až do kolena sedmého:* potom pak vyveda
vás odtud s pokojem.

8. Ale nyní uzříte v Babyloně bohy zlaté, a stříbrné, i ka
menné, i dřevěné, ani nosí je na ramenách, ukazující bázeň
národům.“

4. Protož hledte, abyste £ vy podobní nebyli učinění akut
kům cizím, a abyste se nebáli, a strach aby vás nejal z nich.

5. Protož uzříce zástup ze zadu i z předu, sklánějících se
modlám, rcete v srdcích svých: Tobě se sluší klaněti, Panel

6. Anděl zajisté můj s vámi jest: a sám hledati buda dušívaších.

7. Neboť jazyk jejich (těch modl] od tesaře uhlazený jest,
sami také, pozlacení a postříbření jeouce, falešní jsou, a
mluviti nemohou.

8. A jako panně milující ozdoby, tak se vzalo zlato, když
uděláni jsou.

9. Koruny zajisté zlaté mají na hlavách "svých bohové je
jich; protož -ukrádají z nich kněží zlato a stříbro, a naklá
dají je aami na sebe.

10. Dávají také z něho obecným ženkám, a ozdobují ne
věstky: a opět. když vezmou to zase od nevěstek, okrašlují
bohy své.

11. Ti pak nebývají osvobození od rzi a molů.
12. Přikryvše pak je rouchem šarlatovým, vytírají tváří

jejích od prachu domu, jenž. mnohý jest na nich.
13. Berla sice má jako člověk, jako soudce krajiny; ten

věak hřešícího proti sobě nezabijí.
14. Má také v ruce meč a sekeru: však sebe od boje, a

od lotrů nevysvobozuje. Tudíž známo buď vám, že nejsou
bohové.

15. Pročež nebojte se jich. Nebo jako nádoba člověka, roz
ražena jsouc, neužitečnou bývá učiněna, takovíť jsou i bo
bové jejich.

16. Když budou postavení v domu, oči jejich plné jsou
prachu z noh vcházejících.

17. A jako se někomu, kterýž rozhněvá krále, uzavírají
dvéře: anebo jako mrtvého k hrobu přineseného, tak opatrují
kněží dvéře závorami a zámky, aby od lotříkův nebyli olou
peni.

18. Svíce rozsvěcují jim, a to mnohé, z nichž žádné viděti
nemohou: ale jsou jako břevno v domě.

19. I praví se, že lízají“ srdce jejich * plazové, kteříž ze
země jsou; když však je žerou, i roucho jejích, oni toho
nečijí.*

20. Černé bývají tváře jejich od dýmu, kterýž v domu bývá.
31. Na tělo jejich, a na hlavu jejich létají sovy, a vlašto

vice, i ptácí vesměs i kočky [sedají].
22. Tedy vězte, že nejsou bohové: i nebojte se jich.
23. Zlato také, kteréž mají, k okrase jest. Nevytře-li někdo

rzi, nebudou se blyštěti: neb ani necítili, když alóváni byli.

KZAPITOLA VL

* t J. sedmdesáte let; počítá kolena (pokolení, věky) po desíti letech,
poněvadě v jižních krajinách již desátým rokem člověk přirozené do
spělosti dosahuje; jinak se počítá třiarřideet let. .

%kteří dělají postrach národům.
2 t j. lízánim ažírají.
* t J. modl těchto.
5 £. J. jskkoliv kněží modliřští vědí i vyznávají, že modly mrtvé

Jsou, přece jo za boby vydávají, dokazujíce takto dvojnásobně | po
Betilosť | ošemetnosť svou.

věÚU-E N.-49
o
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24. Za všelikou cenu koupeni jsou (ty věci], v nichžto není
ducha.

25. Bez noh na ramenou nošení bývají, ukazujíce ničem
nost svou lidem. I zahanbení buďtež, kdož je ctí.

26. Protož padnou-li na zemi, samí od sebe nevstanou:
aniž postaví-li jej kdo přímo, sám od sebe vstane, nýbrž jako
mrtvým dary jich se jim předloží.“

27. Oběti jejich prodávají kněží jejích a zle jich užívají:
též i ženy jejich utrhujíce [něco z nich), ani nemocnému,
ani žebráku čehož udělují.

28. Obětí jejich těhotné, a měsíčnou nemoc trpící ženy do
týkají se.' Protož poznajíce z těch věcí, že nejsou bohové,
nebojte se jich.

29. Nebo odkud slovou bohové? Že snad ženy obětují
bohům stříbrným, a zlatým i dřevěným:

90. a že v domích jich sedí kněží, majíce sukně roztrhané,
a hlavy i bradu oholenou, jichžto hlavy obnažené jsou.

81. I řvou křičíce před bohy svými, (jako) na večeři za
mrtvého.

92. Roucha jich odjímají kněží, a šatí ženy své i syny své.
33. Aní trpí-li co zlého od někoho nebo co dobrého, budou

moci odplatiti: aniž mohou ustanoviti krále, aniž odjíti.
34. Taktéž ani bohatství dáti nemohou, ani zlého odplatiti.

Učiní-li jim kdo alib, a nesplní, ani toho nevyhledávají.
35. Člověka od smrti nevysvobozují, aniž mdlého od moc

nějšího vytrhují.
36. Člověka slepého k zraku nepavracují, z nouze člověka

nevysvobozují.
37. Nad vdovou 6e nesmilují, aniž sirotkům dobře činí.
88. Kamenům z hory podobní jsou bohové jejích, dřevění,

a kamenní, i zlatí, i stříbruí. Kdož pak je ctí, zabanbení
budou.

39. Jakž tedy myšleno má býti, nebo řečeno, že oni bohové
jsou?

40. Nad to ještě i sami Chbaldejštínectí jich: kteříž usly
šovše o němém, že nemůže mluviti, vedou jej k Bélovi, žáda
jíce od něho, aby mohl mluviti;

41. jako by cítiti mohli ti, kteříž nemají hnutí, a oní
porozuměvše, opustí je: neboť smyslu nemají sami bohové
jejich.*

42. Ženy pak přivázavše okolo sebe provazy na cestách
sedí, podpalujíce pecky olivové.

49. Když by pak některá z nich potažena jsouc od někoho
mímo jdoucího 8 ním apala, vytýká bližní své, že ona ne
byla za hodnu jmína, jako ona, a že provaz její není pře
tržen.*

44. Věecky pak věci, kteréž se jim dějí, lživé jsou. Jakž
má býti myšleno, nebo řečeno, že oni bohové jsou?

45. Od řemesiníkův pak, a od zlatníkův udělání jsou. Nic
jiného nebudou než to, co kněží chtějí, aby byli.

S Lépe snad: „jako mrtvým služby se jim prokazají;“ t. marně,
nlo jim neprospívajíce.

* Coš u pohanův dovoleso, ale u Židů zapovězeno bylo; taktéž co
dále (80) so čte. (9. Mojš. 12, A. 14, 97. 91, č. 10.)

* 40 a 41) Smysl: ani pohané nemohou svých bohův ctiti; vidouce
totiž, že jim v nižádsé potřebě pomoci nemobou; ku př. aby němému
řeči navrátili, s površením se od nich odvracejí. Tim odsuzuje krajany
své, kteří neuznali Božství toho, který slepým zrak, hluchým sluch,
němým řeč navrátil, ano | mrtvě k života vzkřísil.

9 43 a 49) Co tnto sv. prorok praví, důkazem buď, jak modloslužbon
nejen v největší pošetilosti, nybrž | v nejmrzčí ohavnosti člověčenstvo

bylo, a tim se i dotvrsuje, že veškero modlářství s neřesti
svými následkem jest hříchu, a spolupůsobeno od toho, kterýž první
hříchu se v nebi dopustil, a k němu na zemí avedl: —důble. (Ž. 95, 5.)
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46. Sami také řemeslníci, kteříž je dělají, nejsou mnobého
času.!“ Zdaž tedy mohou ty věcí, kteréž od nich udělány jsou,
bohové býti? '!

47. Pozůstavili zajisté lživých věcí, a pohanění potom bu
doucím.

48. Nebo když na ně přijde válka, a zlé věci, myslí samí
u sebe kněží, kde by se 8 nimi skryli.

49. Jakž tedy o nich myšleno býti má, že bohové jsou,
kteříž ani z války se nevystobozují, ani ze zlých věcí se vy
prošťají?

50. Nebo poněvadž jsou [to věcí] dřevěné, pozlacené a po
atříbřené, pozná se po tom ode všech národův a králův, že
lživé jsou: tím zjevno jest, že nejsou bohové, ale díla rakou
lidských a žádného díla božího není v nich.

51. Odkud tedy známo jest, že nejsou bohové, ale dílo ru
kou lidských, a žádného skutku Božího že v nich není?

52. Krále krajině nevzbuzují, aniž dávají lidem deště.
53. Soudu také nerozeznávají, aniž vysvobozují krajiny od

křivdy: nebo ničehož nemohou, jako havránkové u prostřed
mezi nebem a zemí.

54. Neboť i když vpadne oheň do domu bohů dřevěných,
stříbrných a zlatých, kněží jejich zajisté utekou, a sebe vy
svobodí: ale oni jako břevna uprostřed shoří.

65. Králi pak a válce neodolají. Jakž tedy pomyšleno anebo
připuštěno má býti, že bohové jsou?

56. Ani od zlodějův, ani od lotrův nevysvobodí sebe bohové
dřevění, a kamenní, i pozlacení, i postříbření: kteříž silnější
jsou (nad ně), '*

57. zlato a stříbro, i oděv, kterýmž přikryti jsou, poberou
jim a odejdou, aniž sobě ku pomoci přispějí.

68. Protož lépe jest býti králem, kterýž dokazuje moci
své: anebo nádobou v domě užitečnou, jíž se bude chlubiti
ten, kdož jí vládne, anebo dveřmi v domě, kteréž ostříhají
těch věcí, kteréž jsou v něm; nežli těmi lživými bohy.

59. Slunce zajisté, a měsíc, i hvězdy, ježto jsou stkvělé,
a vyslané k užitkům [lidským), poslušny jsou.

60. Též | blesk, když se ukáže, patrný jest: tolikéž pak
i vítr ve všeliké krajině věje.

61. A oblakové, jimžto kdy se rozkáže od Boha prochá
zeti veškeren svět, vykonávají, co jim rozkázáno jest.

62. I obeň seslán jsa s hůry, aby strávil hory a lesy, činf
co mu jest přikázáno. Ale tyto modly nejsou ani tváří, ani
mocí jednomu z těch podobny.

63. Protož nemá ani myšleno býti, aniž řečeno, že by bohy
byli, poněvadž nemohou ani soudu souditi, aniž lidem čehož
učiniti.

64. Vědouce tedy, že nejsou bohové, nebojtež se jich.
65. Nebo nemohou králům ani zlořečíti, ani dobrořečiti.

66. Aniž ukazují národům znamení na nebi, aniž jako
slunce svítiti, aniž jako měsíc osvěcovati mohou.

67. Zvěř divoká jest lepší nežli oni, která může utéci do
skrýše, a prospěti sobě.

68. Žádným tedy způsobem nám není zjevno, že bohové
jsou: protož nebojte se jich.

69. Nebo jako na tykvíšti strašidlo nic nehlídá; tak jsou
bohové jejich dřevění, a stříbrní, i pozlacení.

70. Týmž způsobem i v zahradě trn bílý, na němž každý

te £ J. dlonho trvající, tim méně věční.
t Smysl: Bůh jest věčný, ale člověk smrtelný ; může-li pak smrtelník

boha nesmrtelného učiniti? tedy oo rukou lidskou vyrobeno, nemůže
býti bohem.

Jiné čtení: „jichžto oni nešlechetníci ailnější jsou.“
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pták sedí. Tak i mrtvému, povrženému do tmy, podobni jsou :
bohové jejích dřevění, a pozlacení, i postříbření.

71. Po šarlatu také a barvě jeho, kterýž na nich molové
kazi, poznáte, že nejsou bohové. Oni také sami naposledy od
molů sežrání, a v krajině k pohanění budou.

12. Lepší jest člověkspravedlivý, kterýž nemá modl: nebo
daleko bude od pohanění.'*

8 Tuto připomenouti aluší: 1) aby oo zde proti pošetilé a ohavné
modloalažbě pohanské řečeno, níkdo peobracel mylně proti rozumné a

u NENÍ.MRT NA

VYT
[(OVVVS

KAPITOLA VÍ.
č

zbožná poctě obrazův, a podobízen svatých, víz o tom Moudr. 18, 19.
©poznamenáním; 2) aby se nedomníval, že modloslužba koná se toliko

věky.

vásad,



PROROCTVÍ EZECHIELOVO.

EZECHIEL [(Posilněnýod Boha] byl syn Buzi, rodu kněžského. Po druhém dobytí města Jerusaléma
byl s Jechoniášem králem do zajetí babylonského odveden, kdežto s mnohými svých národovcův u řeky

Chobaru (Chaboras) bydlel.
V pátém roce svého zde přebývání, třicátém svého věku (jak se domnívají), sedm let před třetím dobytím
Jerusaléma byl od Boha k prorockému úřadu povolán a zasvěcen. Byl tedy s částky Jeremiášovi souvěký.
Proroctví jeho srovnávají se co do obsahu s Jeremiášovými; ale podobenství jeho jsou ještě velebnější
a tajemnější. Tak se tedy dostalo zjevení Božího o týchž věcech Židům i v Jerusalémě pozůstalým,

i v Babylonsku zajatým; oněm Jeremiášem, těmto Ezechielem.
Předpovídá totiž Ezechiel od 1.—24. kapitoly dobytí a vyvrácení města Jerusaléma a odvedení Židův,
udávaje i příčiny takového trestu Božího (Jerem. 1—27.); od kapitoly 25—34. prorokuje proti rozličným
národům vůkol Židů bydlícím (Jerem. 47—51.); v posledních pak 14 kap. předpovídá o vysvobození a
návratu ze zajetí, o působení Mesiášovu, obnovení chrámu, přemožení a pohubení Goga (Jer. 30—34.).
Povolán byl a prorokoval zvlášť, aby národovce své, nátisky cizincův sklíčené, potěšil, k trpělivosti po

vzbudil, a v důvěře v Boha utvrdil.
Způsobem zvlášť tajemným, ba poněkud temným dostávalo se mu rozličných od Boha zjevení. Ty on
nejprve tak obšírně a zevrubně líčí, že nelze k dokonalosti jich ničehož ani přidati, aniž od nich čehosi,

jako by zbytečno bylo, ujmouti; potom ukazuje, jak mu Bůh sám vidění udělené vysvětluje.

Ppřfanina vypravuje, že Ezechiel k rozkazu správce židovského usmrcen byl, proto že lid z modloslužbykáral; proto jej i církev svatá ctí jako mučenníka.

-z prostředku'jeho, jako podoba čistce,“ totižz prostředku
KAPITOLA L Mně- ohně:

Vypravoje,Jak se ma Vonačtyrmisberaty ekk re, oblaku©obolse 6. a u prostřed něho“ podobenství čtyr zvířat; a tato tvář
nost jejich; podobenství člověka v nich.'©

6. Čtyry tváři jednomu a čtyry křídla jednomu.
7. Nohy jejich byly nohy přímé, a spodek nohy jejich byl

jako spodek neby telete, a jiskry "' na pohled jako měď roz
pálená.

8. A ruce člověka byly pod křídly jejich na čtyrech stra
nách: a tváře i křídia po čtyrech stranách měla.

0. A spojena byla křídla jejich jednoho k druhému. Ne
obracela se, když šla, ale jednoknždá kráčelo před tváří svou.**

10. Podobenství pak obličeje jejich bylo: Tvář člověka, a

1. I stalo se léta třicátého,' [měsíce] čtvrtého,“ pátého dne
(téhož) měsíce, když jsem byl u prostřed zajatých u řeky
Chobar,* otevřína jsou nebesa a viděl jsem vidění Boží.“

2. Pátého dne [téhož] měsíce, toť jest léto páté přestěho
vání Joachima krále,

3. stalo ge slovo Hospodinovo k Ezechielovl knězi, synu
Buzi, v zemi Chaldejské u řeky Chobar: a stala se tu nad
ním ruka Hospodínova.*

4. I viděl jsem, a aj vichr bouřlivý přicházel od půlnoci;
a oblak veliký a“ oheň plápolající a lesk vůkol něho, a

* t.j. jako pohled na kov rozpálený až do bíla, jakož se spatřaje
při tnhém blýskání, kde blesk oblaka takměř proráží, jakoby se nebe
otviralo. (Čístac,- electrum,jest smišenina čtyr částí zlata a Jedné části
stříbra, tedy kovu ze žluta do bíla se lesknoacího.)

* £ j. téhož oblaku.
'* t.j. mezi nimi; takový byl na né pohled, že měla podobu těla

lidského.
" £. šly, aršely s nich; blyštěly, jiskFily se nohy ty. Oheň a blesk

Jest obrazem velebně krásy.
' t.j. před se, ka předu: majícím křídla a tváře na všech čtyrech

stranách a ke všem čtyrem větrům, nebylo jim třeba obraceti se, když
chtěla kamkolivěk. jíti.

KAPITOLA I

* £ j. od založení království ohaldejského Nabopalsssarem, otcem
krále Nabuchodonosora; jiní na věk prorokův rozumějí.

2 © J. v létě, ten s naším červnemčervnem a červencem 80 shodoval a slulTbamus.
3 poboční řeka Eufratu v Mesopotamií (MesiFiol) u města Knrkomisio

. ním se spojující.* t J. měl jsem od Boha zjevení. (Srovnej v. 4. 8, 8. 40, 2.)
5 £. J. moo Boží se na něm ukázala, obdaříc jej duchem prorockým,

darem vidění věcí budoucích.
* © Jj.ten oblak; Jinak: veliký a plápolsjící.
* £ J. vůkol oblaku.
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397 EZECHIEL

tvář lva na pravicí jich čtyr: tvář pak vola na levici jich
čtyr, a tvář orla se svrchu jich čtyr.

11. Tváře jejich, a křídla jejich svrchu roztažena byla, dvě
křídla každého jich spojovala se, a dvě přikrývala těla jejich :

12. a jednokaždé z nich před tváří svou chodilo: kam byla
prudkosťt ducha, tam kráčela, aniž se obracela, když chodila.

19. A podoba zvířat, tvářnost jejich byla jako uhlí ohněm
hořícího a jako vzezření lamp. Toto bylo vidění běhající **
u prostřed zvířat: lesk obně,'“ a z ohně vycházející blýskání.

14. A zvířata chodila a navracovala se '* jako kmitající se
blesky.

15. A když jsem hleděl na ta zvířata, ukázalo se kolo
jedno na zemi“ podle zvířat, majíc čtyry tváře: '*

16. a vzezření kol, a dílo jich jako vidéní moře: '* a jedna
podobnost byla jích čtyr: a pohled i dílo jich, jako by bylo
kolo v prostřed kola.'?

17. Po čtyrech stranách jich jdouce šla, a neobracovala se,
když chodila.

18. Postava také kol a vysokosť bylahrozného vzezření:
a celé tělo plné očí vůkol jich čtyr.**

19. A když chodila zvířata, chodila spolu i kola podle
nich: a když se pozdvíhovala zvířata od země, pozdvibovala
se spolu i kola.

20. Kamžkoli šel duch, tam když šel duch, i kola spolu
zdvihala se, jdouce za ním. Nebo duch života byl v kolách.*!

21. S jdoucími (zvířaty) šla, a s stojícími stála: a s po
zdvíženými od země, spolu se pozdvihovala i kola, jdouce za
nimi: nebo duch života byl v kolách.

22. A podobenství oblohy nad hlavami zvířat, jako vzezření
křišťálu hrozného, a roztaženého nadhlavami jejich svrchu.

23. Pod oblohou pak křídla jejich přímá jednoho k dru
hému: jednokaždé dvěma křídloma přikrývalo tálo své, a
drubé se tak též zakrývalo.**

24. A slyšel jsem zvuk křídel, jako zvuk vod mnohých,
jako zvuk svrchovaného Boha: když chodila, bylo to jako
zvuk množství, jako zvuk vojska: a když atála, spouštěla
křídla svá.

25. Nebo když se stal hlas nad oblohou, kteráž byla nad
hlavou jejích, stála a spouštěla křídla svá. :

26. A nad oblohou, kteráž byla nad hlavou jejich, [bylo]
jako vzezření kamene safíru podobenství trůnu: a nad po
dobou trůnu [bylo] podobenství jako tvářnost člověka svrchu.t*

27. I viděl jsem jako tvářnost čistce, jako pohled ohně,
u vnitřku jeho vůkol: od bedr jeho a vzhůru, a od bedr jeho
až dolů, viděl jsem jako pohled ohně stkvoucího vůkol:

'* blyštící, kmitající se.
'e L j. či Jasně lesknoncí se oheň a eršící na vše strany blesky:

Jest obrazom strašně velebnosti.
'* £. Jj.som a tam, na vše strany běhala, a se Emitals čeretvě a prudce

Jako oheň a blesk.
' Nikoliv na skutečné zemi, anťvidění to ukázalo se jemn na nebe

sloh.

" Jinak: podle čtyr tváří jejich, nebo podle jednobokaždého z nich,
a tak kolik tváří, tolik kol (Výše v. 6)

'* £ j. na pohled tě barvy jsko moře, modrošedé.
'* £ j. Jako by Jedno s druhým uvnitř na kříž spojeno bylo, na způ

sob koule, tak aby jako zvířata o čtyrech tvářích tak i kola bez obrá
cení na vše strany be točiti a běžetí mohla.

39 £, J. všude po okruhu (loukotich) těch čtyr kol bylo plno očí.
*! Hebr.: Neboťdoch, kterýž byl v bytostech těch, byl také v kolech.
2 L |. prostěji: a mímo to mělo každé zvíře dvě křídla, jimiž při

krývalo tělo svá.
»? © Jj. svrchu na trůnu seděl u velebnosti Hnepodin, v způsobě a

tvářnosti člověka.

——
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28. jako vzezření duhy, když bývá na obloze ve dni deště:
to bylo vidění lesku vůkol. *4

KAPITOLA II.

Vypravuje, Jak jaj Běh poslal k odpadlým Židém a povabezoval, aby beze vší

bázně tresty a bidy sa bříchy Jejich Jim avěstoval.

1. Toť vidění podobenství slávy Hospodínovy. I viděl jsem,
a padl jsem na tvář svou a slyšel jsem hlas mluvícího. I řekl
ke mně: Synu člověka!* stůj na nohou svých a mluviti budu
8 tebou.

2. I všel ve mne duch,“ jakž ke mně promluvil, a postavil
mne na nohy mé: i slyšel jsem mluvícího ke mně

3. a řkoucího: Synu člověka, já tě posýlám k synům israel
ským, k národům odpadlým,“ kteříž odstoupili ode mne: oni
1 otcové jejich přestoupili smlouvu mou až do dne tohoto.

4. A synové tvrdé tváři, a neskroceného srdce jsou, k nimž
já posýlám tebe: a díš k nim: Toto praví Pán Bůh!

5. Zdali by snad aspoň oni slyšeli a zdali by snad pře
stali,* nebo dům popouzející jest:* a zvědí, že prorok byl
u prostřed nich.“

6. Protož ty, synu člověka, neboj se jich, aniž řečí jejich
obávej se: nebo nevěřící a podtrhači jsou s tebou a s štíry
přebýváš. Slov jejich neboj se, a obličejův jejich se nestra
chuj, nebo dům popouzející jest to.

77. Protož mluviti budeš alova má k nim, zdali by snad
uposlechli, a se upokojili: neboť popaditelové jsou.

8. Ty pak, synu člověka, slyš, cožkoli mluvím k tobě, a
nebuď popouzejícím, jako ten dům popouzející jest: otevři
ústa svá a jez, cokoliv já dávám tobě.

9. I viděl jsem, a aj ruka vztažená ke mně, v níž byla
svinutá kniha: a rozvinul ji přede mnou, anať byla popsána

3* Jest tento počátek proroctví Esechielových takměř zasvěcením
jeho k úřadu prorockému (jako Is. 6. a Jer. 1.), udávajíc spola I hlavní
obesb proroctví jeho. Víchrem bouřilvým, od půlnoci přicházejícím,
ukazuje mu Bůh zkáza, kteráž ns Židy v zemi zaslíbené
přijde náhle od národa mocného půlnočního, po kteráž se opět jim
amilování Božího dostane, oož se čistoem u středu ohně plápolajícího
vyrozamívá. Čtverem zvířat (Cherubův 10, 1. 2.) o čtvernásobní tváří,
čtveru křídel, pevných noh, která nesla velebnosť Boží (26—28) na
voze o dvojnásob čtyrech kolich plných očí a na všecky strany světa,
kam Duch kázal, seobrala, rozumí se čtvero hlavních tehdejších HBI:

Z né, káa Tyraká(28,14),kteréžbylyaloek rozkazu Božímu metlou kárajíci na lid vyvolený, ale potom samy
trestem od něho navštíveny dostaly so s hrozným úpadem (24) jiným
panovníkům, jak Báh zaříditi ráčil. (Dle Maldonata.) Bv. Jarolím a dlo
něho I jiní sv. otcové opatřají vo čtveru obličejů chernbův předpodob
nění čtvera sv. evangelistů, kteréhož výkladu | sv. církov používá, při
dávajic podobu člověka Matoušovi, Iva Markovi, vola Lakášovi, orla
Janovi. (Viz úvod k Evrang.)

" KAPITOLA II.

* t j. tak jmenuje Bůh (proroky (Ezechlele, Daniele a Zachariáše),
aby je upamatoval za slabosf jejích a povzbudil k pokoře. (Sv. Jarolím.)

+ « J. Doch Boží nadchnul, a poslinil jej, aby vidění velebnosti
Božské snesl.

S t.j. k národu židovskému, nyní jako druzí národově ode mne od
padléma.

* £ J. od předsovšeti, Jednání svého. Hebr.: ať slyší nebo neslyší !
5 £t j. rod, lid spurný, nepovolný, neposlušný.
* tj. ať alespoň vědí, že jim bylo kázáno, že o ně péči mám, a

tak neměli výminvy. Donfanlivé mluví o poslušnosti jich, věda, že ne
poslechnou, aby ukázal, že m jeho nižádná ujma ae neděje
svobodné vůli člověka. (Dle sv. Jar.)
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vnitř i zevnitř:? a bylo v ní psáno naříkání, a píseň ža
lostná a běda.

KAPITOLA III.

Vypravuje podobenstvím anšděné kmiby,Jak Jest slovem Božím naplněn, k lidn

poslán, a k úřadu prorockému posilněn.

1. I řekl ke mně: Synu člověka, cožkolí nalezneš, sněz:
sněz knihu tato“ a jda mluv k synům israelským.

2. I otevřel jsem ústa svá a krmil mne knihou tou“
3. a řekl ke mně: Syna člověka, břicho tvé necht jí, a

„střeva tvá nechť se naplní knihou touto, kterouž já dávám
tobě. I snědl jsem ji: a učiněna jest v ústech mých jako med
sladká.*

hD

4. I řekl ke mně: Synu člověka, jdíž k domu israelakému 
a mluv k nim slova má.

5. Nebo ne k lidu bluboké řeči“ a neznámého jazyka ty
poslán jsi, poslán jsi, [ale] k domu israelskému:

6. ani k národům mnohým hluboké řeči, a neznámého ja
zyka, jichž bys nemohl rozuměti řečí: a kdybys k těm poslán
byl, oni by slyšeli tebe.

7. Ale dům israelaký nechtějí slyšeti tebe, poněvadž ne
chtějí slyšetl mne; nebo veškeren dům izraelský jest otřelého
čela, a tvrdého ardce.

8. Ajl dal jsem tvář tvou mocnější nad tváře jejich, a čelo
tvé tvrdší nad čela jejich.

9. Jako diamant, a jako akřemen dal jsem tvář tvou: ne
bojž se jich, aniž se strachuj tváři jich: proto že dům po
pouzející jest.

10. I řekl ke mně: Synu člověka, všecky řeči mé, kteréž
já k tobě mluvím, přijmi v srdce své, a ušima svýma slyš:

11. a jdíž, vejdi k vystěhovalcům, k synům lidu svého, a
mluv k nim, a rci jim: Toto praví Pán Bůh!* Kdyby snad
slyšeli a upokojili se.“

12. I pojal mne duch a alyšel jsem za sebou hlas pohnutí
velikého: Požebnána sláva Hospodinova z místa svého,*

13. a hlas křídel zvířat, tepoucích jedním o druhé, a hlas
kol jdoucích za zvířaty, a hlas pohnutí velikého,

14. Duch také zdvihl mne a vzal mne: a odšel jsem, hořký
v hněvu ducha svého: nebo ruka Hospodinova byla se mnou,
posilňující mne.

15. I přišel jsem k vystěhovalcům, k Hromadě nového obilí,“

* Staří psávajíce na širokých a dlouhých blanáeh, popsanou (oby
Šejně jen po Jedné straně) blánu svinují a uchovávali; že tato blána
(Hist, kniha) na obou stranách byla, to značí, že nářkův a
zpěvů žalostných a běd veliké množství bylo, ježto prorok lidu Israel

skému předpovidatiměl,o by řekl: tolikaré jim hrozi nehody, žefich ani v knihu vepsati nelze.

KAPITOLA IIL

" £ j přijm! rozkaz můj a zjevení mé; dobře srozuměj 1 věrně plň;
ničehož netaj, aniž měř.

* £ J. naplnil dnoha mého rozumem budonolch věcí, Jako se napiňaje
tělo požíváním pokrmův.

S Dokládá se: „alo uvnitř hořká;“ dle Zjev. 10, 9—10. Tak všeliké
strasti s odevzdáním se do vůle Boží enášené sladké bývají u víře, že
k blaženosti vedou.*£Jj.neznámé,těžkosroztrmitolné;i „oýbeěknárodovcůmtvým,
Jim ty rozumiš a onl tobě rozuměti mo!

5 t |. mým jménem jím kaž.
©od posavadní spurnosti své, v nižto trvají přestupujíce přikázání má,
1 t j. „ze svatyně, s trůnu, na němš sedí na nebi;“ anebo: „na

každém místě požehnána buďi* Smysl: Hle! Bůh přichází u všemoboucí
velebnosti své, aby přísně potrestal provinilce proti zákonu jeho: míní
pak velebnosť Boží, jako ji byl spatřil a vypsal. (Kap. 1.)

9 t Jj. do Thelabib; jméno města u řeky Chobaru, Thalaba později
řečené, vykládá se: Hromada obilí
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k těm, kteříž bydleli podle řeky Chobar, a seděl jsem, kdež
oni seděli: a ostal jsem tu sedm dní truchle u prostřed nich.*

16. A když minulo sedm dní, stalo se alovo Hospodinovo
ke mně řkoucí:

17. Synu člověka, za strážného dal jsem tě domu israel
skému: a uslyšíš z úst mých slovo, a zvěstorati budeš jim
ode mne.

18. Když byčh já řekl bezbožnému: Smrtí umřeš! ty ne
zvěstoval bys jemu, aniž mluvil, aby se odvrátil od cesty
své bezbožné, a žív byl: on bezbožný v nepravosti své umře,
ale krve jeho z ruky tvé vyhledávati budu.

19. Pakli bys zvěstoval bezbožnému, a on neodvrátil by se
od bezbožnosti své, a od cesty gvé nešlechetné: on sice v ne
pravosti své umře, ty pak duší svou vysvobodil jsi.

20. Též také odvrátil-li by se spravedlivý od spravedlnosti
své, a činil-li by nepravosť: položím urážku před něj,“* umřeť
on, protože jsi nezvěstoval jemu: v bříchu svém umře, a
nebudou v paměti epravedlnosti jeho, kteréž učinil:'* ale
krve jeho z ruky tvé vyhledávati budu.

21. Pakli bys ty zvěstoval spravedlivému, aby nehřešil spra
vedlivý a on by nehřešil: živ jsa živ bude, protože jsi svě
stoval jemu, u ty jsi duši svou vysvobodil.

22. [ stala se nade mnou ruka Hospodinova, a řekl ke
mně: Vstana vyjdi na pole, a tam mluvítl budu s tebou.

23. A vstav vyšel jsem na pole; a aj sláva Hospodinova
stála tam jako sláva, kterouž jsem viděl u řeky Chobar:
i padl jsem na tvář svou.

24, A všel ve mne duch, a postavil mne na nohy mé: a
mluvíl mi a řekl ke mně: Jdi a zavři se u prostřed domu
svého.

25. A ty, synu člověka, aj, dána budou na, tebe pouta a
sváží tě jimi a nevyjdeš z prostřed jich.

20. A učiním, aby přilnul jazyk tvůj k dásním tvým, a
badeš němý, aniž jako muž domlouvající:'“ protože dům
popouzející jest.'*

27. Když pak mluvití budu tobě, otevru ústa tvá, a díš
jim: Toto praví Pán Bůh: Kdo slyší, nechať slyší, a kdo od
počívá, nechť odpočívá: nebo dům popouzející jest.

KAPITOLA IV.

Předpovídá lidu v podobenství obležené cihly oblelení Jerusaléma, a náramný
při tom, a v zajetí hlad,

1. A ty, synu člověka, vezmi sobě cihlu a položíš ji před
sebou: a vyryješ na ní město Jerusalém.

2. A zřídíš proti němu obležení, a vzděláš ohrady, a sneseš
násyp, a dáš proti němu vojska, a postavíš berany ' vůkol.

3. A ty vezmi si pánev železnou, a postavíš ji v zeď -že

9 Tak nad neštěstím národa svého zarmoucen byl, že sedm dní no
mluvil!

"©t j. k zkoušení jeho a utvrzení v dobrém; neobstojí-li, pak...
Blažen, kdo znamená úraz alébo, a bez uražení obejda v zkonšce ob
stojí!

" £ j. budon téměř emarány, ničehož mu neprospějice.
" t.j. nejen nebudešmoci k nic jíti, nýbrá aní mlavitik vím, kdyby

k tobě
' £ j. lid, národ, lernelský pro neposinšnosťa vzdornost ke všem

epasitelným napomenutim Páně a aluh jeho: bývá lid trestán tim, žo
mn co nehodnému slovo Boží odjato bývá. (Jer. 8, 2. — Mat. 21, 48.)

KAPITOLA IV.

tt j. válečné nástroje k dobývání města vůbec, berany pak svlášť
k boření adí.

PDZZP> je
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leznou* mezi sebou, a mezi městem: a zatvrdíš tvář svou
proti němu, a bude v obležení, a obklíčíš je; toť jest zna
mení domu israelskému.

4. A ty spáti budeš na boku svém levém, a položíš ne
pravosti domu israelského* dle počtu dnů, v níchž spáti bu
deš na něm, a vezmeš na se nepravost jejich.“

5. Já -pak dal jsem tobě léta nepravosti jejich, v počtu dnů;
tři sta a devadesáte dnů: i poneseš nepravosť domu israel
ského.*

6. A když to vyplníš, spáti budeš na boku svém pravém
podruhé: A poneseš nepravosť domu judského čtyřiceti dnů,
den za rok, den, pravím, za rok dal jsem tobě.“

7. A k obležení Jerasaléma 7 obrátíš tvář svou, a rámě
tvé bude vztažené a prorokovatí budeš proti něma.“

8. Aj obklíčil jsem tě vazbami: a neobrátíš se z boku
svého na bok jiný, dokudž nevyplníš dnův obležení svého.*

9. A ty vezmi sobě obilí a ječmene a bobu a šocovice a
jehel a vikve: a dáš to do jedné nádoby, a naděláš si chlebův

podle počtu dnů, v nichž spáti budeš na boku svém: za tři
sta a devadesáte dnův jísti budeš to.

10. Pokrm pak tvůj, kterýž jísti budeš, bude na váhu
dvaceti aiklů "“ na den: od času až do času jísti to budeš.'!

11. A vodu na míru píti budeš, šestý díl Hin:'* od času
až do času budeš píti to.'*

12. A jako podpopelný chléb ječný jísti budeš to: a lejnem,
kteréž vychází z člověka, přikryješ to před očima jejich.'

13. I řekl Hospodin: Tak budou.jísti synové israelští
chléb svůj poskvrněný mezi národy, k nimžto vyvrhu je.

14. I řekl jsem: Ah, ah, ah, Pane Bože, aj duše má není
poskvyrněna,'* a umrliny, a roztrhaného od zvěři '“ nejedl
jsem od dětinství svého až dosavad, a nevešlo v ústa má
žádné maso nečisté.

* Rozuměj: jako pánev železná v ohni vydrží a nerozpusti se, tak
ce Bůh nedá nižádnými sebe vronenějšími prosbami uprositi, aby od
vrátil určenou Jernsalému zkázu.

3 ©j. království, či desatera pokolení israelského, jichžto krajiny «
na levé straně (severně) ležely k východu bledicím

* t.j. tim podobenstvím na sobě ukážeš, že jsem tolik let jich ne
pravosti a obavností modloslužebné snášel, kolik dní ty na svém boku
Jevémležetí budeš: proroci nejen slovy, nýbrž I skutkem budoucí věcí
věštili.

5 ©J. za 890 let, což bylo od času odtržení desatera pokolení od
království judského až do zkázy města Jeruzaléma skrze Nabachodo
DOsora rovným počtem (975—689 před Kristem).

* Těch 40 let počítají od 12. léta kralování Josiášova (2, Par. 34,
8.) aš do vyvricení Jerusaléma. (699—589před K.) Týmž časom též
povstal Jeremiáš, a káral Judským; avšak žddného naspraveníu za
tvrzelého lida toho nedocilil.

vykresleném na cihle.
5 £ j. Jistou, neodvratitelnou zkázu zvěstovati mu budeš.
9 £ j. oněch 890 a 40 dní čí 490 dní, v nichž se apolu zavíralo ob

ležení I!dobytí města. Vazbami pak znamená zajetí lidu, v kterémž
id potrvá nemoha so do zcmě své navrátiti.

'e € J. jest buď dvacet, anebo jak jiní počítají deset lotů.
tj. od začátku těch dnův aš do konce, každý den chléb jeden.

Ukazuje se tím, na jaký hlad přijíti měli Jeruselémětí v čas obležení
svého, sotra majíce tolik, co k zachování života dostačí. (11.)

" £ J. celá míra „hin“ měla dvanáct skořápek vajec slepičích.
€ j. denně dvě vaječní skořápkyvody.
" t. J. lejnem lidským místo dříví pec ten chléb. "Nejeprostším způ

sobem se pokávalo takto: těsto tence rozválené položilo se na kámen
plochý a tenký s pozypalo se drobným palivem, to se pak zapálilo,
tak že se pod ohněm ležící těsto upeklo. Ukasnje, na jakou nouzi při
Jdou v zajetí svém, když ani příhodného obilí (pšenice), aní dříví
k chlebu míti nebudou, ba ani lejna dobytčího, pří němž východní ná
rodově chléb avůj pekávají a vody sotva, co by ústa svlažili.

'* t J. nikdy jsem se neposkvmil takovým nečistým a ošklivým

pokrmem, pečeným pod lejnem člověčim.
“ to rakázáno bylo zákonem. (8. Mojž, 11, 24 a 17, 15)
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15. I řekl ke.mně: Aj, dal jsem tobě hnůj volský místo
lejn lidských: a uděláš chléb svůj v něm.

16. I řekl ke mně: Synu člověka: aj já zetru hůl chleba
v Jerusalémě:'? a jísti budou chléb na váhu a v pečování:
a vodu na míru a vúzkostí píti budou:

17. aby. když se jim bude nedostávati chleba a vody, padl
jedenkaždý na bratra svého: a zchřadliv nepravostech svých.

KAPITOLA V.

O témě dále dí v podobenství oholení hlavy a brady, Ze čásť hladem a morem,

a čásť mečem zajde, a jen skrovný počet Jich zachován, A ten potom 16ž do
všech větrů rosptýlen bude.

1. A ty, synu člověka, vezmi sobě meč ostrý, holící vlasy:
a vezmeš jej, a povedeš přes hlavu svou, a přes bradu svou:
a vezmeš sí závaží váhy, a rozdělíš je.'

2. Třetinu ohněm spálíš u prostřed města,* podle vyplnění
dnův obležení:* a vezmeš třetinu, a ssekáš mečem vůkol
něho: třetinu pak jinou rozptýlíš u vítr, a meč obnažím po
nich.“

3. A vezmeš z toho malý počet: a uvážeš je na konci pláště
svého.*

4. A ztěch opět vezmeš, a uvržeš je do prostřed ohně, a

spálíš je ohněm: a z toho vyjde oheň na veškeren dům
israelský.“

5. Toto praví Pán Bůh: Toť jest Jerusalém; u prostřed
národův postavil jsem jej a vůkol něho země.*

6. I potupil soudy mé, tak že bezbožnějším byl nežli
národové, a potupil přikázání má více, než země, kteréž jsou
vůkol něho: nebo soudy mé zavrhli a v přikázáních mých
nechodili.

7. Pročež toto praví Pán Bůh: Protože jste převýšilí ná
rody, kteříž vůkol vás jsou, a v přikázáních mých nechodili
jste, a soudů mých nečinili jste, ani podle soudů národův,
kteříž jsou vůkol vás, nečinili jste:“

8. protož toto praví Pán Bůh: Aj já na tebe“ a já sám
vykonám u prostřed tebe soudy před očima národův:'*

9. a učiním v tobě, čehož jsem neučinil, a čemuž podobného
neučiním více, pro všecky ohavnosti tvé.

10. Protož otcové jísti budou syny u prostřed tebe, a synové
jísí budou otce své: a vykonám v tobě soudy, a rozvěji
všecky ostatky tvé u všeliký vítr.

" © j. způsobím takorou nouzi, že nebude chleba, jenž jest lidem
hlavní podporou k zachování života, až hladem a úzkostí skličení polo
mrtví padati bndoa (v. 17).

KAPITOLA V.

* tj. odvážiš oholené vlasy a vousy na tré.
3 €. J. které jsi vykrealil na cihle.
3 £ J. až vyplníš určených dnův obležení: 890 a 40 (4, 4—6.)
+%t J. mečem vytaseným budu je stíhati. (Výklad víz v. 13.)
5 Tým se znamenají ti nemnozí, kteříž po dobytí města Jerusaléma

v zemí zanechání byli.
. ©Předpodobňuje to, co vypravuje Jer. kap. 41—44.; jinak se roz

umí o dalším pohubení Židův za Antiocha a za Římanův. Domem
Jeraolským veškerý národ žídovský míní.

* Ležiť Jerusalém téměř tam, kde tři díly starého světa se stýkají
Asie, Afrika a Evropa.

3 £ j. ještě horší jste byli než oni, nezachovávajíce aní přirozených,
v srdce každého člověka vrytých zákonův, nebo: opouštějíce pravého
Boha, co národové bohům svým věrní zůstávají.

» Dolož: přijdu, Já tě potrestim: a tak i dále, kdykoliv tento zkrá
cený mluvení způsob opět přijde.

t ©j. aby poznali, že tižejí potrestání jste, poněvadž tižeji jste
hřešilí.



343 EZECHIEL

11. Pročež živ jsem já, praví Pán Bůh: protože jsi po
skvrnil svatyně mé všelikými úrazy svými a všelikými ohav
nostmi svými: i já zkazím, a neodpustí oko mó a neslitoji se.

12. Třetina tebe morem zemře, a bladem zhyne u prostřed
tebe: a třetina tebe mečem padne vůkol tebe: třetinu pak
tvou u všeliký vítr rozptýlím, a meč vytasím po nich.

13. A naplním prchlivosť svou, a učiním, aby odpočinulo
rozhněvání mé na nich, a potěším se: a zvědít, že já Hospo
din mluvil jsem v horlivosti své, až vyplním rozhněvání své
na nich.

14. A obrátím tě v poušť a v potupu národům, kteříž jsou
vůkol tebe před obličejem každého mimojdoucího.

15. 'I budeš potupou a rouháním, příkladem a úžasem
v národech, kteříž jsou vůkol tebe, když vykonám na tobě
soudy v prcblivosti a v rozhněvání a v žehrání hněvu.

16. Já Hospodin mluvil jsem: když vypustím střely hladu
nejhorší na ně, kteréž budou amrtelné, a kteréž pošlu, abych
vás vyhubil: a hlad shromáždím na vás a zetru u vás hůl
chleba.'!

17. A pošlu na vás hlad a zvěř nejhorší až do vyhubení:

a mor a krev půjdou přes tebe, a meč uvedu na tě: Já
Hospodin mluvil jsem.

| KAPITOLA VI.
Předpovídá, Ze země Judská pro modloslušbn svou zpuštěns, a jen skrovní

ostatkové lide mezi národy rozptýleného zachování budou.

1. J stala se ke mně řeč Hospodinova řkoucí:
2. Synu člověka, polož tvář svou k horám israelským a pro

rokuj proti nim.
8. A rci: Hory israelské, slyšte alovo Pána Boha. Toto praví

Pán Bůh horám a pahrbkům, skalám a údolím: Aj já uvedu
na vás meč a pohubím výsosti vaše,

4. a zbořím oltáře vaše, a ztroskotány budou podobizny
vaše: a svrhu zbitá vaše před modlami vašimi.'

5. A dám mrtvoly synův israelských před podobizny vaše:
a rozptýlím kosti vaše okolo oltářů vašich,

G. ve všech příbytcích vašich. Města zpušténa budou, aa

výsosti budou zbořeny a rozmetány: a zahynou oltářové vaši
a polámání budou, a přestanou modly vaše, a zetření budou
chrámové vaši, a vyhlazena budou dila vaňe. 

7. A padnou zabití u prostřed vás: a zvíte, že jé jsem
Hospodin.

8. A však zůstavím z vás ty, kteříž ujdou meče, v národech,
když vás rozptýlím po zemích.

9. I zpomínatí budou na mne vygvobozenívaši v národech,
k nimž zajati vedeni jsou: nebo jsem potřel ardce jejich
smilné, a odstupující ode mne; a oči jejich smilnící .po

modlách svých: a zoškliví sobě sami zlé, kteréž jsou činili
ve všech ohavnostech svých.

10. A zvědí, že já Hospodin nv nadarmo jsem mluvil, že
jim učiním zlé to. .

11. Toto praví Pán Bůh: Sraž ruce své, a dupni nohou
svou a rci: Acb, nastojte, na všecky ohavnosti zlých věcí
Womu israelského: nebo mečem, hladem a morem padnou.

12. Kdo daleko jest, morem umře; a kdo blízko, mečem

" Viz 4, 16. Střelami hladu nazývá neúrodu, sucho, kobylky, jež
hlad následnje.

KAPITOLA VL

* t J. k zahanbení jich, Ze ctitelům svým spomocí nemobly.ST Z =

Mé KAPITOLAVIL m

padne; a kdo ostane, a obležen bude, hladem umře: i vyplním
rozhněvání své na nich.

13. A zvíte, že já jsem Hospodin, když budou zbití vaši
u prostřed modl vašich, vůkol oltářů vaších, na všelikém
pahrbku vysokém a na všech vrších hor, a pod všelikým
dřevem hájovym, a pod všelikým dubem ratolestným, a na
místě, kdežto zapalovali kadidla vonná všechněm modlám
svým.

14. A vztáhnu ruku svou na ně: a učiním zemi pustou a
opuštěnou od poušti Deblatha“ po všech příbytcích jejich:
i zvědít, že já jsem Hospodin.

KAPITOLA VII.

Předpovidá úplné zpustošení veškeré země a Jičí strach a bídu obyvatelů krátce
o rázně

1. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:
2. A ty, synu člověka, toto praví Pán Bůh zemí israelské :

Konec přišel, přišel konec na čtyry strany země.
8. Nyní konec na tebe, a vypustím prchlivosť svou na

tebe: a souditi budu tebe podle cest tvých: a postavím proti
tobě všecky ohavnosti tvé.

4. A neodpustí oko mé tobě, a neslituji se: ale cesty tvé
položím na tebe, a ohavnosti tvé u prostřed tebe budou: *
a zvíte, že já jsem Hospodin.

5. Toto praví Pán Bůh: Trapení jedno,* trápení ajhlepřichází.
6. Konec přišel, přišel konec, procítil proti tobě: aj přišel.
7. Přišlo potření“ na tě, kterýž bydliš na zemi: přišel čas,

blízko jest den zabití, a ne slávy hor.*
8. Nyní z blízka vyliji hněv svůj na tebe, a vyplním

prchlivosť svouna tobě: a soudíti budu tebe podlé cest tvých,
a vložím na tebe všecky nešlechotnosti tvé:
© a neodpustí oko mé, aniž se slitaji, ale cesty tvé vložím

natebe a ohavnosti tvé u prostřed tebe budou: a zvíte, že
já jsem Hoepodintrestající.

10. Aj, hle den, aj přišel: vyšlo potření,“ zkvetl prut,“ vy
pučila se pýcha.*

11. Nepravosť povstala e prutem bezbožnosti;“ ne z nich
n ne z lidu, aniž ze zvuku jejich:'* a nebude odpočinutí
vnich."!

* Dle hebr.: „od poušti (t jižní k Arablí) až k Deblatha“ t. Reblatha
městu u severního pomeri, kamž Sedociáš odveden, a k rozkazu Nabu
ebodonosorovu oslepen byl. (Jerem. 39.)

KAPITOLA VII.

t £ J. Judské; zhusta se slovo „země“ a „voškerá, všecka zomě“
tím užším smyslem

2 tj. za tvé ohavnvnosti uložím na tebe tak veliké tresty, že dle
těchto bude lze souditi, jak veliké byly ony; „m prostřed býti“ jcet
tolik co patrným, znamonitým, zjevným býti.

3 £ j. „veliků;“ nebo: „samé, ustavičně “ tak Zo druhého ani potřebí
nebude.

* Dle hebr.: „stažení“ t vojska blížícího ne k obležení a obtažení

* © j. brzy místo veselých a bojných zpěvů k poctě hor modlář
ských zavzní po borách ryk zabíjejících nepřátel.

* Viz 7. pozn. a dolož: „od Boha poslané.“MO
* ©,j. vzrostla, vzmohla se pýcha nepřátel; Chald.: Vzešel panovník,

ukázal so ukrntník.
5 £ j. z kořene nepravosti lidu vzrostla Jim metla trestající.
te Dolož: nezbude, nezůstane.
U L j. nedám jim oddechu; nebo dle hebr.: „nebude u ních kvílení“

t ani človíčka, jenž by zabynnlé oplakával; nebo: taková bída, že
živí mrtvé nebudou oplakávati, ale blahoslaviti.= -5 /
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12. Přišel čas, přiblížil se den: kdo kupuje, nevesel se: a
kdo prodává, nekvěl; neboť hněv na veškeren lid její.

13. Neboť kdo prodává, k tomu. což prodal, nenavrátí se,
a ještě meri živými život jejich: ** nebo vidění ke všemu
množství jejímu nenavrátí se zpět:'* a muž v nepravosti
života svého nebude posílen.'“

14. Trubte v troubu, a připravte se všickni!'* a není, kdo
by šel k boji; nebo hněv můj na veškeren lid její.'“

15. Meč (bude) vně; a mor a hlad vnitř: kdo na poli jest,
mečem umře: a kdo v městě, morem a bladem sežrání budou.

16. A zachování budou, kdož utekou z nich: a budou na
borách jako holubice v údolí, všickni se třesouce, jedenkaždý
pro nepravosť svou.

17. Všeliké ruce oslabnou "* a všeliká kolena potekou vo
dami.'!*

18. I opáší se žíněmi, a strach je přikryje, a na všeliké
tváři bude zahanbení, a na všech hlavách jejích lysina.'*

19. Stříbro jejich bude ven vyvrženo, a zlato jejich bude
v hnojiště. S.říbro jejich, a zlato jejich nebude jich moci vy
svoboditl v den prchlivosti Hospodinovy. Duše své nenasytí,
a břicha jejich nebudou naplněna; nebo pohoršením nepra
vosti jejich učíněno jest.**

20. A ozdobou zápon svých k pýše vystavili, a obrazův
ohavností avých, a podobizen nadělalí z něho: protož obrátil
jsem jím to v nečistotu :

21. a dám to v ruce cízích k rozchvátání, a bezbožným
země v loupež a poskvrní je.

22. A odvrátím tvář svou od ních, a zprzní svatyni mou:
a vejdou do ní vyzvědači, a poskvrní ji.

29. Udělej zavření:*! nebo země plná jest soudů krví a
město plné nepravosti.

24. I přivedu nejhorší z národův, a vlásti budou domy
jejich: a učíním konec pýše mocných, a ovládnou svatyněmi
jejich.“*

25. Když přijde úzkost, hledati budou pokoje,“* a ne
bude ho.

26. Zármutek na zármutek přijde, a zpráva na zprávu:
i budou hledati vidění od proroka, a zákon opustí kněze,
a rada starce.“*

27. Král kvíliti bude, a kníže obleče se truchlivostí, a
ruce lidu země předěšeny budou. Podle cesty jejich jim uči
ním, a podle soudů jejich souditi je budu; i zvědí, že já jsem
Hospodin.

" Kdo co prodá, nedostane tobo více, byť i na živě zůstal až do
léta milostivého, v kterémž se dědletví těm, od nichž pocházela, zase
postupovala; toho se pak nikdo nedočků, proto že prve vělckni do
Babylona zajatí budou.

£ j. toto © skáze veškerého lidu a země nenavrátí se,
aby nebylo vyplněno, nýbrž jistě se stane.

" t J. níšádný člověk nebude s to zniknoutí té skázy, kteráž ho
v životě jeho potká.

'3 6.J tak se bude volati, ale přee..

'* © j. Já je naplním strachem pro nepravosti . (viz 16., arov.Mojž. 52, 30.); žádný nebude moci odolati nepřítel
W£ J. třisti se budou bázní.
" £ J. nemohoucích strachem moči udržeti. (21, 7.)
'©£ j. obolení na znamení emutku. (ls. 10, 2.)
% £ j. stříbro a zlato bylo jím příčinou nepravosti, ježto al z něho

dělali modly; anebo: že bo nepravě nabyli: nespravedlnosti, lichvon,
utiskováním.

"! £ j. konso udělej; bobr.: řetěz, k vyznamenání zajetí jejich.
% £ j. ovatyněmi míní tři částky chrámové: síň, obětníce a svatyni

avatých.
33 © j. kterého jim lšiproroci předpovidalí ; ale nadarmo. (V. 26.)
%*© |. nikdež nebude ani rady, ani útěchy, aní pomoci.
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KAPITOLA VIO.

Prorckovi u vidění v chrám Jerusalémský postavenému nkazuje Báh modlo

alužebué ohavnosti, které se tam od vznešených | sprostých, mulův | Zen
půchají.

1.I stalo se léta šestého, šestého měsíce, v pátý [den téhož)
měsíce:* já seděl jsem v domě svém a starší judští seděli
přede mnou: i padla tu na mne ruka Pána Boha.

2. I viděl jsem, a aj podobenství jako spatření ohně: od
vzezření bedr jeho, a dolů oheň:“ a od bedr jeho a vzhůru
jako vzezření blesku, jako vidění čistce.

3. A vztažené podobenství ruky uchopilo mne za kšticihlavymé:apozdvíhlmneduchmezizemíanebem: auvedl
mne do Jerosaléma u vidění Božím podle dveří vnitřních *
kteréž patřily na půlnoc, kdež byla postavena modla hněvu
k vzbuzení horlivostí.*

4. A aj tu sláva Boha israelského podle vidění, kteréž jsem
viděl na poli.*

5. I řekl ke mně: Synu člověka. pozdvihní očí svých
k straně půlnoční. I pozdvihl jsem očí svých k straně půl
noční: a aj na půlnoci u brány oltáře“ modla hněvu, právě
kudy se vchází.

6. I řekl ke mně: Synu člověka, vidíš-li pak, co tito činí?
ohavnosti veliké, kteréž činí dům israelský tuto, tak že da
leko odejdu od svatyně své? a ještě obrátiv se, uzříš ohav
nosti větší.

7. I uvedl mne ke dveřím síně: i viděl jsem, a aj díra
jedna v atěně.

8. I řekl ke mně: Synu člověka, prokopej stěnu. A když
jsem prokopal stěnu, ukázaly se dvéřo jedny."

9. I řekl ke mně: Vejdí a viz ohavností nejhorší, kteréž
tito činí zde.

10. A všed viděl jsem, a aj všeliké podoby zeměplazův
a zvířat, ohavnosť, i všeliké modly domu israelského, namalo
vány byly na stěně všudy vůkol.

11. A sedmdesáto mužů ze starších domu israelského, a
Jezoniáš, syn Safanův, stál u prostřed nich, kteříž stáli před
malováním: a jedenkaždý měl kadidelnici v ruce své: a pára
mlhy kadidla vstupovala vzhůru.

12. I řekl ke mně: Jistě vidíš, synu člověka, co starší domu
israelského činí ve tmách, jedenkaždý v úkrytu pokoje svého ;
nebo říkají: Nevidí nás Hospodin, opustil Hospodin zemi.“

13. I řekl ke mně: Ještě obrátě se, uzříš ohavnosti větší,

kteréž tito činí. ,

KAPITOLA VII.

! Aby se udšní to 91, 1. a 69, 16. srovnslo, má se za to, že tou
rok právě byl přestupný o 18 měslclch; měslo Bestý jest akorem náš
srpen.

2 © Jj. podobn lidskou, muže na pohled jako ohnivého, kberý odpasu vyblížel jako obeň, na horu ale jako blesk nebo člstec (víz
4. pozn.); bylť pak Bůh sám, an te mu v tě podobě zjevil.

S £ j. do síně vnitřní nebo kněžské, kde byl oltář.
4 t j modla, kteráž Boha, 00 pravého manžela vyvolené choti jeho,

deery Jeruzalémské. takměř k horlení, žárlivosti, hněvu popuzovala.
Sv. Jeronym sondí, že byla
a když pak za čas Joslášem byla odstraněna, opět
oltáři Páně postaviti kázal.

5 t j. u řeky Chobar. (Viz 1.)
* t j. u brány ns straně půlnoční, kudy se v síň vnitřní vstapuje

k oltáři obětnímu.

* £ j. do sonkromní sípce, podzemního sklepu, kde tajemné modlo

služebně ohavnosti tropili,
* t j. nedbě Bůh věcí, kteréž ee na zemi dějí, ba anl o nich nevi.

o II.-44ší ME
Onone“
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14. I uvedl mne skrze dvěře brány domu Hospodinova,
kteréž patřily na půlnoc: a aj tu ženy seděly plačíce Adonisa.*

15. I řekl ke mně: Jistě viděl jsi to, synu člověka: obrátě
se, uzříš ohavnosti ještě větší nad tyto.

16. I uvedl mne do síně domu Hospodinova vnitřní:'© a
aj ve dveřích chrámu Hospodinova mezi síní a oltářem okolo
pětmecítma mužů,'! hřbety majíce proti chrámu Hospodinova
a tváři k východu: a klaněli se k východu slunce.'*

17. I řekl ke mně: Jistě viděl jsi, synu člověka: zdali
lehké jest to domu jadskému, aby činili ohavnosti tyto, kteráž
činili zde, že naplňajíce zemi nepravostí, obrátili se k roz
hněvání mne? a aj přikládají ratolest k chřípím svým.'*

18. Protož | já učiním v prchlivosti: neodpustí oko mé,
aniž se smiluji: i když volati budou k uším mým hlasem
velikým, nevyslyším jich.

od svatvně mé začněte.? Tedy začali od mužů starších, kteříž
byli před tváří domu.

7. I řekl jim: Poskvrůte domu, a naplňte síně zbitýmí:
vyjděte. I vyšli. a bili ty, kteříž byli v městě.

8. A když se zabíjení dokonalo, pozůstal jsem já: a padl
jsem na tvář svou a volaje řekl jsem: Ouve, ouve, ouve Pane
Bože: zdali zahubíš všecky ostatky israelské, vylévaje prchli
vosť svou na Jerusalém ?

9. I řekl ke mně: Nepravost domu israelského a judského
veliká jeat příliš hrubě a naplněna jest země krve prolitím
a město naplněno jest odvrácením:“ nebo řekli: Opustil Ho
apodin zemi, a Hospodin nevidí.*

10. Protož i oko mé neodpustí, aniž se slituji: cestu jejich
na hlavu jejich obrátím.

11. A aj muž, kterýž oblečen byl v roucho lněné, jenž měl
kalamář na hřbetě svém, odpovědél slovo, řka: Učinil jsem,
jakož jsi mi rozkázal.

KAPITOLA IX.
Bůb ukazoje prorokoví, jak přisnou potsím nad hfišnými vykoná, a jak kajicní

znamenaní křížem zachování budou.

KAPITOLA X.

Báb sjevuje prorokoví dále u vidění, Za město Jerusalém bude spůleno a Ze

1. I volal v uších mých hlasem velikým řka: Přiblížila on sám prve opustí spraněnýmodionlužbouchrám.

jsou se navštívení“ města, a jedenkaždý má nástroj zabíjení
v ruce své.

2. A aj, est možův“ přicházelo cestou brány hořejší, kte
ráž hledí na půlnoc; a v ruce jednohokaždého nástroj zahy
nutí: muž také jeden u prostřed nich odín byl rouchem lně
ným, a kalamář písařský u bedr jeho:* i vešli, a stáli podle
oltáře měděného.

9. A aláva Hospodina israelského sstoupila jest s cheruba,
kteráž byla na něm, k prahu domu:“ a zavolal muže, kterýž
byl oblečen v roucho lněné, a kalamář písařský měl u bedr
svých.

4. I řekl k němu Hospodin: Jdi prostředkem.města u pro
střed Jerusaléma: a znamenej Than“ na čelích mužů lkají
cích, a žalosť majících nade všemi ohavnostmi, kteréž se
dějí u prostřed něho.“

5. A oněm řekl, an jsem slyšel: Jděte po městě, jdouce
za ním, a bíte: neodpouštějž oko vaše, aniž se slitujte.

6. Starce, mládence, i pannu, maličkého, i ženy bíte až do
vyhubení: ale nikoho, na němž uzříte Thau, nezabíjejte a

1. I viděl jsem, a aj na obloze, kteráž byla nad hlavou
cherubů, jako kámen safírový, jako vzezřenípodobenství trůnu *
ukázalo se nad nimi.

2. I řekl k muži, kterýž oblečen byl v roucho lněné, a
pravil: Vejdí do prostřed kol, kteráž jsou pod cheruby, a

naplň ruku svou uhlím řeřavým, kteréž jest mezi cheruby,a
vysypej je na město. I všel před očima mýma:

3. cherubové pak stáli po pravé straně domu, když vcházel
muž ten, a oblak naplnil síň vnitřní.

4. I zdvihla se jest sláva Hospodinova s hůry cherubů
k prahudomu: a naplněn jest dům oblakem, a síň naplněna
jest bleskem slávy Hospodinovy.

5. A zvuk křídel cherubů alyšán byl až do síně zevnitřní,
jako hlas mlavícího Boha všemohoucího.

6. A když byl přikázal muži, kterýž oblečen byl v roucho
lněné, řka: Vezmi oheň z prostředku kol, kteráž jsou mezi
cheruby: všed on stál jest podle kola.

7. I vztáhl cherub ruku z prostředku cherubů k ohní, kterýž
byl mezi cheruby: a vzal, a dal do rukou toho, kterýž byl

» Pod jménem Adonisa a etili staří stance a zemi: kdyš so oblečen v roucho lněné: kterýžto vzav vyšel jest.
ono od země vzdalovatí počalo, v KÁě po nejdelšíchdnech, připomínali ' 8. I ukázalo se na cherubech podobenství ruky lidské pod
el to šalostně, avlášť ženy se všemi obyčeji smutku: když pak se > křídly jejich.
z jara opět přibližovalo,když vše roskvítá, slavili to radostně so všemi 9. I viděl jsem, a aj čtyry kola podle cherubů: kolo jedno

kit ooemoru.opět (via 8) podle cheruba jednoho, a kolo druhé podlecheruba druhého:
"£ j. mnoho. tvářnost pak kol bylo jako vidění kamene chrysolitu.*
tt £ j. odvrátili se od HospodinaBoha svého a klaněli se slunci. 10. A na pohled jich čtyr podoba jedna: jako by bylo kolo

u prostřed kola.Mt.j. drží evazoček ratolestí před tváří svou, klenějíce se slunci,

tak modlářštíPeršané obyčej měli; jiní: „nesrosamitelněnosemmluvi. 11. A když chodila, na y kráčela: a neobraco
vala se chodíce, ale k místu, k němuž se jíti uchylovalo to,KAPITOLA DL

| Jinak: navětívitelé, soudoově,káratelé Boi, o niohř hned svlášť kteréž první bylo, následovala i druhá, aniž se obracovala.Y.

* Jeremiáš 89, 8. jmenuje Best důstojníkův královských při dobytí
města.

* t J. aby poznamenal ty, kterým so milosť prokásati měla (viz 6); * tj. nejprve usmrfte ty, kteří svatyní mou sprznili, obavné modlo
byl andělpokoje,mos službytam páchajíce.

* £. J. na znamení toho, žo Bůh chrám a lid opouští a žádné milosti : : * t. j. odpadnutím od Boha, spourou proti němu; jinak: převraeo
mu nepopřeje více. váním soudn.

* t j. poslednípísmenohebrejskéabecedy, které dle důkladných JM > 8 12. KAPITOLAX.
a zevrubnýchskoumání všech očencůpodobu mělo kříže (« + 2%X, r. j
který Již u pohanů (Egypfanů a Jj.) tajemným byl znamením života; (0 ! Viz 1,26, t nad cheraby byl trůn (stolec) leskem podoben draho
tuto kříž aa znamení epdsy Bobem samým určen, prv než Božskon p kamu safiru, jasnomodrý.

krví Páně k tomu Jest. : S nea hg“ Pohled barvy Juemožinié,00 slo; dle bebr. též: jako<t j. nejen nesvolilí v hříchy jiných, nýbrž za ně se sami káli. řižťál,led.
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12. A všecko tělo jich, i brdla, i ruce, i křídla, i oblouky
plná byla očí vůkol čtyr kol.*

13. A kola ta nazval obratná,“ an jsem slyšel.
14. Čtyry pak tváře mělo jedno: tvář jedna tvář cheru

bova:* a tvář drahá tvář člověčí: a na třetím tvář lvová: a
na čtvrtém tvář orličí.

15. I zdvihli jsou se cherubové: toťjest zvíře, kteréž jsem
vidél u řeky Chobar.

16. A když šli cherubové, šla spolu i kola podle nich: a
když zdvibali cherabové křídla svá, aby se pozdvihli od země,
nestála kola, ale i ona vedle byla.

17. S niml stojícími stála i kola: a s pozdvihujícími se
pozdvihovala se: nebo duch života byl v ních.

18. I vyšla sláva Hospodinova od prahu chrámového: a
stála nad cheruby.

19. A pozdvihše cherubové křídel svých, vznesli se od země 
přede mnou: a když oni vycházeli, kola také šla za nimi a
stála u vchodu brány domu Hospodinova východní: a sláva
Boha israelského byla nad nimi.

20. Toť jest zvíře, kteréž jsem viděl pod Bohem iarael
ským u řeky Chobar: a srozuměl jsem, že cherubové byli.

21. Čtyři obličejové jednomu, a čtyry křídla jednomu: a
podobenství ruky člověka pod křídly jejich.

22. A podobenství tváří jejich bylo (jako) ty tváře, kteréž
jsem viděl u řeky Chobar; a vzezření jejich, i prudkost
jednobokaždého byla před tváří svou kráčeti.

6. Přemnobých pobili jate v městě tomto, a naplnili jste
cesty jeho zbitými.

7. Pročež toto praví Pán Bůh: Zbití vaši, kteréž jste polo
žili u prostřed něho, tiť jsou maso, a ono jest kotel: ale vás
vyvedu z prostředka jeho.

8. Meče jste se báli, a meč uvedu na vás, dí Pán Bůh:
9. a vyvrhu vás z prostředku jeho, a dám vás v ruku ne

přátel, a vykonám nad vámi soudy.
10. Mečem padnete: na pomezí lsraelském souditi vás

budu, a zvíte, že já jsem Hospodin.
11. Toto nebude vám kotlem,“ a vy nebudete u prostřed

něho masem: na pomezí israelském souditi vás budu.*
12. I zvíte, že já jsem Hospodin: poněvadž jste v přikázá

ních mých nechodili, a soudů mých nečinili, ale podle soudů
národův, kteříž jsou vůkol vás, činili jste.

13. I stalo se, když jsem prorokoval, Feltiáš, syn Banajá
šův, umřel: 1 padl jsem na tvář svou volaje hlasem velikým,

a řekl jsem: Ouve, ouve, ouve, Pane Bože: číníš ty konec
ostatkům israelským.“

14. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:
15. Synu člověka, bratří tvoji, bratří tvoji, muži příbuzní

tvoji. i veškeren dům israelský, všickni, jimžto řekli obyva
telé jerusalémští: Daleko odejděte od Hospodina, nám jest
dána země u vladařství.?

16. Protož toto praví Pán Bůh: Že jsem je daleko zahnal
v národech, a že jsem je rozptýlil po zemích: bundujim v po
svěcení maličké“ v zemích, do nichž jsou přišli.

17. Protož mluv: Toto praví Pán Bůh: Shromáždim vás
z národův, a seberu vás z zemí, v nichž rozptýleni jste, a dám
vám zemi israelskou.

18. I vejdou tam a odejmou všecky úrazy, a všecky ohav
nosti její z ní.

19. A dám jim erdce jedno, a ducha nového dám u vnitř
nosti jejich: a odejmu srdce kamenné z těla jejich, a dám
jim srdce masité: *

20. aby v přikázáních mých chodili, a soudů mých ostří

hali,.a činili je: a byli mně lidem, a já abych jim byl Bo
hem.'*

21. Kterýchž srdce po úrazích a ohavnostech svých chodí,
těch cesta na hlavu jejích položím,'! praví Pán Bůh. —

22. I zdvihli cherubové křídla svá, a kola se zdvihla s nimi:
a sláva Boha israelského byla nad nimi.

23. I vystoupila sláva Hospodinova z prostřed města, a stála
na hoře, kteráž jest na východ města.''

24. A duch zdvihl mne, a přivedl do země chaldejské k za

KAPITOLA XI
Y poslední části téhož vidění se ukazuje, še Bůh pozástalý lid v Jeruzalémě

trestati bude; ty věnk, kteří jsou v sajeti babylonském, še shromáždí, a do

vlasti uvede, Ukazuje 0e, Jak opouští velebnost Boží Jerusalém, a Jak náhle

Ezechlel přiveden Jest do země Chaldejské.

1. I pozdvíhl mne duch, a uvedl mne k bráně východní
domu Hospodinova, kteráž hledí k.východu slunce: a aj,
u vchodu brány bylo pětmecítma mužův:* i viděl jsem upro
střed nich Jezoniáše, syna Azurova, a Feltiáše, syna Banajá
Sova, knížata lidu.

2. I řekl ke mně [Hospodin]: Synu člověka! toť jsou ti
muži, kteříž myslí nepravost, a drží radu nejhorší v městě
tomto,

3. řkouce: Zdaž nejsou dávno vystavení domové?* Totoť
jest kotel, my pak maso.*

4. Pročež prorokuj o nich, prorokuj, synu člověka.
5. I připadl na mne duch Hospodinův, a řekl mi: Mlav:

Toto praví Hospodin: Tak jste mluvili, dome israelský, a
myšlení srdce vašeho já znám. * £ j. město Jeruaslém, na něž vy tak spoloháte.

3 Vyplnilo se, když Sedociáš a knižata judská jati a v Reblata
k Nabochodonosoroví přivedení byli. (Jer. 52.)

S © Jj. má-li tato náhlá amrťznamenati, že národ leraelský docela vy
huben bude, a tak padne?

+ Smysl: Ti, kteří json zajati s tebou a podrobili se k rozkazu mému
králi babylonskému, json ostatkové národa Jaraelského, jimž milostiv
budu (16—%); ale Jernsalémaké, kteří vás odebnall, s nyní mne ohavnou
modloslužbon urážejí, ty zavrknu: oni padnou Jako Feltláš, (21.)

* t. j. ehrámem mališkým, jim k posvěcení a k útěše; Jaký že míní,
naznačuje 19. a 2. :

9 £ | a masa, měkké, citlivé; odejmu od ních zatvrzelosť srdeo,
kterouž mne nráželi.

té 19—90. Rozumí se o národu nového Iaraele, církvi Kristově dlo
skotkův ap. 4 52

u £ j. potrestám je, Jak tobo pro nepravosti svó zasloužili.
to tj. na hoře olivetské: tamť sláva Hospodinova posledně stála,

než k nebi se vznosle;-odéndi Kristus na nebesa vatoupil. (Zachar. 14,4.)

3 © j. hlavy, plsty, loukotě — vše plno oči; že kolám 1křídla dává,
na rychlosf ukazuje.

* £ J. točité, rychlá; habr.: „volal na ně, tak že jsem alyšel: Galgall
Rychlost! nebo: Bouře!

5 £ j. vola, volská, mad že cherubové na arše úmluvy tváří volskou
ke -vchodu obrácení byli, a tedy ta tvář zvlášťtváři cheruba so
nazývala; srov. 1, 10. — v. 20. všecky nazývá cheruby.

, KAPITOLA XL
* ©.J. těch, kteří se odvrátíli od Hospodina; kladou se příkladně

místo všech knížat nověrných.
3 £ j. dávno Již stojí a budou státi, nechť si předpovídají proroci

(Jeremldš a j.), co chtějí.
3 příslovím řečeno: „jako se maso s kotle nevytálne, aš s0 uvaří,

tak 1 my zůstaneme ve městě bez úhony, až nmřeme;“ zdá se spolu
býti výsměšek na proroctví Jeremiášovo 1, 18.
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18. Synu člověka, chléb svůj v zármutku jez, ale i vodu
svou v spěchu a v truchlivosti pí.

19. A díš klidu země: Toto praví Pán Bůh k těm, kteříž
bydlí v Jerusalémě v zemí israelské: Chléb svůj v pečlivostí
jísti budou, a vodu svou v zpušténí píti budou, aby zpustla
země z množství svého, pro nepravost všech, kteříž bydlejí v ní.

20. A města, která jsou nyní obydlena, opuštěná budou,
a země pustinou bude: a zvíte, že já jsem Hospodin.

jatým, u vidění, v duchu Božím: a odjato jest ode mne vi
dění, kteráž jsem viděl.

25. I mluvil jsem k zajatým všecka slova Hospodinova,
kteráž mi byl ukázal.

KAPITOLA XII.

Ukazuje podobenstvím odvedení lidu do zajetí, — utěk, zajetí, oslepení a od

vedeníBedeclůžekrále,— a kůrů10, Zořačemprorokůnevěří U 21. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoncí:

1. ] stala se ke mně řeč Hospodinova řkoucí: k 22. Synu člověka, jaké to máte přísloví v zemi leraelské,
2. Synu člověka, u prostřed domu popouzejícího ty bydlíš: kN říkajíce: Na dlouho prodlí se dnové, a zahyne všeliké vidění? *

kteřížto oči mají k vidění, a nevidí, a uši k alyšení, a ne- a s 23. Protož rci jim: Toto praví Pán Bůh: Učiním, aby pře
slyší; nebot dům popouzející jest.' y stalo přísloví toto, aniž bude vůbec více řečeno v Israeli: a

8. Ty tedy, synu člověka, učiň si nádobí přestěhování“ a mluv k nim, že 8e přiblížili dnové, a řeč.všelikého vidění.
stěhovati se budeš ve dne před nimi: přestěhuješ se pak hh 24. Neboť nebude více žádného vidění marného, ani pro
z místa svého na místo jiné před očima jejích, zdali by snad j S | Fokování pochybného u prostřed synův lsraelských.“
popatčili: nebo dům popouzející jest. 25. Nebo já Hospodin mluviti badu: a kterékoli slovo pro

4. A vyneseš ven nádobí své jako nádobí stěhujícího se mluvím, stanese, a neprodlít se více:ale za dnů vašich,
ve dne před očima jejich: ty pak vyjdeš u večer* před nimi, DN dome popouzející, mluviti budu slovo a učiním je, dí Pán Bůh.

jako vychází ten, kterýž se stěhuje. > 26. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:
5. Před očíma jejích prokopej si stěna: a vyjdeš skrze ni. 21. Synu člověka, aj dům israelský říkojících: Vidění, kte
6. Před očima jejich na ramenou nesen budej: v mrákoté réž vidí tento, na mnohé dny: a na dlouhé časy tento pro

vynesenbudeš: tvář svou přikryješ,a neuzříšzemě:“ nebo rokaje. ,
za zázrak dal jsem tě domu israelskému.* 28. Protož rci jim: Toto dí Pán Bůh: Neprodlíť se více

7. I učinil jsem, jakož mi rozkázal Hospodin: nádobí své všeliká řeč má: alovo, kteréž mlaviti budu, naplní se, praví
vynesl jsem jako nádobí stěhujícího se ve dne: a u večer Pán Bůh.
prokopal jsem si stěnu rukou: a v mrákotě jsem vyšel, na
ramenou nesen jsa před obličejem jejich.

8. I stala se řeč Hospodinova ke mně ráno řkoucí:
9. Synu člověka, zdaliž neřekli k tobě dům israelský, dům

popouzející: Co ty děláš?
10. Rciž k nim: Toto praví Pán Bůh: Břímě toto na vůdce,

kterýž jest v Jerusalémě, a na všecken dům igraelský, kterýž
jest u prostřed nich.“

11. Rci: Já zázrak váš: Jakož jsem učinil, tak bnde jim:
do přestěhování a do-zajetí půjdou.

12. A vůdce, kterýž jest u prostřed nich, na ramenou ne
sen bude, v mrákotě vyjde: stěnu prokopají, aby jej vyvedli:
tvář jeho bude přikryta, aby neviděl okem země.

13. I roztábnu síť svou na něj, a polapen bude do nevodu
mého: a přivedu jej do Babylona, do země chaldejské: a ne
uzří jí, a tam umře: :

14. A všecky, kteříž vůkol něho jeou, etráž jeho, I zástupy
jeho, rozptýlím u všeliký vítr: a meč vytasím za nimi.

lě. I zvědí, že já jsem Hospodin, když je rozptýlím mezí
národy, a rozseji je po zemích.

16. A pozůstavím z ních mažův málo, po meči, a bladu,
i moru: aby vypravovali všecky nešlechetnosti jich mezi ná
rody, k nimž vejdou: i zvědí, že já jsem Hospodin.

17. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:

KAPITOLA XIII.

Bůh přísně kárá Ižiproroky a Iiiprorokyně, a hrozí jim tresty svými.

1. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:

2. Synu člověka, prorokuj proti prorokům israelským, kte
říž prorokují: a rci prorokujícím z srdce svého: Slyšte slovo
Hospodinovo:
. 8. Toto praví Pán Bůh: Béda prorokům nemoudrým, kteříž
následují ducha svého, a nic nevidí.

4. Jako lišky na pouštích byli proroci tvoji, Israeli.
5. Nepostavili jste se naproti“ aniž jste se postavili na

odpor pro dům israelský,“ abyste stáli v boji v den Hospo
dinův.

6. Vidí marné věcí, a prorokují lež, říkajíce: Praví Hospo
din! ježto jich neposlal Hospodin: a setrvali v utvrzování řeči.

7. Zdali jste neviděli vidění daremného, a hádání lživého
nemluvili? a říkáte: Praví Hospodin: ježto já nemluvil jsem.

8. Pročež toto praví Pán Bůh: Že jste mluvili věci marné,
a viděli jste lež: protož hle, já na vás, dí Pán Bůh:

9. i bude ruka má na proroky, kteříž vidí věci marné, a
hádají lež: v radé lidu mého nebudou, a v písmě domuisrael
ského nebudou napsání, aniž do země israelské vejdou: 1 zvíte,
že já jsemPán Bůh:

10. proto že zklamali lid můj, říkajíce: Pokoj, a není po
koje: a on stavěl sténu, onl pak ji omítali hlínou bez plev.

“S

|] 4

elh|

>/

v
E

u

aně.

k

Á
=M

KAPITOLA XIL

* £. J. ně vídí a slyší, co jim nastává, přece nedbaji, jako by novidělí,
a neslyšeli.

2 © J. příprav nářadí a potřeby na cestu na znamení, že lid do cizí
země převeden bude.

3 t. j. k předpodobení toho, že Sedoeliš ae svým dvorem v noci
utikati bude. (Jerem. 39,52.) —

* t j. chaldejské, k předpodobnění toho, že Sedeciáš oslepen budo,
aniž uzří země, do niž odveden bode.

5 t j. za znamení budouci věcí předzvěstojící.
S ©j. ten truchlivý osud potká krále ! rodinu jeho | veškeren lid

země jadské.

= ní M M
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3 tj dávnoJiž předpovídá ten a ten prorok zkázu města a odvedení
idu, a nestává so: tak se tedy sotva kdy stane. Taf řeč všech všudy
nověrcův! 83, 81. (Jer. 17, 15. 2. Petr. 8, 4.)

3 t j. to můžete řící o Ižiprorocich; ale £ těm koneo učiním.

KAPITOLA XIIL

* © Jj. zehytrali k svému prospěchu, ale Í plaší při všelikém nebez
pečenství, jen o sebe dbajíce.

* Hebr.: „na průlomu zdi“ k bránění.
3 t.j. k obraně; nehledělijste nikdy k prospěchu lldu, ani k dobrému

Jej vedouce, aniž od zlébo cbránice.
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11. Rciž k těm, kteříž omítají (hlínou) nesmíšenou, že padne
[zeď]: nebo nastane příval rozvodnilý. a sešlu kamení pře
veliké * s hůry padající, a vitr bouřlivý, kterýž rozmetá ji.

12. Když pak. ble padla stěna: zdaliž se neřekne vám:
Kdež jest omítka, kterouž jste omítali?

13. Protož toto praví Pán Bůh: I učiním v rozhněvání
svém, aby se strhl vítr bouřlivý, a příval rozvodnilý bude
v prchlivosti mé: a kamení veliké v hněvu k zkažení.

14. I zkazím stěnu. kterouž jste omítali ([hlinou] nesmí
Šenou, a arovnám ji 8 zemí, a odkryt bude základ její: a
padne a zmařen bude u prostřed ní: a zvíte, že já jsem Hu
spodin.

16. A doplním hněv svůj na stěně, a na těch, kteříž jí
omítají (hlínou) nesamíšenou,a dím vám: Není stěny a není
těch, kteříž ji omítají,

16. prorokův israelských, kteříž prorokují Jerusalému, u
vidí jemu vidění pokoje: a není pokoje, praví Dán Bůh.

17. A ty, synu člověka, obrať tvář svou proti dcerám lidu
svého, které prorokují z srdce svého, a prorokuj proti nim *

18. a rci: Toto praví Pán Bůb: Béda těm. kteréž šíjí pol
štáříky pod všeliký loket ruky: a dělají podhlavnice prod
hlavu všelikého věku k polapení duší: a když polapily duše
lidu mého, obžívovaly dnše jejích.“

19. A zlehčovaly mne u lidu mého pro brstka ječmene,
a skývu chleba, aby zabíjely duše, kteréž neumírají, a obži
vovaly duše, kteréž živé nejsou," lhouce lidu mému, věřícímu
lžem.

20. Protož toto praví Pán Bůh: Aj, já na polštáříkyvaše,
jimiž vy lapáte duše létající: a strbám je s ramenou vašich,
a propustím duše, kteréž vy lapáte, duše k létání.

21. A roztrhám podhlavníce vaše, a vysvobodím lid svůj
z ruky vaší, aniž budou více v rukou vaších, abyste je lapaly:
i zvíte, že já jsem Hospodin.

22. Protože jste rmoutilí srdce spravedlivého lživě, kte
réhož jsem já nezarmoutil: a posilníli jste rukou bezbožného,
aby se nenavrátil od cesty své zló a živ byl:

23. proto marných věcí nebudete viděti, a hádání nebucete
bádati více, a vytrhnu lid svůj z ruky vaší, i zvíte, že já
jsem Hospodin.

svých, a pohoršení nepravosti své postavili proti tváři své:
zdaliž otázán jsa odpovím jim?*

4. Protož mluv jim, a díš k nim: Toto praví Pán Běh:
Všeliký člověk z domu israelského, kterýž by položil nečistoty
své v srdci svém, a pohoršení nepravosti své postavil by proti
tváři své, a přišel by k prorokovi, otazuje se skrze něho mne:
já Hospodin odpovím jemu dle množství nečistot jeho:*

5. aby polapen byl dům israelský v srdci svém,“ jímž od
stoupili ode mne ve všech modlách svých.

©. Protož rcí domu israelskému: Toto praví Pán Bůh:
Obraťte se a odstupte od modl svých, í ode všech poskvrn
svých odvrafte tváři své.

7. Nebo všeliký člověk z domu israelakého i z obrácenců,
kdožkolí byl by příchozím v Israeli, odcizil-li by se ode mne,
a položil by modly své v erdci svém, a pohoršení nepravostí
své postavil by proti tváři své a přišel by k prorokovi, aby
se tázal mne skrze něho: já Hospodin odpovím jemu skrze
aebe samého.

8. A obrátím tvář svou na člověka toho, a učiním jej za
příklad a za přísloví, a vyhladím jej z prostřed lidu svého:
i zvíte, že já jsem Hospodin.

9. A prorok když by pobloudil « mlavil by slovo, já Ho
spodin oklamám proroka toho:“ a vztáhnu ruku svou na něj:
a vyhladím jej z prostřed lidu svého israelského.

10. 1 ponesou neprarosť svou: podle nepravosti otazujícího
se, takť bude nepravosť proroka,

11. aby nebloudil více dům jaraelský ode mne, aníž se
poskvrňoval u všech přestoupeních svých; ale (aby) byli mně
lidem, a já byl jím Bohem, praví Pán zástupův.

12. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:
13. Synu člověka, když by země zhřešila proti mně, aby

přestoupila přestupujíc (zákony mé), vztábnu ruku svou na
ni, a zetru prut“ chleba jejího: a dopustím na ni hlad, a
zabiji v ní člověka i hovado;

14. a byli-li by tři muži tito u prostřed ní, Noe, Daniel
a Job: oni spravedlností svou vysvobodí duše své, praví Pán
zástupův.

15. Pakli i zvěř nejhorší uvedu na zemi, abych pohbubil
ji, a byla by bezeestna, protože by nebylo žádného, kterýž
by šel přes ni pro zvěř;

16. byť tři muži tito byli v ní, živ jsem já, praví Pán Bůh,
že ani synův, ani dcer (svých) nevysvobodí: ale oni sami vy
srobozeni budou, země pak zpuštěna bude.

17. A nebo uvedl-li bych meč na zemi tu, a řekl bych
meči: Projdi skrz zemi: a pobil bych v ní člověka i hovado;

18. a tři muži tito byli by u prostřed ní: živ jsem já,
praví Dán Bůh, nevysvobodí synův, ani dcer (svých), ale oni
sami vysvobození budou.
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KAPITOLA XIV.

Předpovidá zshanbení a pomsta modloslušebníkům ; — a alíboje, že některých

3 proti zaslonžení zaoborá a svláštuích přhěln.

1. I přišli ke mně muži z starších israelských a seděli
přede mnou.

2. I stala so řeč Hospodinova ke mně řkoucí:
3. Synu člověka, muži tito položili nečistoty své v srdcích

: KAPITOLA XIV.

" £ J. etí nečisté a pohoršllvé moďly ové vnitř i vně, erdcem | sknt
kem; modly (všeliké nepravostí) lakměř za cil sí postavili.

3 Bůh zjevil prorokovi tajné bříchy mužův těchto, aby se nedivil,
když jim buď ani neodpoví,anebo přísnějich potrestá, jsk toho zasluhují.
(V. 4.

3 +.j. jak toho pro své přemnohé a ohavná hříchy zaslouží.
* c. j. aby poznal, Jak 1 mne urazil ohavnou modloslužbou, | Jak

velmi edm si uškodli, pohříživ se v takové nepravosti Naráží na to,
co řekl v. 8. (Srov. Přísl. 8, 22.)

5 t Jj. když Ižiprorok [neboť pravý neklamo!j jakýmkoliv zlým dů
vodem předpovídá lidem blaho, já učinim, že předpovědění jeho lživým
se okůže, stihaje stejným trestem jej samého | ty, kreři jemu věří.
(Viz 10.)

* t.j. podporu života, ana v chlebě co v hlavním pokrmn záleží.
Odejmu ji úrodnost.

* Roznměj krupobití. Tím podobenstvím míní prorok zhoubné vojsko
chaldojská. (1, 4.)

* t.j. bylyť i některé ženy pravým dachem prorockým od Boba
obsdatené: Debora (Soud. 4, 4), Holda (4. Král. 29, 14.1; vedle těch ni
pak I mnohé lživě ducha prorockého osvojovaly, Jako rodle pravých
proroků Išiprorokové činili, Někteří pak na zženštilé proroky rozumějí.

* £ Jj. alibovaly jemu, že živ bude, že ho žádně neštěstí nepotká,
a tak překážely polepšení jeho.

7 ©.j. dobré, jichž duše duchovně žijí, k zlému sváděly, a tak je
o život duchovní připravily; zlých pak, kteří duchovně mrtví jsou,
z hříchu jich nekáraly, ba ujišťovaly, že ve všem dobře jednají, života
1 dobrých dnův jim olíbujice. Tytéž povinnosti jim ukládá, které pro
rokům.

„= LY 1I.-45
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19. A pakli bych i mor poslal na zemi tu, a vylil hněv
svůj na ni v krvi, abych odjal z ní člověka, i hovado;

2. a Noe, a Daniel, £Job byli by u prostřed ní: živ jsem
já. praví Pán Bůh, že ani syna ani dcery nevysvobodí: ale
oni spravedlností svou vysvobodí duše své.

21. Nebo toto praví pán Bůh: Že byť bych poslal i čtyry
soudy své nejhorší, meč, a hlad, a zvěř zlou, i mor na Je
ruaalém, abych zabil v něm člověka i hovado:

22. a však zůstavení budou v něm někteří zachováni, kteří
vyvedou syny a dcery své: hle oni vejdou k vám a uzříte
cestu jejich, i nálezky jejich, a potěšíte se nad zlým, kteréž
jsem uvedl na Jerusalém, nade vším, což jsem uvedl na něj.*

23. A potěší vás, když uzříte cestu jejích, a nálezky jejich :
a poznáte, že ne nadarmo učinil jsem všecko to, což jsem
učinil v něm, praví Pán Bůh.

KAPITOLA XV.

Ukasaje podobenstvím, Ze lid bez skutkův dobrých bude zahuben, Jako róví,

nevydá-li ovoce, 00 ničemně spáleno bývá.

1. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:

2. Synu člověka, co se stane z dřeva révového přede vším
dřívím hájovým, kteréž jest mezi dřívím lesním? '

3. Zdaliž vzato bude z něbo dřevo. aby uděláno bylo dílo,
anebo udělají z něho kolík, aby se zavěsila na něm jakákoli
nádoba?

4. Aj, ohni dáno jest v pokrm: obojí stranu“ jeho strávil
oheň a prostředek jeho obrácen jest v pýř; zdaž bude uži
tečné k dílu?

5. I když bylo celé, nebylo způsobné k dílu: čímž více, když
je obeň zžíře a spálí; nic nebude z něho uděláno.

6. Protož toto praví Pán Bůh: Jakož jest dřevo révové
mezi dřívím lesním, kteréž jsem dal ohni k sežrání, tak dám
obyvatele jerusalémské :

7. a obrátím tvář svou proti nim: z ohně vyjdou, a oheň
stráví je:" a zvíte, že já jsem Hospodin, když obrátím tvář
svou proti ním,

8. a učiním zem jejich bezcestnou a pustou: protože pře
stupníci byli, praví Pán Bůh.*

1 18—28. Smysl: Byť i některá země pro hříchy obyvatelů svých
toho zasloužila, abych ji pobubíl všem! ranami na věky bez milosrdenatvi,
nenčiním to Jerusalému a zemi judské; nýbrž zachovám některých na
Sivu, a ti přijdou k vám do Babylonu; vy uzříte 1 nepravosti Jejich
1 tresty, Ješ pro ně vytrpěli, a uznáte a potěšením, že jsem novyhubil
Jich docela, Jak bych byl mohl, a onl toho byli zasluhovali. „Když se
hněváš, na milosrdenství pamatuješ.“ :

KAPITOLA XV.

' Dolož: nenese-lí ovoce, nehodí so loč na oheň k opálení. Jinak:
Co Jest růví u přirovnání k ostatníma dříví? jakou cenu má před nim?
Nejen žádnou, ale jeat 1 špatnější.

> tj. obojí konec, nebo s pevnějšího dříví zůstává kousek některý
opálený sice, ale tak, že z něho aspoň kolík lze udělati.

> £ J. ujdou-li jednomu neštěstí, uvrhu je v druhé, až je zhobím
docela; Jako když se s drobnébo dřívi v prostředku přepáleného po
sůstalé konce opět na oheň ahrnou.

* Jako tuto Židé, tak se připodobňují v Zákoně novém vlnnéma róví
3 křesťané. Zajlstů i tito jako oni Židé časnému zahubení | věčnému
ohn!ípropadnou, pakli odtržení od Krlata, živého vinného kmene, náležité
ovoce křesfanské víry nepřinášejí. (Jan. 15, 6.)
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KAPITOLA XVI.

Představuje Bůh národ židovský v podobenství Eenycizološné, a předstírá jemu
dobrodiní prokázaná, u — nevděčnost,Jito 6e omenza to odměnil; — ukazuje,
00 na lo zasloužil, když nepravosti | Bodotmské | Surmařské předěl!; — ale přece

Jemu slibuje smilování.

1. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:
2. Synu člověka, známé učiň Jerusalému ohavnosti jeho:
3. a díš: Toto praví Pán Bůh Jerusalému: Kořen tvůj, a

rod tvůj z země chananejské: otec tvůj Amorrbejský a máti
tvá Cethejská.'!

4. A když jsi se narodila v den narození tvého. nebyl při
říznut pupek tvůj, a vodou nebyla jsi umyta k spasení“ ani
solí posolena,“ ani plénkami obvinota.

o. Neslitovalo se nad tebou žádné oko, aby bylo učinilo
tobé jedno z těch věcí. emilovavši se nad tebou: ale byla jsi
povržena na tvář země v zavržení duše tvé, v den, v kterémž
jsi se narodila.*

6. A jda mimo tebe, viděl jsem, an tebe pošlapávají v krvi
tvé, i řekl jsem ti, když jsi byla v krvi své: Živa buď! řekl
jsem, pravím tobě: V krvi své živa bud!*

7. Rozmnoženou učinil jsem tebe jako bylinu polní: a roz
množena jsi a velikou jsi učiněna, a dospěla jsi, a přišla
k ozdobě ženské: prsy tvé naduly se, a vlasy tvé vzrostly:
ale byla jsi naha a zahanbení plna.“

8. I šel jsem mimo tebe a víděl jsem tě: a aj čas tvůj,
čus milujících:* i prostřel jsem oděv svůj na tebe, a přikryl
jsem hanbu tvonu.“ A přisáhl jsem tobě a všel jsem s tebou
v smlouvu, praví Pán Bůb, a učiněna jsi mou.

9. I umyl jsem tě vodou, a očistil jsem krev tvou s tebe:
a pomazal jsem tě olejem.

10. A oděl jsem tě oděvem rozličných barev, a obul jsem
tě v obuv barvy fialové: a opásal jsem tě kmentem, a při
oděl jsem tě tkaninami jemnými.

11. A ozdobil jsem tě ozdobou, a dal jsem náramky na
ruce tvé, i točenici okolo hrdla tvého.

12. A dal jsem kroužek nad ústa tvá, a náušnice na uši
tvé, a korunu krásy na hlavu tvou. (Přísl. 11, 22.)

13. I ozdobena jsi zlatem, a stříbrem, a oděna kmentem,
i měňavým a mnohonásobně barveným rouchem: běl a med,
a olej jídala jsi, a krásna jsi učiněna příliš velmi: a dospěla
jsi v království.

14. A rozneslo se jméno tvé mezi národy pro sličnosť tvou;
nebo jsi dokonalá byla v okrase mé, kterouž jsem byl vložil
pa tebe, praví Pán Bůh.

15. I majíc důvěru v kráse své, smilnila jsi ve jménu svém:*

KAPITOLA XVI.

tt J. od národův pohanských poohásíš; Jarasalém od Chananejských
založen a vystaven, od Jebusejských až do času Davidových držán byl.

2 £. J. k očistění.
2 Tak obyčej býval činiti u nově narozených dítek.
* t.j. bylo jei město opuštěné, vší pomoci i všebo opatrování zbavené

1 opovržené.
5 ©J. Jakkoliv okrvavena, a poskvrněna, a zanodbána jsí, z mé milosti

živa buď!
* Gunysl: „Rozmnožil jsem tebe, národe žídovaký! a přivedl k sílé

mužné ; ale v mnohém ještě jel byl nuzen a potupeu mezí národy.“
* t j. čas milování, vdavek.
* t. j. vztáhl jsem křídlo oděvn svého svrchního na tebe, t. zasnoubil

Jsem tě sobě. (Rath 8, 9.) Toť se stalo ze času Davidových. kdyš
Jerusalém hlavním městem, a místem služeb Božích, a pravého nábožen
ství učiněn Jest.

9 t. J. za příčinon slávy svě seznámivší se z cizozemskými nestond
nými mravy, všeliké jel sobě oblíbila a přijala; nebo: proti jménu,
slávě, pověstí své.N92



a vyložila jsi amilství své každému mimojdoucíma, abys jeho
byla.'*

16. A vzavši z oděvů svých, nadělala jsi sobě výsostí onde
1 onde sšítých;'' a amílnila jsi v ních, jakž se jest nestalo,
aniž se stane.

17. A vzala jsi přípravy ozdoby své *' z zlsta mého a stříbra
mého, kteréž jsem dal tobě: a nadělala jsi sobě obrazů muž
ských '* a smilnila jsl s nimi.

18. A vzala jsi roucha svá rozličných barev, a přiodila jsi
je: a olej můj i vonné věcí mé kladla jsí před nimi.

19. A chléb můj, kterýž jsem dal tobě, běl, a olej. | med,
jimiž jsem tě krmil, kladla jei před obličejem jejich k vůni
Ibeznosti; i stalo se, praví Pán Bůh.

2. A vzala jsí syny své, a dcery své, kteréž jsi mně zplo
dila, a obětovala jsi je jim k sežrání: zdaliž malé jest to
smilství tvé? '!

21. Obětovala jsi syny mé, a dávala jsí je, posvěcujíc jim.'*
22. A po všech ohavnostech svých a smilstvích, nerozpo

menula jsi se na dny mladosti své, když jsi byla nahá a za
banbení plná, pošlapána jsouc v krví své.

23. I přihodilo 8e po vší zlosti tvé (běda, běda tobě, praví Pán
Bůh].

24. a vystavěla jsi sobě dům nevěatčí, a udělala jsi sobě
hampejs na všech ulicích.

20. U každého počátku cesty vystavěla jsi znamení smilství
svého: a zohavila jsi krásu svou: a roztahovala jsi nohy své
každému mimojdoucímu, a rozmnožila jsi smilství svá.

26. A emilnila jsi s syny egyptskými, sousedy svými veli
kých těl: '“ a rozmnožila jsi emilství své k popouzení mne.

27. Aj, já vztáhnu ruku svou na tebe" a odejmu ospra
vedlnění tvé:"% a dám tě v duše“? nenávidících tebe dcer

palestýnských, kteréž se stydí za cestu tvou nešlechetnou."“
28. I smilnila jsí s syny assyrsakými, protože jsi ještě ne

byla naplněna: a když jsí se nasmilnila, aniž jsi tak se na
eytila.

29. I rozmnožila jsi smiletví své v zemi chananejské 8 Chal
dejskými: a aniž jsi tak se nas

30. V čem očístím srdce tvé, praví Pán Běh; poněvadž
činíš všecky ty skutky ženy nevěstky a nestydaté?

31. Nebo jsi vystavěla dům nevěstčí svůj při počátku vše

liké cesty, a výsost svou vzdělala jsi v každé olici; aniž jsi
učiněna jako nevěstka, s zdráháním rozmnožujíc mzdu: *'

82. ale jako žena cizoložná, kteráž mímo mužesvého
uvádí cizí.

19Modloslužebnosť jmenuje se v Plsmě sv. příhodně smilstvím anebo
elzoložstvím, jelikož jest zpromověření se Bobu, pravému ženichu a
choti duší lidských; obavnosť té pronevěry ohavným hříchem se líčí,

"! Rozuměj stany na výsoatoch oděvem, drahocenným šatem pokryté
k provozování modliřství.

"»tj klenoty. které Jsem ti dal, jako: náramky. preteny, náněníce.
* pohlaví mužského, £.modl; di „mužských“, podobenství své o Jeru

salému v osobě ženské veda.
" © J. sdaliž pak ta není veliká pronevěra tvá? Naráží na způsob

obštování dítek Molochovi.

" £ J. posýlajíc je, aby prošly mezi dvojím ohněm. (Viz 4. Král.
16, 8. a 17, 17.)

'* © Jj.přijala jsl egyptakou, brubon a nad jiné ohavnon modloslažeb
nost.

" £ j. k potrestání tvému.
'* Hebr.: právo tvé, kteréž ti jakožto choti mé přináleží.
" $ J. v Zádosf, v vůli, v porobn Města palestýnská dcerami zove.
**Jakoby řekl: Takových jste se ohavnosti dopouštěli, kteréž | těm

pohanům v ohavností byly.
1) t J. spěčujíc se smílniti ne ze studu. nýbrš jen tak na oko, aby

větší mrdn vynutila. Dle bobr.: Ne jako Jiné nevěstky ze mzdy, ale
s pouhé chlipnosti emilnila jel.
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33. Všechněm nevěstkám dávány bývají mzdy, ale ty jei
dávala mzdy všechném milovníkům svým, a dary dávala jsi
jim, aby vcházeli k tobě odevšad k smilnění 8 tebou.**

34. I učiněno jest u tebe při smilstvích tvých proti oby
čeji ženy, a po tobě nebude emilnění [takového)j: nebo v tom,
že jsi dávala mzdu, a mzdy jsí nebrala, učiněno jest u tebe
naopak.

35. Protož, nevěstko! slyš slovo Hospodinovo.
36. Toto praví Pán Bůh: Protože vylita jest měď tvá,**

o odkryta jest hanba tvá při smilstvích tvých milovníkům
tvým, a modlám ohavností tvých v krví srnů tvých, kteréž
jsi dávala jim:

37. aj já shromáždím všecky milovníky tvé, jimž jsi se
přimísila: a všecky, kteréž jsí milovala, se všechněmi, jichž
jsi nenáviděla: a shromáždím je na tebe odevšad, a obnažím
hanbu tvou před nimi, a uzří všecku mrzkosť tvou.

38. A budu tě souditi soudycízoložnic, a vylévajících krev:
a dám tě v krev prchlivosti a horlivosti.*“

30. A dám tě v ruce jejicb a rozboří nevěstčí dům tvůj,
n zboří bampejs tvůj; a obnaží tě z roucha tvého, a poberou
přípravy ozdoby tvé, a zanechají tě nahou, a hanby plnou;

40. a přivedou proti tobě množství a budou tě kamenovati
kamením, a zabijí tě meči svými. (5. Mojž. 22, 21.)

41. A spálí domy tvé ohněm. a učiní v tobě soudy před
očima žen mnohých :“* i přestaneš smilniti a mzdy více ne
budeš dávati.

42. I odpočine rozhněvání mé proti tobě: a odjatobude hor
lení mé od tebe, a upokojím 6e, aniž se budu více hněvati."“

43. Protože jsí se nerozpomenula na dny mladosti své, a
Dopouzela jsi mne všemi těmi věcmi: protož i já cesty tvé
dal jsem na hlavu tvou, praví Pán Bůh, a neučinil jsem podle
hříchů tvých zpáchaných ve všech obavnostech tvých.“"

44. Aj každý, kdož mluví obecně přísloví, na tebe je obrátí
řka: Jako matka, tak i dcera její.**

45 Dcera matky své jsi ty, kteráž zavrhla muže svého **
A 8yDySvé: a Sestra sester svých jsi ty, kteréž zavrhly muže
své a syny své: matka vaše jest Cethejská a otec váš Amor
rhejský.

46. A sestra tvá větší, jest Samaří,*“ona 1 dcery její, kte
réž bydlejí na levici tvé: sestra pak tvá menší tebe, kteráž
bydlí na pravici tvé, jest Sodoma, a dcery její.

» Židé hleděli velikými útrataml nakloniti císí národy, vyhazujíce
poklady své na obětní dary pro ně a modly jejich. (4. Král. 16, 8. —
ls. 90, 6.)

% £.j. hanebně vydány jsou penize tvé k smílstva tvému — k modlo
službě. (Vlz. v. 83 pozn.)

* © |. budu tě trestati krvavě, na životě, jako ženy elzoložné, a ty,
kteréž krev vylárají a proti přirozenému citu mateřskému vraždí dítky
svě, trestány bývají od mnžů prohlivých a žárlivých.

t t. j. zkazim Jerusalém před očima národů mnohých. Naráží na
způsob, že cizoložníce u přítomnosti mnohých žen veřejně ukamenovány
bývaly k strašlivé výstraze.

% £ j. nechám tě, přestana horliti a se hněvatí, jelikož ani tobo ne
Jsi bodná. Dle ev. Jeronyma benl většího trestu pro hříšníka, jako když
jej Bůh zanechá nezřízeným žádostem ardce jeho.

* £ J. nenaložím s tebou přísně dle zaslonžení tvého. Anebo jinak :
tak stebou naložím, že jistě žádnon nešlechotnosti více počet ohav
nosti avých nerozmnožíš, t. |. smrtí tě potrestám.

%8£, j. matka její byla pohanka, modlářka, takováf jest I doera. (Výše
v. 3. níže v. 45.)

% tj. Boha pravého, Hospodina, jehož známosť a poctu pravou lid
chananejský po Noemovi předku svém byl zdědil, ale nepodržol.

» £.j. jmennje Samařísestrou Jerusaléma, poněvadž ona byla hlavním
městem královatví lsraelského, tato Jadakého: větší pak, protože ono
sestávalo z desíti, toto z dvou kmenů.
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Podobenstvím dvou orlův a vinice kárá nevěrnost Bedeciášovu k králi babylon

shému, — předpovídá se mu Jeho zajetí, s zabynatí v Babylonř; — sjibuje však

nové štípení a ronplození kmenu s vlnlce luraelské.

47. Ale ani po cestách jejich jsi nechodila, aní o maličko
méně dle nešlechetností jejich činila jsi:*" téměř nešlechet
nější věci jsi páchala, nežli ony, ve všech cestách svých.

48. Živť jsem já, praví Pán Bůh, že nečinila Sodoma,
sestra tvá, ona I dcery její, jakož jsi čínila ty a dcery tvě.

49. Aj tatoť byla nepravosť Sodomy, sestry tvé: pýcha,
sytost chleba, a hojnosť,a zahálka její, a dcer jejích: a ruky
nuznému a chudému nepodávaly.**

60. I pozdvihly se, a činily ohavnosti přede mnou: a odňal
jsem je, jakož jsi viděla.

51. A Samaří polovice hříchů tvých nenahřešila: ale ty
jsi přemohla je nešlechetnostmi avýmí, a ospravedlnila jsí
sestry své všemí ohavnostmi svými, kteréž jel páchala **

52. Pročež i ty nes pohanění svá, kteráž jsí přemohla ge
etry avé hříchy svými, nešlechetněji číníc než ony: nebo
ospravedlnény jsou od tebe: pročež i ty zahavbena buď, a nes
pohanění své, kteráž jsi ospravedlnila sestry své.

63. I navrátím a přivedu je, zajaté sodomské 8 dcerami
jejich, i zajaté samařaké i dcery jejich, a navrátím zajaté
tvé u prostřed nich,**

54. abys nesla hanbu svou, a zalhanbena byla ve všech vě
cech, kteréž jsi činila, těšíc je.*“

55. A sestra tvá Sodoma, i dcery její navrátí se k staro
bylosti své: a Samaří a dcery její navrátí se k starobylosti

své: a ty i dcerytvé navrátite se. k starobylosti své.*" pustila ratolesti, a nesla ovoce, aby byla vinící velikou.*
56. Nebyla pak slyšána Sodoma sestra tvá v ústech tvých u. 9. Rel: Toto praví Pán Bůh: Zdaliž se jí to podaří? zdaliž

v den pýchy tvé, © Ř, 18k:0 kořenů jejích nevytrhá, a ovoce jejího neočesá, a neusuší
57. prve než se zjevila zlost tvá, jakož tohoto času ku po- “ všech ratolestí plodu jejího, a uschne: i ne v ramenuvelikém,

tupě dcer ayrských, a všech vůkol tebe dcer palestinských. ani 8 lidem mnohým (učiní), aby ji vytrhl z kořene.
které obkličují tebe vůkol. 10. Aj štípena jest: zdaliž se podaří? Zdaliž nenschne, když

58. Nešlechetnosťsvou a hanbu svou ty neseš, praví Pán Bůh. se jí dotkne vítr žhoucí, a na záhonech plodu svého ne
59. Nebo toto praví Pán Bůh: I učiním tobě, jako jsi ty usvadne?

pohrdla přísahou,- abys zrušila smlouvu, 11. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:
60. a rozpomenu se na smlouvu svou 8 tebou ve dnech mla- 12. Rei domu popouzejícímu: Nevíte-li, co toto znamená?

dosti tvé: a vzbudím tobě smlouva věčnon."* Rei: Hle přichází král babylonský do Jerusaléma: a vezme
6:. I rozpomenešse na cesty své, a zahanbenabudeš: když krále jeho, 1 knížata jeho, a přivede je ksamému sobě do

zase přijmeš sestry své větší s menšímisvými: a dám je tobé Babylona.zadcery,alenepodlesmlouvytvé.“*© (2.Eedr.18,1.) 13.Avezme[jednoho]zsemenekrálovství.*aučinísním
Ho A vzbudím smlouvu svou 8 tebou; a zvíš, že jÁ jsem smlouva: a příjme od něho přísahu: ale i silných země pooxpodin,

G3. abys se rozpomenula, a zahanbila, a nemohla více úst
otevříti pro hanbu svou, když ukojen budu tobě ve všem,
co jst činila: praví Pán Bůh.

1. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:

2. Synu člověka, předlož pohádku, a vyprav podobenstvídomu israelskému,

8. a díš: Toto praví Pán Bůh: Orel hrozný velikých kří

del, a dlouhých údů, plný peří, rozličnosti, přiletěl jest uaLiban, a vzal stržeň cedrový.
4. Svrchek ratolestí jeho ulomil a přenesl jej do země

Chanaan,' v městě kupeckém položil jej.
5. A vzal z semene země, a vsadil je v zemi místo semene,

aby utvrdilo kořen při vodách muobých: na svrchku polo
žil je.*

6. A když bylo vzešlo, vzrostlo v šírší vinice nízké postavy,
jejížto ratolesti patřily k němu: a kořenové její pod ním
byli. Učiněna jest tedy vinicí, a vydala ratolesti, a vypustila
rozvody.

7. I byl druhý orel hrozný, velikých křídel, a mnohého
peří: a aj vinice ta jako pouštějící kořeny své k němu, rato
lesti své vztáhla k němu. aby ji svlažoval z záhonkův úrody své.

8. V zemi dobré pří vodách mnobých štípena jest, aby vy

14. aby bylo království ponížené, a nepozdvihovalo se, ale
ostříhalo smlouvy jeho a zachovalo ji.

15. Kterýž odstoupiv od něho poslal posly do Egypta, aby
mu dal koně a lid mnohý. Zdaž se mu to podaří, anebo vy
svobození dojde ten, jenž to učinil? a kdo smlouva zrušil,
zdali uteče?

16. Živt jsem já, praví Pán Bůh: že v místě králově, kterýž
ustanovil ho králem, jehož přísahu zrušil, a smlouvu protrhl,
kterouž s ním měl, u prostřed Babylona umře.

17. A ne s vojskem velikým, ani = lidem mnohým učiní

3 t j. ač menší jeonc (vis 46), nepdcbala jsi menší ohavnosti, nýbrž
větší.

35 Sodomou a městečky jejími rozuměj zemí moabskoo, v niž Sodoma
druhdy ležela.

% £ Jj. dokázala jsí, že opravedlivější, ctnostnější jsou i Samaří 1So
doma neš ty.

5* Po přísných pohrůžkách olíbuje smilování, aby sebe větší hříšník
nezon

*e J s tebou spolu i Sodomské | Samařské ze zajetí spět porolám
a přiveda. Sodomakými se rozumějí vůbec Edomité; Sumafskými ostatky
desi.| kmonův laraclakých. Dachuvně rozuměj vysvobození všeho lidetva
2 poroby hříchu a ďábla a nvedení jich v svobudn synův Božích; v tě
není nižádněmu národa předností. (Srov. Řím. 10, 13. Gal. 8, 28.)

3 ©, J. abysl se styděla, vidouo jak jsi chybila, sloužíc modiám ná

rodů elzim k vůli.
* £ Jj. k ovobodě synů Božích v cirkvi. terýšo stav původní jest,„nebot k svobodě povolání jste“. (Gal. 5, 1

* £. j. obnovím ji stebon na dlouhů časy. (Jer. 81, 31. atd.)
29 £ Jj. podle smlouvy nové, omlonvy věčné, v kteréžto nebudes el

žádati přednosti před sestrami svými, nýbrž zastydiš se, poznavěl, žo
jsí jo mnohdy v hříších I předčila Poznání hříchův jest prvním ovocem
sv. erangciium s základem pravého pokání.

KAPITOLA XVIL

' ©J. do země kupecké, či do Babylona, obchodem svým druhdy
znamenitého. (ls. 48, 14)

+ £ j. aby se hluboce neujalo. Nabuchodocosor nechtěl, sby se Sede
cídá příliš vzmohl.

5 ©j. ačkoliv viníce ta sama o sobě mohla býti velíkon, jsouo štípena
v místě úrodném; znamená: Sedecláš neměl se zpronevěřiti králí baby
lonskému, a hledatí útučiště u egyptakého: tím af více uškodil, nežil
prospěl; neboť onen byl v mnohém ohledu dobrodlncem jeho.

* £ J. s rodn králova; místo zejatého Joachina ustanoví králem
Sedeciášo. (4. Král. 24, 13—17.)

— Mast S > ců 7-v Z y C; c
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n

proti němu Farao válku:“ při kladení příkopu, a vzdělání /
náspův, aby zabil mnoho daší.“

15. Nebo pohrdl přísahou, aby zrušil smlouvu, a aj dal na
to ruku svou: a když to všecko učinil, neuteče.

19. Protož toto praví Pán Bůh: Živ jsem já, že přísahu,
kterouž pobrdl, a smlouvu, kterouž přestoupil, položím na
hlavu jeho.

20. A roztáhnu naň síť svou, a polapen bude do nevodu
mého: a přivedujej do Babylona, a tam ho souditi budu
pro přestoupení, kterýmž zhrzel mnou.

21. A všickni poběhlí jeho se vším zástupem svým padnou
mečem: ostatní pak u všeliký vítr rozptýlení budou: i zvíte,
že já Hospodin mluvil jsem.

22. Toto praví Pán Bůh: I vezmu já [ratolest] ze střežně
cedru vysokého a vsadím ji: s vrchu ratolestí jeho mladou
ulomím, u vštípím na hoře vysoké, a vyvýšené.

23. Na hoře vysoké israelské vštípím ji, a vypučí se, a
ponese ovoce, a bude v cedr veliký: a budou pod ním bydliti
všickni ptáci i všeliké létavé pod stínem ratolestí jeho hní
zditi bude.

24. A zví všecko stromoví krajiny, že já Hospodin ponížil
jsem dřevavysokého a povýšil jsem dřeva nízkého; a usušil
jsem strom zelený a způsobil jsem, aby se zratolestil strom
suchý. Já Hospodin mluvil jsem to i učinil."

KAPITOLA XVIIL

Obvišuje lid a nepravého posuzování soudů Bolich, — osvědčuje, Ze každý za

ové činy, jak nastohuje, odplaty dojde, — s napomíná ka pokání.

1. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:
2. Co jest, že mezi sebou podobenství užíváte příslovím

tímto v zemi israelské, říkajíce: Otcové jedli hrozen trpký a
zubové synů mají laskomíny.*

3. Živ jsem já, praví Pán Bůh, že vám nebude více podo
benství toto příslovím v Israeli.

4. Aj všecky duše mé jsou: jako duše otcova, tak i duše
synova má jest: duše, kteráž zhřeší, ona umře.“

5. A muž bude-li spravedlivý, a činiti bude soud a sprave
dinosť:

6. na horách nebude-lí jísti, a očí svých nepozdvihne-li
k modlám domu iaraelského; a manželky bližního svého ne
poskvrní-li, a k ženě krvotoké nepřistoupí-li:

7. a člověka nezarmontí-li,* základ dlužníku navrátí-li, ne
vezme-li ničehož násilím; cbléb svůj lačnému bude-li dávati
a nahého přioděje-li rouchem :

5 t Jj. proti králí babylonskému. Hebr.: Nepomůže mn Farao totiž
Sedeclášovi, mocí svou válečnou.

* £ j. když král babylonský náspy a příkopy Jernsalém obklíčí
k zábubě mnohých, přitrhne sice Farao ku pomoci, ale nióohož nepro

spěje.on svrchuv.9.)Rozaměj tím navrácení se ostatku lidu ieraelakého ze tajelí, a
rozmnožení Jeho | zmocnění, tak že mnozí menší národové u něho
ochrany a pomoci hledali, což se za dnů Machabejských vyplnilo. A
věak doslovně v plné míře vyobrazuje ona ratolesť se stromu suchého
vzatá, vsazená a u voliký strom vzrostlá Krista a království svaté církvo
Jeho. (Lak. 13, 9.)

KAPITOLA XVIIL

' £ j. nespravedlivo jest, když otcové naší zhřešíli, abychom my
za ně trest trpěli. (Vla 25.)

3 £. j. každý toliko za hřích ovůj trestin bade. Mnozí z Židů na to
se spoléhali, že tresty, jimiž tehdy Bůh hrozil, teprv jejich syny do
stihnou a odkládali s polepšením; proto jím toto zvláštní naučení a
napomenutí řečeno. (Sr. 12, 22, a 28. 27. a 28)

* 4. j. chudého; dle hebr: nepotlačí-li.
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8. na lichvu nebude-li půjčovati, a více bráti,“ a od ne
pravosti odvrátí-li ruku svou, a soud pravý bude-li činiti
mezí mužem a mužem;

9. v přikázáních mých bude-li choditi, a soudů mých ostří
bati, aby činil pravdu: ten spravedlivý jest, životem živ bude,
praví Pán Bůh.

10. Pakli by zplodil syna lotra, prolevače krve, a ten učinil' by jednu z těch věcí:
11. a tohoto by věeho“ nečínil, ale na horách by jídal, a

manželky bližního svého poskvrnil:
12. nuzného a chudého by zarmoutil, a bral loupeže; zá

kladu by nenavrátil a k modlám pozdvíhl by očí svych a
ohavnosť by činil;

13. na lichvu by dával a více bral: zdaž bude živ? Ne
bude živ; poněvadž všecky tyto ohbavnévěci činil, smrtí umře:
krev jeho bude na něm.“

14. A pakli by zplodil syna, kterýž vida všeliké hříchy
otce svého, kteréž činil, bál by se. a nečinil by nic podob
ného jim:

15. na horách by nejídal, a očí svých nepozdvíhl k modlám
domu iaraelského, a manželky bližního svého by neposkvrnil:

16. a muže by nezarmoutil, základu by nezadržel, a lou
peže nebral, chleba svého lačnému by udflel, a nahého rou
chem by přiodil:

17. od křivdy chudého odvrátil by raku svou, lichvy a ná
davku by nebral, soudy mé by činil, a v přikázáních mých
by chodil: tenf neumře pro nepravost otce svého, ale životem
živ bude.

18. Otec jeho, protože bezpráví a násilí činil bratru, a zlé
páchal uprostřed lidu svého, aj umřel pro nepravosť svou.

19. A říkáte: Proč nenesl syn nepravosti otcovy? Proto,
že syn činil soud a spravedlnost, ostříhal všech přikázání

mých, a činil je. životem živ bude.
2. Duše, kteráž zhřeší, ona umře: syn neponese nepra

vosti otcovy, a otec neponese nepravosti synovy, spravedlnost
spravedlivého na něm bude, a bezbožnost bezbožného bude
na něm.?

31. Pakli by bezbožný činil pokání ze všech hříchů svých,
kteréž činil, a ostříhal by všech přikázání mých, a činil by
soud a spravedlnost: životem živ bude a neumře.

22. Všech nepravostí jeho, kteréž činil, nevzpomenu: pro
spravedlnos( svou, kterouž činil, živ bude.

23. Zdali vůle má jest smrť bezbožného, praví Pán Bůh,
a ne aby se obrátil od cest svých, a živ byl?

24. Pakli by se odvrátil spravedlivý od spravedlnosti své,
a činil by nepravost podle všech ohavností, kteréž obyčej má
činiti bezbožný, zdali živ bude? Na žádné spravedlnosti jeho,
kteréž byl činil, nebude pamatováno: v přestoupení, jehož se
dopustil, a v hříchu svém, kterýž spáchal, v těch umře.

25. I řekli jste: Není pravá cesta Páně. Protož slyšte, dome
israelský: Zdali má cesta není pravá, a ne více cesty vaše
křivé jsou? ©

26. Nebo když by se odvrátil spravedlivý od spravedlnosti
své, a činil by nepravost, v ní umře, v nepravosti, kterouž
spáchal, umře.

* £ J. předržením v koupi, nebo jakkoliv jinak v obchodu; I doplatek
při vyměně peněz (láže).

5 ©j. dobrého, co v. 6—9. sejména řekl.
* £ j. přijde na něj: sám amrti ové příčinou bnde.
* © Jj. spravedlnost apravedlivému, a bezbošnosť bezbožnéma podla

zasloužení"jednobokaždého odplacena bude, onomu dobrým, tomuto
zlým.oi 4 16SalacC Me v OTLSLA LL
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27. A když by se odvrátil bezbožný od bezbožnosti své,
kterouž spáchal. a činil by soud a spravedlnost: tenf duši
svou obživí.

28. Nebo znamenaje a odvrátě se ode všech nepravostí
svých, kteréž spáchal, životem živ bude a neumře..

29. I říkají synové israelští: Není pravá cesta Páně? Zdali
cesty mé nejsou pravé, dome jsraelský, a není-li více cesty
vaše křivé?

30. Protož jednohokaždého podle cest jeho souditi budu,
dome israelský, praví Pán Bůh. Obrafte se, a číňte pokání
ze všech nepravostí svých: a nebude vám ku pádu nepravosť.

81. Odvrzte od sebe všecka přestoupení svá, jichž jste se
dopustili, a učiňte si srdce nové, a ducha nového; i proč
byste měli umříti, dome israelský ?

32. Neboťnechci smrti umírajícího, praví Pán Bůh; obratte
ee, a živi buďte! (2. Petr. 3, 9.)

KAPITOLA XIX.

Podobenstvím Ivice s Ivičaty a — vinice Jíčí sláva a úpadek království,
1 du Jedskébo.

1. A ty počni pláč nad knížaty jsraelskými
2. a reci: Proč matka tvá, lvice, mezi Ivy odpočívala,'

u prostřed lvíčat vychovala Ivíčátka svá?*
3. I vychovala jedno z lvíčat svých a udělal se z něho lev:

a naučil se bráti loupeže a jístí lidi.*
4. I uslyšeli o něm národové, a ne bez ran svých chytili

jej: a přivedli ho na řetězích do země egyptské.
6. Kterážto když viděla, že zemdlela, a že zhynulo očeká

vání její:“ vzala jedno z Ivíčat svých a učinila je Ivem.“
6. Kterýžto chodil mezi Ivy, a učiněn jest lvem: a naučil

se bráti loupeže, a lidi žráti:
7. naučil se vdovy činiti, a města jejich v poušť obraceti:

a zpustla země, i plnosť její“ od hlasu řvání jeho.
8. I sešlí se proti němu národové odevšad z krajin, a roze

střeli na něj tenata svá, a vranách jejich lapen jest.
9. I dali jej do klece, na řetězích přívedli jej ku králi

babylonskému: a vsadili jej do vězení, aby nebyl slyšán hlas
jeho více na horách israelských.

10. Matka tvá jako vinice v krvi tvé nad vodou štípena
Jest: ovoce její 1 ratolesti její rostly z vod mnohých.“

11. I vzrostly pruty mocné k berlám panujících,* a vyvý
šena jest postava její mezi ratolestmi: a viděla vysokosť
svou v množství ratolestí svých.

12. Ale vytržena jest v hněvu, a na zemi povržena, a vítr

KAPITOLA XIX.

' £ j. obee jndská, království Judské mezi jinými obcemi a králov
stvími.

* ©J. rozumi krále: Joachaze, Joachima, Jechoniáše a Sedekláše;
Ivičátky je jmenuje, poněvadž u porovnání e předešlým! maličcí byli
a krátký čas panovali, dvou prvních každý toliko tří měsíce.

9 Bylť král Joachaz dráč takový, že nejen domácím, ale [ některým
«kolním škodil. (Čti o tom a 00 následnje. 4. Král 29, 30—83. a dále.)

* t. j. lvice. že není více naděje, aby se ztracené Ivíče její, Joachaz,
opět navrátilo.

* Dvepělý Joakim králem učiněn jest, byv dosazen od králo egypt
ského, a přijat od Judských.

* t J. všeliká města jit poněvadě brůzou před ním obyvatelé je
opustili.

* © j. Judsko, krví tvon královskou, rodem Davidovým ušlechtilé
vzmohlo ae a kvetlo co vinice.

“ L j. z nichž by se berly panovníkův zbotoviti daly; mnozí důstoj
nosti královské hodni byli.

Wby
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žhoucí usušil ovoce její: usvadli, a uscblí prutové sfly její:
oheň snědl ji.

13. A nyní přesazena jest na poušť, v zem bezcestnou a
žíznivou.“

14. I vyšel oheň z prutu ratolestí jejích,“* kterýž ovoce její
snědl: a nebylo v ní prutu silného, berly panujících.'' Tenť
jest pláč a bude v pláč.

KAPITOLA XX.

Obviňuje starší lida judekého, přišedší poradit se ©Bohem, s bříchů | jejich

1 otcův, — předpovídá navrácení se Jido = Babylons, — « pohubení
semě jndeké.

1. I stalo se léta sedmého,' pátého [měsfce],“ desátého
[dne téhož) měsíce: že přišli muži ze starších israelských,
nby se otázali Hospodina, a posadili se přede mnou.

2. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:
3. Synu člověka, mluv k starším israelským, a rci jim:

Toto praví Pán Bůh: Zdali k otázání mne vy přišli jste?
Živ jsem já, že neodpovím vám, praví Pán Bůh.

4. Soudíš-li je, soudíš-li, synu člověka, ohavnosti otců
jejich ukaž jím.*

5. A rcl jim: Toto praví Pán Bůh: V den, v kterýž jsem
zvolil Jeraele, a zdvihl jsem ruku svou pro pokolení domu
Jakobova, a ukázal jsem se jím v zemi egyptské, a zdvihl
jsem ruku svou pro ně, řka: Jáť jsem Hospodin Bůh váš:

G. v ten den zdvihl jsem ruku svou pro ně, že je vyvedu
ze země egyptské, do země, kterouž jsem jim opatřil, tekoucí
mlékem a strdí: kteráž jest výborná mezi všemi zeměmi.

7. I řekl jsem k nim: Jedenkaždý odvrz úrazy očí svých,
a modlamí egyptskými neposkvrůujte 80: jáť jsem Hospodin
Bůh váš.

8. I popouzelí mne, a nechtěli mne slyšeti: nižádný ohav
ností očí svých nezavrhl, aniž modl egyptských zanechali:
I řekl jsem, že vyleji hněv svůj na ně, a naplním zlosť svou
na nich, uprostřed země egyptské:

9. i učinil jsem pro jméno evé,“ aby nebylo zlehčeno před
národy, u prostřed nichž byli, a mezi nimiž ukázal jsem se
jim, že jsem je vyvedl ze země egyptské.

(10. Protož vyvrhl jsem je ze země egyptské, a vyvedl jsem
je na poušť.

11. A dal jsem jim přikázání svá, a soudy své ukázal jsem
Jim, kteréž čině člověk, živ bude skrze ně.

12. Nad to i soboty své“ dal jsem jim, aby byly na zna
mení mezi mnou a mezi nimi: a aby véděli, že já Hospodin
jsem, jenž posvěcuje jich.

13. I popouzeli mne dům sraelský na poušti, v přikázáních

9 £. J. králem Nebuchodonosorem do země chaldejské.
'* Roznměj (dle sv. Jeronyma) o Ismaslovi (Jer. 41, 2.), jenž pocházel

s rodu královského, a ostatky lidu hrorně pohubíl. Smyal: pro nepra
vosti králův a knížat přišel trest Boží na lid.

'* £. j. po zajetí babylonském bylo síce panovníků v Judsku, ale
nikoliv samostatných.
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* t J. zajetí krále Jeohonidše.
3 Ten jest náš červenec a z části srpen.
* £ J. necetýchej, neboj se sunditi je, a okázati jim, Jak I oni £oteové

Jejich mne uráželi. (Mat. 23, 82. — Skut. 7, 61.)

*t |. jinakjsem se byl zapřisáhl;ulostivě jsemjedne! s nimi,tak i 14, 17, 22.
S © J. dny odpočinku a radosti, svátky k památce na dobrodiní

Boží a slušnému pošívaní darův jeho, a na znamení, že jsou zvlášť
z národů vyvolení a k službě Boba svého zasvěcení.
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mých nechodili, a soudy mé zavrhli, kteréž čině člověk živ
bude skrze ně: a soboty mé poskvrnili náramně: Protož řekl
jsem, že vyleji prchlivost svou na ně na poušti, a zahladím f$
je docela.

14 I učiníl jsem [milostivě] pro jméno své, aby nebylo
zlehčeno před národy, z nichž jsem vyvrhl je před očima
jejich.

15. Já tedy zdvihl jsem ruku svou na ně na poušti (za
přisáhna se), že jich neuvedu do země, kterouž jsem jim
dal, tekoucí mlékem a strdí, ze všech zemí nejvýbornější;

16. protože soudy mé zavrhli, a v přikázáních mých ne
chodili © soboty mé poskvrnili: nebo za modlami chodilo

srdce jejich.
17. I slitovalo se oko mé nad nimi, že jsem jich neza

hubil, aniž jsem shladil jich na poušti.
18. Řekl jsem pak synům jejich na poušti: V přikázáních

otců svých nechoďte, aniž soudů jejich ostříhejte, ani modlami
jejich poskvrňujte sebe.

19. Já Hospodin Bůh váš : v přikázáních mých chodte, soudů
mých ostříhejte, a čiňte je:

20. a soboty mé světte, aby byly znamením mezi mnou a
vámi, a abyste věděli, že já jsem Hospodin Bůh váš.

21. Ale popouzeli mne synové; v přikázáních mých necho
dili a coudů mých neostříhali, aby je činili, kteréž, když
činiti bude člověk, živ bude skrze ně: a soboty mé poskvr
nili: i pohrozil jsem jim, že vyleji prchlivosť stou na ně, a
vyplním hněv svůj na ních na pouští.

22. Ale odvrátil jsem ruku svou a učinil jsem (milostivě)
pro jméno své, aby nebylo zlehčeno před národy, z nichž vy
trhl jsem je před očima jejich.

23. Opět zdvihl jsem ruku svou proti ním na poušti, abych
rozptýlil je mezi národy, a rozvál po zemích:

24. protože soudů mých nečinili a přikázání má zavrhli,
i soboty mé poskvrnili, a po modlách otcův jejich byly
(obráceny) oči jejich.

20. Protož i já dal jsem jim přikázání nedobrá, a soudy,
skrze něž nebudou živí.“

26. A poskvrnil jsem jich v dařích jejich, když obětovali
všecko, což otvírá život," za provinění svá: i zvědí, že já
jsem Hospodin.

27. Pročež mluv k domu israelskému, synu člověka, a rci
jim: Toto praví Pán Bůh: Ještě i v tom rouhali se mi otcové
vaši, když pohrdali mnou, potapujíce (mne]:

26. a když jsem je byl uvedl do země, nad níž zdvihl
jsem ruku svou (přísahajej, abych jim ji dal: viděli všeliký
pahrbek vysoký, a všeliké dřevo hájové, i obětovali tu oběti
své: a dávali tu popudlivé obětování své,* a položili tu vůni
líbeznosti svě, a obětovali mokré oběti své.

29. I řekl jsem jim: Což jest výsost, k níž vy chodíváte?
A nazváno jest jméno její Výsost až do tohoto dne.

30. Protož rcí domu israelskému: Toto praví Pán [Bůb:

< t. J. že po modloslažbě pohanské pásli, vydal jsem Je těž poban
ským panovníkům a zákonům, jimiž onl velikou zhoubu ntrpěll; (viz
dále 26.) nebo: vydal jsem je žádostem jejich.

* t.j. prvorozence své obětujice modlám, zvlášť Molochoví,probřešili
ne proti všemu přirozenému citu lidskéma ; [všecky prvorozence byl
Bůh zvlášť sobě vyhradil. (2. Mojž. 18, 2.) ,

* £ j. na každém pahrbku, s pod každým stromem,jejž viděli, oběto
valí

9 L j. co znamená toto jméno pohanské? nedal-ližpak jsem vám
chrám a oltář? A vy 1 tento můj oltář pohanským jménom „Výsosti“
zovete! Tak jste zpohanštělií

— > KO
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jistě cestou otců vaších vy se poakvrňujete, a po úrazích
jejich vy smilníte:

31. a v obětování darů vašich, když vodíte syny své skrze
oheň; vy se poakvrňujete všemi modlami svými až podnes:
a aj mám odpovídati vám, dome israelský? Živ jsem já, praví
Pán Bůh, že neodpovím vám.

32. Aniž se stane myšlení mysli vaší, řkoucích: Budeme
jako národové, a jako pokolení země, abychom ctili dříví a
katnení.'©

33. Živ jsem já, praví Pán Bůh, že v ruce ailné, a v ra
meni vztaženém, a v prchlivosti vylité kralovati budu nad
vámi.

34. A vyvedu vás z národův, a shromáždím vás ze zemí,
v nichž rozptýleni jste: ** rukou silnou a ramenem vztaženým,
a prchlivostí vylitou kralovati budu nad vámi.'*

35. A přivedu vás na poušť národův'* a budu se tam
s vámi souditi tváří v tvář.

36. Tak jako jsem se soudil s otci vašimi na poušti země
egyptské, tak souditi buda vás, praví Pán Bůb.

37. A podám vás berli své, a uvedu vás ve svazky smlouvy.
39. A vyberu z vás přestupníky a bezbožné,'“ a z země

obývání jejích vyvedu je, a do země israelské nevejdou:
í zvíte, že já jsem Hospodin.

39. A vy, dome israelský, toto praví Pán Bůh: Chodte si
každý po modlách svých a služte jim!'“ Pakli i v tom ne
uposlechnete a jména mého svatého dále poskvrůovati budete
vdařích svých, a modlách svých: '“

40. na hoře svaté mé, na hoře vysoké israelské, praví Pán
Bůh, tam mí sloužiti bude veškeren dům israelský; všickni,
pravím, v zemi té, v níž mí se líbíti budou; a tam hledatí
buda prvotin vašich, a prvotin desátkův vašich ve všech po
svěceních vašich.'?

41. Co vůni líbeznou přijmu vás, když vás vyvedu z ná
rodův, a shromáždím vás ze zemí, do nichž rozptýleni jste,
a posvěcen budu vámi před očima národův.'*

42. A poznáte, že já jsem Hospodin, když vás uvedu do
země israelské, do země té, pro kterouž jsam zdvihl raku
svou [přísahajej, abych ji dal oteům vašim.

43. A tu se rozpomenete na cesty své, a na všecky mrz
kosti své, jimiž jste se poskvrňovali: a nebudete se líbití
sami sobě před obličejem vaším ve všech zlostech vašich,
kteréž jste činili.

'* £. j. opnsfme se Boba svého, a buďme živi jako pobané; vědyť
se jim také dobře daří, mnobdylépe než nám! Tak mluví nevěrní
Židů; tak všickní všudy nevěrcí, jimž dobré bydlo Bohem jest.

'* £ J. co bylo Jindy dobrodiním, mělo se státi nyní trestem, ano

bylo pro vůli jejich.t J. nechtice poddání býti lnskavému otci, budete podrobeni
přísnému soudel.

'* Rozumí se tím město Babylon, jenž u velikém počtu obyvatelů
erých obsahovalo lidí skoro všech národův. Nabuchodonosor s jinými
podmaněným! národy | rozptýlené Židy tam převedl.

"6£. j. odloučím je od vůs a potrestám tím, že nerejdou do temě
zaslíbené.

c, j. „cboďte ei .... jim,“ jak vy trestu mémuneujdete.
'e £ j. když I mně 1 modlám opolu obětovati budete, a tak jméno

mé poskvrníte, nemyslete, že budn bez otitelův. .
9 £ j. se vším co ml posvěceno. Smysl: Vím a spůsobím sl jinou

horu svatou, kdežto se mně výhradně v každé zemi vzdávati budou
všeliké oběti, jež vy nyní mezi mnou a modlami dělíte: rozuměj
na časy po zajeti babylonském, kdežto Židé horlivějí Bohu sloužiti
počali; dokonale pak vyplnilo se teprv v novém Israeli, církvi Kristově.
(Malach. 1, 11.) .

'9 £ j. až národové uzří, že jsem vás vysvobodil a vy za to mně
věrně sloužíte, uznají velebnosť mou a ke mně se obrátí, zanechavše
modloslužby své.

Abe: =DU ©z“
a A = N
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44. A poznáte, že já jsem Hospodin, když vám dobře uči
ním pro jméno své, a ne podle cest vašich zlých, ani podle
nepravostí vašich nejhorších, dome israelský, praví Pán Bůh.

45. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:
46. Synu člověka, postav '? tvář svou proti cestě na poledne

a kapej“* ku poledni, a prorokuj proti lesu pole poledního.*'
47. A díš k lesu polednímu: Slyš slovo Hospodinovo: Toto

praví Pán Bůh: Aj já zapálím v tobě obeň, a spálím v tobě
všeliké dřevo zelené, i všeliké dřevo suché“ nezhasneťt plamen
požáru: a spálena bude jím všeliká tvář od poledne až na
půlnoc.

48. I uzří všeliké tělo, že jsem já Hospodin zapálil jej,
aniž bude uhašen.

49. I řekl jsem: Ab, ah, ah! Pane Bože! oni praví o mně:
Zdali skrze podobenství nemluví tento?** ;

KAPITOLA XXI
Vykládá podobenství svrobu uvedená; — a porášku předpovídá Jidu Jadekému

e ammosltskému.

1. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:
2. Synu člověka, obrať tvář svou k Jerasalému. a [jako dést]

vypusť [řeč svou] k svatyni, a prorokuj proti zemi israelské:
3. a rci zemi israelské: Toto praví Hospodin Bůh: Aj já

na tebe, a vytrhnu meč svůj z pošvy jeho, a zabiji v tobě
apravedlivého £ bezbožného.

4. Ale za to, že jsem zabil v tobě apravedlivého i bezbož
ného, za to vyjde meč můj z pošvy své na všeliké tělo od
poledne až na půlnoc:

Ď. aby zvědělo všeliké tělo, že jsem já Hospodinvytáhl
meč svůj z pošvy jeho, neodvolatelný.

6. A ty, synu člověka, vzdychej v zkormoucení ledví, a
v hořkostech vzdychej před nimi.

7. A když by řekli k tobě: Proč ty vzdycháš? řekneš: Pro
slyšení, že přichází; * i schřadno všeliké srdce, a oslabnou
všeliké ruce, a zemdlí všeliký duch a po všech kolenách po
tekou vody:“ aj přichází a stane se, praví Pán Bůh.

8. I stala se řeč Hospodinova ke mně, řkoucí:
9. Synu člověka, prorokuj, a rci: Toto praví Hospodin

Bůh: Mluv: Meč, meč naostřen jest a vybroušenl?
10. Aby pobil ty, kteří na zabití určeni jsou, naostřen

jest: aby ce blyštěl, vyčištěn jest!“ (Ó meči,] kterýž odjímáš
berlu syna mého, podťal jsi všeliké dfevo.*

11. A dal jeem jej k vyleštění, aby jen chopen byl rakou:
naostřen jest ten meč, a nabroučen jest k ruce zabíjejícího.

12. Křič a kvěl, synu člověka, že ten učiněn jest v lidu

'* £. j. neohroženě a statně, bez ohledu mlav.
19£ J. vydaj jako rosna déšť řeč svou.
9! £ Jj.protl Judstvu a Jerusaléma lidnatému, ležícímn od Babylonska

lední.ku po
> £ j. neprospěšná Jim slova ta; stýskají si, že jim nerozamějí:

prosím teďy, vysvětlí ml je. (31.)

KAPITOLA XXI.

"te Jj.n „jovením toho, co přijde, Jak jsem to slyšel od Hospodina.Via 7
3 Meč obranou Jest nastávající války: tu tedy jako: Válka! válka!
* Mluvi země nebo Jerusalém město 00 matka krále a národu,

řkone:...
5 L j. porážíš krdlo | všecky obyvatele vesměs. Bndoaol věc v duchu

prorockém co přítomnou patří.
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mém, ten ve všech vůdcích israelských, kteříž byli utekli:
meči odevzdání jsou s lidem mým, protož bí se v stehno,“

13. poněvadž zkušen jest: a to že berla podvrátil, a ne
bade jí, praví Hospodin Bůh.

14. Ty tedy, synu člověka, prorokuj a bí rukou v ruko:*
i buď dvénásob meč, a trénásob buď meč zbitých;" tenf jest
meč pobití velikého, kterýž učiní, aby atrnuli

15. a srdcem schřadli, a kterýž rozmuožuje porážky. Ve
všech branách jejích působil jsem zármutek meče ostrého,
a ublazeného k blyštění, přioděného* k zabíjení.

16.'9 „Naostři se, jdi na pravici, nebo na levici, kamžkolí
ostří tvému jest libol“

17. I já též tleskati budu rukou v ruku a neplním rozbněvání své, já Hospodin mluvil jsem.
18. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:
19. A ty, synu člověka, polož sobě dvě cesty, aby přišel

meč krále babylonského: ze země jedné vyjdou obě dvé, a
rukou hádati bude, na počátku cesty k městu bude hádati.''

20. Cestu (jednu) položíš, aby přišel meč k Rabbath synův
Ammon, a (druhou) k Judovi na Jorusalém, dobře ohražený.

21. Nebo stál jest král babylonský na rozcestí, a na po
čátku dvou cest, hádání hledaje, směšuje střely:'* ptal se
modl, bádal ze střev.'*

22. Na pravici jeho '* rozhodlo se bádání na Jerusalém,
aby postavil berany válečné, aby otevřel ústa k poražení,'*
aby pozdvihl hlasu v kvílení, aby postavil berany proti bra
nám, aby snesl násyp, aby vzdělal ohrady.

23. I budeť před očima jejich jako by nadarmo bral radu
od bohův a prázdně sobotní užíval:'“ on pak rozpomene 8e
na nepravost jejich, (přičiní se) k dobytí.

24. Pročež toto praví Pán Bůh: Protože jste upamatovali
[mne i jej '7] na nepravosť svou, a zjevili jste přestapování
svá, a ukázali se bříchové vaši vo všech myšleních vašich :
proto. dím, že jste upamatovali (jej i mne), rukou [jeho] jati
budete.

. 25. Typak zlořečený, bezbožný vévodo israelský, jehož den
určitý '* přichází v čas nepravosti:

20. toto praví Pán Bůh: Sejmi královskou pásku,'* slož

s Toť znamení zármutku a žalosti. (Jer. 31, 19.)

* © Jj. lom rukama na znamení žalosti.

2 Vykládají to na dvojí a trojí vpád Chaldojských do Judatva, Jakož
ae i stalo; jiní tolik co mnohonásobnon ránu rozumějí.

? Veliké meče na femenu připnuté mívali vojínové a oběma rukama
jimi sckali; j. taseného.

"©Mluví "Bah Jako k moči.
t £ j. na rozcestí sl hádati dá a tak zvolí sí ruku [strann], kn

kterému městu vojsko táhnouti má předně, k městn-lí ammonskémn
Rabbath, čili k Jerusalému.

1 £ j. napsav na jednu Jerasalém, na drubou Rabbath. schová obě
do toulu, a pak jednu vytáhnonti dá. Prorok o budoucí věci jako již
© minulé mlaví.

"5 © Jj. obětovaných zvířat.

t © j. rozhodne se o cestu na pravicí, k východu bledě, tedy jižně,k Jerusalému a vojskem potáhne, aby bo oblehl a dobyl.
'5 £ j. velikým hlasem kázatí bude k bitvě.
te ©.j. Židé vůbec a Jernaalémětí zvlášť budon al z prodlévání jeho

tropiti posměch řkouce, že slaví sobotu; on pak připomene jím, a po
trestá pronověru jejich tuhým oblažením.

" £ j. králé Nabuchodonosora svým odpadnntím od něho, prohřešivše
eo takto i proti mně, kterýš přikasnjí přísaby věrně plniti Ukazuje
se tu Bůh matitolem křivé, nedodržené přísahy.

"©£ j. k potrestání, v čas neštěstí všeobecného; nebo: až se naplní
mira hříchů tvých.

* t. j. koruna záležela původně jon z pásky nebo vínku (zlatého)
vůkol hlavy, s kterýmá pak dálo i ozdobná čepice se spojila.Oy
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korunu: není-liť to ta, kteráž nízkého pozdvihla, a vysokého
ponížila ? **

21. Nepravosť, nepravosť, nepravosť položím ji:“' a to se
nestalo, dokud by nepřišel ten, jehož jest soud, a jemu ji
odevzdám.**

28. A ty, synu člověka, prorokuj, a rci: Toto praví Pán
Bůh k synům ammonitakým, a na pohanění jejích ** a díš:
Meči, meči, vyjdi z pošvy k zabíjení; zostři se, abys zabíjel
a stkvěl 88,

29. když jsou o tobě vidíny byly marné věci a hádány byly
12:9% abys dán byl na hrdla raněných bezbožníkův, jichžto
den určitý přichází v čas nepravosti.**

30. Navraťt se do pošvy své, na místě, v němž jsi stvořen,
v zemi narození tvého souditi budu tebe,““

31. a vyliji na tě hněv avůj: v ohni prchlivosti své dmý
chati budu na tě, a dám tě v ruce lidí nemoudrých, a kují
cích zabynutí.“*

82. Ohni budeš za pokrm, krev tvá bude u prostřed země,
v zapomenutí dán budeš: nebo já Hospodin mluvil jsem.

KAPITOLA XXII.

Která nepravosti lidu vůbec — a proroků svláší, pak | kněží a knilat,

a hroal jim pomstou Boží,

1. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:
2. A ty, synu člověka, co nesoudíš, co nesoudíš města krví?
3. I ukážeš mu všecky ohavnosti jeho a díš: Toto praví

Pán Bůh: Město, prolévající krev u prostřed sebe, aby přišel
čas jeho: a kteréž udělalo modly proti sobě samému, aby 6e
poskvrňovalo.

4. Krví svou, kteráž od tebe vylita jest, vinno jsi: a mo
dlami svými, jichž jsi nadělalo, poskvrněno jsi: a učinilo jsí,
že se přiblížili dnové tvoji, a přivedlo jsi čas let svých:'
protož dal jsem tě v potupu národům, a v posměch všechném
zemím.

5. Kteréž blízko jsou, i které daleko od tebe; zvítězí nad
tebou: nečisté, pověstné, veliké zahynutím.

6. Aj knížata israelská každý ramenem svým [ochotni] byli
v tobě k vylití krve.

7. Otci i mateři utrbali v tobě, příchozímu bezpráví činili
u prostřed tebe: sirotka a vdovu zarmucovali u tebe.

8. Svatyněmi mými zbrzelo jsi, a sobot mých poskvrnilo jsi.

te £ j. ta tě z nizkého stavu tvého povsnesla, ta buď 1 příčinou
avržení tvého, an jsi JÍ neboden. Tak bývá sláva mnohdy k většímu
ponížení.

2! £ j. v nívee obrátím ji .
% Však neučiním toho, leč až přijde zaslíboný Mesiáš,jenž spravedlivě

souditi bude lid svůj: o věci budoucí jako již minulé mluví. Byliť po
zajetí babylonském ovšem panovníci v Jadsku, ale nikoliv právem,
nýbrž násilím. (Sv. Jeronym.)

**Ammonitští maji trestání býti sa to, že se Judským v jejich ne
štěstí valil.

» Ammonitští se domnívali, že jich Nabuchodonosor ušetři; ale on
pátým rokem po vyvrácení Jorusaléma mimo jiné 1 jich zemi pohobíl.

W Hebr.: „v čas nepravosti konec !“ £. tobě bude.
16£ j. Nabnohodonosora, nebo spíše říši babylonskou; až vykoná

účel svůj, býti metlou národův, dojde I na ni. Tím přechází prorok
na Chaldejské, a předpovídá | jim úplnou zkásu.

* t j. Módských s Perských vedením Cýra, an vymýtil na věky
Hi babylonskou z národův.
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t Jj. čas určený k pomstě a potrestání tvému ty samo jsi hříchy
svými přispišilo.

KAPITOLA XXII. 370

9. Maží utrhači byli v tobě k vylití krve, a na horách jídali
v tobě; mrzkosť páchali u prostřed tebe.

10. Hanbu otcovu odkrývali v tobě, nečistotu krvotoké ženy
ponížili v tobě:

11. a jedenkaždý s ženou bližního svého páchal ohavnost,
a tesť nevěstu svou poskvrnil nešlechotně, bratr sestře své,
dceři otce svého, násilí učinil v tobě.

12. Dary brali v tobě k prolítí krve: líchvu a nádavek bralo
jsi, a lakomé bližním svým bezpráví jei činilo: a na mne
jsi zapomnělo, praví Pán Bůh.

13. Aj tleskl jsem rukama svýma nad lakomstvím trým,
kteréž jsi činilo: a nad krví, kteráž vylita jest u prostřed tebe.

14. Zdali pak snese srdce tvé, anebo přemohou-lí ruce tvé,
ve dnech, kteréž já učiním tobě?* Já Hospodin mluvil jsem,
i učiním [to.)

15. A rozptýlím tě mezi národy a rozvěji tě do zemí, a
učiním, aby zhynula nečistota tvá v tobě.

16. A vládnouti budu tebou před obličejem národův: a zví,žet já Hospodin.
17. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:
18. Synu člověka, obrátil se mi dům israelský v trůsku:

všickni tito jsou měď, a cín, A železo, a olovo u prostřed
peci: trůskou stříbra učiněni jsou.

19. Pročež toto praví Pán Bůh: Protože jste všichni obrá
tili se v trůsku, protož aj já shromáždím vás u prostřed Jerusa
léma,

2. jako se shromažďuje stříbro, a měď, a cín, a železo,
1 olovo u prostřed peci: aby zapálil v ní oheň k slití: tak
ahromáždím vás v prchlivosti své, a v hněvu svém, £ odpo
činu: a sliji vás.*

21. A shromáždím vás, i zapálím vás ohněm prchlivosti
své, a elíti budete u prostřed něho.

22. Jako se slóvá stříbro v peci, tak budete u prostřed
něho: a zvíte, že já jsem Hospodin, když vyleji hněv svůj
na vás.

23. I stalo se slovo Hospodinovo ko mně řkoucí:
24. Synu člověka, rci jí: Ty jsí země nečistá, a neskro

pena deštěm v den prchlivosti.“
26. Spiknutí prorokův u prostřed ní, jako lev řvoucí, a

uchvacnjící loupež: duše ažírali, a zboží a věci drahé brali,
vdovy její rozmnožili u prostřed ní.*

26. Kněží její zhrzeli zákonem mým, a poskvrnili svatyní
mých: mezi svatým a obecným neměli rozdílu: a mezi po
akvrněným a čistým nerozeznali: a od sobot mých odvrátili oči
své, a poskvrňován jsem byl u prostřed nich.

27. Knížata její u prostřed ní jsou jako vlci uchvacující
loupež k prolití krve, a k zahubení duší, a lakomě stojíce po
zisku.

28. Proroci pak její omítalí je (hlinou] nesmišenou, vidouce
marné věci a bádajíce jim lež,“ říkajíce: Toto praví Pán
Bůh! ježto Hospodin nemluvil.

* ©Jj. zdali pak odoláš, nebo sneseš tresty, jimiž Já jistě navštívím
tebe?

3 Jinak: odpočlno, až alíjí vds; nebo: zanechám vás (v ohnivé
peci — městě Jerusalémě, obleženém s zapáleném) a aliji vás; nebo:
vydám vás v meč, hlad a mor.

* £ J. Boží, když Bůh sucho na zemí dopouští; tak jsl ty mravně
vyprahlá bez rosy milostí Boží.

S t j. Kivými řečmi poponzejíce krále k válce, příčinou byli, že
mnoho manželů v bitvách zahynulo.

* t j. nesmyslná, lživě věci jim neprospěšně hlásali, jako kdyby
zedník nesmišenou hlinou stěnu omítal (18, 10. a d.) Tak jest nepro
spěšné všeliké úsilí bez požehnání Božího!

I—4
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29. Lidé země bezpráví činili, a brali násilím : nuzného a
chudého sužovali, a příchozího utiskovali bez soudu.

80. I hledal jsem z nich muže, kterýž by se učinil hradbou,
a stál v odpor proti mně za tuto zemi," abych jí nezkazil:
a nenalezl jsem.

31. I vylil jsem na ně hněv svůj, ohněm hněvu svého
strávil jsem je: cestu jejich na hlavu jejích jsem navrátil,
praví Pán Bůb.

KAPITOLA XXIII.
Podobenstvím dvou cizololaic kárá ohavnou modloslužbu lida lerselského | Jad

ského, a — předpovídá Jim, Ze Je týmiž národy trestati bude, jichž modlo
služba následovali.

1. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoncí:
2. Synu člověka, dvě ženy dcery jedné mateře byly"
3. a emilnily v Egyptu, v mladosti své smilnily: tam jsou

zlehčeny prsy jejich a porušeny prsy zletilosti jejich.“
4. Jména pak jejich: Oolla, větší, a Ooliba, sestra její

menší:* i měl jsem je,“ a zrodily syny i dcery. Jména pak
jejich: Samaří Oolls, a Jerusalém Ooliba.

5. Smilnila tedy nade mnou Oolla, a vztekle milovala mi
lovníky své, Assyrské, kteříž se přibližovali k ní,*

6. oděné hyacintem, knížata, a osoby úřední, mládence žá
doucí, všecky jezdce, jezdící na koních.

7. I vydala se v smilství svá 8 nimi, se všemi výbornými
syny assyrakými, a se všemi, kteréž vztekle zamilovala, ne
čistotami jejich poskvrnila se.“

8. Nadto i smilství avých, kteráž měla v Egyptě, nezane
chala: neb i oní spali s nf v mladosti její, a oni porušili prsy
zletilosti její, a vylili smíletví své na ni.

9. Pročež vydal jsem ji v race milovníků jejích, v ruce
synův assyrských, po jejichžto chlipnosti bláznila se.

10. Oni odkryli hanbu její, syny i dcery její pobrali, a ji
zabili mečem: a učiněny jsou ženy zlopověstné," a soudy vy
konalí v ní.“

11. To když uzřela sestra její Ooliba, více než ema chlip
ností se zapálila: a smilství své nad amilatvf sestry své

12. k synfim aasyrským nestydatě vydala, k vévodám a úřed
ním osobám k sobě přicházejícím, oděným rouchem rozličných
barev, jezdcům, kteříž na koních jezdili, a všelikým mláden
cům krásy výborné.

18. I viděl jsem, že se poskvrnila cesta jednostejná obou
dvou.

* £ j. kterýby spravedlivým, zbošným byl, a modlitbou mne prosil
Jako Áron, Mojšíš a Jeremiáš učinili.

, KAPITOLA XXIL
* Miní ve tím dvojí obec jednoho kmene, t. obec desatera pokolení

israelských, a dvou Judských, které byvše v Egyptě Jedním národem,
pozděli se v dvě řiše roztrhly.

"t J. v Egyptu se nojprvomodloslnžbě naučil, a oddal lid laraolský,
tehdáž ještě m

3 Oolfba, tolik co „Stan či Chrám můj v ní“ t. pravého Boba, vy
znamenávala královatví judaké. Oola, „Stan či Chrámjejí“ t. dle jejího
vlastního nálesku zřízený, vysuamenávala království isrneleké.

* £ J. národem původně jedním jsoue, bylo Jadstvo mou chotí.
* £ jJ. mímo mne, nebo: proti mně, mně pravému Bohu se zprone

věřila,jménem mým smilstvo své kryla. Tím značí, že lid úctu pravéhoBoha s modlářstvím směšuje slehčoval.
* t ]. všelikým modlářstvím jejich se poskvrnila, přijmone e jejich

modlami tež ohavné jich mravy
7 £ Jj. upadlo Samaří i ostaral města v zlou pověsí, v opovržení.
5 £ j. zničili království Ieraelské,
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14. A rozmnožila smilství svá: a když ' uzřelu muže vy
malované na stěně, obrazy Chaldejských, vymalované barvami.

15. a přepásané pasem po bedra, a čepice barevné na hla
vách jejich, krásu všech vévod. podobu synů babylonských,
a země chaldejské, v níž se zrodili,

16. třeštila se po nich žádostí očí svých, a poslala posly
k nim do země chaldejské.

17. A když přišli k ní synové babylonští do lože prsů,*
poskvrnilí ji amilstvími svými, a poskvrněna jest od nicb,
a nasycena jest duše její od nich.'“

18. Obnažila také smilství svá a odkryla hanbu svou:1
i odstoupila duše má od ní, jakož byla odstoupila duše má
od sestry její.

19. Neboť rozmnožila emilství svá, rozpomínajíc se na dny
mladosti své, v nichž smilnila v zémi egyptské.

20. A třeštila se chlipností k léhání 8 nimi, jejichžto tělo
jest jako tělo oslův: a jako tok koňský tok jejich.'*

21. I ohlížela jai se po nešlechetnosti mladosti své. když
zlchčeny byly v Egyptě prsy tvé, a porušeny byly prsy zleti
losti tvé.

22. Protož, Oolibo. toto praví Pán Bůh: Aj já vzbudím
všecky milovníky tvé proti tobě, z nichž nasvcena jest duše
tvá: a shromáždím je proti tobě vůkol;

23. syny babylonské, a všecky chaldejské, šlechtice, a moc
náře i knížata, všecky syny asayrské, mládence výborné krásy,
vévody i osoby úřední všecky, knížata knížat, a slovátné
jezdce na koních: :

24. a přijdou na tě. opatřeni jsouce vozem a kolem, množ
ství lidu: pancířem, a štíty, i lebkami ozbrojí se proti tobě

odevšad:a dám před nimi soud,a souditi té plu eysvými.!*

25. A položím keslení své na tebe, kteréž vykonají na tobě
v prohlšvesti: nos tvůj, a uši tvó uřeží: a co ostaíe, mečem
padne: oni syny tvé i dcery tvé zjímají; a posledek tvůj
spálen bude ohněm.

26. I obnaží tě z roucha tvého, a poberou nádoby slávy tvé.
27. A učiním, aby přestala nešlechetnost tvá při tobě, a

smilství tvé ze země egyptské: aniž pozdvíhneš očí svých
k nim, a na Egypt nezpomeneš více.

28. Nebo toto praví Pán Bůh: Aj já vydám tě v ruce těch,
kterýchž nenávidí; v ruce, z kterýchž nasycenajest duše tvá.

29. A budou s tebou nakládati v nenávisti, a poberou všecky
práce tvé, a zanechají tě nahou, a hanby plnou, i zjevena
bude hanba smilství tvých, nešlechetnosťtvá a amilství tvá.

30. To učinili tobě proto, že jsi smilnila po národech, mezi
nimiž jsi se poskvrnila modlamí jejích.

31. Cestou sestry své chodila jsl: i dám kalich její v ruku
tvou.

32. Toto praví Pán Bůh: Kalich sestry své píti budeš,
hluboký a široký: budeš v posměch, a v porouhání, kteréž
jest převeliké.

33. Opilstvím, a bolestí naplněna budeš: kalichem truch
losti, a smutku, kalichem sestry své Samaří.

* t j. Hm míní háje a skrýže, kde modloslužby se páchaly.
'* Babylonští vešli v smlouvu a Jndskými; jim k vůli páchal národ

modloslužbu, však naaytil se jich, a obrátil se opět k Egyptským.

a ppaod idovský sám svou válí vyjovil A bažil pe modioslašběpohanské.
u tj. přichytila se jich, Ježto nejhrubší, nejpošetilejší a nejohav

v modloeložbupáchají.Jj. podle práv svých válečných, ukrutných, když jsí mého laska
véhorána nešetřilo.
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84. I budeš jej píti, a vypiješ až do kvasnic a drobty jeho
shitneš, a prsy své dráti budeš: nebo já mluvil jsem, praví
Pán Bůh.

35. Protož toto praví Páu Bůh: Protože jsi na mne zapo
mněla. a zavrhla jsi mne za hřbet svůj, ty také nes nešlechet
nosí svou i smilství svá.

36. I dí Hospodin ke mně řka: Synu člověka, zdali soudíš
Oollu a Oollíbu a oznamuoješjim nešlechetnosti jejich ?

37. že cizoložily, a krev jest na rukou jejich, a s modlami
svými smilnily: nad to i syny své, kteréž mí zrodily, oběto
valy jim k sežrání.

39. Ale i to učinily mně: Znečišťovaly svatyni mou v ten
den, a sobot mých poskvrňovaly.

39. A když obětovaly syny uvé modlám svým, a vcházely
do svatyně mé v ten den, aby jí poskvrnily: ty věcí činily
také u prostřed domu mého.

40. Posýlaly k mužům z daleka přicházejícím, k nimž byly
poselství poslaly: protož hle oni přišli: jimž jsí se umývala,
a mazala ličidlem očí svých, a ozdobovala se okrasou ženskou.

41. Seděla jsi na loži překrásném, a stůl ozdoben byl před
tebou; výborné kadidlo mé, a masť mou položila jsí na něm:
42. a blas množství veselícího se byl pří něm;'* i při
mužích, kteří z množství lidí byli přivedeni, a přicházeli
z pouště, kladli náramky na ruce jejich, a věnce krásné na
hlavy jejich.'*

43. I řekl jsem té, kteráž byla otřena v cizoložstvích : Nvní
emilniti bude v smilství svém i tato.

44. A vešli jsou k ní jako k ženě nevěstce: tak vcházeli
k Oolle a k Oolibě, k ženám nešlechetným.

45. Protož muži spravedliví jsou:'“ ti souditi je budou
soudem,cizoložnic, a soudem prolévajících krev: '" nebo cízo
ložnice jsou, a krev jest na rukou jejich.

46. Nebo toto praví Pán Bůh: Příveď na ně množství, a
vydej je v hluk a v loupež:

47. a buďtež ukamenovány kamením lidí, a prohnány meči
jejich: syny i dcery jejich zabijí, a domy jejich ohněm spálí.

49. I odejmu nešlechetnosť ze země, a naučí se všecky
ženy, aby nečinily podle nešlechetnosti jejich.

40. A dají nešlechetnosť vaši na vás, a hříchy modl svých
ponesete: | zvíte, že já jsem Pán Bůb.

KAPITOLA XXIV.

Podobenstvim kotle nebo brace, ohněm tak rospůleného, še nejen mato a kosti
v ně) složené sa apálily, nýhrů | han emse rongnstil, předpovidá úplnou skůsu
use Jorumléma. — Odejmutejema náhlou smrtí meušeřka,jílu veřejně
Beletinesmí, — a tím značí, že | Jid v zajetí nad skázon ové vlasti a ztrátou

svých milých nebude smiti reřejaš hořekovati,

1. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně léta -devátého,
měsíce desátého, desátého dne [téhož] měsíce * řkoucí:

2. Synu člověka, napiš sí jméno tohoto dne, v němž se
utvrdil král babylonský protí Jerusalému dnes.

"tj PO A Oo 1lidJadskývzdalse modlim.'* £ Jj. Oolly a Ooliby;rozuměj, še i Arabětí přicházeli, smlouvyusavírajícealidemfodským, aJejichpřátelstvídrahýmidarykupujice.
'* £ j. opravedlivější jsou Aasyršti a Babylonští u přirovnání k Jad

ským a Israeiským: nebo: epravediiví 00 nástroj přísně trestajícího
Boha.

= £ J. ukamenovány veřejně. (47.)
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* Vtýž den, když Nabuchodonosor k Jernsalémn přitrhl, an Bůb
to proroku zjevil. (4. Král. 2, 1.)
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3. A díš přísloví k domu popoozejícímu podobenství, a
mluviti budeš k nim: Toto praví Pán Bůh: Postav hrnec;
postav, pravím, a nalej do něho vody.

4. Slož kusy jeho“ do něho, všeliké částky dobrá, stehno
i plece, výborné a plné kostí.*

5. Nejtučnější dobytče vezmi, alož také hranice kostí pod
ním:* vyvřelo vaření jeho, a rozvařily se kosti jeho u pro
střed něho.

6. Protož toto praví Pán Bůh: Běda města krví, hrnci,
jehož rez v něm jest, a rez jeho nevyšla z něho:* kus po
kusu, kus po kusu z něho vyvrz: nespadl na něj l0a.“

7. Nebo krev jeho jest u prostřed něho, na nejčistší skále
vylilo ji: nevylilo jí na zemi, aby mohla přikryta býti pra
cbem.*

8. Abych tedy uvedl rozhněvání své na ně, a pomstou se
pomstil: dal jsem krev jeho na nejčistší skálu, aby nebyla
přikryta.

9. Protož toto praví Pán Bůh: Běda městu krví, pro něž
já velikou hranici učiním. (4. Král. 25, 9.)

10. Sbrů kosti, kteréž ohněm zapálím: maso se stráví a
vše, co naloženo, svaří se, i kosti zprabnou.

11. Postav jej také prázdný na řeřavém uhlí: aby se zhřela,
a rozpustila měď jeho: a slíla se u prostřed něho poskvrna
jeho, a stráví se rez jeho.

12. Mnohou prací do potu usilováno jest, a nevyšla z něho
přílišná rez jeho, ani skrze oheň.

13. Nečistota tvá zlořečená: neb jsem tě chtěl očistiti, a
nejsi očištěno od neřádů svých: však aniž očištěno budeš
prve, než upokojím bněv svůj na tobě.

14. Já Hospodin mluvil jsem: Přijde“ a učiním: nepo
minu, aniž odpnstím, aniž se ukojím: podla cest tvých, a
podle nálezků tvých souditi tě budu, praví Hospodin.

15. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:
16. Synu člověka, aj já odjímám od tebe žádoucí věc očí

tvých '© ranou [náhlouj: i nebudeš kvíliti, ani plakati, aniž
potekou slzy tvé.'!

17. Povzdychej miče, smutku nad mrtvými neučiníš: ko
runa svou obvázanou měj, a obuv tvá buď na nohou tvých,
a nezastřeš oděvem úst, aniž pokrmů truchlících jísti budeš.

18. Protož mluvil jsem to lídu ráno, a žena má umřela
večer: | učinil jsem na ráno, jakž mi byl přikázal.

19. I řekl ke mně lid: Proč nám neoznamuješ, co by tyto
věci znamenaly, kteréž ty činíš?

20. I řekl jsem jim: Řeč Hospodinova stala se ke mně,
řkoucí:

21. Mluv domu israelskému : Toto praví Pán Bůh: Aj já
poskvrním svatyně své, pýchy království vašeho, a žádostné

2 « kusy masa. jak obyčejně.
8 Hrneem rozuměj město J ; masem a výbornými kostmi

krále, knižata a přední lída; obačm a vodou bídy a úzkosti jejích
v čna obležení měste.

* t j. nejbohatší měšťané a nejetatnější mnžstvo nejhlouběji v bídu
při obležení upadne.

5 Míní so tím zarytá nepravosf a převrácenost obyvatelů Jerusalém
ských.

* £ J. ničehož novybíraje; rozumi tím, že veškeré obyvatelstvo
Jornealémské bez rozdílu do posledního z města vyvrženo bude; kdo
nebade zabít, půjde do zajetí.

7 £ j. zjevně a sůmyslně, beze všeho ohledu páchaly se vraždy jeho.
(8. Mojž. 17, 18.)

S £ j. den trestu a já jej vykonám.
* © j. soudem cizoložných, a krev prolévajicích.
té ©j. 00 tobě nejmilejšího jest, manželku tvou. (18.)
" Tím znamená největší zármutek.
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věcí očí vašich, a nad čím se leká duše vaše: '* synové vaši,
i dcery vaše, kterýchž jste zanechali, mečem padnou.

22. L budete činiti, jakž jsem já učinil: úst oděvem ue
zastřete, a pokrmů lkajících jísti nebudete.

29. Vínky na hlavách svých míti budete, a obuví na nohou:
nebudete kvíliti ani plakati, ale chřadnouti budete pro ne
pravosti své, a jedenkaždý úpěti budete k bratru svému.'*

24. A bude vám Ezechiel za znamení předpodobňující:
všecko, což učinil, budete činiti, když to příjde: a zvíte, že
já jsem Pán Bůh.

25. A ty, synu člověka, aj v ten den, když odejmu od nich
sílu jejich, s radost důstojnosti, i žádost očí jejich, na čemž
odpočívají duše jejich, syny 8 dcery jejich:

26. v ten den, když přijde utíkající k tobě, aby zvěstoval
tobě:

27. v ten den, pravím, otevrou se ústa tvá s tím, kterýž
utekl:'“ i budeš mluviti, a nebudeš, mlčeti více: i budeš
jim za znamení předpodobňující, a budete věděti, že já jsem
Hospodin.

KAPITOLA XXV.
Předpovídá Ammonským, Moabským, Idumejským a Filistinským tresty Boží,

. protože sá mad záhebou národa jadského radovali,

1. I stala 8eřeč Hospodinova ke mně řkoucí:
2. Synu člověka, postav tvář svou proti synům Ammon

ským, a prorokovatí budeš o nich.

3. A díš synům Ammon: Slyšte slovo Pána Boba: Toto
praví Pán Bůh: Protože jsi řekl: Hahá, hahá nad svatyví
mou, že poskvrněna jest, a nad zemí israelskou, že zpusto
ena jest; a nad domem judským, že vedeni jsou v zajetí:

4. proto já dám tebe synům východním * v dědictví, a po
staví chlévy své v tobě, a rozbijí stany své v tobě: onijístí
budou obilí tvé, a oni píti budou mléko tvé.

5. A dám Rabbath v obydlí velbloudům, a syny ammonské
v odpočívadlo dobytku: i zvíte, že já jsem Hospodin.

6. Nebo toto praví Pán Bůh: Protože jsl tleskal rukou,
a dupal nobou, a z celého erdce radoval jsi se nad zemí
israelskou :

7. protož aj já vztáhnu ruku svou na tebe a vydám tě

v loupežnárodům, a vyhladím- tě z lidí, a vyhubím ze zemí
i zetru: a zvíš, že já jsem Hospodin.

8. Toto praví Pán Bůh: Protože říkali Moabští a Selrští:
Hle jako všickni národové jest dům Juda:*

9. protož aj já otevru rámě Moabovo od měst,* od měst,
pravím, jeho, a od končin jeho slovutná [města] země: Beth
jesímoth a Bélmeon a Karjathaim,.

10. synům východním s syny Ammonskými,“ a dám jim ji

H £ J. ohrámu avého, jejž vy nejvice milujete, a na němž svou sláva
a útěchu

'3 Dobytí města Jerusaléma bade se elavíti radostněpo celé HBi;
vy co zajatí budete nucení polirickou slavnnsť tu spolu slaviti, ač tajně
nad pobltím synů svých a zhoubon vlasti erdce vám krváceti bade;
elzavým okem budeteJeden k drubému zoufanlívě h

'' ©j. zpráva jeho potvrdí předpovědění tvě, a ty tím zmužilejí vůli
mou jim blásati budeš.

KAPITOLA XXV.

* t. j. Arabům, jenž bydllll k východu od Ammonských.
* £ Jj. žádné přednosti před jinými národy nemají — žádné zvláštní

ochrany od Boha svého nedosáhli, čímž se tak velmi honosivali.
* £ J. odejmu všecku sílu od měst Moabských, tak že nepříteli

otevřeny a podmaněny budou.
* © J. podobně též učiním s Ammonskými, jakož jsem učinil Moab

ským.
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u. "A nad Moabem, vykonám soudy: j zvědí, že já jsem
Hospodin.

"12 Toto praví Pů: Bůh: Protože učinila Idumea pomstu,
aby se pomstila nad synyjudskými, a provínila se a zhřešila
a pomsty si žádala nad nimi;

13. proto takto dí Pán Bůh: Vztáhnu ruku svou na zem
idumejskou, a odejmu zní lidi;i hovada, a učinímji pustou
od polední strany: i kteří jsou v Dedan,* mečem padnou.

14 I dám pomstu svou na zem idumejskou ekrze ruku
lidu mého israelského: a učiní v Edom podle hněvu mého,
a prchlivosti mé: i seznají pomstu mou, praví Pán Bůh.

15. Toto praví Pán Bůh: Protože učinili Palestinští pomstu,
a věí myslí pomstili ae, zabíjejíce, A naplňujíce nepřátelství
stará:

16. protož toto praví Pán Bůh: Aj já vztábna ruku svou
na Filistínské, a zabijí vražedliníky, a zkazím ostatky po
mořské krajiny:

17. a učiním nad nimi pomsty veliké, tresce je s prchli
vostí: i zvědí, že já jsem Hospodin, když uvedu pomstu
svou na ně.

KAPITOLA XXVL
Předpovidá vyvrácení města Týra.

1. I stalo se jedenáctého léta, prvního dne měsíce:* stala
se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:

2. Synu člověka, protože řekl Týras o Jerusalému: „Hahá
polámány jsou brány národův, obrátí se ke mně:“ naplněn
budu; zpustl:“© :

3. protož toto praví Pán Bůh: Aj já-na tebe Týre, a při
veda na tě národy mnohé. jako vstupuje moře zmítající se.

4. I rozmecí zdí Týraké, a zboří věže jeho: a setru prach
jeho z něho, a obrátím jej v skálu nejčistší.
. 5. Bude k sušení sítí u prostřed moře, nebo já jsem to
mluvil, praví Pán Bůh: abude v loupež národům.

6. Dcery také jeho, kteréž jsou na poli, mečem zbity budou:
i zvědí, že já jsem Hospodin.

7. Nebo toto praví Pán Bůh: Aj já přivedu na Týr Nabu
chodonosora, krále babylonského, od půlnoci, krále králův,
e kcůmi, a s vozy, a 8 jezdci, i 8 zástupem, a 8 lidem velikým.

8. Dcery tvé, kteréž jsou na poli, mečem zabíje: a obklíčí
tě ohradamí: a snosí násyp vůkol: a pozdvihne proti tobě
štítu.

9. A tarasy a berany zřídí proti zděm tvým, a věže tvé
zboří válečným nářadím svým.

10. Od množství koní jeho přikryje tě prach jejich: od
hřmotu jezdcův, a.kol i vozů, pohnou se zdi tvé, když vchá
zeti bude do bran tvých, jako skrze průchody města zboře
ného.

11. Kopyty koňů svých pošlapá všecky ulice tvé: lid tvůj
mečem zbije a sochy tvé ušlechtilé na zem padnou.

* Jinak: od Téman až do Dedan, od jedněch končin až k druhým
v pustinu ji obrátím, a obyvatele její.

KAPITOLA XXVI.

5 Poněvadš se nepraví, kteróbo měsíce, mají za to, že to bylo prvního
měslcs v roce dle 90, 20., tedy čtyry měsice před dobytím Jerusaléma,

ale „kdyš město již tuze sevřeno bylo.3 £ j. množství lidu rozličných národů, ježto prve do bran města
Jeruzaléma pro kupectví vcházelo, obráti se nyni ke mně, což mi bude
k užitku.
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12. Pohubí zboží tvá, rozchvátají kupectví tvá:* a zboří
zdi tvé, i domy tvé překrásné strhají: a kamení tvé, i dříví
tvé, i prach tvůj u prostřed vod položí.*

13. I učiním, že umlkne množství písní tvých, a zvuka
citar tvých nebude slyšáno více.

14. A obrátím tě v nejčistší skála, k sušení sítí budeš,
aniž budeš vzdělán více:* neboť já Hospodin mluvil jsem,
praví Pán Bůh.

15. Toto praví Pán Báh Týru: Zdaliž od hřmotu pádu
tvého, a od lkání zbitých tvých, když zbiti budou u prostřed
tebe, nepohnou se ostrovové ?

16. I estoupí s stolic svých všecka knížata pomořská: a
sejmou pláště své, a roucha svá rozličných barev odvrbou,
a oblečeni budou v strach: na zemi seděti budou a zděšení vůkol: ano i Pigmejští,'* kteříž byli na věžech tvých, touly
jsouce přenáhlým pádem tvým, diviti se budou. své zavěšovali na zdech tvých vůkol: oni jsou doplnili krásu

17. A počnouce nad tebou naříkati, řeknou tobě: Jak jsí = tvou.
zhynulo, jenž bydlíš na moři, město slovutné, kteréž jsí bylo k. 12. Kartagští kupci tvoji pro množství všelikého zboží,
silné na moří 8 obyvateli svými, jichž se etrachovali všickni ? stříbrem, železem, cínem i olovem naplnili trhy tvé.

18. Nyní děsití se budou lodí v den uleknutí tvého: a 13. Řecko, Thubal, Mosoch,'* i oniť byli obchodníci tvoji:
zkormoutí se ostrovové na moři, protože žádný nevychází otroky, a nádobí měděné přiváželi lidu tvému.
z tebe. 14. Z domu Thogorma '* koně, i jezdce '“ a mezky přivá

19. Neboť toto praví Pán Bůh: Když tě učiním městem děli na trh tvůj.
pustým jako města, v nichž se neobývá [více]: a uvedu na 15. Synové Dedanoví [byli] kupci tvoji : ostrovové mnozí
tě propast, a přikryjí tě vody mnohé: byli kupectvím ruky tvé: zuby slonové, a dříví ebenové smě

20. a strhnu tě s těmi, kteříž astupojí do jezera,“ k lídu ňovali za zboží tvé.
věčnému, a posadím tě v zemi nejposlednější jako pustiny 16. Syrští [byli] kupci tvojí, pro množství díl tvých, drahý
staré? s těmi, kteříž bývají provázeni do jezera, aby nebylo kámen, a šarlat, a postavec vyražovaný, a kment, a hedvábí
bydleno v tobě: když potom dám slávu v zemi živých,“ i jaspis vykládali na trhu tvém.

21. v nivec tě obrátím, a nebadeš; a když budeš hledáno, 17. Judští a země israelská, i oni obchodníci tvoji [byli]
nebudeš nalezeno více na věky, praví Pán Bůh. v obilí výborném, balsam, a med, a olej, a bílé kadidlo vy

kládali na trzích tvých.
18. Damaščan byl kupec tvůj pro množství díl tvých, pro

množství rozličného zboží v víně silném a v vlnách barvy
nejlepší:

19. Dán, a Řekové, a Mozel'* na trzích tvých vykládali
železo kované: '* myrrha přední, a vonná třtina v obchodu

1. I stalo se slovo Hospodínovo ke mně řkoací: tvém.

2. Ty tedy, synu člověka, poční nad Tyrem nářek: 20. Dedanští byli obchodníci tvoji v kobercích k sedání.
3. a rci Tyru, kterýž bydlí při vchodu mořském," kupectvu 21. Arabsko, a všecka knížata cedarská, i oni byli kupci

národů k ostrovům mnobým:* Toto praví Pán Bůh: Ó Tyre, ruky tvé: s berany, a skopcí, a s kozelci přicházeli k tobé
ty jai řekl:* Dokonalé krásy já jsem, kupcitvoji.

4. a vsrdci moře položený. Krajané tvoji, kteří tě vysta- 22. Prodavačí sabejští a reemětí,'? i oni kupci tvoji: se
věli, doplnili krásu tvou. všelikým předním vonným kořením, a drahým kamením, i se

5. Z jedloví Sanir“ vzdělali tě se všemi loďmi mořskými; zlatem, kteréž vykládali na trhu tvém.
cedry z Libanu vzali, aby udělali tobě žezlo.

6. Duby z Básan“ tesali k veslům tvým: a lavičky tvé

veslařské zhotovili tobě ze slonových kostí indických, a ko
rábové domky z ostrovů vlaských.

T. Kment rozmanitý z Egypta utkán jest tobě na plachtu,
aby pověšena byla na žezlo:“ modrý postavec, a šarlat z ostro
vů Elisa" jsou přikrytí tvé.

8. Obyvatelé sidonští a aradští? byli veslaři tvoji: moudří
tvoji, Tyre, učiněni jsou lodní správci tvoji.

9. Starci giblitátí,“ a moudří jeho, měli plavce k obsluho
vání rozličného nádobí tvého: všecky lodí mořské i plavci
jejich byli v lidu kupectví tvého.

10. Perští, a Lydičtí, i Libyčtí "9 bylí u vojště tvém muži
bojovní tvojí: štít, a lebku zavěsili v tobě k ozdobě tvé.

11. Synové aradští s vojskem tvým byli na zdech tvých

KAPITOLA XXVIL
Žalozpěv nad uházou v Tyru, výpis kupeotví jeho a slávy, — a příčiny

úplného, věčného pádu jeho.

S £ j. nádherná máš lodě pro zábavu © krásně tkanými nebo 1 vy
šivanými plachtami; a nebo: skvostné stánky na lodích k plavbám
zábavným.

* £ j. ostrovů Italských.
s Sldon i Arad, města fenická, byla Tyru poněkud poddána; obě

severně od Tyru ležící.
9 £ Jj. města Gebal (Biblos); odtud byli výteční tesaři k stavění

> eo nebudou moci odněsti, do vody vházejí.
* Úplně se vyplnílo pří dobytí města Alexandrem.
5 Rozumí se o Tyru starém; neb nový potom na blízkém ostrově

vzdělán Jest.

*£ j. „do hrobu“, nebo: „do pekel“. i
0 Perští od Tigru na východ; Lydičti v Menší Asii; Libyčtí na

severním pomoří Africkém.
1 LJ. udatní bojovníci (sv. Jeronym); dle hebr.: Germmaditi, z města

Gemadu ve Fenicil. 
'" Dle domnění národově u Černého moře až po Moskvu; jiní na

Ibery (v Kankasn) a Armeny elyší.
KAPITOLA XXVIL m tt j. kmene Gomerova (I. Mojž. 10, 8.); vykládá se na Frygické

* £ J. slehožto přístavu jest vůbec přístup na moře. i V národy.
* £ J. obyvatelům, kteří kupoctví vedou po celém okresu zemském. n “ '* L j. otroky k službě u koní.
3 £ Jj. přillš brdý byl jsi na svou slávu. '* Dle hebr.: Vedan, Javan, Mehufal, snad města arabská; Javan
* t J. s hory Sanir, Jinak Hermon zvané, částky Libanského horstva. vůbec Jony značí.
5 © j. krajina východně za Jordánem bornatá sice, však i úrodná, "6 t.j. veel.

zvlášť lesnatá. "" $ Jj. Sába a Réma, dvě města v Arabii šťastné, kupělii aš do Indie.

II.-48

ma zemí, nelze po něm stopy naléztí. Jinak: „Když potrestáním tobo
dokáží moc a slávu svou národům.“
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28. Háran, a Chene, a Eden kupci tvoji: Sába, Assur a |
Chelmad !* prodavači tvoji. T

24. Ti [byli] kupci tvoji v mnohonásobném zboží v stačkách
modrého postavce, a suken rozličných barev, i v pokladech
drahých, ovinutých a stažených provazy: cedry také mívali
v kupectvích tvých.

25. Lodí mořské, knížata tvá '? v kupectví tvém: i naplněn“
jsi a oslaven náramně v erdci moře..

26. Na vody mnohé*? přivedli tě veslaři. tvoji,** vítr po- poskvrní krásy tvé.
lední zetřel tě v srdci moře. 8. Zabíjí, I strhnou tě: a umřeš smrtí zbitých u prostřed

27. Bohatství tvá, a pokladové tvoji, a mnohonásobné ná- . moře.
dobí tvé, plavci tvoji, a lodní správcové tvoji, kteříž řídili 9. Zdali pak řka mluviti budeš: Bůh já jsem, před vrahy
nástroje tvé, a nad lidem tvým vládli, i tvoji muží bojovní, svými, jsa člověk a ne Bůh v ruce vrahů svých?
jenž byli v tobě, se vším množstvím tvým, kteréž jest u pro- 10. Smrtí neobřezaných * umřeš rukou cizozemců: neboť
střed tebe: padnou do srdce moře v den pádu tvého. já mluvil jsem, praví Pán Bůh.

28. Od zvuku volání správců tvých zbouří se množství lodí: 11. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí: Synu člo
29. A vystoupí z lodí svých všickni, kteří drželi veslo: věka, pozdvihní nářek nad králem tyrským: —

plavci i všíckni správcové lodní na zemí stanou: 12. a díš jemu: Toto praví Pán Bůh: Ty obraze v podo
30. A kvíliti budou nad tebou hlasem velikým, a hořce benství,“ plný moudrosti, a dokonalý v kráse,

volati budou: a namecí prachu na hlavy své, a popelem se 13. v rozkošech ráje Božíbo byl jsi: všeliký drahý kámen
posypou. oděv tvůj: sardle, topas, a jaspis, chrysolit, a onyx, a bervl,

31. A obolí pro tebe lysinu, a opáší se žíněmi: a budou safír, a rubín, a smaragd: zlato dílo krásy tvé: a díry“ tvé
plakati v hořkosti duše pláčem přehořkým.: připraveny byly jsou ve dní, kteréhož jsi stvořen.“

92. A počnou nad tebou píseň žalostnou, a oplakávati 14. Ty jsi jako cherub roztažený a ochraňující. i postavil
budou tebe: Které město jest jako Tyrus, ano oněmělou pro- jsem tebe na hoře svaté Boží,“ u prostřed kamení ohnivých*
střed moře? chodil jsí. (Výše v. 19.)

39. Které jsí u vyvážení zboží tvých z moře naplnilo ná- 15. Dokonalý jsi byl na cestách svých ode dne stvoření
rody mnohé: množstvím bohatství svých i lidí avých oboha- svého,'“ až se našla nepravosť pří tobě.
tilo jsi krále zemské. 16. Pro množství kupectví tvého naplněny jsou vnitřnosti

34. Nyní potříno jsi od moře, v hlubinách vod jsou zboží tvé nepravostí, a zhřešil jel: a svrhl jsem tebe s hory Boží,

tvá, a všecko množství tvé, kteréž bylo u prostřed tebe, a zatratil jsem tebe, Ó cherube- „ochrabující, z prostřed ka
padlo. mení ohnivých.

36. Všickni obyvatelé ostrovů zděsíli se nad tebou: a 17. A pozdvíblo se srdce tvé krásou tvou: ztratil jsi mou
králové jejich všickni, bouří ohromenl jsouce, proměnili jsou drosť svou v kráse své: na zemi povrhl jsem tebe: před tváří
obličeje. králů (v příklad) dal jsem tě, aby viděli tebe.

86. Kupci národůafpěli nad tebou: v nivec jsi: obráceno, 18. Množstvím nepravostí svých, a nepravostí kupectví
a uebudeš na věky. svého poskvrnil jsi svatyně své: vyvedu tedy oheň z pro

o středku tvého, kterýž tě zžíře, a obrátím tě v popel na zemi
KAPITOLA XXVÍM. před očimavšech vidoucíchtebe.

Předpovídápotrestáníkrále tyrskéhopro pýchu jeho a — čí, Jaký bade 19. Všickní, kdož tě uzří v národech, užasnou se nad
nářekmadním; — věstí potrestáníSidonskýcha — navráceníse lidu tebou: v nivec jsí obrácen, a nebudeš na věky.

Jarnalakého, 20. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:
21. Synu člověka, postav tvář svou proti Sidonu: a pro

rokovati budeš o něm,
22. a díš: Toto praví Pám Bůh: Aj já na tě, Sidone, a

budu oslaven u prostřed tebe: a zvědí, že já jsem Hospodin,
když učiním v něm soudy, a posvěcen budu v ném.'!

4. Moudrostí a opatrností svou získal jsi sobě sílu: a dobyl
jsi zlata a stříbra do pokladů svých.

5. V množství moudrosti své a kupectví svého rozmnožil
jsi sobě sílu: a pozdvihlo se srdce tvé v moci tvé:

6. Pročež toto pravi Pán Bůh: Protože se pozdvihlo srdce
tvé jako srdce Boží:

T. protož aj já přivedu na tebe cizozemce, nejmocnější
z národův: a obnaží meče savé na pěknou moudros( tvou a
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1. [ stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:
2. Synu člověka, rci knížeti tyrskému: Toto praví Pán

Bůh: Protože se pozdvihlo srdce tvé, a řekl jsi: Bůh já jsem ;
na stolci Božím usadil jsem se v srdci moře: jsa člověk, a
ne Bůh, a pokládal jsi srdce své, jako srdce Boží: '

3. Aj ble moudřejší jsi ty nad Daniele:“ žádné tajemství
není skryto před tebou. t j. bezbožných, pohanův, od Boha zavržených; Jiní: „rakou po

: hanův“. (L Král. 81, 4)
* Dolož: Božského l“ — dle hebr.: „Ty prstene pečetní, uměle rytý

a dokonale svou podobn značlel!“ Smysl: Ty jsi byl příkladem, vzorem
krále nad jiné vznešeného, blaženého.

st J. prohlédací dirkované roucho Hebr.: bubny a píšťaly.
* £. J. narodiv se, radostnon hudbou byl Jei přivítán po celé semi,

Jako se králevicům činivá.
5 ©Jj.král mocný ochraňující královatví avé: Cherubem jej jmenuje

pozn.

t £ j. Assar-Chelmad: všecka měste přední Asil; Sába (bebr. Seba)
na Meroe se slyší.

'? Hebr.: „lodě tvé tarské“, do Tarsu (daleké krajiny), plovoucí,
byly nejvýbornější lodě.

9 £ J. „na širé moře“; staří toliko poděl břehu se plavil, na čirémoře nemohli so odvášiti, nemajíce kompasu.

"E j správcové tvoji uvedli tě v přílišné důvěře ové u veliké ne- ohledem k 1.
* L J. na mistě vysokém, důstojném. Smysl: pav Cherubové pokrývali archu Boží, tak pod ochranou tvou byli národ
9 t. j. v komnatěch, jichž stěny drabým kamením byly vykládány.
'« £ j. mocný a spravedlivý « počátku, proto se vše dařilo tobě, až

Jsi zpyšněl (v. 2.).
" £.j. od národů, kteří z toho poznají a velebití budou i moc ( spra

vedinosť | svatosf mou.

KAPITOLA XKVIOL

*t J. nejenu vě +jednaje,jakobys Bobembyl; opakojese v. 6. a pak do!
3 j.tak se osobě,domníváš; mluvi ironicky, s opačným smyslem.

Daolel, již tebdáž jako drahdy král Šalomoun moudrostí svou slavný,
žil u dvora krále babyloského. MĚL gl>ar
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23. A pošlu na něj mor, a krev na ulicích jeho: a padnou
zbití mečem u prostřed něho vůkol: i zvědí, že jÁ jsem Ho
spodin.

24. A tak nebude více míti dům israelský úrazu hořkosti,
a trnu bolest působícího odovšad vůkol sebe, kteříž se pro
tiví jim: i zvědí, že já jsem Pán Bůh.

25. Toto praví Pán Bůh: Když shromáždím dům israelský
z národů, v nichž rozptýleni jsou, posvěcen budu v nich před
národy: a bydliti budou v zemi své, kterouž jsem dal slu
žebníku svému Jakobovi.

26. I bydliti budou v ní bezpečné: a budou stavěti domy
a štěpovati vinice, a budou bydliti důvěrně, když vykonám
soudy nade všemi. kteříž se jim protiví vůkol: i zvědí, že
jÁ jsem Hospodin Bůh jejich.

12. A obrátím zemi egyptskou v pustinu u prostřed zemí
pustých, a města její u prostřed měst vyvrácených, a budou
pustá za čtyřiceti let: a rozptýlím Egyptské mezi národy,
u rozvěji je do zemí.

13. Nebo toto praví Pán Bůh: Po skonání čtyřiceti let
shromáždím Egyptaké z národů, v kterýchž rozptýleni byli.

14. A přivedu zase zajaté Egyptské a posadím je v zemi

Fatures,“ v zemi narození jejích: a budou tam královstvím
sníženým :*

15. mezi jinými královstvími bude nejsníženější, a nebude
se vynášeti více nad národy, a zmenším je, aby nepanovali
nad národy.

16. Aniž budou více domu israelskému v doufání, učíce

nepravosti, aby utíkali (mne) a následovali jich; i zvědí, že
já jsem Pán Bůh.

17. 1 stalo se dvacátého sedmého léta, prvního [měsíce);
prvního dne [téhož] měsíce: stalo se slovo Hospodinovo ke
mně řkoucí:

18. Synu člověka, Nabuchodonosor. král babylonský, učinil,
nby sloužilo vojsko jeho službou velikou proti Tyru: '* každá
hlava oblysela '! a každé rameno otřeno jest: a mzda není
iwu dána, ani vojsku jeho z Tyru za službu, kterouž mi sloužil
proti nému.'*

19. Protož toto praví Pán Bůh: Aj, já dám Nabuchodono
sorovi, králi babylonskému, zemi egyptskou: a pobéře množ
ství její, a zloupí kořisti její, a rozchvátá loupeže její: i bude
mfti mzdu vojsko jeho,

20. a za práci, kterouž sloužil proti němu: dal jsem mu
zemi egyptskou, protože mně pracovali, praví Pán Bůh.'*

©KAPITOLA XXIX.

Předpovídá záhubu národa a zemi egyptské, ——a Ze bude Nabachodonosorovi

dána v odměna, a — tehdáž že moc národa židovského opět amáhati

© počne.

1. Léta desátého, desátého měsíce, jedenáctého dne [téhož]
měsíce, stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:

2. Synu člověka, postav tvář svou proti Faraonovi, králi
egyptskému, a prorokovati budeš o něm, i o všem Egypta:

9. Mluv a rci: Toto praví Pán Bůh: Aj já na tě, Faraone,
králi egyptský, draku veliký, jenž ležíš u prostřed řek svých
a říkáš: Má jest řeka, a já jsem sebe samého učinil“

4. I položím uzdu * do čelistí tvých: a připojím ryby řek
tvých k šupinám tvým: a vytáhou tě z prostředku řek tvých, 21. V ten den vypučí se roh domu israelskému,'* a toběavšeckyrybytvéšupintvýchpřidržíse.“: MSS| dámotevřenáústauprostřednich:"5ijzvědí,žejájsem5.Ipovrhutěnapoušti,ivšeckyrybyřekytvé:natvář6| Hospodiu.
země padneš, nebudeš sebrán, ani shromážděn: šelmám zem- aů:
ským a ptactvu nebeskému dal jsem tě k sežrání:

6. 1 zvědí všickní obyvatelé egyptští, že já jsem Hospodin;
protože jsi byl holí třtinovou domu israelskému.

7. Když se chopili tebe rukou, zlámal jsi se, i zedral jsi
všecko rámě jejich: a když se zpodepřeli na tebe, roztříštil
jsi se, a roztrhal jsí všecka ledví jejich.*

8. Protož toto praví Pán Bůh: Aj já přivedu na tě meč:
a zabiji z tebe člověka i hovado. '

9. A bude země egyptská v poušť a pustinu: i zvědí, že
já jsem Hospodin; protože jsi řekl: Řeka má jest, a já jsem
ji učinil.

10. Protož aj já na tě, a na řeky tvé! i obrátím zem
egyptskou v pustiny, mečem zkaženou, od věže Siene“ až do
pomezí země mouřenínské.

11. Nepůjde přes ní noha člověka, ani noha dobytčete
kráčeti bude po ní: a nebude v ní bydleno za čtyřiceti let."
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KAPITOLA XXX.

Zvěstoje opětně zkázu Egyptským, a s nimi spojeným Ethlopám, I Židům
u ních bydlicím.

1. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:
2. Synu člověka, prorokuj, a rei: Toto praví Pán Bůh:

Kvělte, běda, běda dni:

3. nebo blízko jest den, a přibližuje se den Hospodinův,den oblaku, čas národů bude.'
4. A přijde meč do Egypta, a bude strach v mouřenínské

zemi, když padati budou ranění v Egyptě, a odjato bude
množství jeho, a zkažení základové jeho.“

S Ta jest skoro poslední krajina horního Egypta na jih.
* Nikdy více se nezmobl aní národ egyptský, anl říše jeho podnes,

nby byl samostatným, jako j val.
'* Nebo třindete let u toho města leželo, dobývajíc ho.
"! či oblezla, t. snášením kamení k přikopům, náspu atd.
'* Neměli mady, kteráž by jim odplatila za dsiloou prácí a náklad

Jejich; neboť ač Tyrus bylo město bohaté, avšak myslí někteří, še
v obležení uboší svá na blíský ostrov, tu kdež potom nový Tyrns

tt J. ty krokodile, u prostřed Nilu a strah jeho. vzdělán jest, vypravili. prázdná stavení zanecbavše.
* Hebr.: já jsem sí ji učinil, t na rozličně strahy nebo potoky M * Nebo Bůh tomu chtěl, aby Chaldejští města Tyra dobyli a je

rozdělil, a sem I tam k obecným země potřebám rozvedl. A zkazili.
» Dle hebr.: „udici“. U " £ j. vzroste; smysl: „Když NabuchodonosorEgypt podmaní, počne
* tj. tebe I všecka knížata přidržnjící se tebe polapím Jako rybu se zmáhati národ leraelský:* to se vyplnilo, kdyš Danlel vykládáním

na udicí, a vyvrhu tě v pustinu vyprahlou. Tím míní dobytí země snů u krále milosti došel a pak Jechonláš « žaláře propuštěn byl.
králem babylonským. » t J.eměle budeš mou vůli hlásati jim, a on! ochotněji uvěří tobě,

5 t Jj. všecko spoléhání ae lidu Izraelského na pomoo Egyptských
nikdy jim k užitku nebývalo, ale vády ke škodě. Tu míní zvlášťmarnou
jich pomoo za obležení Jerusaléma Nabnchodonosorem.

* Hebr.: od města (věže) Migdol až do města Slene, t. celou zemi ai na nich zlosf svou.
od půlnocí až na poledne. | 1 £. Jj. všecka práva a řízení zemská, obyčejové | ustanovení obecná

+ t. j. že čtyřiceti let bnde zapotřebí, aby se opět zotavila. E b tě země za své vezmou.

KAPITOLA XXIX.

KAPITOLA XXX

+ 6. Jj. Chaldejských, v němš okáží Egyptským svou moc, a vylejí

me
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5. Mouřenínská země, a Libya, a Lydští, i všecek ostatní

obecný lid, a Chub* i synové země smlouvy“ s nimi mečem j K A
padnou. M4

6. Toto praví Hospodin Bůh: A padnou, kteříž Egypt pod- ; v

porují,* a zkažena bude pýcha panování jeho: od věže Syene“ M .

mečem padnou v něm, praví Pán Bůh zástupův; l7. a rozptýleni budou u prostřed zemí zpuštěných, a města
jeho u prostřed měst pustých budou.

8. I zvědí, že já jsem Hospodin: když dám oheň v Egyptě,
a potříní budou všickní pomocníci jeho.

9. V ten den vyjdou poslové od tváři mé na lodéch, k Be
tření důvěry mouřenínské země, a bude zděšení v nich vc.,
dní egyptském,“ nebo bezpochyby přijde.

10. Toto. praví Pán Bůh: Učíním konec množství egypt- h
skému skrze ruku Nabuchodonosora, krále babylonského. ©

11. On i lid jeho 8 ním, nejsilnější z národů, přivedení
budou k zkažení země: a vytáhnou z pošvy meče své na |

Egypt: a naplní zem zbitými. | f
12. A učiním toky řek suché, a vydám zemi v ruce lidí M

nejhorších, a rozptýlím zemi i plnost její rukou cizozemcův: A /
já Hospodin mluvil jsem.. M »

13. Toto praví Pán Bůh: Zkazím i podobizny, a modlám
v Memfis konec učiním: a vůdce ze země egyptské nebude
více: a pustím strach na zemi egyptskou.

14. A zkazím zemi Fatures, a zapálím oheň v Tafnis, a
vykonám soudy v Alexandrii.“

15. A vylijí hněv svůj na Pelusium, sílu egyptskou. a po
vraždím množství alexandrijské,

16. a zapálím oheů v Egvpté; jako žena rodící bolest iníti. V
bude Pelusium, a Alexandria“ bude rozmetána, a v Memfis'0 M
úzkosti každého dne. N

17. Mládenci heliopolští, a bubastští mečem padnou, a
ony '' jaté vedeny budou.

18. A v Tafnis zčerná den, až tam potru berly egyptské;
a když zahyne v něm pýcha moci jeho: jej přikryje oblak,
dcery pak jeho v zajetí vedeny budou.

19. A učiním soudy v Egyptě: a zvědí, že já jsem Ho
spodin.

2. I stalo se jedenáctého léta, prvního :měsíce, sedmého
dne téhož měsíce; stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoací:

21. Synu člověka, rámě Faraona, krále egyptského, zlomil
jsem : a aj není obvázáno, aby navráceno bylo jemu zdraví, |
aby bylo obvázáno šatem, a obvinuto šátky, aby nabyvši síly, p
mohlo držeti meč. |

22. Protož toto praví Pán Bůh: Aj já na Faraona, krále
egyptského, roztříštím rámě jeho silné, ale zlámané: '* a vy +

razím meč z ruky jeho: ; / Ň
23. a rozptýlím Egyptské mezi národy, a rozvěji je po Ú.

zemích. i

3 Jinak: „Nab“, národ nubícký.
* £t J. Židě, kteří do Egypta se utekli.
* £ j. vělckní-národové, kteříž mu pomáhají, e na něž on spoléhá.
S Jest město v horním Egyptu, na prvním prahu řeky Nilu. Dle

hebr.: „Od (hradu) Migdol až k Byene.“
+ t.j. budon zastrašení dnem pomsty nad Egyptskými, a pozbadou

dřevnější důvěry své.

'e Viz Jer. 44, 1. pozn.

"L j. porakagmdkarrapí Amp. Ainnco)ABabuste,t obyvatel- <“stvo jejich nebo:rm;Jinak:po jebo,1tozd6,a mocné,|to'"omenT amenoravé,a na-MtěL= (a
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24. A posilním ramen krále babylonského, a dám meč svůj
v ruku jeho: a polámu ramena Faraonova, a lkáti budou
lkáním zabitého před tváří jeho.

25b.A posilním ramen krále babylonského, a ramena Farao
nova klesnou: i zvědí, že já jsem Hospodin, když dám meč
svůj v ruku krále babylonského, a vztáhne jej na zem egypt
skou.

26. A rozptýlím Egyptské mezi národy a rozvěji je po ze
mích:. | zvědí, že já jsem Hoepodin.

KAPITOLA XXXL
Příkladem zkázy království assyrského, druhdy veleslavného, věstí, še taktéž

království egyptské jistě padne.

1. I bylo jedenáctého léta, třetího měsíce, prvního [dne

téhož] měsíce: stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:
2. Synu člověka, rci Faraonovi, králi egyptskému, a lidu

jeho: Komuž podoben učiněn jsi u velikosti své?
3. Aj Aesur byl jako cedr na Libanu, pěkných ratolestí,

a větvemí hustý, a vysokého zrostu. a mezi hustými rato
lestmi vyvýšen jest vrchol jeho.

4. Vody krmily jej, propast jej vyvýšila:' potokové její
tekli vůkol kořenův jeho, a strouhy své vypouštěla na všecko
dřívíkrajiny.*

5. Protož vyvýšena jest vysokosť jeho nade všecko stromoví
krajiny: a rozmnožili se výstřelkové jeho, a vyvýšily se rato
lesti jeho pro množství vod.

6. A když rozprostřel stín svůj, ua ratolestech jeho hní
zdilo všeliké ptactvo nebeské, a pod větvemi jeho rodila vše
liká zvířata lesní, a pod zastíněním jeho bydlelo shromáždění
národův přemnohých.

7. A byl překrásný pro svou velikost a pro dlouhosť větví
svých: nebo kořen jeho byl při vodách mnohých.*

8. Čedrové nebyli vyšší nad něho v ráji Božím, jedle ne
vyrovnaly se vrcholi jeho, a javorové nebyli rovni ratolestem
jeho: žádný strom ráje Božího nedal se připodobniti jemu,
a kráse jeho.*

9. Neb jsem jej krásným učinil, a v mnohých a hustých
ratolestech: i závidělo mu všeliké rozkošné stromoví, kteréž
bylo v ráji Božím.

10. Pročež toto praví Pán Bůh: Protože povýšen jest u vý
sosti, a povznesl vrchol svůj zelený a hustý, a pozdvíhlo se
srdce jeho u výši své:

11. vydal jsem jej vruku nejsilnějšího z národův,“ učině
učiní jemu: podle bezbožnosti jeho zavrhl jsem jej.“

12. I podetnou jej cizozemel a nejukrutnější z národův, a
povrhou jej na horách, a po všech údolích padati budou rato
lesti jeho, a poláme se větvoví jeho po všech skalách země:
a odstoupí od zastínění jeho všickni národové země a opu
stí jej.

KAPITOLA XXXL

' ©J. voda blízkého moře k zrůstn jeho pomohla.
* tj. na všecko jiné stromoví polní: od potoků ten strom avlažujících

šli potůčkové též dále nz Jiné stromoví. Království assyrské | jiným

národůmsvémocin JsonoJimveválkáchjejichnápomoono.* Cedrem míní krále sasyrského, větvemi jeho knížata a vojsko,
vodami jeho bohatství.

* £t j. žádné království jakkoliv ušlechtilé a znameníté nebylo ani
pěknější anl mocnější nad ně.

5 £ j. národu chaldejského pod Nabopalasarem a Nabuchodonosorem.
©Jinak: „učině,očiní jemu podle bezbožnosti jeho: zavrhl jsem jej.“<BLY„5
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/ AN 6. A svlažím zemi smradem krve tvé, na horách, a údolí13. V pádu jeho bydlilo všecko ptactvo nebeské, a na >
9 naplněna budou tebou.ratolestech jeho byla všecka divoká zvěř krajiny.* ,

/
14. Protož nepozdvihuj Be u vysokosti své žádné stromoví /

vod, aniž povznášej výsosť svou mezi hustým dřívím a rato

ři ja

n:
jl | 7. A zakryji nebesa, když zhasneš, a učiním, aby zčernaly

hvězdy jejich: slunce oblakem přikryjí, a měsíc nedá světla

způsobil jsem kvílení, přikryl jsem jej propastí: a stavil jsem M
řeky jeho, a držel jsem vody mnohé: zarmoutil se nad ním a

Liban, a všecko stromoví polní zatřáslo se. JD) a králové jejich hrůzou přílišnou strachovati se budou nad
16. Hřmotem pádu jeho pohnul jsem národy, když jsem , (a tebou, když létatí počne meč můj nade tvářemi jejich: a

a 10. A učiním, že trnoutí budou nad tebou národové mnozí:

lestným, aniž so vypínejtež u výsosti své všeliké věci, kteréž č , n V svého.“
evlaženy bývají vodami: nebo všickni vydání jsou v smrť do p R 8. Učiním, aby všecka světla nebeská truchlila nad tebou:
země poslední, u prostřed synův lidských, k těm, kteříž sstu- FÍ T a dám tmy na zem tvou, dí Pán Bůb, když padnou ranění

pují do jezera.* | k tvojifu prostřed země: praví Pán Bůh.
15. Toto praví Pán Bůh: V den, v němž sstoupil do pekel, | . 9. A rozdráždím srdce národů mnohbých,*když uvedu po

Kim tření tvé“ mezi národy do zemí, jichž neznáš.k
v:

jej svrhl do pekla s těmi, kteříž sstupují do jezera: i potěšila
jsou se v zemi nejdolejší veškera dříví rozkoše, výborná a
znamenitá na Libanu, veškera, kteráž svlažovala se vodami.“

17. Nebo i ti s ním etoupí do pekla k těm, kteří jsou po
biti mečem: '* a rámě jednoho každého sedětí bude pod stíni
dlem jeho u prostřed národův.'!

18. Komu jsi připodobněn, ó slavný a převysoký mezi
stromovím rozkoše? Aj doveden jsi s dřívím rozkoše do země
poslední: u prostřed neobřezaných spáti budeš s těmi, kteřiž

pobiti jsou mečem: Toť6 jest Farso i všecko množství jeho,'"praví Pán Bůh.

KAPITOLA XXXII.

Předpovidá králi egypiskéma hrosný pád Jeho v propasf pekejnou, = ujištění

Jabo příkladem pádu jiných národů.

1. I bylo dvanáctého Jéta,' dvanáctého měsíce, prvního dne
téhož měsíce, stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:

2. Synu člověka, poční nářek nad Faraonem, králem egypt
sakým,a díš k němu: Lvu národů připodobněn jsí, a draku,
který jest v moři:“ a zmítal jsi rohem v řekách svých, a za
kaloval jsi vody nohama svýma a pošlapával jsi toky jejich.*

3. Protož toto praví Pán Bůh: Rorestru na tě síť svou
v množství národů mnohých, a vytábnu tě v nevodu svém.

4. I povrhu tě na zem, na svrchku pole povrhu tě: a uči
ním, aby přebývalo na tobě všeliké ptactvo nebeské, a na
sytím z tebe zvířata veškeré země.

5. A dám maso tvé po horách, a naplním pabrbky tvé
hnisem tvým.

3 © J. až padne, posadí se na něj a pošlape jej všecko ptactvo:
svířata naleznou skrýší svou pod ratolestmi jebo. Smysl: až bude říše

poražena, badou nynější její spojenoové nepřately jejími. Jest
obrazem co všelikou brdou slávu pozemskou očokává: Úpad a potupa.

* t j. s pádu veliké Hše aseyraké, (s všeliké jiné) učtež se vznešenci,

že podrobeníjstesmrti,M sebezprostšís lédn;zemíposlednía jezerem rozuměj místo věčných muk, peklo.

přišla, potěšila ce, že ee tominto pyšnému těž podobně stalo; neboť:
útěcha nešťastným bývá, míti soudruha v bídě.

'* ©Jj.s králem svým dostanou se do pekel | všichni vznešenci jeho,
1 lid sprostý, pobítý mečem.

" t.j. Jakož na zemí pod ochranoujeho útěchy nalézají, tak i potom
útěchy naleznou vidouce, že i on se k nim dostal.

'* Lj. Jako králi assyrskému, stane se | Faraonovi, králi egyptskému.
se vším lidem jeho.

KAPITOLA XXXIL

* © J. od najetí krále Jechontáše: 886 před Kristem.
+ t J krokodiln v řece Nilu, kteráž se zde nazývá mořem pro své

rozvodňování. '
t Jj. vavém království, 1 mezi jinými národy brojiš, války a ne

pokoje vzbuznješ.

ztrnou v náble každý za duši svou v den pádu tvého.

11. Neboť toto praví Pán Bůh: Meč krále babylonského
přijde na tě.

12. Meči silných porazím množství tvé: nedobytní všíckní
národové tito: i pohubí pýchu Egypta, a rozptýleno bude
množství jeho.

13. A pohobím všecka hovada jeho. kteráž byla při vo
dách mnohých: i nezakalí jich noha člověka více, aniž jich
zkalí kopyto hovad.

14. Tehdáž přečisté učiním vody jejich, a řeky jejich jako
olej přivedu," praví Pán Bůh:

15. když učiním zemi egyptskou postou: opuštěna pak
bude země od lidstva svého, když pobiji všecky obyvatele
její: i zvědí, že já jsem Hospodin.

16. Toť jest kvílení, a kvíliti budou ho: dcery národův
budou ho kvíliti: nad Egyptem, a nad lidstvem jeho kvíliti
ho budou, praví Pán Bůh.

17. I bylo dvanáctého léta, patnáctého dne [téhož] měsíce,
stalo se slovo Hospodinovoke mně řkoucí:

18. Synu člověka, zpívej píseň žalostnou nad množstvím
Egypta:“ a strhni je samo, i dcery“ národů mocných do
země poalední, s těmi, kteříž estupují do jezera.

19. Nad koho jsi krásnější? Sstup a spi 8 neobřezanými.

20. U prostřed zbitých mečem padnou: meč dán jest; "*strhli jej'' i všecky národy jeho.

21. Mluviti budou k němu nejmocnější z silných z prostřed

pekla, kteříž s pomocníky jeho sstoupili, a usnuli neobřezaní,zbití mečem.

22. Tam jest Aesur, i všecko množství jeho: vůkol něho

hrobové jeho: všickní zbití, a kteříž padli mečem.
23. Jichžto hrobové dání jsou v nejposlednějších (krajích)

jezera '* a položeno jest množství jehb vůkol hrobu jeho:
všickni pobiti a padli mečem, kteříž někdy byli dávali strach
v zemi živých.'*

24. Tam Elam i všecko množství jeho vůkol hrobu jeho.

Všickni ti zbití, a padlí mečem: kteříž sstoupili neobřezaní

* Toto vykládá sám prorok níže v. 9. a 10.
* © j. polekám, k ustranti pobnu. (v. 10.)
* £ j. zprávu o sahynuti tvém; Jinak: „zajaté tvé.“ .
* t j. čisté a Jasné učiním:; neb Jich nižádný kaliti nebude. Tím

značí mír. (Výše v. 2 a 18.)* L j. oznam jím konečnou zkázu Jejích.
* buď všickol národové a nebo všecka měste národů.
'* ©j. na Egypt, rytasen; aneb: Egypt vydán jest meči, záhubě.
" £ j. Egypt pod sem, do pekel; nebo krále egyptského, jak z 24.

a zvlášť 26. souditi lze.
1 £ Jj.jakožto neobřezanců, podle smyslu Hebrejských, i na onom

světě od lidu Božího, obřezaného, oddělených.
+3dělávali, ponžtívali ze nebe strach na světě.

II.—49
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do země nejposlednější; kteříž vypouštěli strach avůj v zemi
živých, i odnesli banbu svou s těmi, kteříž estupují do jezera.

25. U prostřed zbitých položili lože jeho mezi veškerými
národy jeho: vůkol něho hrob lidu jeho: ti všickni neobře
zaní a mečem zbití. Neboť dali strach svůj v zemi živých a
odnesli hanbu svou s těmi, kteříž sstupují do jezera: u pro
etřed pobitých položení jsou.

26. Tam Mosoch a Thubal i všecko množství jeho: vůkol
něho brobové [lidu] jeho: ti všickní neobřezaní, a pobití a
padlí mečem : nebo dali strach svůj v zemi živých.

27. A nebudou tam apáti s silnými, a padlými, a s neob
řezanými,'“ kteříž stoupili do pekla s odéním svým, a položili
meče své pod blavy své: i byly nepravosti jejích v kostech
jejich,'* nebo strach silných učinéni jsou v zemi živých.

28. Drotož i ty (Faraone) u prostřed neobřezaných potřen
budeš, a spáti budeš 8 pobitýmí mečem.

29. Tam Idumea, a králové její, všickni vévodové její.
kteříž dáni jsou s vojskem svým, k těm, kteří pobiti jsou
mečem: a kteříž 8 neobřezanými zesnuli, a k těm, kteříž sstu
pují do jezera.

30. Tamť jsou všecka knížata půlnoční strany i všickni
lovci: kteříž svržení jsou tam s pobitými, stracbujíce se, a
vsvé síle zahanbení: kteříž zesnuli neobřezaní s pobitými
mečem, a nesli hanbu svou s těmi, kteříž sstupují do jezera.

31. Viděl je Farao, a potěšil se nad veškerým množstvím
svým, kteréž zbíto jest mečem; Farao i všecko vojsko jeho:
praví Pán Bůh;

32. neboť jsem dal strach svůj v zemí živých, i usnul jest
u prostřed neobřezaných 8 pobitými mečem Farao i všecko
množství jeho: praví Pán Bůh.

KAPITOLA XXXIII.

Pudobenstvím o strážném ukazuje, Jaká Jest povinnost prorokova, — oblašaje

kajícím milosť, nekajícím pomsto Boží; ——učí, Ze marně se spoléhají na pů

vod svůj od Abrahama, když nepravosti páchaji, — a hrozí tresty těm, kteří

za slova Božího sobě posměch tropí.

1. I stalo se slovo Hospodínovo ke mně řkoucí:
2. Synu člověka, mluv k synům lidu svého, a díš k nim:

Země, když uvedu na ní meč, a vezme-li lid země muže
jednoho z nejposlednějšíchsvých, a ustanoví ho nad sebou
strážným: '

3. a ten uzří-li meč přicházející na zemí, a zatroubí-li na
troubu, a zvěstuje lidu:

4. uslyše pak, buď ši kdokoli, zvuk trouby, a neopatřil by
se, a přišel by meč a vzal by jej: toho krev na hlavu jeho
bude.

5. Nebo zvuk trouby slyšel, a neopatřil se, krev jeho na
něm bude: paklí se ostřeže, duší svou zachová.

6. Pakli by strážný uzřel meč přicházející a nezatroubil by
na troubu: a lid by ae neostříhl, přišel by meč, a vzal by
z nich duší: ten zajisté v nepravosti své jat jest, ale krve
jeho z ruky strážného vyhledávati budu.

'* £ j. nebudou tam ležeti mezi padlými reky na místě počestném,
ale na místě nejposlednějším. (Výše v. 23.)

3 £ J. Mosocha a Thubala; byliť naskrz, téměř od kosti zlí.

KAPITOLA.XXXII.

' £ j. na sdech městských, nebo na věži, aby oznámil příchod ne
přítele.

KAPITOLA XXXIII. 388

7. A ty, synu člověka, strážným dal jsem tě domu israel
skému: protož uslyše z úst mých řeč, oznámíš jim ode mne.

8. Jestliže já dím bezbožnému: Bezbožníče, smrtí umřeš:
a ty nemluvil bys jemu, aby se vystříhal bezbožný od cesty
své: on bezbožný pro nepravosť svou umře, ale krve jeho
z ruky tvé vyhledávati budu.

9. Pakli ty zvěstuješ bezbožnému, aby ee obrátil od cest
svých, ale on se neobrátil od cesty své: on pro nepravost
svou umře: ty pak jsi vysvobodil duší svov.

10. Protož tv. synu člověka, rcí k domu israelskému: Tak
jste mluvili řkouce: Nepravosti naše, a hříchové naši na
nás jsou, a v nich my chřadneme: kterakž tedy budeme
moci žívi býti? *

11. Rci k nim: Živť jsem já, praví Pán Bůh: nechci amrti
bezbožného, ale aby se obrátil bezbožný od cesty své a živ
byl. Obraťte se, obraťtež od cest svých nejhorších: i proč
byste umřeli, dome israelský ?

12. Ty tedy, synu člověka, rci k synům lidu svého: Spra
vedlnosť spravedlivého nevysvobodí ho, v kterýžkoli den zbřeší :
a bezbožnosť bezbožného nebude Skoditi jemu, v kterýžkoli
den obrátí se od bezbožnosti své: i spravedlivý nebude moci
živ býti v spravedlnosti své, v kterýžkoli den zhřeší.*

13. Také řekl-Jí bych spravedlivému, že životem živ bude,
a on doufaje v apravedlnosť svou, činíl by nepravosť: všecky
spravedlnosti jeho v zapomenutí dány budou, a pro tu ne
pravost svou, kterouž učinil, pro tu umře.

14. Pakli bych řekl bezbožnému: Smrtí pmřeš: a on učinil
by pokání od hříchu svého a činil by soud a spravedlnost,

15. a navrátil by základ ten bezbožný, a vrátil by loupež,
a chodil by v přikázáních života, aniž by činil cokoli ne
spravedlivého: životem živ bade a neumře.

16. Žádní hříchové jeho, jimiž byl hřešil, nebudou mu pří
čteni: soud a spravedlnost činil, životem živ bude.

17. I řeklí synové lidu tvého: Není rovné váhy cesta
Páně: ale jejich cesta nespravedlivá jest.

18. Nebo když by odstoupil apravedlivý od spravedlnosti
své, a činil by nepravosti, umře v nich.

19. Když by odstoupil bezbožný od bezbožnosti své a činil
by soud a spravedlnost, živ bude v nich.

20. A říkáte:“ Není pravá cesta Páně. Každého z vás
podle cest jeho souditi budu, dome israelský.*

21. I stalo se dvanáctého léta, desátého měsíce, pátého
dne [téhož] měsíce od přestěhování našeho, že přišel ke mně
člověk, kterýž byl utekl z Jerusaléma, řka: Pohubeno jest
město.

22 Ruka pak Hospodinova stala se ke mně u večer, prve
než přišel ten, jenž byl utekl: a otevřela ústa má,“ až i ke
mně přišel ráno, a, když ústa má byla otevřena, nemičel
jsem více.

23. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:
24. Synu člověka, ti, kteří bydlejí v zbořeninách těchto

3 £ J. Jsme již odsouzení k zabynutí, což jest tedy platno s hříchův
se káti, a se polepšiti?

* Tim učí, že na svobodné vůli naši závisí etáti v dobrém; Báb
totiž vždy hotov jest, milostí svou nám přispěti (srov. 18, 31—28), vidy
luka na srdce naše. (Zjev. 3, 30.)

* L Jj. a vy opovažojete ee Hol: —
5 tj. Já soudím, a odplacují každému spravedlivě dle skutkův, a

zaslonžení jeho, ale vy, Židě! ohoete míti pro sebo výjímky pro za
slíbení otoům učiněná !

< t j. posílníl mne, a nadchnul Duchem ovým, abych směle mluvil.
* t. Jj. člověk ten.
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v zemi israelské, mluvíce říkají: Jeden byl Abraham, a dě
dičně držel zemi tuto: nás pak mnoho jest, nám dána jest
země k vladařství.“

25. Protož rci k nim: Toto praví Pán Bůh: Kteříž v krvi
jídáte* a očí svých pozdvihujete k nečistotém svým,'* a krev
proléváte: zdaliž zemí dědičně vládnouti budete?

26. Stáli jste v mečích svých,'! činili jste ohavnosti, a
jedenkaždý ženu bližního svého poskvrníl: a zemí tou dě
dičně vládnouti budete?

27. Toto díš k nim: Takto praví Pán Bůh: Žívť jsem já,
že ti, jenž v zbořeniínách ještě bydlejí, mečem padnou: a kdo
na poli jest, zvířatům dán bude k sežrání: kteříž pak v pev
nostech, anebo v jeskyních jsou, morem zemrou.

28. A obrátím zemi v pustinu, a v poušť, a zhyne pyšná
síla její: a zpustnou hory israelské, tak že žádného nebude,
kdo by šel přes ně.

29. I zvědí, že já jsem Hospodin, když učíním zem jejich
zpuštěnou, a pustou, pro všecky ohavnosti jejich, kteréž pá
chali.

30. A ty, synu člověka, synové lidu tvého, kteříž mluví
o tobě při zdech, a ve dveřích domův, a říkají jeden dru
hému, každý k bližnímu svému mlavice: Pojdte a poslechněme,
jaká jest řeč vycházející od Hospodina.

31. A přicházejí k tobě, jako by vcházel lid, a sedí před
tebou, [jako] lid můj: a poslouchají řečí tvých, a nečiní jich:
nebo v píseň (potupnou] úst svých obrací je, a lakomství
svého následuje srdce jejich :

32. a jsi jím jako hudebná píseň, kteráž libým a sladkým
zvukem zpívána bývá: i slyší alova tvá, ale nečiní jich.

38. A když přijde, co předpověděno jest, (nebo hle, při
chází]: tehdy zvědí, že prorok byl mezi nimi.

KAPITOLA XXXIV.

KEárásprávce lidu s nedbalého a nespravediivého vladaření, — alíbuje, že se

ida sám ujme, a Jej shromáždí a ——že mu pošle Jednobo pravého pastýře
s rodu Davidova.

1. I stalo se slovo Hospodínovo ke mně řkoucí:
2. Synu člověka, prorokuj o pastýřích israelských: pro

rokuj, a díš pastýřům: Toto praví Pán Bůh: Běda pastýřům
israelským, kteříž pásli sami sebe!l' Zdalíž nebývají stáda
pasena od pastýřův?

3. Mléko jste jídali, a vlnou jste se odívali, a co tučného
bylo, zabíjeli jste: stáda pak mého jste nepásli.

4 Co mdlého bylo, nepodporovali jste, a co nemocného,
neléčilí jste, a co zlámaného jest, neobvazovali jste, a co za
vrženého jest, nepřivedli jste zpět, a co se bylo ztratilo, ne
hledali jste: ale s přísností panovali jste nad nimi, a s mocí.

5. I rozprchly se ovce mé, protože nebylo pastýře: a uči
něny jsou k sežrání všechněm zvířatům polním, a rozptý
leny jsou.

* t. J. k dědičnému, ustavičnémn vlastenství: nemůže nám býti od
Řata.

> to bylo aapovězeno 8. Moji. 19, 26.
10£ j. k modlám, modloslužbu pášete.
'' £ J. násilí jste činili, loupežili ; nebo: „spoléhali jete na svou vlastní

ellu a ne ca mou pomoc.“

KAPITOLA XXXIV.

' ©J. všelikým správcům a představeným lidu, kteří toliko k pro
spěchu svému hledí a blabo svěřeneův svých zanedbávají. Jak to míní,
1 bned dále zevrubně udává a líčí.
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6. Bloudila jsou stáda má po všech horách, a po všelikém

pahrbku vysokém: a po všem svrchu zemé rozptýlena jsou
stáda má a nebyl, kdo by hledal, nebyl, pravím, kdo by
hledal.

7. Protož, pastýřové, slyšte slovo Hospodinovo:
8. Živ jsem já, praví Pán Bůh: Protože učiněna jsou stáda

má v loupež, a ovce mé k sežrání všeliké zvěři polní, proto,
že nebylo pastýře: nebo nehledali pastýři stáda mého, ale

| pásli pastýři samí sebe a stád mých nepásli:
9. protož pastýři slyšte slovo Hospodinovo:

10. Toto praví Pán Bůh: Aj já sám na pastýře, a vyhledá
vati budu stáda mého z ruky jejich, a konec jim učiním,
aby více nepásli stáda, aniž více pásli pastýři samých sebe:“
a vysvobodím stádo své z úst jejich, a nebude jím více za
pokrm.

11. Nebo toto praví Pán Bůb: Aj já sám hledatí budu
ovcí svých, a navštívím je. :

12. Jako navštěvuje pastýř stádo své v den, když jest
u prostřed ovcí svých rozptýlených: tak navštívím ovce své,
a vysvobodím je ze všech míst, kamž v den oblaku a mrá
koty rozptýleny byly.

13. A vyvedu je z národův, a shromáždím je ze zemí, a
uvedu je do země jejich: a pásti je budu po horách israel
ských, při potocích i na všech místech země.

14. Na pastvách přehojných pásti je budu, a na horách
vysokých israelakých badou pastvy jejich: tam odpočívati
budou na bylinách zelených, a na pastvách tučných pásti se
budon na horách israelských.

15. Já pásti buda ovce své, a já způsobím, aby odpočinuly,
praví Pán Bůb.

16. Co se bylo potratilo, budu hledati, a co bylo zavrženo,
zase přivedu, a co bylo polámáno, uvíži, a co mdlého bylo,
utvrdím, a co tučného a silného, ostříhatí budu: a pásti je
budu v sondu.*

17. Vy pak, stáda má, toto praví Pán Bůh: Aj já soudím
mezi dobytkem a dobytkem, mezi skopci a kozly.*

18. Zdali vám nebylo dosti spásti dobré pastvy? Ještě
i ostatky pastvišť svých pošlapali jste nohama svýma: a když
jste se čisté vody napili, ostatek nohama svýma zkalili jste.

19. A ovce mé těmi věcmi, kteréž nohama vašima byly

pošlapány, pásly se: a což nohy vaše zkalily, to pily.*
2. Protož toto praví Pán Bůh k vám: Aj já sám soudím

mezi dobytkem tačným a hubeným:
21. Protože jste boky a plecemi ustrkávalí, a rohy svými

trkali všecky mdlé ovce, až se rozprchly ven:
22. vysvobodím stádo své, a nebude více v loupež, a souditi

budu mezi dobytkem a dobytkem.
23. A vsbudím nad nimi pastýře jednoho, kterýž by je

pásl, služebníka svého Davida,“ pásti je bude, a ou budejim
pastýřem.

* £ j. odejmu jim s důstojnosti a úřadem pastýřským | požitky
Jelich (8).

3 £ j. věrně a spravedlivě; šetrně, milostně. (Sr. 84, 4.)
* Dobytkem neboli ovosmí rosuměj lid sprostý a obecšý; skopel a

kozly znamenité a mocné v lídn. (Jer. 50, 8.)

3 18—19 Proti bohatcům mluvi, káraje, že sami žijíce atkvostně,
dary Boží raději maří, než by s nich chndým částku udělili. Zanedbání
almužny tuto klade za jiné hříchy, jako Mat. 26, 42.

*£ j.z rodu, s pokoloní Davidova, Krista, jenž jest synam Daridovým
dle těla. (Mat. 1, 1.) Vše 00 od 11—31 tuto praveno, úplného smyslu
teprv dosahuje, kdyš se o Kristu, o jeho pastýřekém úřadě (Jan 10,
11., o Jeho stádu věřících v něho rozumi.
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24. Já pak Hospodin budu jim Bobem: a služebník můj
David knížetem u prostřed nich: já Hospodin mluvil jsem.

25. A učiním 8 nimi smlouvu pokoje a učiním, že přestane
zvěř nejhorší z země: a kteříž bydlí na poušti, bezpečně
spáti budou v lesích.

26. A usadím je vůkol pahrbku svého v požehnání: a sešlu
déšť v času svém: dešťové plní požehnání budou bývati.

27. I dá stromoví polní ovoce své, a země vydá plod svůj:
a budou v zemisvé bez bázně: i zvědí. že já jsem Hospodin.
když zetru řetězy jha jejich, a vytrhnu je z ruky panojících
nad nimi.

28. A nebudou více v loupež národům, aniž zvěř zemská
žráti bude jich: ale bydliti budou důvěrně beze všeho strachu.

29. A vzbudím jim plod slovutný: a nebudou více umenšéni
hladem na zemi, aniž ponesou více potupy národův.

90. I zvědí, že já Hospodin Bůh jejích, jsem 8 nimi, a oni
lid můj, dům israelský, praví Pán Bůh.

31. Vy pak, stáda má, stáda pastvy mé, lidé jste, a já Pán
Bůh váš: praví Pán Bůb.

KAPITOLA XXXV.

Předpovidá pohubení Idamejským na potrestání nepřátelství jejich proti

: lidu jadskéma, :

1. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:

%. Synu člověka. postav tvář svou proti hoře Seir, a pro
rokovati budeš o ní a díš jí:

3. Toto praví Pán Bůh: Aj já na tě, horo Seir, a vztáhnu
ruku svou na tebe, a učiním tě zpuštěnou a pustou.

4. Města tvá zbořím, a ty budeš pustá: i zvíš, že já jsem
Hospodin.

5. Protože jsi byla nepřítelkyní věčnou, a zavřela jsi syny
israelské v ruce meče v čas soužení jejich, v čas nepravosti
poslední.

6. Protož živ jsem já, praví Pán Bůh: že krvi dám tebe,
a krev tě stíhati bude: a poněvadž krve' nenávidíš, krev tě
stíhatibude.* | 0

7. I učinímhoru Seir zpuštěnou, a pustou: a odejmu z ní
jdoncího, a vracujícího se.

8. A naplním hory její zbitými jejími: na pahrbcích tvých,
i vúdolích tvých, a na potocích zbítí mečempadati budou.

9. V pustiny věčné vydám tě, a v městech tvých nebude
bydleno: | zvíte, že já jsem Hospodin Bůh.

10. Protože jsi řekla: Ti dva národové, a ty dvě země*
mé budou, a dědictvím je obdržím: když Hospodinbyl tam: *

11. protož živť jsem já, praví Pán Bůh, že nčiním podle
hněvu tvého, a podle závisti tvé, kterouž jsi činila, v nená
visti majíc je: a poznán budu skrz ně, když tě souditi budu.

12. I zvíš, že já Hospodin slyšel jsem všeliké potupy tvé,
kteréž jai mluvila o horách israelských řkouc: Opuštěné, nám
dány jsou k sežrání.

13. A povstali jste proti mně ústy svými, a utrhavě jste
mluvili proti mně slovy svými: já slyšel jsem.

KAPITOLA XXXV.

' £ Jj. ové, laraelských bratři svých.
3 £ j. pokrevnící tvoji lsraelští atíbati tě budou.
5 t. j. leraolská a Judská.
* t j. Ježto Hospodinovy byly a on tam v chrámě trůn svůj měl.
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KAPITOLA XXXVI. 392

14. Tolo praví Pán Bóh: Když se veseliti bude veškera
země, v pustínu té obrátím.*

15. Jakož jsi se radovala nad dědictvím domu israelského,
protože rozptýleno jest, tak učiním tobě: rozptýlena budeš,
boro Seir, i veškera země idumejská: i zvědíť, že já jsem
Hospodin.

KAPITOLA XXXVI
Slibaje Bůh, že ld opt do země lsraelské uvede, ZeJe očistí, novým dochrm

P obdaří,a rozmnoší.

1. Ty pak, synu člověka, prorokoj na hory israelské, a
rci: Hory israelské, slyšte slovo Hospodinovo:

2. Toto praví Pán Bůh: Protože řekl nepřítel o vás:
Haba, výsosti věčné dány jsou nám v dědictví:

3. protož prorokuj. a rci: Toto praví Pán Bůh: Protože
jste zpuštěny, a pošlapány vůkol, a učiněny v dědictví ostat
ním národům, a vstoupily jste na pysk jazyka,' a v pohanění
lidu:

4. protož, hory israelské, slyšte slovo Pána Boha: Toto praví
Pán Bůh horám, i pahrbkům, potokům, i údolím, i pustinám,
i stěnám obořeným, a městům opuštěným, kteráž zloupena
jsou, a posmívána od ostatních národů vůkol.

5. Protož toto dí Pán Bůh: Že v ohni horlivosti své mluvil

jsem o jiných národech, a o vší zemi idumejské, kteří dali
zemi mou sobě v dědictví s radostí, a celým srdcem, a ze
[vší] mysli: a vyvrbli ji, aby ji zloupili:

6. protož prorokuj o zemi israelské, a díš horám, a pa
hrbkům, vrchům i údolím: Toto praví Pán Bůh: Hle já
v borlivosti své, a v prchlivosti své mluvil jsem, protože
jste zahanbení národův enášeli.

7. Protož toto praví Pán Bůh: Já zdvihl jsem ruku svou,“
aby národové, kteříž vůkol vás jsou, sami sahanbení své nesli.

8. Vy pak hory israelaké, ratolesti své ploďte, a ovoce své
neste lidu mému israelskému: nebo blízko jest, aby přišel.

9. Neboť aj já k vám, a k vám obrátím se, a budete orány,
a přijmete símě.

10. A rozmnožím v vás lidi, a veškeren dům israelský: a
budou obydlena města, a zbořeniny zase vzdělány budou.

11. A naplním vás lidmi, i dobytkem: a budou ge množiti
a růsti: i učiním, že na vás bydliti budou jako od počátku
a dobrými věcmi obdařím vás většími, než jste měli od po
čátku: i zvíte, že já jsem Hospodin.

12. A přivedu na vás lidi, lid můj israelský, a budou tebou
dědičně vládnouti, a budeš jim v dědictví, a nebudeš více
bez nich.

13. Toto praví Pán Bůh: Protože říkají o vás: Zžíratelka
lidu jsi, a dávíš lid svůj:*

14. protož nebudeš více lidí zžíratí, a národu svého nebudeš
hubiti více, praví Pán Bůb:
. 15. aniž dopustím, aby více slýchána byla v tobě hanba
národův, a potupy lidské nikoli neponeseš, a lidu svého ne
potratíš více, praví Pán Bůb.

5 © Jj. Jak ty jsl se radovala nad zkázou země fudské, tak se nad
tvou jiní radují. Vyplnílo se v době křesťanské; tehdáž v čas radostného
blaha země idumejská nejvíce zpuštěna jest.

KAPITOLA XKXVI.

* ©J. Jste lidem na pysku, na jssyku, v bubách, v potupě.
* £ J. zapřísáhl jsem se, že potrestám národy, kteří vás pohaníli,

potlačili.
3 t J. země judská! protože obyvatelé tvoji bynou, a mizejí pro

časté útoky nepřátelské.
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16. I stalo se slovo Hospodínovo ke mně řkoucí:
17. Synu člověka, dům israelský, bydlíce v zemi své, po

skvrnili ji cestamí svými, a snažnostmi svými; jako nečistota
Ženy, nemoc svou mající, učíněna jest cesta jejích přede
mnou.

18. I vylll jsem rozhněvání své na né pro krev, kterouž
prolíli na zemi, a modlami svými poskvrnili ji.

19. I rozptýlil jsem je mezi národy. a rozehnáni jsou do
zemí: podle cest jejich, a nálezků jejích soudil jsem je.

20. I přišli jsou k národům, k nimž odvedení jsou, a po
skvrnili jméno svaté mé, když se říkávalo o ních: Lid Ho
spodinův jest tento, a ze země jeho vyšli.

21. I šetřil jsem jména svého svatého, kteréž byl poskvrnil
dům israelský mezi národy, k nimž vešli.'

22. Protož rci domu israelskému: Toto praví Pán Báh:
Ne pro vás já učiním, dome israelský, ale pro jméno své
svaté, kteréž jste poskvrnilí mezi národy. k nimž jste vešli.

23. A posvětím jména svého velikého, které bylo poskvr
néno mezi národy, kteréž jste poskvrnili u prostřed nich :
aby poznali národové, že já jsem Hospodin, praví Pán zá
stupů, když posvěcen budu v vás před nimi.

24. Vezmu zajisté vás z národův, a shromáždím vás ze
všech zemí, a přivedu vás do země vaší.

25. A vyliji na vás vodu čistou“ a očištěni budete ode
všech poskvrn svých, a ode všech modl vaších očistím váa.

26. A dám vám srdce nové, a ducha nového položím u pro
střed vás: a odejma srdce kamenné z těla vašeho, a dám vám
srdce masité“

27. A ducba svého položím u prostřed vás: a učiním abyste
v přikázáních mých chodili, a soudů mých ostříhali, a je
činili.

28. A budete bydliti v zemi, kterouž jsem dal otcům vaším:
a budete mým lidem. a já budu vaším Bohem.

20. A vysvobodím -vás ze všech poskvrn vašich: a přivolám
obilí, a rozmnožím je, 8 nevložím na vás hladu.

80. A rozmnožím ovoce stromův, a úrody polní, abyste ne
nosili více potupy bladu mezi národy.

31. I rozpomenete se na cesty své nejhorší, a na snažnosti
nedobré: a budou vás mrzeti nepravosti vaše, i nešlechet
nosti vaše.

32. Ne pro vás já učiním, praví Pán Bůh, známo vám buď.
Zahanbětež se, a zastydte se za cesty své, dome israelský.

33. Toto praví Pán Bůh: V den, v kterémž vás očistím
ode všech nepravostí vašich, a osadím města, a vzdělám
znova zbořeniny,

34. a když země pustá bude zdělána, kteráž někdy byla
zpuštěna před očima každého pocestného,

35. řeknou: Zemé tato nevzdělávaná učiněna jest jako za
hrada rozkoše: a města pustá, .a opuštěná, a podkopaná stojí
ohražená.

36. I poznají národové, kteřížkoli pozůstanou vůkol vás,
že já Hospodin vystavěl jsem zbořeniny, a štípil jsem místa
nezdělaná ; já Hospodin mluvil jsem, 1 učinil.

* Dolož: a proto ušetřil jsem ho, nevyhladiv docela, a uvedu Jej
do země jeho, ač toho nezasinbuje.

4Již učitelové židovští vykládali na očištění duše, a odpuštění hříchů.
Svatí otcově a církev svatá roznmějí vesměs zřejmě o křtu svatém,
co koupelí znovuzrození.

* £ j. měkké, eltlivě, k dobrému náchylné. Sv. otcové a toto v. 27.
slyší na dary Dacha svatého.

o MVe


KAPITOLA XXÁVII. 34

37. Toto praví Pán Bůh: Ještě v tom naleznou mne, dům
israelský, abych jim učinil: rozmnožím je jako stádo lidí,

38. jako stádo svaté, jako stádo jerusalémské při slavno
stech jeho:" tak budou pustá města plna stád lídí: a zvědí,
že já jsem Hospodin.

KAPITOLA XXXVU.
Ujištění předešlého uaalibení podobenstvím usoblých kosti lidských, kterd k slovu

Bolimu vskřišeny jsou, a dvoa dřev, která v Jedno se spojila v ruce prorokorě.

1. Učiněna jest nade mnou ruka Hospodinova, a vyvedla
mne vduchu Hospodinovu: a pustila mne u prostřed pole,
jenž bylo plno kostí:

2. a obvedla mne po nich vůkol: bylo pak jich velmi mnoho
na svrchku pole, a byly suché náramně.

3. I řekl kc mně: Synu člověka, coť se zdá, budou-lí živy
kosti tyto? I řekl jsem: Pane Bože, ty víš.

4. I řekl ke mně: Prorokuj' o kostech těchto, a rci jim:
Kosti suché, slyšte slovo Hospodinovo.

Ď. Toto praví Pán Bůh kostem těmto: Aj já vpustím v vás
ducha, a živy budete.

6. A dám na vás žíly, a učíním, že vzroste na vás maso,
a otáhnu vás. koží: a dám vám ducha, a živy budete, a zvíte,
že já jsem Hospodin.

7. I prorokoval jsem, jakož mí byl rozkázal. I stal se zvuk,
když jsem já prorokoval, a aj, pohnutí: a přistoupily kosti
k kostem, jednakaždá k spojení svému.

8. A viděl jsem, a aj žíly a maso na nich vzešlo: a roz
tažena jest na nich kůže povrchu, ale ducha neměly.

9. I řekl ke mně: Prorokuj k duchu, prorokuj, synu člověka,
a rci k duchu: Toto praví Pán Bůh: Ode čtyř větrů přijdíž,
duchu, a věj na tyto zbité, ať oživou.

10. I prorokoval jsem, jakož mi byl rozkázal: i všel do
nich duch, a ožily: a stály na nohou svých, zástup příliš
veliký velmi.

11. I řekl ke mně: Symu člověka, kosti tyto všecky, dům
israelský jest:* oni říkají: Uscbly kosti naše, a zbynula na
děje naše, a odřezáni jame.

12. Protož prorokuj, a díš k nim: Toto praví Pán Bůh:
Aj já otevru hroby vaše, a vyvedu vás z hrobů vašich,* lide
můj: a uvedu vás do země (sraelské.

13. I zvíte, že já jsem Hospodin, když otevru hroby vaše
a vyvedu vás z hrobu vaších, lide můj:

14. a když dám ducha svého v vás. a živi budete, a učiním,
abyste odpočinuli na zemi vaší: a věděti budete, že já Ho
spodin mluvil jsem, i učinil, praví Hospodin Bůb.

15. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoucí:

* ©j. jako množství lida, kterýž se někdy za dobrých časůr do
Jerusaléma k obyčejným elavnostem scházival. Úplně ee to splnilo, a
eplní shromážděnímnárodů v církvi Kristově.

KAPITOLA XXXKVIL.

' £ j. mlav slovem a moci mou, totiž tak, aby co řekneš, [hned se
stalo.

* Přímojest podobenství to o bidném stavu judského národa, kterýž
se sám za zničený, takměř mrtvý, a od kořene odťatý považoval, že
mocí Boží opět oživo a shromážděnabnde; dále pak dle uznání svatých
otcův předobrazuje budouci z mrtvých vstání; neboť proroci neberou
podobenství svá leč z toho, eo se jisté stalo, stane, anebo aspoň státi
může.

5 £ |. zo zajetí v cizich zemích, městech, šalářích, které za svůj
hrob považovali.

11.-50
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16. A ty, synu člověka, vezmi sobě dřevo jedno: a napiš
na něm: Judovo a synův iaraelských, soudrubův jeho;“ a
vezmi dřevo druhé, a napiš na něm: Josefovi, kmenu Efrai
movu, a všemu domu israelskému, a soudruhům jeho.*

17. A spojiž je sobě jedno k druhému v jedno dřevo: a
budou v jednotu v ruce tvé. :

189.Když pak řeknou k tobě synové lidu tvého řkouce:
Což nám neukážeš, co tím míníš? —

19. mlaviti budeš k nim: Toto praví Pán Báh: Aj, já vezmu
dřevo Josefovo, jenž jest v ruce Efraimově,“ a pokolení israel
ská, kteráž jsou připojena k němu: a dám je spolu s dřevem
Judovým, a učiním je v dřevo jedno: a budou jedno v ruce
jebo." :

20. Budou pak ta dřeva, na nichž psátí budeš, v ruce tvé,
před očima jejich.

21. A díš k nim: Toto praví Pán Bůh: Aj já vezmu syny
israelské z prostřed národů, k nimž jsou odešli: a shromá
ždím je odevšad, a přivedu je do země jejích:

22. A učiním je v národ jeden v zemi na horách israelských,
a král jeden bude nade všemi panující: a nebudou více dva
národové, aniž se více děliti budou na dvoje království:

23. aniž se budou poskvrňovati více modlami svými, a
ohavnostmi svými a všemi nepravostmi evými: a vysvobodím
je ze všech sídel, v nichž jsou zhřešili, a očistím je: i budou
mým lidem, a já budu jejich Bohem.

24. A elužebník můj David bude králem nad nimi, a pastýř
jeden bude všechněch jich:“ v soudech mých budou cboditi
a přikázání mých ostříhati, a činiti je.

25. A bydliti budou na zemi, kterouž jsem dal služebníku
svému Jakobovi, v níž přebývali otcové vaši: a budou bydliti
v ní, oni, i synové jejich, I synové synů jejich až na věky:
a David služebník můj bude knížetem jejich na věky.*

26. A uzavru 8 nimi smlouvu pokoje,'“ úmluva věčná bude
jih: a utvrdím je, a rozmnožím, a dám posvěcení svá''
u prostřed nich na věky.

27. I bude stan můj mezi nimi: a budu jím Bohem, a
oni budou mně lidem.

28. I zvědí národové, že já Hospodin jsem posvětitel Jaraele,
když bude posvěcení mé u prostřed nich na věky.

KAPITOLA XXXVIIL*
Obrazem Goga a nesčíslného vojska jeho předpovídá, že uepřátelé učini útok

na Jid Bolí, ale že jeho zázračnon pomocí potlačení budou.

1. I stala se řeč Hospodinova ke mně řkoncí:

* © j. dřevo, berla ta; vyznamenává je.
4 £. J. náleží dřevo to, nebo znamená je; kmerem Judovým míní

říši jadakou, kteréž se | kmen Benjaminův, a Levitův po odtažení
přidrželi; kmenem pak Josefovým desatero ostatnich pokolení; jmenuje
pak svlášť kmen Efraimův, syna Josefova, poněvadž z něho pocházel
1 původce roztržku Jeroboam, | drazí králové lsraelští.

* £ |. berlu neb důstojnosť královskou. či království israelské, kteréž
Jest v mce pokolení Efraimova, syna Josefova.

* © j. Hospodina; bebr.: v ruce mé.
* (Vlz 84, 23. pozn.) — Blužebníkem Jej nazývá mlnrě o něm jako

o člověku.
9 £ J. zemí fsraelskou; rozuměj svatou církev, neboť užšivá se

v plsmech av. obrazů za věc předobrazenou, jako slovem Davida značí
se Kristus, jejš David předpodobňoval.

'* © j. úmluvu novou, zákon nový, sv. ovangelium, jímž Kristus
pokoje pravého nám zlskal.

*'£ J. svatyní svon.
» Když byl prorok v předešlé kapitole dokázal lidu svému, že jej

Bůh opět do země zaslíbené povolá, předpovídá mu tuto (88 a 899)

—= ==.
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2. Synu člověka, postav tvář svou proti Gogovi, země
Magog.' knížeti hlavy * Mosoch a Thubal: a prorokuj o ném

3. a díš k němu“ Toto praví Pán Bůh: Aj já na tebe,
Gogu, kníže hlavy Mosoch a Thubal,

4. a obvedu tě“ a položím uzdu v ústech tvých: a vyvedu
tebe, i všecko vojsko tvé, koně i jezdce, všecky oděné v pan
cíře, množství veliké, kopí a štít uchopujících 1 meč.

5. Perští, Mouřenínové, a Libyčtí “ s nimi, všickní se štíty
a lebkami.

6. Gomer* 1 všickni zástupové jeho, dům Thogormy, strany
půlnoční, i všecka síla jeho, lidé mnozí s tebou.

7. Připrav a přihotov se, i všecko množství své, kteréž
se shromáždilo k tobě: a buď jim vůdcem.

8. Po mnohých dnech navštíven budeš: v nejposlednějším
z let příjdeš do země, kteráž osvobozena jest od meče, a shro
mážděna z národů mnohých na hory israelské, kteréž jsou
byly pusty ustavičně: tať z národů vyvedena jest, a bydliti
badou v ní bezpečně všickni.

9. Přitáhna pak jako bouře přijdeš a jako oblak.“ abrs
přikryl zemi, ty 1 všickni zástupové tvoji, i národové mnozí
8 tebou.

10. Toto praví Pán Bůh: V ten den povstanou úmysly
v srdci tvém, a mysliti budeš myšlení nejhorší:

11. a díš: Vstoupím na zem beze zdi; přijdu k odpočíva
jícím, a bydlejícím bezpečně: všickni ti bydlejí beze zdi;
závor a bran nemají;

12. abys rozchvátal kořisti, a pobral loupeže, abys vztáhl
ruku svou na ty, kteříž opuštění byli, a potom se opět na
vrátili, a na lid, kterýž shromážděn jest z národů, kterýž
počal vlásti, a býti obyvatelem prostředku země.

19. Sába a Dédan," a kupci z Tarsu“ i všíckni lvové jeho *
řeknou tobě: Zdaž abys sebral kořisti, ty přicházíš? Aj,
k sebrání loupeže shromáždil jsi množství své, abys pobral
stříbro, a zlato, a odnesl nádobí, i zboží, a sebral kořisti ne
sčíslné.

14. Protož prorokuj, synu člověka, a rci Gogovi: Toto
praví Pán Bůh: Zdaliž v ten den, když bydliti bude lid můj
israelský doufanlivě, věděti toho nebudeš?

stálou a mocnou ochranu proti všelíkému nepřiteli. Obrazem toho jest
mu Gog, velekníže krajiny půlnoční, krajiny temnosti, se svým snrovým
vojskem a ukratnými společníky. Ten přitrhne na lid Boží, aby jej
oloupil, pohubil, rozchvátal; avšak mocí Hospodinovou potřen bude na
vždy. Rozličuě o rozličhých nepřátelich se to vykládá. Ale z celého
toho proroství, svlášť srovnáme-li je s Zjev. 20, 7—9, patrno, že svatý
prorok, ač jen o lidu larselském a zemi jeho mluví, přece budonci
Hší Mesiášovu na zřeteli má a k „nejposlednější době let“ (8) a k „nej
posledočjším dnům“ (16) hledí. Roznmějteš se nasledující kapitoly 58
a 89 o nepřátelích eírkvo svaté vůbec a poslední doby věkův zvlášť,
a o úhlavním odpůrol, jejš Antikristem zovou otcové svatí, a na
němž Bůh pomoc svon evým věrným zjeví, a okáže církvi ové pravdu
alovasvého,„še brány pokelné nepřemoboují“.

KAPITOLA XKXVIOL

! Králové země Magoga. jež si prorok Jako v Aail půlnoční ležící
předatavnje, Gogové nazvání byli, jako králové zeměegyptské Faraonové.

* ©j. buď velokníže národův, a semi Mosocb (Kappadocko) a Thubal
(Skyticko) anebo: knížete země „Roš“ nebo: „Ros“, což někteři dle
jména | na „Rasko“ vykládají, Jakož 1 „Mosoch“ na Moskvu.

3 £ j. podle libosti ohébati, obraceti budu tebe jako jezdec svého
koně.

* Vls 97, 10. pozn.; jakož i dále.
S Viz tamž 14. pozn.
* £ j. na kvap, náble, a s velikým, celou zemí pokrývajícím množ

stvím.
7 £ J. Arabští a Idumejští, nebo bylať obě měste těch krajin.
%Buď karthagští, s nebo iberští (španělští).
* £ Jj. knížata, pro svou mocnosť tak zváni.

: (K. n —kNED
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15. I přijdeš z místa svého od stran půlnočních, ty i ná
rodové mnozí s tebou, sedíce na koních všickni, zástup veliký,
a vojsko náramné.

16. A přitrhneš na lid můj ieraelský jako oblak, abys při
kryl zemi. V nejposlednějších dnech budeš, a přívedu tě na
zemi svou: aby poznali národové mne, když posvěcen budu
v tobě '* před očima jejich, Ó Gogu!

17. Toto praví Pán Bůh: Ty jsi tedy ten, o němž jsem
mluvil za dnův dávných skrze služebníky své, proroky israel
ské, kteříž prorokovali za dnů těch časů, že tě přivedu na ně.'!

18. I bude v ten den, v den příští Gogova na zemi israel
skou, praví Pán Bůh, povstane hněv můj v prchlivosti mé.

19. A v horlivostí své, v obni hnévu svého, mluvil jsem.
Neboť v ten den bude pohnutí veliké na zemi israelské ;

20. a pobnou se před tváří mou ryby mořské, i ptactvo
nebeské, i zvířata polní, i všelíký zeměplaz, který se hýbe
na zemí, 1 všíckní lidé, kteří jsou na svrchu země: a pod
vráceny budou hory, a padnou hradby, a každá zeď ssuje se
na zem. (Mtš. 24, 29. — Luk. 21, 25.)

21. A svolám protí němu na všech horách svých meč, praví
Pán Bůh: mečjednohokaždého na bratra jeho napřažen bude.'*

22. A souditi budu jej morem, a krví, a přívalem náramným,
i kamením nesmírným: ohněm a sirou dštítí budu na něj, a
na vojsko jeho. i na národy mnohé, kteříž jsou 8 ním.

23. A zveleben, a posvěcen budu: a poznán buda před
očima národů mnohých, a zvědí, že já jsem Hospodin.

KAPITOLA XXXIX.

Dáje předpovidá porážku Goga, a sbromáždění a zvelebení lida svého.

1. Ty pak, synu člověka, prorokuj proti Gogovi a rci: Toto
praví Pán Bůh: Aj já na tebe, Gogu, kníže hlavy Mosoch
a Tbubal:

2. a obvedu tě, a vyvedu tě, a učiním, abys vstoupil od
stran půlnočních: a přivedu tě na hory israelské.

3. A přerazím lučiště tvé v ruce tvé levé, a střely tvé
z ruky tvé pravé vyrazím.

4. Na horách lsraelských padneš, ty, a všickní zástapové
tvoji, i národové tvoji, kteříž jsou s tebou: zvěři, ptákům
1 všemu, což létá, i zvířatům zemským dal jsem tě k sežrání.

5. Na svrchku pole padneš: neboť jsem já mluvil, praví
Pán Bůb.

6. A vpustím oheň na zemi Magog i na ty,kteříž bydlejí
na ostrovích důvěrně; 1 zvědí, že já jsem Hospodin.

7. A jméno své svaté známo učiním u prostřed lidu svéhoisraelského,aneposkvrnímjménasvéhosvatéhovíce:* izvědít
národové, že já jsem Hospodin, Svatý israelský.

8. Aj přichází, a stalo ee,* praví Pán Bůh: tenť jest den,
o němž jsem mluvil.

'* £. J. když dokáži ovatosť, moc 1 spravedlnosť svou na tobě, ztro
stav tě.

5" © J na národ israelský. Jiní zde vůbec všecko, 60 byl lidem

Eko vzrej“ě proroky svá sjevil, pročežnelze, aniž třeba určiti něktezv
£ j. všecko, celá příroda ustrne, až okáží, jak mocně a zázračně

(22) ochráním lid svůj a způsobim, že nepřitelé jeho sami jedni drahých
bubiti badou.

KAPITOLA XXXIX.

* © |. nedopestim, aby jméno mé svaté poskvrněno bylo; aby se
totiž kdo domníval, že Bůh pomoci nemůže, a tadiž že pravý Bůh není.

" t Jj. blízko, a tak Jisté jest, jako by se již stalo; blízko
pověvadě jest „tisic let před Hospodinemjako den včerejší, který minui“.
(Žalm. 89, 4. Srov. Zjev. 90, 7.)

—
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9. I vyjdou obyvatelé z měst israelských, a zažhou, i spálí
zbroj, štít a kopí, lučiště, i střely, a kyje ruční, i píky: a
budou -je páliti ohněm sedm let.*

10. A nebudou nositi dříví z krajín, ani sekati z lesů: proto
že zbroj ohněm páliti budou, a zloupí ty, kterýmž v loupež
bývali. a oberou zhoubce své, praví Pán Bůh.

11. I stane se v ten den: dám Gogovi místo znamenité
v hrob v Israeli: údolí pocestných k východa od moře, kteréž
k úžasu povzbudí mimojdoací: i pohřbí tam Goga, i všecko
množství jeho, a slouti bude údolím množství Gogova.“

12. A pochovávati je budou dům israelský, aby vyčistili
zemi po sedm měsíců.

19. Pohřbí pak jej veškeren lid země, a bude jim památný
[ten] den, v němž oslaven jsem, praví Pán Bůb.

14. A muže ustanoví, kteříž by ustavičně procházeli zemi,
kteříž by pochovávalí, a vyhledávali ty, kteří byli zůstali na
svrchku země, aby vyčistili ji: a po sedmi měsících hledati
počnou.

15. A obcházeti budou cestujíce po zemi: a když uzří kost
člověčí, postaví podle ní znamení, ažby jí pohbřbili hrobníci
v údolí množství Gogova.

16. Jméno pak města Amona:* i očistí zemi.
17. Protož ty, synu člověka, toto praví Pán Bůh: Rci vše

likému ptactvu [dravémn) a všem ptákům, i veškeré zvěři
polní: Sejděte se, pospěšte, aběhněte se odevšad k uběti mé,
kterouž já obětuji vám. velikou oběť zbitou na horách isra
elských: abyste jedli maso, a pili krev.

18. Maso silných jísti budete, a krev knížat zemských píti:
skopcův, a beranův, i kozlův, i volův, a veškerého krmného
a tučného dobytka.

19. I najíte se tuku do sytosti, a napíjete se krve do opití,
z oběti zbité, kterouž já zbiji vám:

20. a nasytíte se na mém stole z koně a z jezdce ailného,
i ze všech mužů bojovníků, praví Pán Bůh.

21. A postavím slávu svou mezi národy: a uvidí všickní
národové soud můj, kterýž jsem vykonal, a raku moa, kterouž
jsem položil na ně.

22. A zvíl dům israelský, že já jsem Hospodin, Bůh jejich,
od toho dne, i potom.

23. A zvědí národové, že pro svou nepravosť zajat jest dům
israelský, protože opustili mne a že jsem skryl tvář svou
před nimi: a vydal jsem je v.ruce nepřátel a že padli mečem
všickni.“

24. Podle nečistoty jejich, a nešlechetnosti učinil jsem jim,
a skryl jsem tvář svou před ními.

25. Protož toto praví Pán Bůh: Nyní zase přivedu zajaté
Jakobovy, a smiluji se nade vším domem israelským: a přijmu
horlivost pro jméno své svaté.

3 Co tuto a dále až 20 praveno, má Jen nesmírnou nepřátel Božích
porážku vylíčitl, nikterak doslovně so bráti; — „sedm let“ tolik co
„dlonbý čas“.

* nemíní se zvláštní „hrob“ nobo „náhrobní pomník", nýbrž „misto
porážky“ vůbec, kteréž tak sbitými naplněno bude, že by zasluhovalo
slouti „údolím množství Gogova“.

5 © j. „Množství“, jakož svrchu (11) údolí, tak [ město tam ležící
bude se moci nasývati od množství nepřátel tam poražených.

* £ J. nebudon se křívě domnivati, že já jsem lidu svému buď po
moci nemohl, a nebo nechtěl; nýbrž uznají z náramné porážky nepřátel
Jejich, že potřel-li jsem národ svůj, on neprarostmi svými toho za
eloušil, spolu pak, že jsem | Bůh nade všecky mocný, a tudíž jodiný;
i budun potom donacení uvěřiti ve mme. Tak se jeví moudrá prozřetel
nost Božská v osudech národův!
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26. A ponesou" zahanbení své i všeliké přestoupení, kte
rýmž se provinili proti mně, když bydliti budou v zemi své
důvěrně, žádného se nestrachujíce:

27. a když je zase přivelu z národův a shromáždím je
ze zemí nepřátel jejich. a posvěcen budu v nicb, před očima
národů mnohých.

28. Azvědí, že já jsem Hospodin, Bůh jejich, proto že
jsem je přenesl mezi národy, a shromáždil je do zemějejich,
a neostavil jsem nižádného z nich tam.

29. A neskrvji více tváři své od nich, protože jsem vylli

ducha svého na veškeren dům israelský, praví Pán Bůh.

KAPITOLA XL.

Bůh ukázal u vlčění Ezechlelovi atavení nového ohráma s zerrubným odáním

Jednotlivých částek jeho,

1. V pótmecítmém létě zajetí nařeho na počátka roku, desá
tého dne měsíce [prvníhv], čtrnáctéholéta potom, když jest
dobyto město: v týžden stala se nade mnou ruka Hospodinova
a přivedla mne tam.*

2. U viděních Božích přivedla mne do země israelské, a
pustila mne na hoře velmi vysoké: na nížto bylo jako stavení
města schylujícího se ku polední.

3. I uvedla mue tam: a aj muž,jehož tvářnost byla podobná

mědi, a provázek Iněný v ruce jeho, a prut iníry v ruce jeho:stál pak v bráně.
4. I mluvil ke mně týž muž: Synu člověka, viz očima

svýma, a ušima svýma slyš, a přilož erdce své ke všem věcem,
kteréž já ukáží tobě; nebo proto, aby ukázány byly tobé,
přivedenjsi sem : oznam všecko, což vidíš, domu israelskému.

5. A aj zeď byla zevnitř vůkol domu se všech stran, a
v ruce muže prut míry šesti loktův a dlaně: * i zméřil šířku
toho stavení prutem jeduíi, výšku také prutem jedním.

6. I přišel k bráně, kteráž hleděla k cestě východní, a
vstoupil po stupních jejích: a změřil práh brány zšíří prutem
jedním, totiž práh jeden byl zšíři prutu fednoho:*

7. a pokojik“ prut jedenna dél a prut jeden unašiř: a
mezi pokojíky [místo] pěti loket:*

8. a práh brány podle síňce brány u vnitř na prut jeden.

9. I změřil síňci brány “ na osm loket ačelo" její na dva
lokty, sfůce pak brány byla vnitř.

10. Ale pokojíkové brány k cestě východní byli tři s jedné,

a tři s druhé strany: jedné míry byly tři, a jedua míra průčelí
8 obou stran.

%t. J. těžce, a žalem nad svým provinéním. Blažené strasti, které
nds k pokání a k Bohu vedou!

KAPITOLA XL.

* 6 J. v duchu do Jerusaléma. 40—48 nelze doslovně ani o vystavení
nového chrámu,aní o zřízení královatví jeraelského rozaměti; vyklůdá
se tedy duchovně o velikosti, kráse a řidném zřízení Církve av., ktoráž
často královstvím a městem a chrámem Božím sloje

2 U Židů byl loket dvojí; kratší dosahující od loketní kostl ruky
muže dospělého až k zápěstí, a delší až ku konci prstu dlouhého střed
ního; vyrovnal se tedy krátký loket asl naší stopě [střevici].

3 £ j. práh každého polonvrati byl jeden prut zšiří; brána totiž
měla u prostřed sloup, k němuž pak při zavření vrátníce z obou stran
přiléhaly. (Srov. 41, 23—M.)

* £ J. komnata nebo pokojík pro levíty k stráži a jiným službám
chrámovým určené.

5 prostory.
S t j. loubí před branou, kteréž ji k ozdobě sloužilo.
* © J. výstupek nad siňel; jiní: „sloup“ nebo „pilíř“; a tak rozuměj

všude v této a následujících dvou kapitolách sloro: „čelo, průčelí“.
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11. I změřil širokosť prahu brány desíti loket: a dloubosť
té brány třinácti loket:

12. a kraj" před pokojíky byl jednoho lokte: a na jeden
loket okraj s obou stran: pokojíkové pak šesti loket bylí onde
1 onde.

+18. I změřil bránu od střechy pokojíka až do střechy její,
zšíří pětmecítma loket: dvéře proti dveřím.

14. A udělal průčelí po šedesáti loktech:“ a při průčelíalůce brány "©všady vůkol.
15. A před tváří brány, kteráž dosahovala až k tváží: síňce

brány vnitřní, bylo padesáte loket.
16. A byla okna křivolaká v pokojících, i na průčelích jejich,

kteráž byla vnitř brány všude včkol: a takž byla i v stůcích
okna vůkol vnitř, a před průčelími malování palm.

17. I vyvedl mne do síně zevniřní, a aj kómnaty, a podlaha
dlažená kamenem v síní vůkol: třícetl komnat v okolku po
dlahy.

18. A podlaha v průčelí bran podle dlouhosti bran bylanižší.!!

J9. A změřil šířku od tváři brány dolejší, až k čelu síně
vnitřní zevnitř, a byla sto loket na východ, a na půlnoc.

20. Též bránu, kteráž hleděla k cestě půlnoční síně zevnitřní,
změřil na dél i na šíř.

21. A pokojíkové její, tři 8 jedné, a tři a druhé strany:
a průčelí její, i síňce její podle míry brány prvnější, padesáti
loket délky. a pětmecítma loket šířky.

22. Okna pak její, a síňce, a rytiny byly podle míry brány,
kteráž hleděla na východ: a po sedmi stopních vstupovalo
se vzhůru a síňce byla před ní.

28. A brána síně vnitřní byla proti bráně půlnoční, a vý
chodní: a změřil od brány až do brány sto loket.

24. I vyvedl mne k cestě polední, a aj brána, kteráž patřila
ku polední: i změřilprůčelí její, I síňce její podle měr avrchu
řečených.

25. A okna její, a alůce vůkol jako okna jiná: padesáti
loket zdélí, a pětmecítma loket. zšíří.

26. A po sedmi stupních vstupovalo se k ní: a sfůce před
dveřmi jejími: a vyryté palmy byly, jedna s jedné, a druhá
s druhé strany v průčelí jejím.

27. A brána síně vnitřní na cestě polední: a změřil od
brány až k bráně na cestě polední, sto loket.

28. I uvedl mne do síně vnitřní k bráně polední: a změřil
tu bránu podle měr svrchu řečených.
" 29. Pokojík její, a průčelí její, a síňci její týmiž měrami:
i okna její, i síňci její vůkol padesáti loket zdélí, a pětme

„cítma loket zšíří.

30. A slňce vůkol zdélí pétmecítma loket, a zšíří pěti
loket.

81. A síňce její k síni zevnitřní, a palmy její v průčelí :
a osm stupňův bylo, po nichž se vstupovalo skrze ni.

32. I vedl mne do síně vnitřní po cestě východní: a změřil
= bránu tu podle měr svrchu řečených:

33. Pokojík její, a průčelí její, i síůci její, jako svrchu: a
okna její a síňce její vůkol, zdélí padesáti loket, a zšíří pět
mecítma loket:

5 © j. chodník dlážděný kamenem tesaným; jiní rozumějí sedadla,

Jakáhal“ předvraty.t j. změřilkaždé na šedesát loket zvýší.
'e © j. elň, lonbí sloupové od jedné brány k drahé.
1 tj. 00 obnášela výška vnitřní brány, o to byla podlaha před ní

ležící síně nižší než podlaha druhé sině; byloť stavení po stupních na
úbočí hory vůkol vystavené.
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34. a ulůce její, to jest síně zevnitřní: a palmy ryté v prů
čelí jejím s jedné i s druhé strany a po osmi stupních stu
povalo se vzhůru.

85. A uvedl mne k bráně, kteráž hleděla k půlnoci: a iuéřil
ji podle měr svrchu řečených.

36. Pokojík její, a průčelí její, a slůci její, i okna její
vůkol, zdélí padesáti loket, a zšíří pětmecítma loket.

37. A síňce její hleděla k síni zevnitřní: a ryté palmy
na průčelí jejím s jedné i s druhé strany: a na osmi stapních
vstupovalo se vzhůru.

98. A u každé pokladnice (komnaty) dvéře v průčelí bran:
tam obmývalí oběť zápalnou.

89. A vsíňcí brány dva stoly 8 jedné, a dva stoly s druhé
strany: aby obětována byla na nich zápalná oběť, a za hřích,
i za vínu.

40. A po boku zevnitřním, kde se vstupuje ke dveřím brány,
kteráž hledí k půlnoci, dva stoly: a po boku druhém před
síní brány dva stoly.

41. Čtyři stolové tu, a čtyři stolové tam; a po bocích brány
osm stolů bylo, na nichž zabíjeli obětí.

42. Čtyři pak stolové k zápalné oběti, z kamení čtverhran
ného udělaní: zdélí půldruhého lokte, a zšíří půldrahého
lokte a zvýší lokte jednoho: na nichžby kladli nádobí, v nichž
obětována bývá zápalná i zabitá oběl.

43. A hrany jejich na jednu dlaň byly ohnuté do vnitř
vůkol: na stolích pak maso obětní.

44. A vně před branou vnitřní pokladnice (komnaty) zpě
váků vaíni vnitřní, kteráž byla po boku brány hledící k půl
noci: a tváři jejich k cestě polední; jedna pak při boku
brány východní, která patřila k cestě půlnoční.

40. I řekl ke mně: Taf jest pokladnice (komnata), kteráž
hledí na cestu polední; bude knéži, kteříž ponocují v strážích
chrámových.

46. A pokladnice [komnata], kteráž hledí na cestu půlnoční,
bude kněží, kteříž ponocují k posluhování oltáře; tiť jsou
synové Sadochovi, kteříž přistapují z synů Léví k Hospodinu,
aby poslahovali jemn.'*

47. I změřil síň zdélí sto loket, a zšíří sto loket na čtyry
hrany: a oltář byl před chrámem.

48. A uvedl mne do síňce chrámové: a změřil sfňci pět
loket s jedné, a pět loket s druhé strany: a šířku brány tří
loket s té, a tří loket s oné strany.

49. Délku pak síňce dvaceti loket, a šířku jedenácti loket,
a po osmi stupních vstupovalo se k ní. A sloupové byli na
průčelí; jeden s té a jeden 8 oné strany.

KAPITOLA XLIL

Změření chrámu samébo | některých částek jeho.

1. I uvedl mne do chrámu, a změřil průčelí šesti loket
zšíří s této strany, a šesti loket s oné strany podle širokosti
stánku

2. A šířka brány byla desíti loket: a boky brány, pěti
loket s jedné, a pěti loket s druhé strany: a změřildélku jeho
čtyřiceti loket, a šířku dvaceti loket.

"3 Dvojí druh kušží zde udává: jedněch totiž, kteří nižší služby
v chrámu zastávali: připravovali lampy, olej, kadidlo a p.; drahých
pak výhradně oběti vykonávajících z roda Sádochova, jenž byl prvním
nejvyšším knězem v chrámě od Šalomonna vystareném.
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3. A všed do vnitřku změřil v průčelí brány dva lokty:*
a bránu šesti loket: a širokosť brány, sedmi loket.*

4. [ odměřil dvaceti loket délky, a dvaceti loket šířky před
chrámem; * a řekl ke mně: Tato jeat svatyně svatých.“

5. I změřil saténu domu šestí loket;* a šířku boku“ čtyř
loket všade vůkol domu.

6. Boků pak, bok k boku, [bylo] dvakrát tříceti tři:" a
byli vysedlí, kteříž šli po stěně domu, v bocích vůkol, aby
zdržovali, a nedotýkali se stěny chrámové.“

7. A ulice byla vůkol, jdouc vzhůru točítě, a na večeřadlo
chrámové vedla okolo: pročež širší byl chrám v svrchních
stranách: a tak ze zpodních vstupovalo se k svrchním po
prostředku.*

8. I viděl jsem v domě výsoeť vůkol, založené boky "©vzdélí
míry jednoho prutu šest loket:

9. a šířka [tloušťka] stény boku zevnitř (byla] pětí loket:
a byl vnitřní dům v bocích domu.''

10. A mezi pokladnicemi (komnatamí) prostora zšíří dvaceti
Joket vůkol domu se všech stran,11.advéřebokukmodlení: '“dvéřejednykcestěpůlnoční,
a dvéře jedny k cestě polední: a šířka místa k modlení, pětí
loket vůkol.

12. A stavení, kteréž bylo oddělené '* a obrácené k cestě
hledící k moři,'* (bylo' z šíří sedmdesáti loket: stěna pak
stavení pěti loket zšíří vůkol, a délka její devadesáti loket.

13. I změřil délku domu sto loket: a stavení. kteréž od

dělené bylo, i stěny jeho zdélí sto loket.

14. Šířka pak místa před tváří domu a toho, kteréž bylo
odděleno proti východu, sto loket.'*

15. I změřil délku stavení proti tváři toho, kteréž odděleno
bylo k zadu, podloubí s obou stran sto loket: a chrám vnitř
i sfňce síně.

16. Práhy i okna posoužená, i podloubí vůkol po třech
stranách proti prahu jednohokaždého, a pažení dřevěné vůkol
a vůkol: země pak až do oken, a okna zavřená nad dveřmi.

17. A až do domu vnitřního, i zevnitř po vší stěně vůkol,
vnitř i zevnitř, [všecko bylo) podle míry.

KAPITOLA XLL

! £ j. oušťka zdi u brány.
3 ©J. šířku zdí od brány na půlnoo I na poledné po sedmi loktich.
3 t j. před větší nebo přední částkon chrámu neb ovatyní, vycházeje

ze svatyně svatých.
+ £ j. či nejevětější čásť domu Božibo.
3 £ j. stloušti.

.oměj: pobočníkobky vůkol svatyněo trojím patru na sobě.(Viz 6.)

.al kobky poboční vůkol zdi po 38 na půlnočnía na polední
straně.

3 ©j. zeď chrámová zůšila se v každém patře o loket jeden, tak
še trámy, na nichž kobky hořejší stály, byly o loket delší, a spočívaly
na zdi chrámové, ale stěnu nepronikaly.

9%t. J. k nejvyššímu pavlanu, s tam jsoncím pokojíkům vatupovalo
se ze spodních po pavlačí prostřední.

te t j. kobky nejvyššího patra byly v podlaze své vzdělí jednoho
prutu nebo šesti loket, totiž o dva lokte delší než dolejší, neboťv každém
patře o Jeden loket v bloubí postonpily.

u tj zevnitřní zeď pobočních kobek byla pět loket atloněti, s ty
je) obklíčovaly z tří stran na poledne, západ a půlnoe, tak že svatyně
jimi obklíčena byla.

1 £ Jj. dvěře kobek vůkol svatyně se nalézajících bleděly k síní
určené k modlitbě; nebo do svatyně nesměl žádoý vkročiti.

3 L Jj. od svatyně.
t £ j. k západu slunce.
tt |. mozi svatyní a zdí, kteráž vnitřní síní kněžskou od zevnější

síně lidu dělila, bylo místo zšíři sto loket.

Ca IL-51
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18. A řemeslné udělaní cherubové 1 palmy: a palma mezl
cherubem a cherabem, a dvě tváři měl každý cherub:

19. tvář člověčí podle palmy s jedné strany, a tvář Ivorou
podle palmy s drahé strany, vyobrazenou po všem domě vůkol.

20. Od země až do vrchu brány cherubové a palmy vyryté
byly na stěně chrámové.

21. Práh '“ čtverhranný, a tvář svatyně patření proti pa
tření.'"

22. Oltář dřevěný byl tří loket zvýší, a zdélí dvou loket:
a úhlové jeho, i délka jeho, i stěny jeho dřevěné byly. I mluvil
ke mně: '“ Tentoť jest stůl před Hospodinem.

29. A dvoje dvéře byly u chrámu, a u svatyně.
44. A ve dvojích dveřích s obou stran dvoje dvéře byly,

kteréž se vespolek akládaly:'? nebo dvoje dvéře byly 8 obou
stran dveří.

95. A byly vyrytí na těch dveřích chrámových cherabové,
a řezby palm, jakož i na stěnách vyryty byly: pročež i k prů
čelí stňce zevnitř hrubší dříví bylo.

26. Nad nimižto okna posoužená, a podobenaví palm sem
1 tam na raménkách aíňce, podle boků domu, a po šířce
stěn.

KAPITOLA XLII.

Vypisuje slně a — poelése všecky čtyry stravy celého stavení chrámového.

1. I vyvedl mne do síně zevnitřní po cestě vedoucí na
půlnoc, a uvedl mne do pokladnice (komnaty). kteráž byla
proti oddělenému stavení, aproti domu, kterýž se chýlí na
půlnoc.

2. V předu (měly) délky sto loket od dveří půlnočních: a
šířky padesáte loket

3. proti dvacíti loktům vnitřní síně,* a proti podlaze dlažené
kamenem síně zevnitřní,“ kdež bylo podloubí spojené k tré
násobnému podloubí.

4. A před pokladnicemi [komnatami) místo k procházení
deaíti loket zšíří, do vnitřku hledící cesty lokte jednoho. A
dvéře jejich na půlnoc:

5. kdežto byly pokladnice [komnaty] v horních patrech
nižší: nebo podpírala [je] podloubí, kteráž z nich vynikala
ze spodku, i z prostředku stavení.

©. Neboť troje patra byla, a neměla aloupův, jako byli
sloupové afní: protož vynikala z dolejších, a z prostředních
od země padesáte loket.*

7. A ohrada zevnitřní (byla) vedle pokladnic [komnatj,
kteréž byly na cestě síně zevnitřní před komnatami zdélí
padesáti loket.

8. Nebo délka komnat síně zevnitřní byla padeeáti loket:
a délka před chrámem sto loket.

9. A byl pod pokladnicemi [komnatami) těmi vchod od
východu vcházejícím do nich z síně zevnitřní.“

10. Na šíř ohrady síně té, kteráž byla proti cestě východní,
před stavením odděleným byly téžpřed stavením pokladnice
[komňat:].

6 Dle bebr.: „veřeje“, brána.
" £ j. tak též u svatyně, jedna brána byla jako druhá.

'* £ J. ones muž,jenžjej dh oa ned a všeckomu okázal." £. j. okládané vrátníčky nebo

KAPITOLA XLIL
* Vla 41, 10.
* Vls 40, 17.

5 £ j. patraobsabujicív soběS užšíbyla,tak žotéměřjednoz druhého vynikalo, Jako by vězelo v něm.
* t j. ty komnaty stály | nad branami, do zvláštních síní vedoncími.
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11. A cesta před nimi jako před komnatami, kteréž byly
na cestě půlnoční: jaká dlouhosť jejích, takováž i šírokost
jejich: a všecky vchody | podobenství, i dvéře jejich (stejné).

12. Podle dveří pokladníc (komnat), kteréž byly na cestě
vedoucí na poledne, (byly) dvéře na počátku cesty, kterážto
cesta byla před síňcí oddělenou po cestě vychodní vcházejícím.*

13. I řekl ke mně: Pokladnice [komnaty] půlnoční. a ko
mnaty polední, kteréž jsou před stavením odděleným: tyť jsou
komnaty svaté: v nichž jídají kněží, kteříž ae přibližují k Ho
epodinu do svatyně svatyň: tam budou klástí věci svatosvaté,
a oběť za hřích, i za vinu: neboť místo svaté jest.

14. A když tam vejdou kněží, nevyjdou ze svatyně do síně
zevnitřní: a aloží tam roucha svá, vníchž posluhují, neboť
svatá jsou: a oblekou roucha jiná, a tak půjdou k lidu.

15. A když dokonal rozměřování domu vnitřního, vyvedl
mne po cestě brány, kteráž vedla k cestě východní: a změřil
ji všudy vůkol.

16. Měřil pak proti větru východnímu prutem míry“ pět
set prutů dle prutu míry vůkol.

17. A měřilproti větru půlnočnímu pět set pratů dle prutu
míry vůkol.

18. A k větru polednímu měřil pět set prutů dle prutu
míry vůkol.

19. A k větru západnímu měřil pět set prutů dle prutu
míry.

20. Po čtyrech větřích měřil zeď jeho vůkol, délku pět set

loktů" a šířku pět set loktů, dělící mezi místem svatyně a
obecného lidu.

KAPITOLA XLIIL

Ukazaje ce prarokovi Bůh n velebnosti své v chrámě,—alíbuje že ta bede bydletí
ustavičně, bude-li ma Jid věren a .potlešes, — a dává přikázání o kněšich.

1. I vedl mne k bráně, kteráž hleděla k cestě východní.
2. A aj sláva Boha laraelského vcházela po cestě východní

a hlas její byl jako hlas vod mnohých, a země blýštěla se
od velebnosti jeho.

3. I viděl jsem vidění podle tvářnosti, kterouž jsem byl
viděl, když přišla, aby zkazila město: a tvářnost podle spa
tření, jež jsem viděl vedle řeky Chobar: i padl jsem na tvář
svou.

4. A velebnost Hospodinova vešla jest do chrámu po cestě
brány, kteráž hleděla k východu.

5. I pozdvihl mne duch a uvedl mne do síně vnitřní: a
aj naplněn byl dům slávou Hospodinovou.

6. I slyšel jsem mluvícího ke mně z domu, a muž, kterýž
stál podle mne,

7. řekl ke mně: Synu člověka, místo trůnu mého, a místo
šlépějí nohou mých, kdežto bydlím a prostřed synův ierael
ských na věky: a nebudou poskvrňovati více dům israelský
jména mého svatého, ani oni, ani králové jejich. smilstvími
svými, a hroby králů svých * a výsostmi.

4 11 a-12) Hozuměj: komnaty na půlnoční 1 polední 1 východní
straně byly stejné oo do avláštní podoby a míry. Vůbeo znamenati
Jest, še úplný smysl v. 8—13 velmi těžko jest pochopíti a udati, poačvadě
stavitelských výsnamův hebrejských pravý pojem udatí nelse.

* £ j. prntem svatým, jenž měl šest lokot, co obecný jen pět obsa
hoval. (Srov. 40, G.pozn.)

7 € J. vlastně 500 prutů, tedy 5000 loket, dle vv. 17, 18, 19.

KAPITOLA XLII.

"te j. poshovávajíce Je na hoře Blona, spojené s horou Moria, naniž stál ©

alakešikí——m.

B|
u
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8. Kteříž vzdělali práh svůj podle práhu mého, a veřeje
své podle vořejí mých: a zeď byla mezi mnou a mezi nimi:
a poskvrnilí jména svatého mého ohavnostmi, kteréž činili :
pročež zahladíl jsem je v bněvu svém.

9. Nyní tedy daleko ať odvrhou smilství své, a hroby králů
svých ode mne: a budu bydlití u prostřed nich vždycky.

10. Ty pak, synu člověka, ukaž domu israelskému chrám
ten, a nechť se zahanbí pro nepravosti své, a nechť změří
stavení:

11. a nechť ae zastydí za všecko, což páchali: způsob domu,
a stavení jeho, východy, i vchody jeho, a všecken popis jeho,
1 všecka přikázání jeho, i veškeren řád jeho, i všecky zákony
jeho ukaž jim, a napíšeš před očima jejich: aby ostříhali
všech popsání jeho, i přikázání jeho, a činili je.

12. Tento jest zákon domu na vrchu hory: Věeliký kraj
jeho vůkol svatosvatý jest: ten jest tedy zákon domu.

27. A doplnivše ty dny, osmého dne, a potom obětovati
budou kněží na oltáři zápalné oběti vaše, a kteréž za pokoj
obětují: a slitoji se nad vámi, praví Pán Bůh.

KAPITOLA XLIV.

PAikazuje, aby brána, kterouš vešla velebnost Boží, aůstala savřena, — zapo

vidá cizím a modlářům při alušbách Božích přitomoými býti, — a stanovi
M4 kočžím rodu Sadochova.

1. I obrátil mne na cestu brány svatyně zevnitřní, kteráž
hleděla na východ: a ta byla zavřena.

2. I řekl Hospodin ke mně: Brána tato zavřena bude: ne
budet otvírána, a nikdo nepůjde akrze ni: nebo Hospodin
Bůh israelský všel skrze ni;' I bude zavřena“

: 3. knížeti. Kníže sám sedati bude v ní, aby jedl chléb před
18. Tyto pak jsou míry oltáře v loktu nejpravějším, kterýž Hospodinem: po cestě brány síňce vejde, a cestou její vyjde.*

měl loket a dlaň: v lůně jeho byl loket a loket zšíří, a okolek 4. I přivedl mne po cestě brány půlnoční před obličej

jeho až do kraje jeho, a vůkol dlaň jedna. Ta také byla "oaě domu: i viděl jsem a aj naplnila sláva Hospodinova dům
jáma oltáře. n píkě Hospodinův: i padl jsem na tváf avou.

14. A z lůna zeme až do kraje posledního dva lokty, a šířka 5. I řekl ke mně Hospodin: Synu člověka, přilož srdce
(byla) lokte jednoho: a od kraje menšího až do kraje většího své, a viz očíma svýma, i ušima svýma slyj všecko, což já
čtyři lokty, a šířka lokte jednoho. mluvím tobě o všech posvátných obyčejích domu Hospodinova,

15. Sám pak oltář čtyř loket: a od oltáře až do vrchu a o všech zákonech jeho: a obrať srdce avé “ na ceaty chrámové
čtyři rohové. po všech východech svatyně.

16. A oltář dvanáčti loket zdélí, po dvanácti loktech zšíří: 6. A díš k popouzejícímu mne domu israelskému: Toto
čtyrhranný, rovnými stranami. praví Pán Bůh: Dosti vám buď na všech nešlechetnostech

17. A kraj čtrnácti loket zdélí, po čtrnácti loktech zšíří vašich, dome israelský:
ve čtyrech úhlech jeho: a koruna vůkol něho na půl lokte, 7. proto že uvádíte syny cizí, neobřezaného srdce, a ne
a lůno jeho jednoho lokte vůkol: stupňové pak jeho obrácení obřezanéhotěla, aby byli v svatyni mé, a poskvrňovali domu
na východ.* mého: a obětujete chleby mé, tuk a krev: a rašite smlouvu

18. I řekl ke mně: Synu člověka, toto praví Pán Bůh: mou všemi nešlechetnostmí svými.
Tito jsou řádové oltáře, v kterýkoliv den bude udělán: aby S. A nezachovali jste přikázání svatyně mé: a postavili
obětována byla na něm zápalná oběť, a vylita byla krev. jste strážné zachováraní mých v svatyni mé sobě samým.*

19. A dáš kněžím, a levítům, kteříž jsou z semene Sádo- 9. Toto praví Pán Bůh: Žádny cizozemec, neobřezaného
chova, kteříž přistupují ke mně, praví Pán Bůh, aby mi obě- srdce a neobřezaného těla, nevejde do svatyně mé, žádný ayn
tovali, tele z skotu za hřích. cizí, kterýž jest u prostřed synův israelských.

20. I vezma z krve jeho, položíš na čtyry rohy jeho a na 10. Ba ani lovítové, kteříž daleko odstoupili ode mne
čtyry úhly kraje, i na korunu vůkol: a očistíš jej, i zasvětíš. v bludu synův jsraelských, a bloudilí ode mne za modlamí

21. A vezmeš tele, kteréž obětováno bude za hřích: a spálíš svými; ponesou 1 (ti) nepravosí svou;

je na odděleném místě domu vně krom svatyně. 11. a budou v svatyni mé toliko strážnými, a vrátnými
22. A vdruhý den obětovatí budeš kozla koz neposkyrnéného bran domu, a služebníky domu: oni zabíjeti budou zápalné

za hřích: a očistí oltář, jakož vyčlstili teletem. oběti, i oběti lidu: a oni státi budou před obličejem jejich,
23. A když dokonáš vyčištění jeho, obětovatí budeš tele aby poslubovali jim.

ze skota neposkvrněné, a skopce ze stáda neposkvrněného. 12. Protože jim přislahovali před obličejem modl jejich,
24. A obětovati je budeš před obličejem Hospodinovým: a a učinění jsou domu (sraelskému v úraz nepravosti: proto

Hi je kněží solí, a obětovati je budou v zápalnou oběť zdvihl jsem raku svou na ně, praví Pan Bůh, a ponesou neospodinu. .pravost svou:

25. Sedm dní obětovati budeš kozla za hřích na každý den, 19. a nepřiblíží se ke mně, aby mi kněžský úřad konali,
a tele ze skotu a skopce z bravův neposkvrněné, obětovatí aniž přistoupí ke všeliké svatyni mé podle svatyně svatyň:budou. : ;

28. Sedm dní očistovatibudou oltář a vyčistí jej, a naplní ale ponesou zahanbení své, i nešlechetnosti své. kteréž činili.
ruku jeho.*

KAPITOLA XLIV.

' Tajemně a ušlechtile obracejí toto svatí otcovů na neposkvrněné
panenství blahoslavené Rodičky Boží, panny Marie.

* Jen kničeti (9.) s0 otevře, když vejde vzdát své oběti Bohu.
2 tj. vejda branou východní aiňoe pokročiti amí až k bráně svatyně,

a tu postáti, dokavade oběť vzdává, a z ní částku požívá: potom pak
se zpět navrat touž cestou, kterou přišel.

* t.j. obrať posornosť svou.
5 t j.ne jak já přikázal,nýbrž podle libosti své levíti jiných misto

sebe k stráži dostavovali.

%18—17. Dle toho popisu měl oltář základ (léno) loket zvýší a to
šíří

dvou loket, oddělené od bořejšího okolkem jednoho lokte zšíří; nad
tim leželo oddělení hořejší zvýší čtyř loket s okolkem taktéž "loket
a8íH; plocha pak oltáře čtverhranná po dvanácti loktech s okolkom
ozdobeným korunou (věneem) po 14 loktích; ze čtyř úhlův ónělo čtvero
rohův.

> Jinak: napřní strany jeho“, t. jej celý obětmi naplní, a tak dokonale ho posvětí
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14. A ustanovím je strážnými domu k všeliké službě jeho,
1 všěelikým věcem, které se díti budou v něm.

15. Kněží pak a levítové synové Sádochoví, kteriž ostříbali
posvátných obyčejův svatyně mé, když jsou bloudili synové
leraelští ode mne, ti budou přistupovati ke mně, aby mi při
sluhovalí: a státi budou před obličejem mým. aby mi oběto
vali tuk a krev, praví Pán Bůh:

16. Oniť vcbázetl budou do svatyně mé, a oni přistupovatí
k stolu mému, aby posluhovali mně, a ostříhali posvátných
obyčejův mých.

17. A když jim bude vcházeti do bran síně vnitřní, v roucha

lněná oblekou se: aníž vezmou na sebe co vlněného, když
poeluhují v branách síně vnitřní a vnitř.

18. Čepice lněné budou na hlavách jejich, a spodky Iněné
budou na bedrách jejich, a neopáší se do potu.“

19. A když vyjdou do síně zevnitřní k lidu, svlekou s sebe
roucha svá, v nichž posluhovali, a složí je v pokladnici svatyně,
a oblekou se v roucha jiná: a nebudou posvěcovati lidu v odě
vích svých."

20. Hlavy pak své nebudou holiti, ani kštice chovati: ale
přistřihávati budou hlavy své.

21. A vína nebude píti žádný kněz, když bude míti stoupiti
do síně vnitřní.

22. A vdovy 1 zapuzené nebudou sí pojímati za manželky,
ale panny rodu domu israelského: vdovu však, kterážby ovdo
věla po knězi, pojmou.

23. A lid můj učiti budou, coby bylo mezi svatým a po
skvrněným, a mezi čistým a nečistým ukáží jim.

24. A když bude rozepře, státi budou v soudech mých, a
budou souditi: zákonů mých, a přikázání mých při všech
slavnostech mýchostříhati budou, a soboty mé avětiti budou.

25. A k mrtvému člověku nevejdou, aby nebyli poskvrněni,
jedině k otci, a k mateři, a k synu. a k dceři,a k bratru, a
k sestře, kteráž druhého muže neměla: na těch se poskvrniti
emějí.*

26. A kdyžby byl očištěn, sedm dní přičte ne mu.*

27. A v ten den, v kterýž vejde do svatyně do síně vnitřní,
aby posluhoval mně v svatyni, obětovatí bude za hřích svůj,
praví PánBůh.

28. Nebudou pak míti dědictví, jáť jsem dědictví jejich:
a vladařství nedáte jim v Israeli, neho já jsem vladařství jich.

29. Oběť j za hřích, | za vinu oni jísti budou: a všeliký
slib v Israeli jejich bude.

30. A prvotiny všech prvorozených,'“ a všecky mokré oběti
ze všech věcí, kteréž se obětují. kněžské budou: i prvotiny
pokrmů vašich dáte knězi, aby dal požehnání domu tvému.

31. Žádné umrliny, ani polapeného od zvěři. ani z ptákův,
aní z hovad nebudou jídati kněží.

9 £ j. tek tuze, že by se potili.
* £ j. ronchem svým posvátným, kučžským, aby lid, nějak dotkna

se ho, nebyl posvěcen, a tudy k věcem obecným, a k obyčejnémn ob
chodu nezpůsoben. (2. Mojš. 80, 29.)

s t j. k mrtvým tělům osob těchto příbuzných eměji přístupovati,
aby je počestně pochovali, ač se tim na čas zákonně poskvrní. (8. Mojž.
21, 2.)

* tj. sedm dní mátrvati očišťováníjeho, než bude smíti opět svato
službu konati.

'é £. j. první úrodu všebo, jak zvířat tak polností.L
ADD7
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KAPITOLA XLV.

Ukazuje Bůh prorokovi rosměření země k chrámu, — a k městu — a k králi

pRelažejicí, — udává estanovení váby a míry, prvotin a obětí slaveostných

se týkhující.

1. Akdyž počnete zemi děliti losem, oddělte prvotiny Ho
spodinu, posvěcené ze země, zdélí pětmecítma tisíc [loket]

a zšíří deset tisíc: to posvěceno bude po všem pomezí svém
vůkol.

2. A bude se všech stran posvěveno pět set, po pěti stech
na čtvero vůkol: a padesáte loket k předměstí jeho vůkol.'

3. A na tu míru změříš místo zdélí pětmecítma tisíc, a
z šíři deset tisíc (loket) a v něm bude chrám, a svatyně avatyň.

4. Toto posvěceno bude ze země kměžíin služebníkům sva
tyně, kteříž přistupují k službě Hosgpodinově: £ bude jim
místo k domům, a k svatyní svatosti

č. Pětmecítma pak tisíc [loket] zdélí, a deset tisíc zšíří
budou levítům, kteříž poslahují domu: oni vlásti budou dva
cítí pokladnicemi [komnatami chrámuj.

6. A vůúděl města dáte pět tisíc [loket] zšíří, a zdélí pět
mecítma tisíc, podle oddělení svatyně, všemu domu igrael
skému.

7. Knížeti také [dáte díl) 8 obou stran v oddělení svatyně,
a kúdělu města proti tváři oddělení svatyně, a proti tváři
údělu města: od strany moře, až k moři, a od strany východu
až k východu:“ dlouhosť pak podle jednákaždé strany od po
mezí západního až k pomezí východnímu.

8. Ze země bude jemu úděl v Israeli: a nebudou loupiti
více knížata lidu mého: ale dají zemi domu israelakému podle
pokolení jejich.

9. Toto praví Pán Bůh: Dosti buď vám, knížata israelská :
nepravosti a loupeží zanechtě, asoud i spravedlnost čiňte;
oddělte pomezí vaše od lidu mého, praví Pán Bůh.

10. Váha spravedlivá, (míra) efa spravedlivá i [míra) bat
spravedlivá bude u vás.

11. Efa a bat stejné, a jedné míry budou: aby brala v sebe
bat desátou částku korce, a desátou částku korce efa:* podle
míry korce bude rovná vážení jejich.*

12. Lot pak dvaceti peněz“ ať má: potom dvacet lotův, a
pětmecítma lotův, a patnácte lotův hřivnu ať činí.“

13. A tyto jsou prvotiny, kteréž obětovati budete: šestý
díl efy z korce obilí, a šestý díl efy z korce ječmene.

14. Míra také oleje, bat oleje, desátý díl korce jest: a
deset batů dělají korec, nebo deset batů naplňují korec.

15. A skopce jednoho ze stáda dvou set, z těch, kteréž
chovají Iaraelští, k posvátné oběti, a k zápalné oběti, i k po
kojným obětem k očištění za ně, praví Pán Bůh.

16. Veškeren lid země zavázán bude, těmito prvotinami
knížeti v Israeli.

17. A na knížeti budou zápalné oběti, a posvátné oběti
i mokré obětí o slavnostech, a na novměsíce i v soboty, a
-na všecky slavnosti domu ieraelského; on obětovati bude

KAPITOLA XLV.

! vůkol svatyně má býti na 50 loket prostora prázdná, beze všeho
stavení.

3 £ I. podél západního Í východního pomezí.
* Efa, nebo efi, míra asutých, bat, tekutých věcí, byly stejné, každá

asi devět pinet.
tj. Jako míra budiš i váha rovně.
" Hebr.: gera, t. dvacet zrn tak řečeného svatojanského chleba.
S tj. pozůstávala tedy hřívna z 60 lotů; hřívou pak tuto míní obec

non; svatá ČÍ chrámová měla 120 lotů.

„SM
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(oběť) za hřích, i posvátnou oběť i zápalnou oběť, i pokojné
oběti k očištění za dům israelský.

18. Toto praví Pán Bůh: Prvního měsíce, prvního dne (téhož)
měsíce, vezmeš tele ze skotu bez poskvrny, a očistíš (jím)
svatyni.

19. A vezme kněz z krve [oběti), kteráž bude za hřích:
a pokropí veřeje domu, a čtyry úhly kraje oltáře. a veřeje
brány síně vnitřní.

20. A tak též učiníš sedmého dne [téhož] měsíce za jednoho
každého, kterýž nevěděl, a bludem oklamán jest, i očistíš
dům.

21. Prvního měsíce, čtrnáctého dne [téhož] měsíce budete
míti velikonoční slavnost: sedm dní přesnice jísti se budou.

22. A bude obětovati kníže v ten den za sebe, i za veškeren
lid zemé tele za hřích.

23. A v slavnosti těch sedmi dní obětovati bude zápaluou
oběť Hospodinu, sedm telat, a sedm ekopců bez poskvrny na
každý den po těch sedm dní; a za hřích kozla koz na každý
den. .

24. A posvátnou oběť efu na každé tele, a efu na skopce
obětovati bude: a oleje [míru] hin na každou efu.

25. Sedmého měsíce, patnáctého dne [téhož] měsíce pří
slavnosti [sténků) činiti bude, jakož svrchu povědíno, po sedm
dní; jako s obětí za břích, tak s zápalnou i s posvátnou obětí
a 8 olejem.

KAPITOLA XLVI.

Jaké obětí kniže Bohu vzdávati, a— jakých darů synům a jakých slažebníkům

svým udělovati má.

1. Toto praví Pán Bůh: Brána síně vnitřní, kteráž hledí
k východu, bude zavřena po šest dní, v nichž se dílo dělá:
v den pak sobotní otevřína bude, též i v den novměsíce
otevřína bude.

2. I vejde kníže cestou síně brány zevnitř, a postaví se
na práhu brány: a budou obětovati kněží oběť zápalnou jeho,
i oběti pokojné jeho: a pokloní se na práhu brány, a vyjde:
brána pak nebude zavřína až do večera.

3. A bude se klaněti lid země u dveří brány té ve dny
sobotní, i v novměsíci před Hospodinem.

4. V oběť pak zápalnou toto obětovati bude kníže Hospo
dinu: V den sobotní šest beranů neposkvrněných, a skopce
bez poskvrny.

5. A v posvátnou suchou oběť efu na skopce: na berany
pak v posvátnou oběť, cožkoli dá ruka jeho: a oleje hin na
každou efu.

©. V den pak novměsíce tele ze skotu bez poskvrny: a
šest beranů i skopců bez poskvrny bude.

7. A [jednu] efu po teleti a [jedna] efu po skopci obětovati
bude v posvátnou oběť:z beranů pak, jakož nalezne ruka jeho,
a oleje (jeden) hin na každou efu.

8. A když bude míti kníže vjíti, cestou síňce brány ať
vejde, a touž cestou ať vyjde. .

9. Ale když vcházeti bade lid země před obličej Hospodinův
na slavnosti: kdo vchází skrze bránu půlnoční, aby se klaněl,
ať vyjde cestou brány polední: a kdo vchází cestou brány
polední, ať vyjde cestou brány půlnoční: nenavracaj se cestou
brány té, kterouž všel, ale naproti ní ať vyjde.

* t j. který nevědomky, ancb z nevinného bludu nějak se probřešil.
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10. Kníže pak u prostřed nich s vcházejícími vejde, a s vy
cházejícími vyjde.

11. A na ročních trzích, i na slavnosti bude posvátná oběť
efa na tele, a efa na skopce; z beranů pak bude oběťposvátná,
jakož nalezne ruka jeho: a oleje hin nakaždou efu.

12. Když pak obětovatí bude kníže dobrovolnou oběť zá
palnou, anebo pokojné dobrovolné Hospodinu; otevře se mu
brána, kteráž patří k východu, a on obětovati bude zápalnou
oběť svou, a pokojné oběti své, jákož jest obyčej činíti v den
sobotní: i vyjde a zavře se brána, když vyjde.

13. A beránka téhož roku bez poskvrny obětovatí bude
v zápalnou oběť na každý den Hospodinu: vždycky ráno obě
tovati ji bude.

14. A posvátnou oběť přičiní k němu každého jitra šestý
díl efr, a oleje třetinu hin, aby smíšen byl s moukou běluou:
tať posvátná obět Hospodinu zákonní, ustavičná a věčná.

15. A bude obětovatí beránka, i posvátnou oběť i olej
každého jitra: v oběť zápalnou věčnou..

16. Toto praví Pán Bůh: Dá-li kníže dar některému z synů
svých: dědictví jeho, i synů jeho bude, a vlásti budou jím
dědičně.

17. Pakl: dá odkaz z dědictví svého některému z služebníků

svých, bude to jeho až do léta propuštění,' a připadne opět
k knížeti: dědictví pak jeho,* synové jeho míti budou.

18. A nebude brátí kníže [ničeho] z dědictví lidu násilím,
ani z majetku jejich: ale z majetku svého dědictví dá synům
svým: aby nebyl rozptylován lid můj, nižádný z majetku svého.

19. I uvedl mne ekrze vchod, kterýž byl po straně brány,
do pokladnic [komnat] svatyně k kněžím, kteréž byly na půl
noc: a bylo tu místo ležící na západ.

20. I řekl ke mně: Totot jest místo, kdežto vařiti budou
kněží (obětí) za hřích, a za vinu: kdež vařiti budou posvátnou
oběť, aby jí nevynášelí do síně zevnitřní, a posvětil by se lid.

21. I vyvedl mne do síně zevnitřní, a obvedl mne po čty
řech úblech síně: a aj stůce byla v [každém] úhlu síně, sfůce
zvláštní po všech úhlech síně.

22. Ve čtyřech úhlech síně byly sfňce způsobené čtyřiceti
loket zdélí, a třiceti zšíří: jedné míry[všecky] čtyry byly.

23. A stěna vůkol obkličující ty čtyry alňce: a kuchyně
vzdělané byly pod podloubímí vůkol.

24. I řekl ke mně: Tentoť jest dům kuchyň, v němž vařití
budou služebníci domu Páně oběti lidu.

KAPITOLA XLVIL.

V podobenství vod, vycházejících s chrámu, nkasoje Bůh prorokovi bojnosť
milosti svých, Ješ dá novému Jerusaléma, církvi svaté, — a dává pomasí ov.

temě ke všem čtyrem stranám světe.

1. I obrátil mne k bráně domu, a aj vody vycházely pod
práhem domu na východ:* nebo tvář domu hleděla na vý
chod: vody pak sstupovaly v pravou stranu chrámu na poledne
oltáře.

KAPITOLA XLVL

> © J. do roku Jabilejního nebo milostivého, kdežto dle zákona
(8. Mojš. 25, 18.) všeliké nemovité zboží opět původním držitelům se
vavracovalo. :

* © J. služebníka
KAPITOLA XLVIL

* Dle svědectví sv. otců vyrozamivá se tou vodou pramen milostí
v království Mesiášově,jako jest vylití Ducha svatého, svátost křtu a j.
O takové vodě činí | jiní proroci sminku. (Joel 8, 18. — Zach. 14, 8. —
Zjev. 22, 1 — Srov. Jan. 7, 88.)
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2. I vyvedl mne cestou brány půlnační, a obrátil mne na
cestu ven z brány zevnitřní, na cestu. kteráž vedla k východu:
a aj vody vylévající se po pravé straně.

9. Když pak vycházel ten muž k východu, kterýž měl pro
vázek v ruce své, a změřil tisíc loket: provedl mne přes vodu
až do kůtkův.

4. A opět naměřil tisíc, a provedl mne přes vodu až do
kolenou:

5. a naměřil tisíc, a provedl mne přes vodu až do bedr.
A naměřil tisíc; i byl potok, jehož jsem nemohl přejíti; nebo
ee byly zduly vody hlubokého potoka, kteréhož přebřístí nelze.

6. I řekl ke mně: Jistě viděl jsi to, synu člověka. A vy
vedl mne, a obrátil k břehu potoka.

7. A když jsem se obrátil, aj na břehu potoka stromoví
velmi mnoho 8 obou stran.

8. I řekl ke mně: Vody tyto, kteréž vycházejí na píščiny
východní, a sestupují na roviny pouště, vpaduou do moře,*
vyjdou pak, a budou uzdraveny vody jeho.*

9. A všeliká duše živá, kteráž ge plazí, kamžkoli přijde
potok, živa bude: a bude ryb mnoho dosti, když přijdou tan:
vody tyto; a bude uzdraveno i živo všecko, kamž přijde potok.

10. A státi budou nad nimi rybáři, od Engaddi až dc
Engallim bude sušení nevodů: velmi mnoho druhů bude ryb
jeho, jako ryb moře velikého, množství přílišné :

11. na březích pak jeho, a v močidlech nebudou uzdraveny,
neb do solnic dány budou.“

12. A nad potokem vzejde na březích jeho s obou stran
všeliké stromoví ovocné: nesprchne list s něho, a nepřestane
ovoce jeho: na každý měsíc ponese prvotiny,* nebo vody jeho
ze svatyně vycházeti budou:“ a bude ovoce jeho ku pokrimu
a listí jeho k lékařství."

13. Toto praví Pán Bůh: Toto jest pomezí, v němž vlásti
budete zemí ve dvanácti pokoleních igraelských, nebo Josef
dvojí úděl má.*

14. Budete pak vlásti jí každý zároveň jako bratr jeho;
nad nížto zdvibl jsem ruku svou, že ji dám otcům vašim:
i připadne vám země tato v majetnost.

15. Totoťjest pak pomezí země: K straně půlnoční od moře
velikého cestou od Hethalon přicházejícím do Sedada,

16. Emath, Berotha, Sabarim, jenž jest mezi krajem damaš
akým, a mezi krajinou Emath, Dům-Tichon,“ jenž jest podle
pomezí auranského.

17. A bude pomezí od moře až do síně Enon,'“ kraje da
mašského, a od půlnoci do půlnoci: Emath pomezím strany
půlnoční.

18. Strana pak východní z prostředku Auran a z prostředku
Damašku a z prostředku Galaad a z prostředku země israelské
bude Jordán dělící k moři východnímu; také změříte stranu
východní.

* © Jj. mrtvého; rozuměj svět duchovně mrtvý.
> £, j. osladno a pitná bude voda ta.

* £ J. tam, kde se n bs hebr.: zůstanouslané, nepltná. Mimocírkev nelse opasení do
5 £ j. nové orooe. (

* © Jj.všecky ty dary a nn Jejich tok a platnosť,ziviseti budena svatyní čl cirkvi. (Zjev. 22
"56 Jj. k posílnění dobrých, Apolepšení hříšných.

* Že totiž pokolení Levi žádného zvláštního území nemělo, rozvržen
jest kmen Josefiv na dvé: pokolení Efraím a Manasso.

9 t J. dvůr Ticbon; hebr.: Haser-Tichon; udává pomezí severní
směrem od západu k východu.

'©tj. ke dvoru Enon; hebr.: Haser-Enon; místa 16—17jsou z části
neznámá.

RE=——| KAPITOLAXLYIII113
19. Strana pak polední, na poledne, od Tbamar až k vodám

odpíraní '' v Kádes: a potok '* až k moři velikému: a toť
jest strana polední na poledne.

20. A strana moře, moře veliké od končiny upřímo, až při
jdeš do Emath: tať jest strana moře.

21. I rozdělíte ai zemí tuto po pokoleních israelských :
22. a necháte al ji v dědictví. | příchozím, kteřížby při

stoupilí k vám, kteřížby zplodili syny u prostřed vás: a budou
vám jako ťuzemcimezi synyisraelskými: s vámi děliti budou
vladařství u prostřed pokolení laraelekých.

23. V kterém pak ko'i pokolení bude příchozí, tu dáte jemu
vladařství, praví Pán Bůh.

KAPITOLA XLVIIM.

Udává se uvláštní rozdělení země rresl dvanáctero kmenův leraelských,

a vyplsuje se město,

1. A tato jsou jména pokolení: od končin půlnočních podle
cesty od Hethalon jdoucím do Emath, sů Enan meze damaš
ská na půlnoc podle cesty Emath. I bude jemu strana na
východ moře, Danoví [úděl] jeden.

2. A při pomezí Dan od strany východní až k moři Aserovi
jeden.

3. A při pomezí Aser od strany východní až k moři Nefta
límovi jeden.

4. A při pomezí Neftalímovu od strany východní až k moři
Manassesovi jeden.

5. A při pomezí Manassesovu od strany východní až k moři,
Efraimovi jeden.

6. A při pomezí Efraimovu od strany východní až k moří,
Růbenovi jeden.

7. A při pomezí Růbenovu od strany východní až k moři
Judovi jeden.

6. A při pomezí Judovu, od strany východní až k moři,
budou prvotiny, kteréž oddělíte, na pětmecítma tisíc [loket]
zšíří a sdělí, jako jedenkaždý díl od strany východní až k moři:
a bude svatyně u prostřed něho.

9. Prvotiny, kteréž oddělíte Hospodinu: zdélí pětmecítma
tisíc a zšíří deset tisíc (loket budou).

10. Tyto pak budou prvotiny svatyně kněží: Na půlnoc
zdélí pětmecítma tisíc, a k moři zšíří desíti tisíc, též i na
východ zšíří desíti tisíc, a na poledne zdélí pětmecitma tisíc
(loket): a bude svatyně Hospodinova u prostřed ní.

11. Svatyně bude kněžím z synů Sádochových, kteříž ostří
hali posvátných obyčejův mých, a nebloudili, když zbloudili
jsou synové israelští, jakož zbloudili i levítové.

12. A jim budou provotiny z prvotin země, úděl svatosvatý
vedle meze levítů.

13. Ale i levítům též vedle končin kněžských pětmecítma
tisíc [loket] zdélí, a zšíří deset tisíc: Celá délka pětmecítma
tisíc a šířka deset tisíc.

14. A nic z toho neuprodají, ani změní, aniž (na jiné) pře
neseny budou prvotiny země, neboť jsou posvěceny Hospo
dinu.

15. Ale pět tisfe [loket], kteříž zbývají na šíř po pětme
cítma tisících, obecní budou pro město k bydlení, a k před
městím: a bude město u prostřed 'něho.

" 4. Mojž. 920, 18.
'2 £ j. k potoku egyptekémn; bylť od pradávna mezí k té straně.
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16. A tyto jsou míry jeho: K straně půlnoční pět set a
čtyři tisíce: a k straně polední pět set a čtyři tisíce: a k straně
východní pět set a čtyři tisíce: a k straně západní pět set
a čtyři tisíce [loket].

17. Budou pak předměstí města na půlnoc dvě stě padesáte.
a ku polední dvě stě padesáte, a na východ dvě stě padesáte
a k moři dvě stě padesáte [loket].

18. Což pak pozůstane na dél podle prvotin svatyně, deset
tisíc (loket) k východu, a deset tisíc k západu, budou jako
prvotiny svatyně: i budou úrody jebo na chleby těch, kteříž
slouží městu.

19. Sloužící pak městu budou dílo konati ze všech pokolení
jsraelských.

20. A tak všecky prvotiny pětmecítma tisíc [loket], po pét
mecítma tisících na čtvero, odděleny budou k prvotinám sva
tyně, a k vladařství města.

21. Což pak pozůstane, knížete bude a každé strany prvotin
svatyně, a vladařství města před těmi pětmecítma tisíci [loket]
prvótin až ku pomezí východnímu: ale i k moři, naproti pět
mecítma tisícům až k zemi mořské, takéž v dílech knížecích
bude: a budou prvotiny svatyné, a svatyně chrámu u prostřed
něho.“

22. Z majetnosti pak lovítův, a z majetnosti města u pro
střed dílů knížecích: [co] bude mezi pomezím Judovým, a
mezí pomezím Benjaminovým, i to knížeti přináležetí bude.

23. A ostatním pokolením: Od strany východní až k straně
západní, Benjaminoví (úděl) jeden.

KAPITOLA XLVIIL

* ©j. úděl ten, údělu svatému roven, badtž k výživě úředníků města.
kteří ze všech kmenů národu býti mohou (19.); jiní na vzdělavatele
roli elyší.

S £ J. bnou u prostřed toho dílu knižecího, aby on Ji se;všech stran
tím lépe chránil.
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24. A proti mezi Benjamina, od strany východní až k straně
západní, Simeonovi jeden.

25. A při pomezí Simeonovu, od strany vychodní až k straně
západní, Issacharovi jeden.

26. A při pomezí Iesacharovu, od strany východní až k straně
západní, Zabulonovi jeden.

27. A pří pomezí Zabulonovu, od strany východní až k moři,
Gádovi jeden.

28. A při pomezí Gádovru k straně polední na poledno:
bude meze dědictví od Thámar až k vodám odpírání v Kádes,
proti moři velikému. .

29. Tat jest země, kterouž rozdělíte losem pokolením igrael
ským: a ti jsou dílové jejich, praví Pán Bůh.

30. A tato jsou vycházení města: od strany půlnoční pět
set a čtyry tisíce [loket] odměříš.

31. A brány města podle jmen pokolení israelských, brány
tři od půlnoci, brána Růbenova jedna, brána Judova jedna,
brána Léví jedna.

82. A katraně východní pět set a čtyry tisíce [loket]: a
brány tři, brána Josefova jedna, brána Benjaminova jedna,
brána Danova jedna.

83. A k straně polední pět set a čtyry tisíce odměříš: a
brány tři, brána Simeonova jedna, brána Issacharova jedna,
brána Zabulonova jedna.

84. A k straně západní pět set a čtyry tisíce: a brány
jejich tři, brána Gádova jedna, brána Aserova jedna, brána
Neftalímova jedna.

30. Vůkol osmnácte tisícův: a jméno města od toho dne:
„Hospodin tam.“*

3 £ j. „Město Hospodinovo“,jebož on nikdy neopustí, jako prvnější
Jerusalém. Z toho tedy právě se soudí, že popls semě, města a ohrámn
(40—48) duchovně se rozuměti má o novém království Mesiášově, roz
šířeném po celém světě, o novém Jerusalémě, a o novém domu Bošim,
v němž Kristus na věky zůstati slibuje. (Mat. 20, 20. — Srov. svrohu
4, 9)



PROROCTVÍ DANIELOVO.

DANIEL [Soudce Boží). pocházel z pokolení Judova, a jak se podobá, i z rodu královského. S králem
Joakimem.a mnohými jinými mladíky byl, jsa asi dvacetiletý, do Babylona odveden. Tu mu dáno jméno
Balthasar, a vyvolen jest, aby s jinými mladíky judskými u všelikém umění chaldejském vyučen a k službě
králově vycvičen byl. Ale tímse nijak nedal odvrátiti ani od pravé -víry a úcty jediného Boha, ani od

přísného a bedlivého zachování zákona jeho.
Odměnil se mu Bůh za to, obdářiv jej darem ducha prorockého vůbec, zvlášť pak darem porozumění a
vykládání snův. Jsa asi čtyryadvacet let stár, osvobodil křivě obžalovanou Susannu od usouzené jí smrti
a tím u lidu veliké vážnosti dopáhl. Když byl z zjevení Božího i králi Nabuchodonosorovi tajný jeho
sen i pověděl i vyložil, pojal jej král k dvoru svému, a učinil jej nejprvnějším nade všemi mudrci chal
dejskými. Soudruhové Danielovi [Sidrach, Misach, Abdenago] za příčinou modly zlaté jsou uvrženi do

peci ohnivé, ale zázračně zachovaní velebí Boha.
Po smrti krále. Nabuchodonosora zastával Daniel pod králem Dariem Medským [Cyaxarem IL] nejvyšší
úřady zemské; že se pak proti příkazu královu k Bohu svému modlil, byl vjámu Ivovou uvržen, ale zá
zračně na životě zachován. Cýrus si ho jako přítele vážil, a k stolu svému pojal: že pak podvod kněží
Bálových na jevo přivedl, byl opět násilně od krále odtržen, a do jámy lvové uvržen, po šest dní zá
zračně zachován,a sedmý den osvobozen. Dále se o životě jeho neví ničehož jistého. Byl prý k rozkazu

jakéhosi Atalla, úřadníka královského, usinrcen.
Kniha proroctví jeho rozvrhuje se na tró. První oddělení [kapitoly 1—6) připomíná některé příběhy krále

Nabuchodonosora, a vypravuje zrušení království babylonského mocí měédo-perskou. —
Druhé oddělení(kap. 7—12) obsahuje Božská zjevení, kteráž se stala Danielovi ozrušení následujících
po sobě království světa až do Krista, o Kristově usmrcení, o zpustošení města a chrámu, o konci staro

zákonních služeb Božích, a počátku království Mesiášova.
Třetí oddělení zavírá příběhy o Susanně, o Bélu a draku. Dvě první částky vždy na zjevení Boží uznány
bývaly; třetí se popírala od některých až do sněmu Tridentského; od toho i ta za pravé zjevení Boží

prohlášena a v písma svatá počtena jest.

KAPITOLAL
Daniel s králem Judským Joakimem a Jinými do Babylona odveden — a sám

čtvrtý k službě královské vybrán, šiven a vyučen byl. — Zdržuje se zapověse
sých zákonem krmí stolu královského, a ——moudrostí zvláštní a dechem pro

rockým od Bohs obdařen jsa od krále velmi ctěn Jest.

1. Léta třetího ' kralování Joakima, krále judského, příšel
Nabuchodonosor, král babylonský, k Jerusalému a oblehl jej:

2. 1 vydal Pán v ruku jeho Joaklma, krále judského a
částku nádobí domu Božího: a odnesl je do země“Sennaar*
do domu boha svého, a nádobí vnesl do pokladního domu
boha svého.

KAPITOLA L.

' Rozumí se třetí, anobo poslední rok od toho, když se byl Joakim,
syn Joslášův, králi b i, podrobil, a v kte
rémě zase od něho odpadl: Jinak byl jedenáctý a poslední rok celého
kralování jebo. (4. Král. 28, 96)

* t. tak původně sluls, než dle pověstná věže a města Babylonskem
nazvána jest. (1. Mojž. 10, 10.)

3. I řekl král Aefenezovi, správci komorníkův, aby uvedl
z synův Israelských, a z semene královského a knížecího

'4. mládence, na nichž by nebylo žádné poskvrny, sličné
obličejem, a vyučené ve vší moudrosti, opatrné v umění, a
vycvičené v kázni, a kteříž by mohli státi v paláci králov
ském, aby je učil písmu a jazyku chaldejskému.

5. I nařídil jim král stravu na každý den z pokrmů svých,
a z vína, kteréž on sám píval, aby vychováni jsouce po tři
léta, potom stáli před obličejem krále.*

6. Byli tedy mezi nimi z synů Judových Daniel, Ananiáš,
Misael, a Azariáš.

7. I dal jim správce komorníků jména: Danieloví Baltha
sar; Ananiášovi Sidrach; Misaelovi Misach; a Azariášoví
Abdenago.*

* € J. mohll býti vjelněbě královské, schopní jsouce zastávati vše
liký jím ověřený úřad

* Byloť to znamením (panství, že pání příslašníkům jména změnilij
Balthasar jest: Modre Páně; Sidrach: Poslaný: Misach“ Správoe domu.

: úv.
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8. Umínil pak Daniel v srdci svém, neposkvrniti se po
krmy se stolu králova,“ aniž z vína nápoje jeho: a prosil
správce komorníkův, aby nebyl poskvrněn.

9. Dal pak Bůh Danielovi milosť a milosrdenství před
obličejem knížete komorníkův.“

10. I řekl kníže komorníků Danielovi: Bojím já se Pána
svého, krále, kterýž určil vám pokrm i nápoj, kterýž uzří-li
tváře vaše hubenější, nežli jiných mládenců, souvěkých vašich,
odsoudíte hlavu mou králi.*

11. I řekl Daniel Malasaroví, kteréhož byl ustanovil kníže
komorníků nad Danielem, Ananiášem, Mísaelem a Azariášem:

12. Zkus nás, prosím, služebníků svých, po deset dní, a
nechť se nám dává vařivo k jídlu, a voda k pití:

13. a spatř obličeje naše, a obličeje mládenců, kteříž jídají
pokrm královský: a jak uhlédáš, učiň se služebníky svými.

14. Kterýž uslyšev řeč takovou, zkouňel jich po deset dní.
15. Po desíti pak dnech ukázali se obličejové jejich lepší

a tlustší, nežli všech jiných mládenců, kteříž požívali pokrmu
královského.

10. Tedy Malasar brával ai pokrmy, a víno nápoje jejich:
a dával jim vařivo.

17. Mládencům pak těm dal Bůh umění a rozamnosť ve
všelikých knihách i v moudrosti:“ Danielovi pak vědomost
všech vidění a snů.*

18. A tak když se dokonali dnové, po kterýchž řekl byl
král, aby uvedeni byli: uvedl je správce komorníků před
Nabuchodonosora.

19. A když mluvil s nimi král,'“ nejsou nalezení ze všech
takoví, jako Daniel, Ananiáš, Misael a Azariáš: stáli před
obličejem královým.

2. A všeliké slovo moudrosti a rozumu, na kteréž tázal
se jich král, nalezl v nich desetkrát více, nade všecky hadače
a mudrce, kteříž byli ve všem království jeho.'!

21. I byl Daniel '* až do léta prvního krále Cýra.'*

KAPITOLA IL.

Nabuchodonosor měv sen, zapomněl bo, a mudrci ho ubodponti nemohonce
mmélisahlszenl býti. — Daniel s třemí spoležníky svými vyprosil od Boba | aje
vení I výklad s00, a obé králi vylošil; — sa to král v Boha pravého uvěřil, a

Daniele | společníky Jabo povýšili, a poctil,

1. Léta druhého kralování Nabuchodonosorova *viděl Nabu

chodonogor sen a eděsil se duch jeho, a sen jeho ušel od ného.

3 t. j. nejenom že Chaldejští užívali pokrmů, lidu Izraelskému zs
kázaných, nýbrž že krmé ty pocházely též s oběti bohům pohanským
vedávaných, a požíváním jich účastenství v těchto obětech se projevo
valo. Tak uělníla I Judita. (Jad. 13. —Srov. I. Kor. 8.)

* t j. že se sice na něho nehněval pro Jeho žádosť, ale přece se
ostýchal, svoliti k tomu z bázně před králem.

t. j. budete příčinou, že mne král i na smrť odsoudí, tuše, že jsem
2 lukomství neprávně krmí el přisvojil.

* tj. dar všelikým věcem porozumětí, a se jim manělti pomocí knib
a plsma, a tím dospětí k moudrosti.

9 £ j. porozamětí | tajným a skrytým věcem, jež Bůh mnobdy ve
snách lidem zjevuje; obdařil jej duchem prorockým.

'* 4 j. po třech letech zkoušel král prospěch jich v umění a mon

" £ J. ve všelikém drahu umění předělii daleko všecky jiné mudrce
země,| ty, kteříž z obětí, i ty, kteří z hvězd badoncí věci předpoví
dali. Toto umění se zvlášť u Chaldeův provozovalo.

"2t.j. ži) u dvora královského u veliké důstojnosti, vážnosti a slávě.
'2 Míni se (dle 10, I.) první rok Cýrovy eamovlády, když byl již

prve tři léta spolu s Dariem kraloval.

KAPITOLA IL

* © J. po úplném podmanění národů v Asii a Africe, a založení ve
likébo mocnářství babylonského.
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2. I přikázal král, aby svoláni byli hadači, a mudrci, a
kouzelníci a Chaldejští,“ aby oznámili králi any jeho: kteříž
přišedše stáli před králem:

8. i řekl k nim král: Viděl jsem sen; a myslí jsa omámen,
nevím, co jsem viděl.

4. I odpovéděli Chaldejští králí syrsky: Králi, na věky živ
bud: pověz een služebníkům svým, s oznámíme výklad jeho.

5. A odpověděv král, řekl Cbaldejským: Řeč ta odstoupila
ode mne:* neoznámíte-li mi sna toho, i výkladu jeho, zahy
nete vy, a domové vaší vyhlášení budou.“

6. Pakli mí sen a výklad jeho vypravíte, odplaty a dary
a čest mnohou vezmete ode mne: protož sen, a výklad jeho
mi oznamte.

7. Odpověděli podruhé a řekli: Nechť král poví sen slu
žebníkům svým, a výklad jeho ukážeme.

8. Odpověděl král a řekl: Jistě rozumím tomu, že čas vy
kupujete,* vědouce, že odstoupila řeč ode mne.

9. Pročež neoznámíte-li mí toho snu, jeden jest úsudek
o vás, že výklad také mylný, a podvodu plný složili byste,
abyste mi to zamluvili, až by čas pominul. Protož sen mi
povězte, abych věděl, že i výklad jeho pravý mluvíte.

10. Tedy odpověděvše Chaldejští před králem, řekli: Není
člověka na zemi, kterýž by řeč tvou, králi, mohl naplniti:
ale ani který z králů veliký, a mocný doptává se na takovou
věc nějakého hadače, anebo mudrce, anebo Chaldea.

11. Nebo věc, na kterouž ty ae ptáš, králi, těžká jest:
aniž se kdo nalezne, kterýž by ji oznámil před obličejem
krále, kromě bobů, jichž není 8 lidmi obcování.

12. To uslyšev král, v prchlivosti a v hněvu velíkém při
kázal, aby zahynuli všickní mudrci babylonátí.

18. A když vyšlo odsouzení, aby mudrci pobiti byli: hle
dali také Daniele a tovaryšův jeho, aby zahynuli.

14. Tehdy Dauiel vyptával se na právo, a na úsudek,
Ariocha, knížete vojska královského, kterýž byl vyšel zabíjet
mudrců babylonských.

15. A ptal se ho, jenžto byl dostal od krále tu moc, pro
kterou by příčinu tak ukrutná výpověď od tváří krále vyšla,
Tedy když tu věc oznámil Arioch Danielovi,

16. Daniel všed prosil krále, aby čas dal jemu k oznámení
tobo výkladu králi.

17. A všed do domu svého, Ananiášovi a Misaelovi a Azariá
Soví, druhům svým, věc tu pověděl:

18. aby žádali miloardenství od tváří Boha nebeského pro
tajemství toto, a aby nezahynali Daniel, a druhové jeho a ji
nými mudrci babylonskými.

19.Tehdy zjeveno jest Danielovi tajemství to u vidění v noci:
i dobrořečil Daniel Bohu nebeskému

20. a mlově řekl: Buď jméno Páně požehnáno od věků
až na věky: nebo moudrost a síla jeho jsou.

21. A on mění časy i věky:“ přenáší království i ustano
vuje : * dává moudrost moudrým. a známost rozamějícím umění: *

" © j. hvězdopravol, věštci, kteří z postavení hvězd budoucí věcí
předpovídali. (Srov. 1, 20. poz)

* © j. zapomněl jsem ten sen, nepamatují se nas něj.
* tj. za obsení, stitní; budou vám pobráni. Dle Chaldejského:

„Blatem budou,“ jsouce z nepálených cíhel stavěny.
3 £ j. že chcete jen ziskati času, a věc prodloužití, až bych na to

zapomněl
S t. j. Hdě avon všemobonenosti běby těles nebeských, jimiž se

změny časové ději.
7 t.j. avonprozřetelností působí také, že národové povstávají a hynou.
* L j. známosť | přirozených věol těm, kteří bedlívi jsou umění,

$ nadpřirozených těm, kteří po pravé moudrostí, záležející v poznání
Boha a vůle jeho, bažši.
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22. on zjevuje věci hluboké, a skryté, a zná věcí ve tmě
postavené: a světlo s ním jest.

29. Tobě, Bože otcův naších chválu vzdávám, a tebe chvá
lím: že moudrost a sílu dal jsi mi: a nyní ukázal jel mí.
zač jsme prosili tebe, nebo řeč královu zjevil jsi nám.

24. Potom Daniel všed k Ariochovi, kteréhož ustanovil král,
aby zahubil mudrce babylonské, takto k němu mluvil: Mudrců
babylonských nezabíjej, uveď mne před obličej králův, a povím
králi ten výklad.

25. Tedy Arioch spěšné uvedl Daniele k králi, a řekl jemu:
Nalezli jsem člověka mezi syny přestéhovanců judských, kterýž
ten výklad králi oznámí.

26. Odpověděl král, a řekl Danielovi, jehož jméno bylo
Balthasar: Mníš, že mi v pravdě můžeš oznámiti een, kterýž
jsem viděl, a výklad jeho?

27. I odpověděv Daniel před králem řekl: Tajemství, na
něž se král doptává, mudrci, věštci, hadači a kouzelníci ne
mohou králi oznámili.

29. Ale jest Bůh na nebi, zjevuje tajemství, jenž ukázal
tobě, králí Nabuchodonosore, co přijíti má v posledních ča
sích. Sen tvůj, a vidění hlavy tvé na loží tvém taková jsou:

29. Ty, králi, počal jai myslití na loži svém, co by mělo
býti budoucího potom: a ten, kterýž zjevuje tajemství, ukázal
ti, co přijíti má.

30. Mně také ne skrze moudrost, kteréž by více bylo ve
mně, než při všech jiných živých, tajemství to zjeveno jest:
ale aby ten výklad králi znám byl, a myšlení mysli své aby
zvěděl.

31. Ty, králi, viděl jsi a hle jako socha jedna veliká: socha
ta veliká, a postavy vysoké stála naproti tobě, a vzezření
její bylo hrozné.

32. Hlava té sochy byla ze zlata nejlepšího, prsy pak a
ramena ze stříbra, ale břicho a stehna z mědi:

93. hnátové pak byli železní, nohou částka jedna byla že
lezná, drahá pak hliněná.

34. Tak jsi viděl, až se utrhl bez rukou kámen s hory: a
udeřil sochu v nohy její železné a hliněné, a zetřel je.

85. Tehdy potříno jest spolu železo, hlína, měď, stříbro,
1 zlato, a obrátilo se jako v plevy bumna letního, kteréž za
nešeny bývají větrem: a nižádné jich místo nebylo nalezeno:
kámen pak, kterýž udeřil sochu, učíněn jest horou velikou,
a naplnil všecku zemi.

36. Tent jest sen: výklad jeho také povíme před tebou,
králi.

37. Ty jsi král králův: a Bůh nebeskýdal tobě království,
a sílu, a panování i slávu:

38. a všeliké místo, na němž bydlí synové lidští, i zvěř
polní, i ptactvo nebeské, dal jest v ruku tvou a pod panství
tvé všecky věci postavil: protož ty jsi [ta] hlava zlatá.*

39. A po tobě povstane království jiné menší tebe, stří
brué:'* a království jiné třetí měděné, kteréž bude panovati
nade vší zemí.''

9 © j. hlavou zlatou sochy, kterouž jel viděl ve snách, znamená se
království tvé. Hlavou, poněvadž byl i časem první j mondrostl výtečný;
zlatou, že říše jeho bohatstvím všelikým nad míra oplývala.

'* ©,j. Hle mědo-perská, založená Dariem médským, a Cýrem per
akým, a pak spojena pod Čýrem samým (proto dvě ramena na jedněch
prsou), stříbrná pak pro laskavou vládu panovníkův, od nichž zajatí
národové opět propuštění byli.

" € j. macedonsko-řecké pod Alexandrem, tak řečeným Velikým,
Jenž si všeliké mocnáře známého tehdáž okresu zemského podmanil
mocí zbraně, tehdáž ještě zhusta měděně,
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40. A království čtvrté bude jako železo. Jako železo drobí
n zkrocuje všecky věcí, tak ono rozdrobí a setře všecko.'“

41. Ale že jsi viděl nohy, a praty částkou z hlíny hrnčířské,
a částkou železné: [znamená), že království to rozděleno bude,
kteréž však z hrudy železné pojde, jakož jsi viděl železo smí
šené 82 střepinou z hlíny: '*

42. A [že jsi viděl) prsty nohou odpolu železné, a odpolu

L. hliněné, (znamená), že královatví bude odpolu pevné, a odpolu
setřené.'!*

43. Že jsi pak viděl železo smíšené se střepinou z hlíny,
[ukazuje], že smíšení budou sice semenem lidským, a všsk
nebudou pří sobě držeti, jako železo nemůže býti smíšeno
s hlinon.'*

44. Za dnů pak království těch vzbudí Bůb nebeský králov
ství. kteréž na věky nebude rozptýleno, a jeho království ne
bude lidu jinému dáno: i rozdrobí, a zahladí všecka ta králov
ství: a ono zůstane na věky.'“

45. Podle toho, co jsi viděl, že 8 hory bez rukou utrhl se
kámen,'" a potřel střepinu, a železo, a měď, i stříbro, i zlato,'*
Bůh veliký ukázal králi, které věcí mají příjítí potom. A pravý
jest sen ten i věrný výklad jeho.

46. Tehdy král Nabuchodonosor padl na tvář svon, a po
klonil se Danielovi a přikázal, aby obětovali mu oběti
i zápal.

47. Mluvě tedy král, řekl Danielovi: V pravdě Bůh váš
Bůh bohův jest, a Pán králův, a zjevuje tajemství: poněvadž
jsi ty mohl vyjevíti tajemství toto.

48. Tehdy král povýšil Daniele na výsosť, a dary mnohé,
a veliké dal jemu: a ustanovil jej knížetem nade všemi kraji
babylonskými, a správcem úředníků nadevšemi mudrci baby
Jonskými.

49. Požádal pak Daniel od krále, a ustanovil nad věcmi
krajiny babylonské Sidracha, Misacha a Abdenago: sám pak
Daniel byl u dvora královského.

" 1. j. Hše fimská; ta zbraní svou a mocnou vládou opanovala vo
škerý tebdáž známý obor zemský.

'* Vykládá se na rozdělení říše římské v západní, a východní, jichž
trvání na brané moci | pevném právu římském záleželo, potom pak
rozličnými domácími rozbroji sesláblo.

t* £ J. povné ve svých ústavách a zákonech, zetřené rosbrojí do
macímí a návaly cizích národů.

"8 $ v Fíší římské, I v pozdnějších z ní povstalých, budou se enažíti,
aby rozepře a nepřátelství manželskými mezi sobou eňatky přetrhli, a
úžejí se spojili; ale marně: neboť tím se roztržky voltřní nezacelí, po
něvadž mocnější jest všeliká vášeň než pokrevnosť, a příbuzenství,
Jak dějiny veskrze zřejmě dokasují. Kýš bychom toho i sa našich dnů
nezakoušeli !

'* tj. Kristova říše duchovní, svatá cirkev; povstavši za doby nej
většího rozkvětu říše římské, nepřechází od národa k národa, nýbrž
pod vládou Krista samého, a náměstka jeho potrvá na věky, až všecka
království a říše duchovní vládě své podrobí. (Srov. Luk. 1, 80.)

"" t.j. Kristus, oo Bůh zplazen od věčnosti z b Boha Otce „bez
přičinéní ruky tvořící“ (sv. Ambrož); co člověk narozen z života blabo
slarené Panny Mario „bez přičlnění mužova“. (Sv. Jeronym a j.)

t ©j. beze vší světské moci (ano, království jeho není odtnd] tak
měř váhon svon obořil se na obrovskou sochu modloslušby a světské
moci, a potřev ji, založil Píší svou, již ani brány pekelné nepřemohbou
na věky.

"*£ j. ku poctivosti jemu, způsobem pohanským, čehož ale, jakž se
rozumí, Daniel nepřijal. (Víz 1. Král. 9, 7. — la. 60, 14. — Skut. 14, 10.)
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KAPITOLA III.

Král dal adělati modlu zlatou, aby se ji lid klaněl; ——Sodrach, Misach, Ab

denago neposlech!l roskana králova, — sa to jsou uvrženi do pece obnliré a —

zachování byvše velebí Bobs. — Král tím předěšen Jest — a Boha s toho
chválí.

1. Král Nabuchodonosor udělal sochu ' zlatou * zvýší loktů
šedesáti,“ zšíří loktů šesti, a postavil ji na poli Důra“ krajiny
babylonské.

2. I poslal Nabuchodonosor král, aby se shromáždili knížata,
úředníci, a soudci, vůdcové, a vladařové, a správcové, a všecka
knížata krajin. aby se sešli k zasvěcení sochy. kterouž byl
postavil Nabuchodonosor král.

3. Tehdy shromáždilí se knížata, úředníci, a soudcové, vůd
cové a vladařové a předníci, kteříž v moci postavení byli, a
všecka knížata krajin, aby se sešli k zasvěcení sochy, kterouž
byl postavil Nabuchodonosor král; i stáli před sochou, kte:ouž
byl postavil Nabuchodonosor král:

4. a hlásný volal mocně: Vám se praví, lidem, pokolením,
a jazykům:

5. V hodinu, v kterouž uslyšíte zvuk trouby, a píšťaly, a
citary, sambuky,“ a harfy, a symfonie i všelijaké hudby, pad
noace klanějte se soše zlaté, kterouž byl postavil Nabucho
donosor král.

6. A pakli by kdo napadl a neklaněl se, té hodiny uvržen
bude do pecí ohně hořícího.

7. Potom tedy hned, jakž uslyšeli všickni lidé zvuk trouby,
píšťaly, a citary, sambuky, a harfy, a symfonie i všelijaké
hudby: padše všickni lídé, pokolení, a jazykové, klaněli se
soše zlaté, kterouž byl postavil Nabuchodonosor král.

8. A hned téhož času přistoupivše muži chaldejští žalovali
jsou na Židy:

9. a řekli Nabuchodonosorovi králi: Králi, na věky bud živ!
10. Ty králi vydal jsi rozkaz, aby každý člověk, kterýž by

slyšel zvuk trouby, píšťaly,a citary, nambuky, a harfy, a sym
fonie i všelijaké hudby, padl a klaněl se noše zlaté:

11. a kdož by nepadl, a neklanél se, aby urržen byl do
peci ohně hořícího.

12. I jsou muži Židé, kteréž jsi ustanovil nad věcmi krajiny
babylonské, Sidrach, Misach, a Abdenago: muži tito, králi,
potapili ustanovení tvé: bohů tvých nectí, a soše zlaté, kterouž
jsi postavil, neklanějí ee.“

13. Tehdy Nabucbodonosor v prchlivosti, a v hněvu rozkázal,
aby přivedení byli Sidrach, Misach a Abdenago; kteříž ihned
přivedení jsou před krále.

14. A propověděv Nabuchodonosor král, řekl jim: V prav
dě-li, Sidrachu, Mísachu a Abdenago, bohů mých nectíte, a
soše zlaté, kterouž jsem postavil, se neklaníte?

15. Protož nyní jste-liž hotovi, kteroukoli hodinu ůúslyšíte
zvuk trouby, píšťaly, citary, sambuky, a harfy, a symfonie
i všelijaké hudby, padnětež a klanějte se soše, kterou jsem

KAPITOLA IIL

* £ j. boď některého z bobů svých (Bála), a nebo jej samého před
stavující; buď na poděkování za dobytá vitězství nad přemoženými
národy, nebo z hrdosti, sby ukázal své bohatství a jako Bůh ctěn byl.

* t j. zlatými plochami pobitou.

:5 J. i e podstavcem.t J. čirá planina blíž města Babylona, kdež by se veliké množství
. abromážditimohlo.

* © j. hudebního nástroje trojhranného, strunami potaženého, jako
malá příruční harfa.

S Danlel buď náhodou, a nebo pod jiným zámyslem se toho vzdálil.

KAPITOLA II. 422

učinil: pakli nebudete se klaněti. též hodiny uvržení budete
do peci ohně hořícího: a který jest Bůh, jenž by vás vytrhl
z ruky mé?

16. Odpověděvše Sidrach, Misach a Abdenago řekli králi
Nabuchodonosorovi: Neníť nám potřebí o té věci odpovědíti
tobě.

17. Neboť ble Bůh náš, kteréhož ctíme, může vyprostiti
nás z peci ohně hořícího, a z rukou tvých, ó králi, vysvoboditi.

18. Pakli nebude chtíti, známo buď tobé, králi, že bohův
tvých nectíme, a soše zlaté, kterou jsi postavil, se neklaníme.

19. Tehdy Nabuchodonosor naplněn jest prchlivostí, a obličej
tváři jeho se proměnil proti Sidrachoví, Misachoví a Abdena
govi, a rozkázal, aby rozpálena byla pec sedmkrát více, než
obyčej měli ji rozpalovati.

20. A mužům nejsilnějším z vojska svého rozkázal, aby sví
žíce nohy Sidrachovi, Misachovi, a Abdenagovi uvrhli je do
peci ohně hořícího.

21. A i hned muži ti svázání jsouce, v spodcích svých, a
v čepicích, a v obuvi Í v šatech uvrženi jsou do prostřed peci
ohně hořícího ;

22. nebo královský rozkaz nutil, a pec byla rozpálena příliš.
Muže pak ty, kteříž uvrhli Sidracha, Misacha, a Abdenago,
zabil plamen ohně."

29. Ale muži tí tří, totiž Sidrach, Misach a Abdenago,
padli jsou prostřed peci ohně hořícího svázáni.

[Toho, což následuje, nenalezl jsem v knihách hebrejských.“]
24. I procházeli se u prostřed plamene, chválíce Boha, a

dobrořečíce Pánu.

25. A stoje Azariáš modlil se takto, a otevřev ústa svá
a prostřed ohně řekl:

26. Požehnaný jsi. Pane Bože otcův našich, a chvalitebné,
j slavné jest jméno tvé na věky:

27. nebo jsi apravedlivý ve všech věcech, kteréž jsí nám
učinil, a všickní skutkové tvoji jsou praví, a cesty tvé přímé,
a všickni soudové tvoji spravedliví.

28. Nebo jsi vykonal sondy pravé ve všech věcech, kteréž
jsi uvedl na nás i na Jerusalém, město svaté otcův našich:
nebo v pravdě, a v apravedlivosti uvedl jsi na nás všecko to
pro hříchy naše.

29. Nebo jsme zhřešili, a neprávě činili, odstoupivše od
tebe: a provinili jsme ve všech věcech:

30. a přikázání tvých neposlouchali jeme, aniž zachovávalí,
aniž činili, jakož jei byl přikázal nám, aby dobře nám bylo.

31. Protož všecko, co jsi.koli uvedl na nás, a všecko, což
jsi učinil nám, v pravém 'Boudu učinil jsi:

32. a-dal jsi nás v ruce nepřátel našich nepravých, a nej
horších, i přestupníkův,“ a králi nespravedlivému, a nejhoršímu
na veškeré zemi:*

38. a nyní nemůžeme otevříti úst: zahanbení a pohanění
učinění jsme služebníkům tvým, a těm, kteříž tebe ctí.

34. Nevydávejž nás, prosíme, na věky, pro jméno tvé, a
nezrušuj smlouvy své:

* Zřejměji 69 to praví v. 46., neboť eelé to vypravování z dvojího
v jedno spojeno Jest.

* Zaznamenal sv. Jeronym a, co dále 24—90. se čte, s řeckého vý
kladu Theodocionova doplnil. (Viz 9.)

8 Dle řeck.: „odpadiíků“, buď že všickni pohané jsou odpadli od
víry v pravóbo Boha, a nebo míní odpadlé národovce, kteří obyčejně

. bývají horšími než cizincové sami, hledíce tak horlivostí osvědějti úplné
odtržení své.

9 t.j. Nabuchodonosoru,jenž si ukrutně veškeré národy podmanil,
a Je mocně nutil, aby se jemu co Bobu klaněli.
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35. aniž odjímej milosrdenství svého od nás pro Abrahama,
milého svého, a lsáka, elužebníka svého, a Israele, svatého
svého:

36. kterýmž js mluvil slibuje, že rozmnožíš plémě jejich
jako hvězdy nebeské a jako písek, kterýž jest na břehu moř
ském:

37. neboť, Pane, zmenšení jsme více než všelicí náradové,
a ponížení jsme ve vší zemí dnes pro hříchy naše.

38. A není tohoto času knížete, ani vůdce, anl proroka,'“
ani zápalné obětí, ani posvátné, ani obětování, ani vonného

zápalu, ani místa (k obětování) prvotin před tebou,
39. abychom mohli nalézti milosrdenství tvého; ale v myslí

skronšené a v duchu poníženosti buďmež přijati.
40. Jako v zápalné oběti skopcův, a býkův, a jako vtisících

beranů tučných: tak buď oběťnaše před obličejem tvým dnes,
aby se líbila tobě: neboť nedostává se zabanbení doufajícím
v tebe.

41. A nyní následujeme tebe celým srdcem, a bojíme se
tebe, a hledáme tváři tvé.

42. Nezahanbujž nás: ale učíň s námí podle dobrotivosti
své, a podle množatví milosrdenství svého.

49. A vyprostíž nás předivnými skutky svými, a dej alávu
jménu svému, Pane:

44. a nechť jsou zahanbení všickní, kteříž ukazují služeb
níkům tvým zlá věcí; nechť jsou zahanbeni vší mocí tvou.
a síla jejich potřína buď:

45. a ať zvědí, že ty jsi Pán Bůh sám a slavný po [všem]
okršlku země.

46. A nepřestávali ti, kteříž je byli uvrhli, služebníci krá
lovští, podpalovati peci, ohnivým klejem, a kondelí, a amolou
a chrastem:

47. a vyrážel se plamen nad pec loket čtyřiceti devět:
48. i vyrazil se, a spálil z Chaldejských ty, kteréž nalezl

podle peci.
49 Ale anděl Páně astoupil a Azariášem, a se sondruhy

jeho do peci: a vyrazil plamen ohně z peci,
50. a učinil prostředek peci jako vítr z rosy vanoucí, a

nedotekl se jich naprosto oheň, ani jich zarmoutil, aniž co
obtížného na ně uvedl.

61. Tehdy ti tři jako jedněmi ústy chválili, a dobrořečili,
a oslavovali Boha v peci, řkouce:

52. Požehnaný jei, Pane Bože otců našich: a chvalitebný,
a slavný, a nade všecko vyvýšený na věky. A požehnané svaté
jméno slávy tvé: a chvalitebné a nade všecko vyvýšené po
všecky věky.

53. Požehnaný jsi v chrámě svatém slávy své: a přechva
litebný a přeslavný na věky.

54. Požehnaný jsi na trůnu království svého, a přechvali
tebný a nade všecko vyvýšený na věky.

55. Požehnaný jsi, kterýž prohlédáš propasti, a sedíš nad
cheruby: a chvalitebný, a nade všecko vyvýšený na věky.

56. Požehnaný jsi na obloze nebeské: a chvalitebný a slavný
na věky.

57. Dobrořečte všickní skutkové Páně Pánu: chvaite a

nade všecko vyvyšujte ho na věky.
68. Dobrořečte andělé Páně Pánu: chvalte a nade všecko

vyvyšujte ho na věky.
59. Dobrořečte nebesa Pánu: chvalte a nade všecko vy

vyšujte ho na věky.

'© Neboť Ezechiel, souvěký prorok, nebyl v Babyloně, nýbrž u řeky
Chobarn. P

WCLA
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©0. Dobrořečte vody všecky, kteréž nad nebesy jsou, Pánu:
chvalte a nade všecko vyvyšujte ho na věky.

61. Dobrořečte všecky mocnosti Páně '* Pánu: chvalte a
8 nade všecko vyvyšujte ho na věky.

62. Dobrořečte slunce a měsící Pánu: chvalte a nade vše

cko vyvyšujte ho na véky.
63. Dobrořečte hvězdy nebeské Pánu: chvalte a nade vše

cko vyvyšujte bo na věky.
64. Dobrořečte všeliký příval i rosa Pánu: chvalte a nade

všecko vyvyšujte ho na věky.
66. Dobrořečte všickni duchové Boží Pánu: chvalte a

nade všecko vyvyšujte ho na věky.
66. Dobrořečte oheň i vedro Pánu: chvalte a nade všecko

vyvyšujte ho na věky.

J * 67. Dobrořečte studeno i horko Pánu: chvalte a nade
všecko vyvyšujte ho na věky.

68. Dobrořečte rosy i jíní Pánu: chvalte a nade všecko
vyvyšujte ho na věky.

69. Dobrořečte, mráz i zima Pánu: chvalte a nade všecko
vyvyšujte ho na věky.

70. Dobrořečte ledové a ančhové Pánu: chvalte a nade

všecko vyvyšujte ho na věky.
71. Dobrořečte nocí ! dnové Pánu: chvalte a nade všecko

vyvyšujte ho na věky.

72. Dobrořečte světlo i tmy Pánu: chvalte a nade všecko
vyvyšujte ho na věky.

73. Dobrořečte bleskové a oblakové Pánu: chvalte a nade

všecko vyvyšujte ho na věky.
74. Dobrořeč země Pánu: chval a nade všecko vyvyšuj ho

na věky.
75. Dobrořečte hory a pahrbkové Pánu: chvalte a nade

všecko vyvyšujte ho na věky.
76. Dobrořečte všecky rostliny na zemi Pánu: chvalte a

nade všecko vyvyšujte ho na věky.
77. Dobrořečte studnice Pánu: chvalte a nade všecko vy

vyšujte ho na věky.
78. Dobrořečte moře i řeky Pánu: chvalte a nade všecko

vyvyšujte ho na věky.
79. Dobrořečte velrybové a všecko, což se hýbe v vodách,

Pánu: chvalte a nade všecko vyvyšujte ho na věky.
80. Dobrořečte všickní ptáci nebeští Pánu: chvalte a nade

všecko vyvyšujte ho na věky.
81. Dobrořečte všecka zvířata i hovádka Pánu: chvalte a

nade všecko vyvyšujte ho na věky.
82. Dobrořečte synové lidští Pánu: chvalte a nade všecko

vyvyšujte ho na věky.
83. Dobrořeč Israel Pánu: chval a nade všecko vyvyšuj

ho na věky.
84. Dobrořečte kněží Páně Pánu: chvalte a nade všecko

vyvyšujte ho na věky.
85. Dobrořečte služebníci Páně Pánu: chvalte a nade

všecko vyvyšujte ho na věky.
86. Dobrořečte duchové a duše spravedlivých Pánu: chvalte

a nade všecko vyvyšujte ho na věky.
87. Dobrořečte svatí a pokorní duchem Pánu: chvalte a

nade všecko vyvyšujte ho na věky.
88. Dobrořečte Ananiáši, Azuariáši, Misaeli, Pánu: chvalte

a nade všecko vyvyšujte ho na věky. Neb jest vytrhl nás
z pekla, a vyprostil z ruky smrti a vysvobodil nás z prostřed
hořícího plamene a z prostřed ohně vytrhl nás.

1 t. J. všecka těla nebeská, což 60 dále po částkách rosbírá.
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89. Chvála vzdávejte Pánu: nebo dobrý jest; neboť na
věky milogrdenství jehol

90. Dobrořečte všickni nábožní Pánu, Bohu bohův: chvalte
a zvelebujte ho, nebo po všecky věky trvá milosrdenství jeho.

Až potad není v bobrejských knihách: než co jsme tu položili,
s Theodocionora vydání přeloženojest.“)

91. Tehdy Nabuchodonosor král ustrnul, a vstal spěšně, a
řekl dvořenínům svým: Zdalíž jsme těch tří mužů neuvrhli
v prostřed ohně svázaných? Kteřížto odpověděvše králi řekli:
Pravda, králi.

92. Odpověděl a řekl: Aj já vidím čtyry muže rozvázané.
ani se procházejí u prostřed ohně, a není žádného porušení
na nich: a tvářnost čtvrtého podobna jest synu Božímu.'*

93. Tehdy přistoupil Nabuchodonosor ke dveřím peci ohně
hořícího, a řekl, Sjdrachu, Misachu a Abdenago, služebníci
Boha nejvyššího, vyjděte a pojďte sem. A i hned vyšli Sidrach,
Misach a Abdenago z prostřed ohně.

94. A shromáždivše se knížata, úředníci, a soudcové, a
mocní královští, ohledávali ty muže, že žádné moci neměl
oheň na tělech jejich, a ani vlas hlavy jejich nebyl opálen,
a spodky jejích nezměnily se, a vůně ohně skrz ně neprošla.

: . (Luk. 12, 7. 21, 18.)
95. I vzkřikl Nabuchodonosor řka: Požehnaný Bůh jejich,

totiž Sidracha, Misacha, a Abdenaga. kterýž poslal anděla
svého,'* a vytrhl služebníky své, kteříž věříli v něho: a slovo
královo změnili, '* a vydali těla svá. aby nesloužili, a neklaněli
se žádnému bohu kromě Bohu svému.

96. Protož ode mne položeno jest toto ustanovení, aby
všeliký lid, pokolení, a jazyk, kterýž by koli mluvil rouhavě
proti Bohu Sidrachovu, Misachovu a Abdenagovu, zahynul,
a dům jeho zkažen byl: neboť není jiného Boha, kterýž by
mohl tak vysvoboditi.'*

97. Tehdy povýšil král Sidracha, Mísacha, a Abdenago
v krajině babylonské.

98. Nabuchodonosor král všechněm lidem, národům, i jazy
kům, kteříž bydlí na vší zemi, Pokoj vám rozmnožen bad.

99. Zázraky a dívy učinil u mne Bůh nejvyšší. Protož
Kbilo mi se ohlásiti.

100. zázraky jeho, neboť veliké jsou; a divy jeho, neboť
mocné (jsou): a království jeho jest království věčné, a pano
vání jeho do pokolení a pokolení.'“

KAPITOLA IV.

Daniel jisý sen vykládá králi, — Jak skutečně na králi se vyplali, a jak za
svos pýchu od Boba byl potrestán, — Jak mu opět rozom I důstojnosť navráceny

Jeou, — on z toho Boha velobil.

1. Já Nabuchodonosor upokojen jsem byl v domě svém, a
šťasten v paláci svém:

© Poznamenal sv. Jeronym.
' £ j. anděla. (Viz 95. Job 1 6.) Tuto pak v ústech pohanských

míní se tím východním mluvení způsobem Bůb, tak Jako synem člo
věka člověk se rozumí; tedy čtvrtý zdá) se podobným býti Bohu; ta
Jemně so jím vyrozamívá Kristus. (Bv.Jeron., Aug. ! Tertul)

''t J. do me nejen stkvělejším nad druhé okůzal, nýbrž 5 náhlo
zmizel, kdyš druzí vystoupili, znamenalo se, že anděl Boží jest.

Dle Chald.: „nedali přednosť rozkazu královu“ před rozkazem
Božím; nespravodlivého rozkazu králova neuposlochli, a tím působili,
že on sám jej gměnil, odvolal. (Srov. Skutk. 4, 19.)

'* 95—96. Tím se udárá důvod zázraku tvbo, aby totiž £ král I lid
poznal, kdo jest pravý Bůh.

'* 98—100. t půzobí předmlovu k následujícímu rozkazu králov
skómu, jení jest až 4, 34

z 3 A,
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2. sen viděl jsem, kterýž mne přestrašil: a myšlení má
Da ložci mém, a vidění hlavy mé zkormoutila jsou mne.

3. A [protož] skrze mne položeno jest ustanovení, aby uve
deni byli přede mne všíckni mudrci babylonští, a aby výklad
toho snu oznámili mné.

4. Tehdy vcházeli hadači, mudrci, Chaldejští, a věštci, a
vypravil jsem před nimi sen: ale neoznámili mi výkladu jeho:

5. až vešel přede mne společník“ Daniel, jemuž jméno
Balthasar podle jména Boha mého,“ kterýž má ducha bobů
svatých v sobě:* a sen před ním mlavil jsem.

6. Balthasaře, kníže hadačů, ponóvadž vím, že ducha bohů
svatých v sobě máš, a žádné tajemství není nemožné tobě:
vidění snů mých, kteréž jsem víděl, a výklad jích vyprav.

7. Vidění hlavy mé na loži mém [jest]: Viděl jsem, a aj
strom u prostřed země a vysokosť jeho přílišná.

8. Veliký byl stroin ten, a silný: a výsosť jeho dosahovala
k nebi: vzezření jeho bylo“ až do končin vší země.

9. Listí jeho bylo velmi pěkné, a ovoce jeho přehojné: a
pokrm všech byl na něm. Pod ním bydlila hovada, i zvířata
a na ratolestech přebývali ptáci nebeští: a z něho krmilo se
všeliké tělo.

10. Viděl jsem u vidění hlavy savé na ložci svém, a aj
strážný a evatý“ s mebe astoupil.

11. I volal silně a takto řekl: Podetněte atrom ten, a
osekejte ratolesti jeho; otlucte listí jeho, a rozmecte ovoce
jeho: utecte zvířata, kteráž pod ním jsou, i ptáci s ratolestí
jeho.

12. Ale však kmene kořenů jeho v zemi zanechejte, a při
vázan buď svazkem železným a měděným na bylinách, kteréž
vně jsou, A rosou nebeskou buď smočen, a s zvěří buď díl
jeho v bylině zemské.

13. Srdce jeho lidské budíž proměněno, a srdce zvířecí
dáno buď jemu:“ a sedmero časů proměníž se nad ním.

14. Výpovědí strážných ustanoveno jest, a tať řeč svatých
a prosba:“ až by poznali žíví, že Nejvyšší panuje nad králov
stvím lidským; a že komužkoli bude chtíti, dá je a nej
poníženějšího člověka ustanoví nad ním. :

15. Ten sen viděl jsem já, Nabuchodonosor král: protož
ty, Balthasaře, výklad jeho vyprav rychle: nebo všickní mudrči
království mého nemohou výklad jeho vypraviti mně: ale ty
můžeš, protože duch bobů svatých v tobě jest.

16. Tedy Daniel, jehož jméno Balthasar, počal sám v aobě
mlče mysliti jako za jednu hodinu: a myšlení jeho zkormucovala
ho. 1 odpověděv král řekl: Balthasaře, sen a výklad jeho

KAPITOLA IV.

* Dološ buď: „jejich“ mudrců; anebo: „můj“ £. přítel, jejž Jsem si
za účastníka vlády pojal.

* 6 j. Bálův (Páně) madre, podle Báls, modly babylonaké.
3 Jemaži se Bůh zvlášíním a nadpřirozeným způsobem zjevuje, jehož

Bůb osvěvuje.
* t Jj ruzšířoval se přes celý okresezemě; nebo : tak vysoký byl, že

viděti jej bylo všady.
%£ j. posel Boží, anděl; strážným jej jmenuje, poněvadá k stráží

lidí andělé ustanoven! jeou, svatým pak na rozdíl od duchů zlých.
* © j. v zvíře budiž poněknd proměněn, a sice: v mysli, obraznosti

ové, domnívaje se býti buď tím, nebo tim zvířetem; v srdoj, ohovaje
v něm žádostí pouze živočišné, divoké, zařivé; v povaze a chování svém,
poněvadž jsa zbaven rozumu jednal, jak převrácená obraznost, s pu
zení srdce Jej natilo, ohodě čtvermo, bylinamí syrovým! ee živě a p.,
čímž se pak | stalo, že zevnitřní jeho tvářnosť zdiv

* ©J. sedmero let; tak dlouho trval tento truchlivý stav jeho, kte
rýš Bůh na něj dopustil k potrestání pýchy jebo, že se byl I Bohu
rovnal Jiní sedmero časův na tolikéž měsíců slyší.

* Strážnými a svatými rozuměj anděly. (Viz v. 10. Job. 1, 6.)
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nechť nezkormocuje tebe. Odpověděl Balthasar a řekl: Pane
můj, sen těm, kteříž tě nenávidí, a výklad jeho nepřátelům
tvým bud.

17. Strom, jejž jsi viděl, vysoký a mocný, jehož výsosť
dosahuje k nebi a vzezření jeho na všecku zemi:

18. a ratolesti jeho velmi pěkné, a ovoce jeho přehojné,
a pokrm všech na něm, pod ním bydlící zvěř polní, a na
ratolestech jeho přebývající ptáci nebeští:

19. ty jsi, králi, kterýž jsi velikým učiněn, a mocným: a
velikosť tvá vzrostla a došla až k nebi, a panování tvé do
končin vší země.

20. Že pak viděl král strážného, a svatého sstapovati s nebe
a říci: Podetněte strom, a rozmecte jej, ale však kmene kořenů
jeho v zemi zanechejte. a buď svázán železem, a mědí na
bylinách vně, a rosou nebeskou skropen bud, a se zvěří buď
potrava jeho, dokudž se nepromění sedm časů nad ním:

21. tent jest výklad úsudku Nejvyššího, kterýž vyšel na
pána mého krále:

22. Vyvrhou tě z lidí, a s hovady i zvířaty bude bydlení
tvé, a seno jako vůl jísti budeš, a rosou nebeskou smáčín
budeš: sedm také časů promění ge nad tebou, až poznáš, že
panuje Nejvyšší nad královstvím lidským, a že komužkoli
bude chtíti, dá je.

23. Že pak přikázal, aby zanechán byl kmen kořenů jeho,
totiž stromu, [znamená): že království tvé tobě zůstane, když
poznáš, že jest moc nebeská.

24. Protož, králi, nechať se tobě líbí rada má, a hříchy
své almužnami vykupuj, a nepravosti své milosrdenstvím nad
chudými:“ snad odpustí bříchům tvým.

25. Všecko to přišlo na Nabuchodonosora krále.
26. Po dokonání dvanácti měsíců, procházel se na paláci

babylonském.
27. I odpověděl král a řekl: Zdaliž toto není ten Babylon

veliký, kterýž jsem já vystavěl v dům královský mocí svou
allnou, k slávě a ozdobě své?

28. A když ještě řeč ta v ústech králových byla, hlas s nebe
spadl: Toběť se praví, Nabuchodonosore králí: Království tvé

ejde od tebe,
29. a z lidí vyvrhou tě, a s hovady a se zvířaty bude bydlení

tvé: seno jako vůl jísti budeš, a sedm časů promění se nad
tebou, až poznáš, že panuje Nejvyšší nad královetvím lidským,
a komužkoli chtíti bude, dá je.

30. V touž hodinu naplnila se řeč ta u Nabuchodonosora,
a z lidí vyvržen jest, a seno jako vůl jedl, a rosou nebeskou
tělo jeho smáčíno bylo: až vlasy jeho jako [peří] orličí vzrostly,
a nehtové jeho jako ptačí [pazourové] byli.

81. Tehdy po skonání těch dnů. já Nabuchodonosor pozdvihl
jsem očí svých k nebi, a smysl můj jest mi zase navrácen:
i dobrořečil jsem Nejvyššímu, a živého na věky chválil jsem, «
a velebíl: nebo moc jeho jest moc věčná, a království jeho
do pokolení a pokolení.

82. A všickní obyvatelé zemští u něho za nic počtení jsou:
nebo podle vůle své činí, jak při mocech nebeských, tak při
obyvatelích zemských: a není, kdoby se směl zpíčiti ruce
jeho, a řekl jemu: Proč jsi tak učinil?

33. Téhož času navrátil se mi smysl můj, a ke cti králov
ství svého, i k okrase přišel jsem: a tvářnost má navrátila

S ©J. hleď dobrými skutky učiněná prve bezpráví poněkud napra
vítí a tak se před tou tobě za hříchy tvé hrozicí pokutou zachrániti.
(Vlz příklad Ninivitských. Jonáš 8.)

=.
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80 mi: a přední knížata má, a úředníci moji hledali mne,
a v království své navrácen jsem: a velebnosť větší přidána
mi jest.

34. A protož nyní já Nabachodonosor chválím, a velebím,
a oslavuji krále nebeského: nebo všickni skutkové jeho prav
diví, a cesty jeho spravedlivé jaou, a ty, kteří chodí v pýše,
může ponížiti.

KAPITOLA V.

Beltbasar král pije při hodech s nádobí cbrámu Jarusalemského, vidí raku, ana
piše na stěně. — To písmo čte a vykládá Daniel. ——Král Balthasar též noci

sabit jest, s Darius na krůlovství dosedi.

1. Balthasar král *učinil hody veliké tisíci šlechticům svým:
a jedenkaždý pil podle věku svého.“

2. I rozkázal, již jsa opilý, aby přinesli nádobí zlaté a
stříbrné, kteréž byl odnesl Nabuchodonosor, otec jeho, z chrá
mu, jenž býval v Jerasalémě, aby pili z nich král, a šlechticové
jeho, a ženy jeho i ženiny.

3. Tehdy přineseno jest nádobí zlaté i stříbrné, kteréž byl
odnesl z chrámu, jenž byl v Jerusalémě: a pili z nich král
a šlechticové jeho, ženy i ženiny jeho.

4. Pili víno, a chválili bohy své zlaté a stříbrné, měděné,
železné a dřevěné i kamenné.

5. V touž hodinu ukázali se prstové jako ruky člověka
píšícího naprotí svícnu na svrchu stěny síné královské: a
král hleděl na články ruky píšící.

G. Tehdy tvář králova změnila se, a myšlení jeho zkormu
covala jej: a spojení ledví jeho oslabovalo se, a kolena jeho
vespolek ae srážela.

7. I zkřikl král silně, aby přivedli mudrce, Chaldejské, a
hadače. A promluviv král řekl mudrcům babylonakým : Kdož
koli přečtepísmo toto, a výklad jeho mi zjeví, šarlatem odin
bude, a zlatý řetěz míti bude na hrdle, a třetím bude v králov
ství mém.

8. Tehdy všedše všickni mudrci královští, nemohli ani písma
čísti, aní výkladu jeho oznámiti králi.

9. Protož král Balthasar velmí se zkormoutil, a obličej jeho
se změnil: ano i šlechticové jeho rmoutili se.

10. Tedy královna * pro tu věc, kteráž se přihodila králi,
a šlechticům jeho, do domu hodů vešla:“ a promluvivši řekla:
Králi na věky živ buď: nechť tě nekormoutí myšlení tvá,
ani tvář tvá proměňuj se.

11. Jest muž jeden v království tvém, kterýž dacha bohů
svatých má vasobě: a za dnů otce tvého umění, a moudrost
nalezeny jsou v něm: neb i král Nabuchodonosor, otec tvůj,
knížetem mudrců, zaklinačů, Chaldejských, a hadačů ustanovil
jej, otec, pravím, tvůj, ó králi:

12. proto že duch hojnější, a opatrnosť, a rozumnost, a
vykládání snův, a zjevení tajných věcí, i rozvázání věci sváza
ných nalezeny jsou při ném, to jest při Danielovi: jemuž král
jméno dal Balthasar; protož nyní Danlel buď zavolán, a vý
klad vypraví.

13. Tedy uveden jest Daniel před krále. K němuž promluviv

KAPITOLA V.

' tj. syn Eviimerodachův,rnuk Nabuchodonosorův, poslední král
lonský.

* tj. bylť poslední den království jeho (688 před K). Po dvě skoro
léta sevřen jss vojskem Cýrovým, úsměšně a roubavě slavil hody, jsko
by mu žádné nebezpečí nehroailo.

3 t J. buď marka králova, Nitokris dle Horodota nazvaná, a mou
drosti vůbec proslulá; nebo: bába králora.

* t. j. ze síně, kde ženy zvlášť hodovaly.
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král řekl: Tv- jsi Daniel, z synův zajetí judského, kteréhož
přivedl otec můj král z Judstva?

14. Slyšel jsem o tobě, že ducha bohů máš: a že umění
i rozamnosť i moudrost hojnější nalezena jest v tobě.

15. A nyní vešli jsou přede mne vznešení v moudrosti
mudrci, aby písmo toto čtlí, a výklad jeho oznámili mi: i ne
mohli jsou smyslu řeči té vypovědíti.

16. Já pak slyšel o tobě, že můžeš zatmělé věci vykládati
a svázané rozvázati: protož nyní, můžeš-li písmo to čísti, a
výklad jeho mi oznámiti, šarlatem odín budeš, a zlatý řetěz
na hrdle svém budeš míti, a třetím knížetem v království
mém budeš.

17. Načež odpověděv Daniel, řekl před Králem: Darové
tvoji tobě buďte, a dary domu tvého jinému dej: a však písmo
čísti budu tobě, králi, a výklad jeho ukáži tobě.

18. Ó králi, Bůh nejvyšší dal Nabuchodonosorovi, otci tvému,
království a velebnost, slávu ij česť.

19. A pro velebnosť, kterouž byl dal jemu, všickni lidé,
pokolení a jazykové třásli a báli se před ním: kterékoli chtěl,
zabíjel: a které chtěl, bil:* a které chtěl, povyšoval: a které
chtěl, ponižoval.

20. Když se pak pozdvíhlo srdce jeho, a duch jeho zatvrdil
se k pýše, esazen jest se stolice království svého, a sláva
jeho odjata jest:

21. a z vynů lidakých vyvržen byl; ale i erdce jeho a zvířaty
položeno jest, a s divokými oely bylo bydlení jeho: seno také
jako vůl jídal, a rosou nebeskou tělo jeho emáčíno bylo,
dokudž nepoznal, že panuje Nejvyšší nad královstvím lidakým :
a že kohožkoli chtíti bude, ustanoví nad ním.

22. Ty také, synu jeho, Balthasare, neponížil jsi srdce svého,
věda to všecko:

23. ale proti Panovníku nebeskému pozdvíhl jsi se: a nádobí
domu jeho přinesena jsou před tebe: a ty, i šlechticové tvoji,
a ženy tvé, i ženiny tvé, pili jste víno znich: bohy také
etříbrné, a zlaté, a měděné, železné, a dřevěné, i kamenné,
kteříž nevidí, aniž slyší, aniž čijí, chválil jsi: Boha pak,
kterýž má dech tvůj v ruce své, i všecky cesty tvé, neoslavo
val jsi.

24. Protož od něho poslán jest článek ruky, kteráž napsala
to, což napsáno jest.

25. A toto jest písmo, kteréž naznamenáno jest: Mane,
Thekel, Fares.

26. A tento jest výklad řečí: Mane: Sčetl Bůh království
tvé, a dokonal je.“

27. Thekel: Zavěšen jsí na váze a nalezen jsi méně
mající.“ .

28. Fares: Rozděleno jest království tvé“ a dáno jest
Médským a Perským.

29. Tehdy z rozkazu krále oblečen jest Daniel v šarlat, a

* Jinak: živil, při životu zachoval.
* L j. Bůh určil, že konec míti mají I království | živobytí tré před

1 € J. uvážíl na přísné váze spravedlnosti své činy tvoje, a nalezl
U tebe málo spravedlnosti, s mnoho nepravosti, pýchy. nestřídmosti a j.

S t J. odjato tobě a veškerému rodu tvému. Vidění to může se po
važovati za obras posledního soudu Božího nad kašdým človékem;
neboť tehdáž Bůh sečte veškeré činy každého; na přísné váze spra
vedlnosti své uváží všecky okoličnosti jich, dary a milosti každému
zvlášť nděleně, 1 příležitosti k dobrému a j. a oddělí, odlončí veškeré
licbé výmluvy, jimiž člověk zhusta přestoupení svá vymlouvati avykl.
Kýž by nám tento přísný účet, tato spravedlivá váha, ten noodvola
tolný úsudek vždy byl na očich!

Lll
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řetěz zlatý dán jeat na hrdlo jeho: a prohlášeno jest o něm,
že má moc třetí v království jeho.

30. Též noci zabit jest Balthasar, král chaldejský.
31. A Darins Médský“ nastoupil na království, maje dvě

a šedesáte let.

KAPITOLA VI.

Danlal porýšen jest nad úředníky královské, — TI jej úkladně oblalovail,

že se modlí k Bobu svámn; načež Danlel uvržen Jest do jámy Ivové; ale ©pomocí

Boží bez úhony zachovám, ——Darius káže hlanětí se pravému Bohu.

1. Líbilo se Dariovi, a ustanovil nad královstvím úředníků

sto a dvaceti, aby byli po všem království jeho.
2. A nad nimi knížata tří, z nichž Daniel jeden byl: aby

úředníci těm vydávali počet, a král neměl obtížení.
3. Tedy Daniel převyšoval všecka ta knížata a úředníky:

nebo duch Boží hojnější byl v něm.
4. Na to myslil král ustanoviti jej nade vším královstvím :

protož knížata a úředníci hledali příčiny, aby něco našli proti
Danielovi s strany krále:' ale žádné příčiny ani podezření
nemohli najíti, proto že věrný byl, a žádné viny ani podezření
nenalézalo se při něm.

6. Protož řekli muži ti: Nenalezneme proti Danielovi to
muto žádné příčiny, leč snad v zákoně Boha jeho.

6. Tehdy knížata a úředníci lstivě ponavrhli králi, a takto
mluvili jema: Dario králi, na věky buď živ:

7. Uradila se všecka knížata království tvého, vrchní
správcové, a úředníci, starostové, a soudcové, aby rozkaz
královský vyšel a vyřčení: Všeliký, kdož by prosil za někte
rou věc kteréhokoli boha anebo člověka až do třiceti dnův,
kromě tebe, králi! aby uvržen byl do jámy lvové.

8. Nyní tedy, králi, potvrd výpovědi a napiš rozkaz: aby
nebylo proměněno, což ustanoveno jest od Médakých a Per
ských, aniž komu lze bylo přestoupiti tol*

9. Tedy král Darius vydal to vyřčení i ustanovil.
10. O tom když se Daniel dověděl, totiž žejest ustano

veno to právo, všel do domu svého: a maje otevřená okna
v večeřadle svém proti Jerusalému po třikráte za den klekal
na kolena svá, a modlíval se, a chválil Boha svého, jakož
i před tím činiti obyčej měl.

11. Tedy ti muži snažněji střehouce, nalezli Daniele, an
se modlí a prosí Boha svého.

12. A přistoupivše mluvili králi o rozkazu: Králi, zdaliž
jsí neustanovil, aby každý člověk, kterýž by prosil některého
z bohův anebo z lidí, až do třiceti dnův, kromě tebe, králi,
uvržen byl do jámy lvové? K nimž odpověděv král, řekl:
Praváť jest řeč podle ustanovení Médských a Perských, jehož
přestupovati nesluší,

13. Tedy odpovídajíce řekli před králem: Daniel, z synů
zajetí judského, nedbal na právo tvé, a na výpověď, kterou
jsí ustanovil: ale po třikráte za den modlívá se modlitbou
svou.

14. To slovo když uslyšel král, velmi se zarmoutil: a za

* £ j. dle řeckých spisovatelů Cyarares toho jméns druhý, ujee
Cýrův, kterýžto buď s ním, anebo jménem jeho Babylona vybojoval.
ERozdělenopak jest království babylonské tak, že Darins vzal Babylon
a Cýrns Asayrii, až pak po smrti ujcově celé připadlo Cýrovi.

KAPITOLA VL

* © Jj. aby jej u krále v podezření přivedli, a tak odstranili.
3 t.j. aby ten rozkaz podle neproměnitelného práva médského a

perského nemohl odvolán býti.DN
ja my
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Daniele položil ardce, aby vysvobodil jej, a až do západu
slunce usiloval, ho vyprostiti.

15. Ale muži ti srozuměvše králi, řekli jemu: Véězkráli,
že jest právo u Médských a Perských, aby nižádného na
řízení, kteréž by ustanovil král, nebylo lze změniti.

16. Tehdy král přikázal, a přivedli Daniele, a uvrhli jej
do jámy lvové. I řekl král Danielovi: Bůh tvůj, kteréhož
vždycky ctíš, on vysvobodí tebe.

17. I přinesen jest kámen jeden, a položen nad ústa jámy:
ježto král zapečetil prstenem svým a prstenem šlechticů svých,
aby se něco nestalo proti Danieloví.

18. I odešel král do domu svého, a spal nevečeřev, a pu
krmové nejsou přinesení před něho, nadto i spaní odstoupilo
od něho.

19. Tedy král hned na úsvitě vstav, s chvátáním čel k jámě
lvové:

20. a přiblíživ se k jámě, blasem žalostným zavolal na
Daniele, a promlavil k němu: Danieli, služebníče Boha živého,

Bůh tvůj, kterémuž ty sloužíš vědycky, mohl-li pak tě vyavoboditi od Ivů?

21. I odpověděvDaniel králi, řekl: Králi, na věky baď živ:
22. Bůh můj poslal anděla svého, a zavřel ústa lvů, a ne

uškodili mi: nebo před ním spravedlnost nalezena jest při
mně: však ani před tebou, králi, hříchu jsem neučinil.

23. Tedy král velmi se z toho radoval. a rozkázal Daniele
vytáhnouti z jámy: i vytažen jest Daniel z jámy, a žádného
úrazu není nalezeno na něm, nebo věřil Bohu svému.

24. I přivedení jsou rozkazemkrálovským muži ti, kteříž
byli obžalovali Daniele: a uvrženi jsou do jámy lvové, oni,
i synové, 1 ženy jejich: a nedopadli dna jámy, an již je

uchopili lvové, a všecky kosti jejich zetřeli.
20. Tedy Darius král napsal všechněm lidem, pokolením

a jazykům, kteříž bydlili po vší zemí: Pokoj buď vám
rozmnoženl :

26. Ode mne ustanoven jest rozkaz, aby ve všem panství
a království mém [všickni) třásli se; a báli' před Bohem
Danielovým. Neb on jest Bůh živý, a věčný na věky: a krá
lovství jeho nebude rozptýleno, ani panování jeho ažna věky.

27. On jest vysvoboditel, a spasitel, činé znamení, a divy
na nebi i na zemi: kterýžto vysvobodil Daniele z jámy lvové.

28. Daniel pak trval až do království Daria, a království
Cýra perského.

KAPITOLA VII.

Podobenstvim čtvera šelem ukázáno Danielovi čtvero mocnářství: chaldejské, —

perské, řecké s fimské. — Povstání a přemoženíAntikrista, soudný den a

království Syna člověka, a věčně panování jeho.

1. Léta prvního* Balthasara, krále babylonského,“ viděl
Daniel sen, vídění pak hlavy jeho na loži jeho: a vypisuje
ten sen, v krátkou řeč jej pojal; a krátce se ho dotýkaje,
řekl:

2. Viděl jsem u vidění svém v noci, a aj čtyři větrové
nebeští bojovali na moři velikém.*

KAPITOLA VIL.

* Léta 560 před Kristem.
> Srov. 6, 1. pozn. (Kapitola 7. a 8. náležejí dle časn před 5. a 6.)
* tj. bouřili moře. Mořeznamená svět; boufkami se rozumějí války,

a z nich pocházející změny v královatvích avěta, z nichž prorok nyní
zvlůšť čtvaro popisovati hodli.

(Ib Gas
o- a

m 0 v ppr“
O5 PP 9 EM ARA 2,

-—“

BeBOT
ké

p
———

Pá

„97RE

P
%

P
Pl

SSL

nó

buhk
tě6

>>SMA FyW

2„a
L/lé

(A3],
V

=

"r

lh

SMPRD. prvSSSPPD

aa „57JyŘo/t jES

—— KAPITOLA VÍL. 433

3. A čtyry šelmy veliké vystupovaly z moře, rozdílné od
sebe.“

4. První byla jako lvice, a měla křídla orličí: * hleděl jsem,
až vytrhána byla křídla její “ a pozdvižena jest od země, a
na nohách jako člověk stála. a srdce lidská dáno jest jí.*

5. A aj šelma jiná, podobna medvédu, stála na straně:“
a tři řady byly v ústech jejích, a v zubích jejích;“ a tak
mluvili k ní: Vataň, jez mnoho masa! '“

6. Potom jsem viděl, a aj jiná jako pard,'* a měla křídla
jako pták čtyry na sobě, a čtyry hlavy byly na felmě,'* a
moc dána jest jí.'*

7. Potom viděl jsem u vidění nočním, a aj šelma čtvrtá
strašlivá, a divná, i ailná příliš, zuby železné měla veliké,
ažírajíc, a roztrhávajíc a ostatky nohama avýma potírajíc: '*
nepodobna pak byla jiným šelmám, kteréž jsem viděl před
ní, a měla robů deset.'“

(8. Pozoroval jsem těch rohův a aj rob jiný maličký vy
rostl z prostředku jich: a tří z rohů prvních v»trženi jsou od
tráři jeho: a aj oči, jako oči člověčí byly na tom rohu, a
ústa, mluvící veliké věci.'“

9. Hleděl jsem na to, až postaveni byli trůnové '" a starý
dnů posadil se: roucho jeho jako sníh bílé, a vlasové hlavy

jeho jako vlna čistá: trůn jeho plamenové ohně: kola tohoto
hořící oheň.'*

10. Řeka ohnivá, a prudká vycházela od tváři jeho: tisícové

tisíců eloužilijemu, a deset tisíckrát sto tisíců s- předním:
soud zasedl, a knihy otevříny jsou.

11. Díval jsem se pro hlas řečí velikých, kteréž ten roh
mlavil: a viděl jsem, že zabita byla šelma, a zahynulo tělo
jeji, a dáno bylo k epálení ohni:

12. jiných také šelem moc odjata byla, a časové života
ustanovení byli jím, až do času a času.

18. Tedy viděl jsem u vidění nočním: a aj s oblaky nebe

* Šelma znamená zde moe světskou; čtyry šelmy jsou čtvero velí
kých říší starého světa.

5 t j. Hle chaldejská, zvlášť za kralování Nabuchodonosora; připo
dobňuje se Ivíci pro svou ailu a kratosť; křídla ortičí přidávají se ji
pro čerstvost u výbojích.

9 t. Jj. až ochábla, kdyš ka konci kralování Nabuchodonosorora
mnozí z knížat jeho sí statky zemské přivlastnili.

“ L J. stala se mírnější, lidětější; nebo: seznala slubosť svou, jsone
přemožena

* © j. říše perská po dobytí Babylona Cýrem založená: medvěda ji
připodobňuje, poněvadž ten není tak škodný jako lev; naráží snad též
na původ Peršanů jako národa pohorníbo, střídmého a vytrvalého; „po

straně Ivu“, dí, poněvadš Peršané Cbaldejským po boku povatali.9 Že vlastně z tří říši záležola: Chaldejské, Médské a Perské.
'* ©j. Bůh dopustil, že Cýrus 1 mnohé jiná národy si pudrobil.
" Vůbec se rozumí na Macedonsko-Řeckou říši Alexandrovu; parda

Ji přípodobňuje pro bystrost, nádheru a čeratvosf, spolu pak | úskočnost
a krutosf, kteréž se jak u vůdoe tak u vojska Macedonakého nalézaly,
an el za krátkou dobu desíti let celý tehdejší okres země podrobil.

't Vykládá se na čtyry vůdce, kteří sí po «mrti Alexandrově vybo
Jované země rozdělili.

'3 t. J. dopuštěním Božím se to stalo, že Alexander se tak vzmohl.
'* Rozumí se vůbec řiše římská, jež byla časem svým hrůzou všech

národů, podivuhodná svými zákony a ústavami, oliná = mocná svými
vojsky, národ za národem pohlenjíc, a nebo těžkými platy utlačajíc.

'* £. j. velmí mnohých a mocných panovníkův.
"6Dle ov. otoů se tím vyrozumívá Antikrist, který přijíti má před

posledním sondem: tenf bude nejprve slabý a nepatrný, pak se náhle
vzmůže, a bude jednak znamenitý svon moudrosti a ostrovtipností, ale
1 ošemetný a svůdný klamnými sliby svými, až | za boha vydávati se
bude.

'* £ J. poněvadě [ ovatí s Bohem epolu svět souditi budou.
15£ j. tím so vyobrazují vlastnosti Boha 00 soudce: stářím věčnoať,

moudrost a volebnosť: stkvělou bělostí sláva a svatosf; plamenným
trůnem spravedlivá přísnosť; koly pak jebo všudypřítomnost.
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skými přicházel jako syn člověka, a přišel až k starému dnův:
a před obličejem jeho postavili jej.

14. [dal mu moc a česťi království : a všickni lidé, pokolení,
i jazykové sloužíti budou jemu: panství jeho, panství věčné,
kteréž nebude odjato: a království jeho, kteréž nebude zrušeno.

15. I zhrozíl se duch můj: já Daniel ulekl jsem se těch
věcí, a vídění hlavy mé zkormoutila mne.

16. Přistoupil jsem k jednomuz přístojících, a pravdy hledal
jsem od něho o všech těchto věcech. Kterýž pověděl mi výklad
řečí a naučil mne:

17. Tyto čtyry šelmy veliké jsou čtvero království, kteráž
povatanou na zemi.

18. Přijmou pak království svatí Boha nejvyššího: a obdrží
království až na věky, i na věky věkův.

19. Potom chtěl jsem pilně se naučiti o šelmě čtvrté, kteráž
byla velmi nepodobna všem, a hrozna příliš: zubové a pazou
rové její byli železní: ažírala, a potírala, a ostatek nobama
svýma pošlapávala:

©. a o desíti rozích, kteréž měla na hlavě: a o jinémž
kterýž byl vyrostl, před nímž padli tři rohové: a o rohu tomto,
kterýž měl oči, a ústa mluvící veliké věci, a byl větší nežli jiní.

21. Viděl jsem, a sj roh ten činíl válku proti svatým a
přemáhal je.

22. až přišel starý dnův, a dal soud svatým Nejvyššího, a
čas přišel, a obdrželi království svatí.

23. A takto řekl: Šelma čtvrtá, království čtvrté bude na
zemi, kteréž větší bude nade všecka království, a ažíře všecku

zemi, a poslapá, a potře ji.
24. Rohů pak deset toho království deset králů bude: a

jiný povstane po nich, a on mocnější bude nad první, a tři
krále poníží:

25. a řeči proti Nejvyššímu mluviti bude, a svaté Nejvyššího
potře: a domnívati se bude, že může změniti časy a práva,'* a
vydáni budou v ruku jeho, až do času, a časův a polovice času.“©

26. A soud sedne, aby odjata byla moc, a potřína, a vy
hlazena až do konce.

27. Království pak a panství i velikosť království. kteráž
jest pode vším nebem, budiž dána lidu svatých Nejvyššího:
jehož království jest království věčné, a všickni králové jemu
sloužiti, a jeho poslouchati budou.

28. Až potud konec řeči. Já Daniel mnoho myšleními svými
rmoutil jsem se, a tvář má proměnila se na mně: ale slovo
to verdci svém zachoval jsem.

KAPITOLA VIII.
Podobou skopce a koula ukazují ne Danielovi dvě království: perské a řecko
macedonské; Jak a toho pošlo — čtvero království menších vůbec, a — Antioch
Epifanes, trýzníte) ida lornelského zvlášť. — To vše unděl prorokovl vykládá.

1. Léta třetího kralování Balthasara krále' ukázalo se mi

vidění. Já Daniel po tom, co jsem byl víděl na počátku,*

"9£ j. protiví se všemu posavadnímu řádu, zvlášť přikázáním Božím,
a ustanovením jeho; převrátí, a nebo zhubí všeliké svaté obyčeje: rur
vržení času, svěcení neděle, a svátků a pod. Tak Antioebis Eplfanes
brojil proti víře židovské, tak Muhamed a jiní proti eirkvi křesťanské
a tim projevili, že jsou obrazy a předchůdci Antikristovými.

* t.j. na rok a dva roky a půl: i sv. Jan (Zjev. 12, 6.) praví, že
se „žena“ (církev) uteče před posledním utiskovatelem na poušť na
1260 dní, což dělá asi půl čtvrta roku Josef Flavius vypravuje. že
Antiocb tři léta a osm měsíeň utiskoval Jerusslém. Jak obyčejné má
sv. prorok nejednu událost za zřeteli.

KAPITOLA VIIL
* t J. léta 663. př. Kr.
3 t. J. po vidění čtyr čelem, které mu bylo zjeveno na počátku kra

lování Balthasarova. (Kap. 7. a 8. patří dle doby před 5. s 6.)= P Í
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2. viděl jsem u vidění svém, když jsem byl na hradě Susa,
kterýž jest v krajině Elam: viděl jsem pak u vidění, že bych
byl na bráně Uiaj.*

3. I pozdvihna očí svých, viděl jsem: a aj skopec jeden
stál před louží, maje rohy vysoké a jeden vyšší než druhý,
a rostoucí vzhůru.“ Potom

4. viděl jsem skopce toho, an zmítal rohama proti západu,
a proti půlnoci, a proti polední. a žádná z šelem nemohla
jemu odolatí, aniž se vysvoboditi z raky jeho: i činil podle
vůle své a velikým učiněn jest.

5. A já pozoroval jsem: a aj kozel přicházel od západu
na tvář vší země a nedotýkal se země:“ ten pak kozel měl
roh znamenitý mezi očima svýma.

6. A přišel až k tomu sekopcirohatéma, kteréhož jeem byl
viděl stojícího před branou, i běžel k němu v prudkosti síly své.

7. A když ee přiblížili k akopci, rozlítil se naň, a udeřil
skopce: a potřel dva rohy jeho, a nemohl skopec odolati
jemu: a poraziv ho na zem pošlapal jej, a žádný nemohl
vysvoboditi skopce z ruky jeho.

8. Kozel pak ten učiněn jest velikým velmi: a když byl
vzrostl, zlomil se roh veliký, a vzešlí čtyři rohové pod ním“
na čtyry strany nebes.

9. Z jednoho pak z těch vyšel roh jeden maličký, a učiněn
jest velikým proti poledni, a proti východu a proti síle.?

10. A pozdvíhl se až kafle nebeské:"“ a svrhl (některéj
z síly, i z hvězd, a pošlapal je.

11. Až k knížeti sfly "! zdvihl se: a odjal od něho ustavičnou
obět,'* a svrhl místo posvěcení jeho.'*

12. Síla pak dána jest jemu proti ustavičné oběti pro
hříchy: '* a povržena bude pravda na zemi, a učiní,'* a šťastně
se mu povede.

13. I slyšel jsem jednoho ze svatých, an mluvil: a řekl
jeden svatý druhému, nevím. kterému mlovícímu: Dokudž
[trvati má] to vidění, a ustavičné obětí [(zastaveníj,.a hřích
zpuštění, kteréž se stalo, a svatyně a síla (dokud] pošlapána
bude?

3 t j. krajina Elam mívala za starodávné doby svó zvláštní krále:
hlavní město Susa leželo u řeky Ulal (Eulalos); možno, že | brána ně
která tak olule. Dle hebr.: „u řeky Ulal“.

* t j. království módské a perské, z nichž drahé časem nad první
se vzmohlo a vzrostlo.

5 €.j. Cýrus a jeho nástupcové zdobývali maobo krajin s království
k těm stranám světa ležicich.

s £ Alexander Veliký, an s nevýslovnou rychlosti výboje své konal,
tak Ze se tažení jeho takměř letu ptačímu podobala.

3 © j. s mocí svou ( velikou opatrnost spojil.
3 £ J. čtvero království s říše Alexandrovy: Macedonle, Egypt, Syrle

a menší Asle.
5+ Jj. proti Egyptu a Babylonu, a proti síle či okrase země, t. proti

zemi judeké. Rozumi se tu Antiochne Epifancs; maličký, poněvadž byl
mladší syn Antiocha Velikého, a nebo u porovnání 6 Alexandrem; že
pak ve svě krutosti a pýše usíloval aničiti vše, co svatého bylo, jest
obrazem Antikrista. (Srov. 7, 25. pozn.)

to čí k vojsku nebeskému, k nebí, k bvězdám, k nimž se připodob
uje lid Boží teraelský, a zvlášť svatyně jeho a sprivcové Její. (Srov.
o tom 2. Machbab. kap. 6—7.)

" © Jj. Bohu, pravému králí Jídn svého.
"3£ j. zakázal obětovati Bobu každého dne ráno a večer beránka,

předpodoběvjícího ustavičně oběť Nového zákona.
1 £ j. zneuetil chrám jeho, postaviv tam modin pohanskou Joviše

Olympského, která pak tam byla po 6 let. (1. Mach.4)
" 4 j. pro hřícby,i lidu, i kněží židovských, kteří obětí zanedbali,

a nejen modloslužbě, nýbrž I nejohavnějším mrskostem pohanským se
vzdali. (Čti o tom 2. Machab. 4.)

5 € J. co chce; budoucím časem mluví, zalétaje zrakem od blízkého
časn do dalekého, od obrazu předpodobňujícího (Antiocha) k věci před
podobněné [Antikristu].
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14. I řekli jemu: Až do večera a jitra, dnů dvou tisíc £
tří set: a očištěna bude svatyně.'“

15. Stalo se pak: když jsem viděl já Daniel vidění, a hledal
jsem vyrozumění: aj stála před obličejem mým jako tvářnost
muže.

16. I slyšel jsem hlas muže mezí Ulaj:'“ i volal a řekl:
Gabrieli učiň, ať tento vyrozumí tomu vidění.

17. I přišel, a stál vedle, kdež jsem já stál: a když přišel,
(já) zhrozív se, padl jsem na tvář svou; i řekl ke mně:
Rozuměj, synu člověka, že v času konce vyplní se toto vidění."*

18. A když mluvil ke mně, padl jsem tváří na zemi: i do
tekl se mne a postavil mne na místě mém

19. a řekl mi: Já ukáži tobě, které věci budou v nejposled
nějšiím času zlořečení:'*? nebo čas má konec avůj.“e

20. Skopec, kteréhož jsi viděl, an má rohy, král médský
jest a perský.

21. Kozel pak, král řecký jest, a roh veliký, kterýž byl
mezi očima jeho, (znamená, žej on jeat král první.

29. Že pak, když se zlomil roh ten, povstali čtyři místo
něbo: čtyři králové z národů jeho povatanou,ale ne v síle jeho.

23. A po království jejich, když vzrostou nepravosti,*' po
vataue král nestydaté tváří, a rozumějící propovídkám.

24. A vzmůže ge síla jeho, ale ne jeho silou: a více, než
uvěřiti lze, všecko hubiti bude, a šťastně se mu povéde, a
učiní. A poblje mocné i lid svatých

25. podle vůle své, a zdaří se lesť v ruce jeho:"* a srdce
avé povznese, a v hojnosti všech věcí zbije mnohé: a proti
knížeti knížat povstane, a bez ruky potřín bude."*

26. A vidění to večera ráno, kteréž jest povědíno, pravé jest :
protož ty znamenej * vidění to, nebo po dnech mnohých bude.

27. A já Daniel zemdlel jsem, a stonal jsem po dni: a
když jsem povstal, konal jsem dílo královské, a byl jsem
předěšen nad tím viděním, a nebyl. kdo by (mi je) vyložil.**

2. léta prvního králování jeho, já Daniel porozuměl jsem
v knihách počtu let, o němž se stala řeč Hospodinova k Jere
miášovi proroku, že se dokoná zpuštění Jerusaléma za sedi
desáte let.*

3. A obrátil jsem tvář svou k Pánu Bohu svému, modle
se, a pokorně prose v postech, v žíní, a v popeli.

4. I modlil jsem se Hospodinu Bohu svému a vyznávaje
řekl jsem: Prosím, Pane Bože veliký a hrozný, ostříhající
smlouvy, a milosrdenství milujícím tebe a ostříhajícím při
kázání tvých.

5. Zhřešili jeme, nepravosť jsme činili, bezbožnosť jsme
páchali, a odstoupili jsme: a ucbýlili jsme se od přikázání
tvých, a soudů.

6. Neposlouchali jsme služebníků tvých proroků, kteříž

mluvili ve jménu tvém králům našim. knížatům našim, otcům
našim. i všemu lidu země.

7. Tobě Pane spravedlnost: nám pak zahanbení tváři, jakož
jest dnes mužům judským, a obyvatelům jerusalémským, a
všemu Israeli, těm, kteříž blízko jsou, i tém, kteříž daleko
ve všech zemích, do nichž jsi je vyvrhl pro nepravosti jejich,
jimiž hřešili proti tobě.

8. Hospodine, nám zahanbení tváři, králům naším, knížatům
našim a otcům našim, kteříž zhřešili!

9. Ale tobě, Pánu Bohu našemu, milosrdenství a slitování,
Že jsme odstoupili od tebe:

10. a neuposlechli jsme hlasu Hospodina Boha našeho,
abychom chodili v zákoně jeho. jejž dal nám skrze služebníky
své proroky.

11. A všíckni Ieraelští přestoupili zákon tvůj, a uchýlili
se, aby neslyšeli hlasu tvého: i vylito jest na nás zlořečenství,
a prokletí, kteréž napsáno jest v knize Mojžíše, služebníka
Božího, neboť jsme jemu zhřešili.*

19. I vyplnil řeči své, kteréž mluvil proti nám, a proti
knížatům našim, kteříž nás soudili, že uvede na nás zlé veliké,
jakéhož nikdy nebrlo pode vším nebem, jakož se stalo v Jeru
salémě.

18. Jakož psáno jest v zákoně Mojžíšové, všecko to zlé
přišlo na nás: a neprosili jsme tváři tvé, Hospodine Bože
náš, abychom se byli navrátili od nepravostí svých, a pamětlivi
byli pravdy tvé.

14. I bdél Hospodin nad zlobou“ a přivedl jí na nás:
spravedlivýt jest Hospodin Bůh náš ve všech skutcích svých,
kteréž učinil: neboť jsme neuposlechli hlasu jeho.

15. A nyní, Pane Bože náš, kterýž jsi vyvedl lid svůj ze
země egyptské rukou silnou, a způsobil jal sobě jméno, jako
ne tohoto: hřešili jsme. nepravosť jsme činili,

16. Pane, proti vší spravedlnosti tvé: odvrať se, prosím,
hnév tvůj, a prchlivosť tvá od města tvého Jerusaléma, a od
hory svaté tvé. Nebo pro hříchy naše, a pro nepravosti otcův

i L jaké tresty Báh na lid dopnatí našich Jerusalém a lid tvůj v pohaněníjest u všech vůkol nás.
"< j doba. kdy se to stane, již určena Jest. Dle hebr.: „k času 17. Nyní tedy vyslyš. Bože náš, wodlitbu služebníka svého.

určenému (dalšímu)koneo“; t. k konci věkův to vidění ae vztabnje. a prosby jeho: a ukaž tvář avou nad svatyní svou, kteráž
*! Hebr.: Když dokonají, dovrší nešlechetnící t v lidu Judském zlost pusta jest, pro sebe samého.

té Aoek neepravedivě a latnědosedlna trůn. 18. Nakloň, Bože můj, ucha svého a slyš: otevři oči své,
a viz zpuštění naše, i město, nad nímž vzýváno jest jméno* £, j. naposledy pak ne lidskou rukou, ale ranou zvláštní od Boha

potřín bude: to se stalo Epifanesovi,jenž těžkou a obavnou nemocí tvé: neboť ne pro spravedlnosti naše prostíráme prosby před
tváří tvou, ale pro milosrdenství tvá mnohá.

KAPITOLA IX.
Daniel vroucně Boha prosí za vysvobození lidu; — anděl mu zjevuje nejen
to, nýbrž i vykoupení lidstva příštím, emrti, a novou úmluvou Kristovou, a po

trestání Jidu lsrzelského us to, če svébo Vykupitele zavrhl a usmrtil,

1. Léta prvního *Daria, syna Asvérova, z semene médského.
kterýž panoval nad královstvím chaldejským :

'* £ j. přirozeným se střídáním vočerů a dnů 6 let (měsíčních),
6 měsíců a 26 dni; od r. 148. řeckého počtu až 149., kdežto umřel
ukrutník Antiochus. (8v. Jeronym.)

" £ j. u řeky Ulal. (Viz 2. pozn.) Mnžem tím volajícím rozamůjí ně
kteři Michaela arahanděla.

t Smysl: Smrtí ukrutuíkovou přestane zponsts. (18.) Konec času
však znamená konec avěta, z čehož patrno, že Antiochem vidění to jen
z částky se vyplnilo, úplně pak že so stane teprv na konci věkův. (13.)
(Srov. 1. Mach. 4, 62) Bůh utiskování lidu svého před 350 lety před
pověděl, aby věrní jeho, až Jimi postižení budou, nezoufali, nýbrž statně

za svó vzal. (2. Mach. 9.)
% © j. zavři, a započeť, a zachovej pro budouci věky; neboť jistě se

vyplní, byť sebe později bylo.
%*Tuto by dle doby náležely kap. 5. « 6.

KAPITOLA IX.

* £ J. po dobytí Babylona Dariem a Cýrem r. 537 před K. (Srov.
6, L. pozn.)

* £ j. že sa počet 70 let, jejž byl Jeremiáš předpověděl (29, 10.)
ka konci chýlí.

3 9. Mojž. 26, 16. a d. 6. Mojž. 27, 14. a d.
* t J. pečllv byl potrestati nás, a nvěsti na nás zlé, jímž nám byl

IL
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19. Vyslyš, Pane, ukroť se, Pane: pozoruj a učiň: nepro
dlévejž pro sebe samého, Bože můj: neboť jméno tvé vzýváno
jest nad městem i nad lidem tvým.

20. A když jsem ještě mluvil, a modlil se, a vyznával hříchy
své, i hříchy lidu svého israelského, a prostiral prosby své
před obličejem Boha svého za horu svatou Boha svého:

21. ještě jeem já mlnvil na modlitbé, aj muž Gabriel,
kteréhož jsem byl viděl u vidění na počátku“ rychle letě
dotekl se mne v čas oběti večerní.“

22. A učil mne, a mluvil ke mně, a řekl: Danieli, nyní . . .
jsem vyšel, abych tě naučil, a abva rozuměl. v ústa má, ale sni mastí jsem se nemazal, dokud že se ne

23. Od počátku proseb tvých vyšla jest řeč:" a já jsem By J vyplnili dnové tří téhodnů. .
přišel, abych ti oznámil, nebo muž žádostí“ jsi: protož ty 6 , 4. Due pak dvacátého čtvrtého měsíce prvního byl jsem
pozoruj řeči mé, a rozuměj vidění tomu.'* : podle řeky veliké, jenž jest Tigris. ©

24. Sedmdesáte téhodnův ukráceno jest nad lidem tvým n 5.I pozdvihl jsem očí svých, a viděl jsem: a aj muž jeden

nad městem svatým tvým. aby se skonalo přestoupení, a konec R na v roucho lněné, a bedra jeho přepásaná byla zlatemvzalhřích,a shlazenabylanepravost,a přivedenabylaspra- 2/5
vodlnosť věčné, a aby “ naplnilo viděn, i Proroctví, jd po. | 6. atělo jeho jako chrysolit a tvář jeho jako tvářnost blesku,

án byl Svatý svatých. a oči jeho Jako lampa hořící: a ramena jeho, a což dolů jest

25. Věz tedy a pozoruj: Od vyjití řečí, aby zase vzdělán jako hlas množství tvářnost mědí rozpálené: a hlas řeči jehobyl Jerusalém, až do Krista vévody, téhodnů sedm a téhodnů . :
. ; 7. Viděl jsem pak já Daniel sám vidění to; muží pak, kteříž

nn dva budou: a zase vzdělánabude ulice a zdi v úzkosti byli se mnou, neviděli ho: ale hrůza přílišná připadla na ně,
: i utekli jsou do skrýše.

26. A po téhodnech šedesáti a dvou zabit bude Kristus: . , 8.

a nebudelid jeho, kterýžhozapře.A městoi svatynirozmece 8. Já pak zůstavsám,viděl jsemm K ně,
lid a vévodou. kterýž přijde: a konec jeho pohubení, a po zůstalo vo mně síly. ale i tvářnost změnila se na mně,
konci boje uložené zpuštění. a achřadl jsem, aniž jsem měl co síly. :

27.Utvrdípaksmlouvumnohýmjednímtéhodnem,a vpolo- 9. I slyšel jsem hlas k di pán jsem převicitéhodnepřestaneoběťaobětování:abudevchrámě strašenýnatvářisvéaobličejmůjpřilnulk zemi.
ohavnosť zpuštění: a až do skonání a konce trvati bude zpu- 10. A aj ruka dotkla Be mne, a pozdvihla mne na kolena
štěni.'' má, a na články rukou mých,

11. i řekl ke mně: Danieli, maži žádostí, porozuměj slovům,

4 4 j. u vášní vpředešé kap.. vypravonim kteráž já mluvím k tobě, a stůj na místě svém; nebo nyní
*t ton dobou,kdyš se obšť v obrámějerumalémskémvečer ko- poslán jsem k tobě. A když mi tu řeč pověděl, stál jsemnávalu,dotek!sobo,jakočinívě,kdokněkomupromluvitichce. „| třesase.
* t J.abych ti dal světlou zprávu o tom, čeho sl na Bohu žádáš. : 12. I řekl ke mně: Neboj ae, Danieli; neboť od prvního

ění četa a obrámo pl Jereclášemzaslíbeníovysta- dne, jakž jsi přiložilardcesvé, abys porozuměl,tak že jal
*c.j. já psk poslán jsem, abych ti dále vysvětlil,eo po nich ná- se trýznil před Bobem svým, vyslyšána jsou alova tvá: a já

aledovati bude, a tak ti úplně otevřel mysl proroctví Jeremiášova, po- přišel jsem pro řeči tvé,

něvaděsí anatně tádáb věděti tajomatví Boží; nebo: že Bohusl milý. 13. Kníže pak království perského odporovalo mi po jeden
Věs tedy, že osvobození lída tvého ze zajetí babylonského Jest imecítma dnův:* a aj Michael jeden z knížat předních přišel

mi ku pomoci, a já zůstal jsem tam u krále perského.

KAPITOLA X.

V'o vronci modlitbě a tubém posta ukazuje ze Danielovi vidění nebeské, a njevuje
wemu, Jak strážní andělové fiše perské, a řecké, a národa jsraelského usllají

v prospěch ověřencův srých.

1. Léta třetího? Cýra, krále perského, zjeveno bylo slovo
Danielovi. příjmím Balthasarovi, a slovo pravé, a síla veliká: *
i porozuměl řeči: nebo rozumu potřebí jest u vidění.

2. V těch dnech já Daniel kvílil jsem za čas tří téhodnů:
3. chleba žádoucího jsem nejedl a maso a víno nevešlo jest

Do

dubh

obraz vykoupení jeho z poddanosti hříchu. Neboť...
3 94—37. Udává zevrubně nejen dobu, kdy se mílosti té lidstvu

dostati má, nýbrž | blavní události vykoupení toho, a co město Jeru
salém, a chrám, i národ židovský potká, Předně tedy praví, že „70 tého
dnův ukráceno jest*, t 70 těhodnů ročních, 70krát 7 — 490 let určeno
jest lidu tvému prožíti do vykoupení lidetra od hříchu, do příští, ve
fojného vystoupení Mesiášova a založení království jeho, královatví
spravedlnosti věčně. — Dále (25 ) určuje dobu, od které léta ta počítati
se mají: „Od vyjití řeči, aby zase vzdělán byl Jerusalém.“ Tím se míní
roskaz perského krále Artaxerza Dlonborukého, v %. r. vlády jeho,
když Nebemiáže odeslal do Judska s povolením, aby Jerusalém opět
00 město vzdělán a opevněn byl (9. Ezdr. 2, 1. atd.), neboť Cýrus byl
toliko dovolení dal Židům do vlasti se navrátiti, a chrám vystavěti
(1. Ezd. 1, 9.); mezí oběma událostmi pak uběhlo 115 let. — Potom
určených 490 let rozvrhuje na tři doby: 1. tébodnů ročních 7 — 49 let,
kdežto Jernsalém vzdělán bude „v úsknati časů“, t všelikých nátiskův
od sousedních národův; a okntečně Židé stavice hradby takměř Jednou
rukou se bránili, a drahou pracovali. (2. Erd. 4, 17.) 2. Téhudnů roč
ních 62 — 434 let, kdežto se lidu brzo dobře, brzo zle dařilo; 8. jeden 
týden roční, posledních sedm ler, kdežto zaslíbený Vykupitel veřejně
povatane, emlonva srou Nového zakona s mnohými utvrdí učením, a
amrti svou; neboť od svého lidn zavržon, a ukrutně zabít bude (26 «
27.) U prostřed toho tébodne ročního, tedy po 3 '/, roku přestane oběť,
(smrti Kristovou pozbyly starozákonní oběti platnosti svój; lid, kterýž
zapřel svého Mesiáše, nebude více lidem jeho. Konečně pak dí, že
město | s chrámem ztroskotáno bude, a navždy spuštěno, což se stalo
řimským vůdeem Titem, a trvá podnes. Ohledem udání sv. Luk. 8, 1.,
když se dlo opravy letopočtu přidají k lérům Páně tři léta, vyjde po

čet 70 tébodnů ročních nebo 70krát 7— 490 let takto: Rok 2. kralo
vání Artazerzova jest po vystavění měeta Říma 209 a před narozením
Krista 455; rok 15. cizařetvíTiberia jest po vystavění města Říma 783,
mezi oběma tedy let 483, nebo 7 a 63 —69téhodnů ročních; tato léta
dosahují po naroz. Kr. do roku 28., ku kterému když se dle opravy
letopočtu 8 přirasí, jest úplných 81 let, doba věku Páně, když se od
Jana pokřtiti dal, v započatém 31. roce věku svého. (Luk. 3, 29.) Po

So hodnooh7-868209 ablebudeKrlatno, utrráDApromtéhodnech 7 a 62 — 69 zabit bude Kristus; utvrdí pak smlouvu
. onohými jedním týmdnem; v polovici téhodne přestane oběť a obě
tování.“ Co dále praví: „Město i svatyni rozmece lid“ a „bude v chrámě
ohavnosť spuštění...“ vysvětluje sám Kristus u sv. Matouše 24, 15—28,
a potvrzaji dějíny vyvrácení města Jerussléma; zpuštění jeho a roz
ptýlení národa židovského po veškeré zemí potrvá, až ns konci věkův
Židé, uznavše hroznou bobovraždu svou, obrátí se k Spasiteli svému.

KAPITOLA X.

* Buď 548, buď 545 před Kristem. (Sr. 5, 1. pozn.)
3 £ j. zjevení pravdivé a důležité
2 £ j. anděl strážný království perského. Z toho patrno 1., že jako

jednotliví lidé mají své anděly strážné řádu nižšího, tuk celá zemé a
národové mají zvláštní svě anděly strážné řádu vyššího, jež „knižootva“
Jmenujeme; 2. že vznelení tito duchové, Jakkoliv vyššího Jsou rozumu,
co do povinností své pečovati o blaho svých svěřenců mohou se v ná

-—. mu a
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14. Přišel jsem pak. abych tě vvučil, co příjíti má lidu
tvému v posledních dnech, nebo ještě to vidění na dny.“

15. A když ke mně mlovil takovými slovy, sklopil jsem
tvář svou k zemí, a mlčel jsem.

16. A aj jako podoba syna člověka dotkla se rtův mých:
a otevřev ústa svá mluvil jsem, a řekl jsem tomu, kterýž
stál naproti mně: Pane můj u vidění tvém rozvázání jsou
kloubové moji, a nic ve mně nezůstalo síly.

17. A kterak bude moci služebník Pána mého mluviti

s Pánem mým? poněvadž nic ve mně nepozůstalo afly, ale
i dech můj ustává.

18. Tedy opět dotklo se mne jako vidění člověka, a posilnílo
mne,

19. a řeklo: neboj se, muži žádostí: pokoj tobě: posilň se,
a buď mocný. A když mluvil se mnou, posllnil jsem ae a řekl
jsem: Mluv, Pane můj, neboť jsí mne poeilnil.

20. I řekl: Víš-li, proč jsem příšel k tobě? A nyní se na
vrátím, abych bojoval proti knížeti perskému: když jsem já
vycbázel. ukázal se kníže řecké přicházeje.*

21. Ale však oznámím tobě, co zapsánojest v písmě pravdy:“
a není žádného pomocníka mého ve všech těchto věcech, kromě.
Michaela, knížete vašeho.*

KAPITOLA XI.

Anděl avěstuje Danlelovi příběhy lidu pod čtyř! králi perskými, — rozbroje
králů syrských a egyptských, zvlášť pak — pohabení země Judské Antlochem.

1. Já" pak od prvního léta Daria médského stál jsem,*
aby se posilnil, a zmocnil.

2. A nyní pravdu oznámím tobě. Hle ještě tři králové státi
budou v zemi perské, a čtvrtý * zbohatne bohatstvím velikým
nade všecky: a když se zmocní bohatstvím svým, popudí
všech proti království řeckému.“

9. Ale povstanekrál silný, a panovatí bude panstvím mnohým,
a učiní, což by 86 jemu líbilo.*

4. A když státi bude, potříno bude království jeho, a roz
děleno bude na čtyry větry nebeské; avšak ne potomkům
jeho, aniž podle mocnosti jeho, kterouž byl on panoval: nebo
roztrháno bude království jeho také mezi cizí, kromě těchto.“

5. A posilní se král polední:* a (jeden) z knížat jeho“
zmocní se nad něho a panovati bude mocně: nebo veliké
bude panování jeho.

hledu svém mnohdy ližiti jedni od druhých, dokavade nepoznají zřejmě.
vůle Boží; 3. když pak se jim ta zjeví, tnť ji ochotně a jednomyslně
plniti se snaží. „Jedinou Jest Jim všechněm slávou nejvyšší jich stvo
Hitelova vůle: k té vždy přímo hledí, nikdy nežádajíce, čeho dosíci
nejze.“ (Sv. Řehoř.)

* t J. mnobé prodlí se, ještě to dlonbo trvari bude, než se to ví
dění vyplní.

5 £ j. anděl strážný země řecké. Smysl prostý o že řízením Božím království perské Řekům připadne; níže 11, 2. a d
* t j. v knize osndů čí rady Boží: co se neomylně a jistě naplní.
* tj. vašeho anděla strážce ; Michael,nejprvnější z knížat nebeských

(18), byl andělem strážným Jidu vyvoleného, a jest nyní sv. církve.
(Zjev.12, 7.)

KAPITOLA XL

* Mlaví dále Gabriel k Danielovi.

%t J. o to, nebo: u něho, Jemu pomáhaje.
* ©j. Kerzes, útvrtý po Cýrovi.
* © J. se vši svou mocí proti národu f. bojovati bude.
* Alexander t. F. Veliký; vše se mu ve válkách šťastně podaří.
* t J. mimo čtyry větší království povatanou z Fiše Jeho I mnobé

menší.
* «. král egyptský, Ptolomens Lagi.
> +. Alexandra Vel., t Selenkus Nikator.

KAPITOLA XL. 440

9. A po skonání let smluví se:* a dcera krále poledního
přijde k králi půlnočnímu, aby učinila přátelství, a neobdrží
síly ramene, aniž státi bude símě její:'“ ale vydána bude
ona, i ti, kteříž ji přivedli, mládenci její i ti, kteříž posilňo
vali ji v ty časy.

7. A stári bude z kmene kořenů jejích štípení:'' a při
tábne s vojskem, a vejde do krajiny krále půlnočního: a zle
jich užívati bude, i obdrží je.

8. Nad to i bohy jejích, a'rytiny, nádobí také drahá stříbrná
I zlatá, v zajetí poveze do Egypta: ont svítězí proti králi
půlnočnímu.'*

9. A vejde do království král polední, a navrátí se opět
do země své.

10. Synové pak jeho '* popudí se, a shromáždí množství
vojsk velikých: a přijde [jeden] pospíchaje, a rozvodůuje 8e,'“
a navrátí, a popudí se, a vezme boj s mocí jeho.

11. A jsa rozdrážděn král polední vytáhne, a bojovati bude
proti králi půlnočnímu, a připraví množství přílišné, a dáno
bude množství to v ruku jeho.'*

12. A zjímá množství, a povýší se srdce jeho, a porazí
mnoho tisícův, ale nezmocní se.

18. Nebo se obrátí král půlnoční, a připraví množství
mnohem větší než prve: a na konci časův a let, přijde po
spíchaje s vojskem velikým a se zbožím přílišným.'é

14. A v těch časích mnozí povstanouproti králi polednímu:
synové také přestupníků lidu tvého pozdvíhnou se. aby-naplníli
vidění, a padnou.'?

15. I přitáhne král půlnoční, a snoaí násyp, a dobude měst
nejohrazenějších: a ramena polední neostojí, a povstanou vý
borní jeho k odolání, a nebude eíly;

16. A přitáhna na něho, učiní podle libosti své, a nebude,

kdo by 86 postavil proti tváři jeho: a státi bude v zemi slavné '*
a zkažena bude docela rukou jeho.

17. A položí tvář svou, aby přišel k držení všeho králov
ství jeho,'? a upřímé věci činiti bude 8 ním: a dceru [nej

krasší z) žen dá jemu, aby vyvrátil je: ale ona nebude státi
[k vůli jeho], aniž jeho bude.*©

9 Účiní smlouvu, opřízní se manželstvím, totiž králové, egyptský a
syrský.

'* BylaťBerenika, dcera Ptolomea Filadelfa, vdána za Antiocha Thea,
krále syrského, a však nepodržela dlouho moel a vážnosti své, byvěl
od Laodiky, první manželky Antiochovy, i sypem svým zavražděna.

" £ Jj.jeden z příbuznýchJejich; Ptolomens Evergetea, syn Filadelfův,
vlastní bratr Bereničin.

'* Ptolomeus vítěsně dobyl Syril. dal Laodiku odpravíti, a sebrav
mnoho peněz, a pokladů po celé zemi, vše do Egypta odvesl, mezi
Jiným 1 sochy bohův, druhdy od Kambysa odnesené: za to jej lid Ever
getem — Dobrodějem nazval.

'5 © krále půlnočního.
' £ j. jako povodeň zaplaví vojskem svým všecko, kudy potáhne,

dobývaje měst, s přístavů mořských. Byl to Antiochns t £. Veliký.
'* Rozumí se Ptolomens Filopator, syn Evergetův; donuceu jsa od

svých dvořeninův, konečně vojsko k bojí vedl, a přemobl Antioeba,
ale nerozmnožil moci své, moha království syrské dobyti; nýbrž mí
lovník jea pohodlí a rozkoše, uhodil s Antiocbem raději o pokoj, a do
Egypta se vrátil (12)

**Po 18 letoch tak učinil Antioch, sebrav náramně vojsko zvldší
. v Mědsku a Babylonako

WŽidé tobdáž mírné vládě Egyptské poddaní, nespokojeni jsouce,
hleděli sí polepšiti; odpadnuvše od Egypfanů vzdali město Antiochovi,
který pak s nimi co nejkratěji nakládal. Tak příspělipřevráceností svou
sami k vyplnění proroctví o strastech, jim předpověděných. (Vlz 8, 28.)

1515—16. t. j. Antloch se opět vzmůže, přepadne Egypt, kterýš návalu
Jeho neodolá, pak dobude měst Judských, a nohuhí relou zemí.

" £ Jj. krále egyptského.
19£ j. ani ona k jeho atraně státi, ani království jeho bude. Aby

se Autloch království egyptského zmocnil, mímo úsilí i té chytrostiSSo
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18. I obrátí tvář svou k ostrovům *' a dobude mnohých:
a učiní, aby přestalo kníže pohanění svého: to pohanění jeho
obrátí se naň.

19. I obrátí tvář svou ku panství země své, a klesne a
padne, a nebude nalezen.**

2. I povstane na místě jeho [člověk] nejchatrnější, a ozdoby
královské nehodný: a po nemnohých dnech potřín bude, ne
v prchlívosti, ani v boji."*

21. I stane na místo jeho potupný, a nebude mu dána česť
královská :““ a přijde tajně, a obdrží království lstivě.

22. A ramena bojujícího ** vybojována budou od tváři jeho, *
a potřína budou: nadto | vůdce smlouvy.““

23. A po přátelství s ním učiní lesť: a vstoupí, a přemůže
s malýin lidem.

24. A do hojných a bohatých mést vejde: a činiti bude,
čehož nečinili otcové jeho, aniž otcové otcův jeho: loupeže,
a kořisti, i zboží jejich rozptýlí, a proti nejpevnějším městům
vymýšleti bude lstí: a to až do času.

25. I vzbudí se síla jeho, a srdce jeho proti králi polednímu
s vojskem velikým, a král polední popuzen bude k boji s mno
bými pomocníky, a silnými příliš: ale neostojí, protože vy
myslí proti němu lati.

26. A ti, kteří jídali s ním chléb, potrou jej, a vojsko jeho
potlačeno bude: a zbití padnou přemnozí.

27. Oboudvou také králů srdce bude, aby zle činili, a za
jedním stolem lež mluviti budou, a neprospějí: nebo ještě
konec na jiný čas.*"

28. I navrátí se (král severní) do země své se zbožím mno
hým: a srdce jeho bude proti zákonu svatému; a učiní,**
a navrátí se do země své.

29. V uložený čas navrátí se, a přijde na poledne: ale ne
bude prvnímu podobné to poslední.

použil, že dal mladému Ptolomeovi Epifanesovi dceru svou Kleopatru
sa manželku, chtě jej skrze ni přelatiti a odstraniti. Ale Kleopatra
manželu svému byla věrnější, nežli otci a k vyvedení ošemetného
úklada nijak nepřispěla.

%!£ j. k západním zemím vůbec, ku kterýmž se po moří plavíti
musí; (proto se ostrovy nazývají v hebrejském jasykuj: tu se však
oetkal s Římany, šáriivými na každou vzmáhající se moc. Když mu
přikazovali, aby vybojované země navrátil, odpověděl brdě, aby se oni
v jeho záležitosti nemíchall, jako se on nemíchá v jejich. Tím rozhor
Jení poslali proti němu Sojplosa vůdce ©mocným vojskem, od něhož
u Magnesie takovou porážku utrpěl, že 45.000 mužů pozbyv sotva s ší
votem utekl. V míru na to uzavřeném uloženo mu mimo navrácení zemí
až po horstvo Tnuras složiti 15.000 hřiven [talentů; přes 90 milionů
slatých r. m.).

* £ j. chtě oloupiti jeden chrám, by od Římanův uloženou pokutu
seplatil, od lidu zabit jest

4 £t.Selenkus Filopator. po dvanáctiletém panování jen otráven [jak
ee míní) od Hellodora. jejž byl prre k oloupení chrámu do Jernsaléma

Macbab.8, 4)

3: Bylť Antiochus Epifanes (stkvělý, znamenitý), jejž pak z porapynazývali Epimanes, t Jj pošetilec, aběsílec,jemuž nenáleželo královstv
syrské přivem, nýbrá 'Demetrlovi, synu Seleukovu.

9%J. Egypt s pomocnýmivojsky.
56£ j. král egyptský Filómetor, kterýž a Epifanesem v amlonrn

vešel, jes syn sestry Jeho Kleopatry, a jeho poručenee.
tj obšírněji eo klade co 25—26 předpověděno.— Antioch

pod záminkou poručenstvi nad bostroroem svým Ptolomeem Filometo
rem táhl s vojskem proti němu, a nejen eilou evou, nýbrž I s pomocí
srádných vojvod Filometorových přemohl jej u Pelusla tak, že sám
dalšíma pobítí a plenění přítrž učinil. Tím, a že se stavěl, jako by co
strýc králův, nikoliv co nepřítel přicházel, ale nejvíce zrádnou prone
věrou Egyptských dvořenínů zmocaíl se měst. Přátelství z takového
Jednání obou králů pošlé nemohlo býti stálé; Jeden ukládal proti dru
hému lesť, až Římané tomu konec učinili, Antiochu velmi potupný.

* tj. mnobého zlého. (1. Mach. 1, 20. atd.)

—

EE KAPITOLAXL. 2

30. A přijdou proti němu třílodí, a Římané:*? a pobit
bude, a navrátí se, a hněvati se bude proti zákonu svatyně,

a učiní: a navrátí se. a mysliti bude proti tém, kteříž opustili
zákon svatý.**

31. A ramena z něho atanou,*“ a poskvrní svatyně síly,
a odejmou ustavičnou oběť, a postaví ohavnosť v zpuštění.**

32. A bezbožní k zákonu lstivě stavěti se budou: lid pak,
kterýž zná Boha svého, obdrží, a učiní.*?

33. A učení v lidu budon učití mnohé: *“ a padnou mečem,
a plamenem, a v zajetí, a v loupež za mnoho dnův.

34. A když padnou, pozdvižení budou pomocí maličkou:
a připojí se k nim mnozí lstivě.

35. A z učených padnou, aby přehánění, a číštěni, a zbíleni
byli až do času uloženého: neboť ještě jiný čas bude.

30. I bude činiti král podle vůle své, a pozdvihne se, a
postaví se pyšně proti všelikému bobu: a proti Bohu bohů
mluviti bude veliké** věci, a šťastně se mu povede, až se
dokoná bněv, nebo se stalo uložení.*“

37. A boha otců svých nebude dbáti: a bude v žádostech
žen, ani na kterého z bohů dbáti bude: nebo proti všemu
povstane.

38. Boha pak Maozim*? na místě svém ctíti bude: a boha,
kteréhož neznali otcové jeho, ctíti bude zlatem, a stříbrem,
a kamením drahým i věcmi drahými.

39. I bude hleděti, aby ohradil Maozim s bohem cizím,**
jejž poznal, a rozmnoží elávu, a dá jim moc nad mnohými,
a zemi jim zozdělí darmo.**

40. A v času uloženém bojovati bude proti němu král po
lední, a jako bouře přijde proti němu král půlnoční, s vozy
a 8 jezdci, a s velikým množstvím lodí, a přitáhne do zemí
a potře a projde je.*“

41. A vejde do země slavné, a mnohé [(krajíny) padnou:
tyto pak samy budou zprostěny z ruky jeho: Edom, Moab a
počátek ** synův Ammonorých.

42. I pošle ruku svou na země: a země egyptská neujde
[jemu].

43. A panovati bude nad poklady zlata a stříbra, i nade

všemi věcmi drahými egyptskými: Lybif také a mouřenínskouzemí projde.

44. A pověst zarmoutí -ho od východu a od půlnoci:** a
přijde s množstvím velikým, aby potřel, a zbíl mnohé.

+9£ Jj. lodi ejttejské či macedonské s poslancem Popillem Lecenasem
1168. př. Kr.) přízně kdzajícím, aby Antioch a vojsky odtáhl s Egypta.

36Čl o tom © Mach. 4, 7. atd.

4 t. J. vojska od něho postavena budou. a. Mach. 1, 88—38.)
1 £ J. moďlu na to zpuštěné čí poskvručné svaté mlato, svatyni

chrámu. (2. Mach. 6, 1. 2.)

2 1.J. zvítění a zmužile sí povede; Jinak: udrží česť a plniti bude
vůli Boží.

1 £ j. aby v náboženství“pravém setrvali. I slovem učil 1příkladem.povzbozovati je budou. .
» či rouhave.
36£ J. již uzavřeno, uloženo, dokavade to trápení lidu trvati mů.
» tj. boha síly (římského,dle Roma — síla?] Joviše kapitolského,

Jemuž Římané vitězatví přičitali.

"* © j. své pevnosti [své sily), aby tím bohém se jich zmocnil.
3+£ j. ctitelům toho boha, zvlášť odpadlým Židům; ty ustanovil vla

daři krojin, a dal jim statky pobltých a vyboštěných.

**Pojímá anděl vypravující krátce hlavní výsledky válek Antlocho
vých, zvlášť ohledem na zemi svatou, a národ Židovský. Calého tobo pro
roctví nejlepším výkladem jsou kniby Machabejské.

“ +, j. přední, hlavní čásť země.

" £ j. uslyšov, že král perský m armenský proti něma povetali.

IL—ó6
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45. A rozbije stan svůj Apadno mezí mořem,“* na hoře
slavné a svaté: a příjde až k vrchu jejímu, a žádný nebude
pomáhati jemu.“* SVÁRO

KAPITOLA XII. „4E
Andě) těli Daslele předpověděnímvysvobození lida Božího, poočaje Jej o sonda + k: i A

posledním, Ze Báb odmění dobrých, potrestá alých, a že I on k vyvoleným r |+ |počten bude. u

1. Toho pak času povstane Michael, kníže veliké, kterýž
stojí za syny lidu tvého: i přijde čas, jakýž nebyl od té doby,
co národové býti počali, až do tohoto času. A v ten čas
spasen -bude lid tvůj, kdožkoli nalezen bude zapsaný v kníze.'

2. A mnozí z těch, kteříž apl v prachu země, procítí ; jedni
k životu věčnému, a druzí ka pohanění, aby je viděli vždycky.

3. Ale kteříž učení budou, stkvíti se budou jako blesk

oblohy: a kteříž spravedlností vyučají mnohé, jako hvězdy
na věčné věky.

4. Ty pak, Danieli, zavři řeči, a zapečeť knihu, až do času
určitého: mnozí ji projdou, a mnohonásobné bude umění.*

5. I viděl jsem já Danlel a aj jako jíní dva stáli: jeden
z této strany na břehu řeky a druhý z druhé strany břehu řeky.

6. I řekl jsem muži, kterýž byl oblečen v roucho Iněné,
kterýž etél nad vodou řeky: I když bude konec těchto div
ných věcí?

7. I alvšel jsem muže, kterýž byl oblečen v roucho Iněné,
kterýž stál nad vodou řeky, když zdvihl pravici, i levici svou
k nebi, a přisáhl skrze živého na věky: že do času, a časův,
a polovice času.* A když se dokoná rozptýlení ruky lidu sva
tého, splní se všecky věci ty.

8. A já slyšel, ale nerozuměl jsem. I řekl jsem: Pane můj,
co bude potom?

9. I řekl: Jdi, Danieli, nebo zavříny jsou, a zapečetěny řeči,
až do uloženého času.

10. Vyčištění budon, a zbíleni budou, a jako oheň zkušení
budou mnozí: a bezbožně činiti budou bezbožní, aniž poroz
umějí všickni bezbožní, ale učení budou rozuměti.

11. A od času, když odjata bude oběť ustavičná, a posta

vena bude ohavnosí v zpuštění, dnůtisíc dvě stě a devadesáte.“

—z8
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+ £ j. mořem Středozemním a Mrtvým, či v Judetvu rozbije stan
svůj královský, Apadno nazvaný.

“*t.j. žádný ho neochrání trestu určeného. Antioch chtěl oloupiti
chrám Elymajský, však putupně byv zahnán shynul bídně na cestě.
(1. Mach. 6.; 2. Mach. 9.)
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KAPITOLA XII

* t.j. v knize života: kohožkoli Bůh vysvoboditi, a zachovatí nložil.
Když byl anděl vypravil utiskování lidu Božího, jež mu od Antiocha
nastávalo, těší jej předpověděním vysvobození jeho. Duchem pak oprav
dově prorookým zalétá ihned (2) do doby nejposlednějšího obecného
s mrtvých vatání, a následující na to blaženosti věčně. (8, sr. Jan 5,
28 29.) Patrnoť z toho, že proroctví kap. 11., ač doslovně se rozumi
o strastech, jež Židé za poslední doby před příštím Mesiášovým ntrpěti
měli, nicméně | obrazem jest strastí, Jež Bůh na vyvolené své, věřící
v ofrkvi, dopustí na konci času, věku tohoto, a tak jest bezbožný král
Antiochus obrazem předpodobňajícím Antikrista, dle výklada svatých
otcův a katolických učítelův vůbec.

3 £. j. rozumění, vykládání té knihy; jinak: „mnohá dobrá nančení
sl z ni vezmou“.

> £ J. na rok s dra roky a půl roku, 3'/, roku v. 7, 25. pozn.
* t j. okolo půl čtvrta roku; rozumí se poslední pronásledování

olrkve, arušenl všeliké boboslnžby, zvlášť oběti měe sv., a postavení
modly Antikristovy. Po třikrát obavnoaf zpuštění věstí ev. prorok: za
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12. Blahoslavený, kterýž dočeká, a přijde až ke dnům ti

síci třem stům třicíti pěti.*
13. Ty pak jdi k určenému: “ a odpočineš, a státi budeš

v losu svém do skonání dnův.*

Až posud čteme Daniele v bebrejských knihách. Ostatek, co
následuje až do konce kniby, a vydání Tbeodociova přelo
ženo jest.*

KAPITOLA XIIL

Dva soudcové nešlechetní nesřizenou Zádostí k Susaně roznicení jeonce, —

přepadli ji v koupeli: když jim po věll nebyla, obšalovalí ji křivě,Jako by byla

s Jiným mládencem olzološila. —Když pak ons k nemrosní vedena byla, Danlel

Ji osvubodl!, a Ze udání soudcův lživé Jest, nkázal: načež tito od lida

zabiti Jsou.

1. I byl muž, přebývající v Babyloně, a jméno jeho Joakim:'
2. a pojal manželku jménem Susannu,“ dceru Helkiášovu,

krásnou velmi, a bojící se Boha:
3. nebo rodičové její, jsouce spravedliví, vyučili dceru svou

podle zákona Mojžíšova.
4. Byl pak Joakim bohatý velmi a měl štěpnici blízko domu

svého: a scházívali se k němu Židé, protože vzácnější byl
nade všecky jiné.

5. I ustanoveni jsou z lidu starcové dva soudci v tom roce:
o nichž mluvil jest Pán:* Že vyšla nepravost z Babylona
od starších soudců, kteříž zdáli se spravovati lid.

6. Ti často chodivali do domu Joakimova, a přicházeli
k nim všickni, kteříž měli soudy.

7. Když pak lid vracoyal se o poledni, vcházela Susanna,
a procházela se v štěpnici muže svého.

8. I vídali ji starci tí na každý den vcházející, a prochá
zející se: a zapálili se žádostí k ní:

9. a převrátili sinysl svůj, a schýlili oči své, aby neviděli
nebe, ani rozpomonuli se na soudy spravedlivé.“

10. Byli tedy oba raněni milostí k ní, aniž oznámili sobě
vespolek bolesti svá:

11. nebo se styděli oznámaitisobě žádosti své, chtíce ležeti s ní:
12. i šetřili na každý den pilněji, aby ji viděli. A řekl

jeden k druhému:
13. Pojďme domů, nebo hodina oběda jest. A vyšedše odešli

od sebe.

Antiocha (11, 81 ); za Tita (9, 17.) a tuto za doby poslední, aby tím
více důležitosť proroetví toho okázal a je hluboce v mysli a erdce
dská vštípil. „P

5 £ j. po zahynutí Antikrista bude až do druhého příští Meaidšova
Ještě pokojných 46 dni, popřáných těm, kteříž je přežijí k oddechu a
k pokání: mají-li sc však dni rozumětí přirozené, nebo léta, nebo delší
doby, to věčná moudrosť tajemnan ronškou zastříti ráčila.

* Dolož: tobě cíli nebo místu, t. k smrti všem obecná, která 1 tebe
postihno. než so to věe stane.

* ©Jj. svým časem vstaneš s mrtvých, a dojdeš blaženosti dle miry
zásluh svých. Toť jest přikladem, že některé za svých vyvolených Bůh
o věčně bluženosti jejich ujlstiti ráčívá

* Poznamenal sv. Jeronym.

KAPITOLA XIII.

! Udál se příběh ten na počátku sajetí babylonského, an Daniel
Ještě mladý byl. Tehdáž židé v Babyloně bydlice, svobody poněkud
požívali. a starší ze svého národa za své soudce mělí.

2 £ J, lilinm netoliko pro krásu, nýbrž 1 pro čistotu srdce, jížto tak
rekovný příklad dala.

3 £ J. takového druhu, takové povahy a mravů, jako řekl Pán. (Jer.
29, 21-28.)

* tj. žejost na nebi spravedlivý soudce, kterýž zkoumá srdce, i ledví
člověka, a jej dle toho soudí. Tak vášeň zaslepuje člověka, že nic
nedbá aní Božských, ani lidských zákonů!Dé P E 2©SBak lzanvya

a po oba P DáP >= P Mm ©
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14. A vrátivše se zase sešli se v jedno: a zeptavše se ve
epolek na příčinu, vyznali žádost svou: a tehdy společně
uložili čas, kdy by jí mohli nalézti samu.

15. I stalo se, když vyšetřili dne příhodného, že vešla
jednou jako včera, a před včerejškem, se dvěma samýma dě
večkama, a chtěla se umyti v štěpnici: nebo bylo horko:

16. a nebylo žádného tam kromě dvou starců skrytých, a
patřících na ní.

17. Řekla tedy děvečkám: Příneste mi oleje, a mýdla a
dvéře štěpnice zavřete, ať se umyji.

18. I učinily, jakož byla přikázala: a zavřely dvéře u štěp
nice, a vyšly skrze zadní dvéře, aby přinesly, což byla po
ručila: a nevěděly, že by starci vnítř byli skrytí.

19. A když vyšly děvečky, vstali ti dva starci, a přiběhli
k ní a řekli:

20. Aj dvéře u štěpnice zavříny jsou, a žádný nás nevidí,
a my v žádosti tvé jsme: pročež přivol nám, a lež s námi.

21. Paklí nebudeš chtíti, povíme protl tobě svědectví, že
byl s tebou mládenec, a že jsi pro tu příčinu vypustila dé
večky od sebe.

22. I vzdychla Susanna, a řekla: Úzkosti jsou mi se všech
stran: nebo učiním-li to, smrť mí jest:“ pakli neučiním, ne
ujdu rukou vašich.“

23. Avšak lépe mi jest bez skutku upadnouti v ruce vaše,
než hřešiti před obličejem Páně.

24. I zkřikla hlasem velikým Susanna: a zkřikli i starci
proti ní.

25. I běžel jeden ke dveřím štěpnice, a otevřel.
26. Tedy když uslyšeli křik v štěpnici alužebníci domu,

vskočili zadními dveřmi, aby viděli, co by to bylo.
21. A kdvž starci mluvili, zastyděli se služebníci náramně,

nebo nikdy nebyla pravena o Susanně řeč taková. I stal se
den zejtřejší.

28. A když přišel líd k muži jejímu Joakimovi, přišli i ti
dva starci plní nepravého myšlení proti Susanně, aby zabiliji.

29. I řekli před lidem: Pošlete k Susanně, dceři Helkiá
šově, ženě Joakimově. A i hned poslali.

A. I přišla s rodiči, a 8 syny, i se všemi příbuznými svými.
31. Byla pak Susanna rozkošná příliš, a pěkné tváří.
82. Tedy ti nešlechetníci rozkázali, aby byla odkryta," [neb

byla příkryta], aby aspoň tak nasytili se krásy její.
33. Plakali tedy [přátelé] její, a všickni, kteříž ji znalí.
34. Povstavěe pak dva starci u prostřed lidu, položili ruce

své na blavu její.“ .
35. Kterážto plačíc vzhlédla k nebi:

doufání v Pána.

36. I řekli starci: Když jsme se procházeli po štěpnicí
sami, vešla tam tato se drěma děvečkama: a zavřevší dvéře

u štěpnice, vypustila děvečky od sebe.
A7. I přišel k ní mládenec, kterýž se byl ukryl, a ležel s ní.
38. My pak byvše v koutě štěpnice, vidouce tu nepravost,

běželi jsme k nim, a viděli jsme, ani spolu obcují.
39. A jeho zajisté nemohli jsme popadnouti, proto, že vil

nější nás byl, a otevřev dvěře vyskočil: .

5 £ j. tělesná, zákonem určená; a byť bych té ušla, jistě upadnu
bříchem v smrť duše.

* £ j. i tak na smrť, ač nevinna, odsonzena budu.
* ©J. sby se ji sňal závoj nebo rouška s tváři, [v tamních kraji

nách poctivé panny a ženy nevycházívají veřejně leč pod závojem),
aby jisto bylo, že ona jest, a šádná jiná.

> Kdo totiž někoho na smrt žaloval, přísahu potvrzující vzkládal,
ruku svou ns hlavu obžalovaného klada. (8 Mojž. 24, 14.)ROS
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40. tuto pak chytivše, tázali jsme ae, kdo by byl ten mlá
denec, ale nechtěla nám oznámiti: této věci svědkové jsme.

41. Uvěřilo jim množství, jakožto starším a soudcům lidu,
i odsoudili ji na smrť.

42. I zvolala hlasem velikým Susanna a řekla: Bože věčný,
kteryž jsi skrytých věcí poznavatel, kterýž znáš všecky věci
prve, než se stanou:

43. ty víš, že křivé svědectví vydali proti mně: a aj umírám,
nic toho neočinivší, což tito zlostné složili proti mně.

44. I vyslyšel Pán hlas její.
45. A když vedena byla na smrť, vzbudil PánDucha sva

tého“ pacholíka mladěfho, jehož jméno Daniel: '*
46. I zvolal hlasem velikým: Čist jsem já od krve této.!*
47. I obrátiv se veškeren lid k němu, řekl: Jaká jest tato

řeč. kterouž jsi ty promluvil?
45. Kterýž stoje u prostřed nich, řekl: Tak-lí pošetílí jste,

synové israelští, že nerozsoudivše, aníž, což pravého jest, po
znavše, odeoudíli jate dceru israelskoa ?

49. Navraftež se k soudu, nebo křivé svědectví mluvili tito
proti ní.

50. Tedy vrátil se lid s chvátaním, a řekli jemu starci: '*
Pojď a posaď se u prostřed nás, a zvěstuj nám: poněvadž
tobě dal Bůh česť starosti.

51. I řekl k nim Daniel:

opodál, a rozsoudím je.
52. Když tedy rozděleni byli jeden od druhého. povolav

jednoho z nich, řekl jemu: Zastaralý vo dnech zlých, nyní
přišli hříchové tvoji, kteréž jsi prve páchal;

D3. soudě soudy nepravé, nevinné utískaje, a propuštěje
vinné, ježto Pán di: Nevinného a spravedlivého nezabiješ.

(II. Mojž. 23, 7.)

54. Nyní tedy viděl-lí jsi ji, pověz, pod kterým stromem
jsi je viděl s sebou mluvící. '* Kterýž řekl: Pod lentiškem.

55. I řekl Daniel: Právě jsi selhal na blavu svou; '“ neboť
aj anděl Boží vezma odsouzení od ného,'* přetne tě v půly.

56. A odstraniv toho, rozkázal přijíti druhému a řekl jemu:
Plémě chananejské, a ne judské,'“ krása podvedla tě, a žá
dosť převrátila srdce tvé:

57. tak jste činívali dcerám israelským, a ony bojíce se
mluvívaly s vámi: ale dcera judská nestrpěla nepravosti vaší.

59. Protož nyní povéz mi, pod kterým stromem postihl jsi
je mluvící s sebou. Kterýž řekl: Pod svídou.

50. I řekl jemu Daniel: Právě jsi selhal, i ty na hlavu
svou: nebo čeká anděl Páně, meč maje, aby tě přeťal '* v půly
a zabil vás.

60. Tehdy zkřiklo veškero shromáždění hlasem velikým, s
velebili Boha, kterýž vysvobozuje doufající v něho.

Oddělte je, jednoho od druhého

* © j. ducha jasně prohlédajícíbo v tajnou mysl lidskou, i síly ujmonti
se bezpráví trpící Sussuny.

' £, j. mladého muže, neboť byl tobdáž stár asi 24 léta, a vynčen
ve vši moudrosti Chaldejské.

W© J. já nijak se nepřiznávám k Jejímu odsonzení.
13Bnď ti dva úsměšně, ano lépe (51) jiní starší, znamenajíce již něco

o nešlechetnosti oněch dvou.

'3 Dle řeck.: „spolu obeající“, hřešící; tak i v. 67. a 58.

' ©j. Mí svou dokázal jsi, že žaloba tvá nepravá jest, a jel proto
vinen smrti..

'* Dle řeckého jména stromu: „ochínos“, jenž pochází od „schlzo“,
přetínám,vykoná nad tebou trest a...

té Dle nepravosti hudil by se lépe k Chananejským pohanům, než
k jadskéma národu Božímu.

Wnaráží na jméno řecké „prinos“, pocházející od „prlo“, rozfozávám.

=aT
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61. I povstali proti těm dvěma etarcům [neb je přemohl
byl Daniel z úst jejích, že křivé svědectví pověděli), a učinili
jim tak, jakž oni byli zlé učinili proti bližnímu,

62. aby učinili podle zákona Mojžíšova: i zabili je, a vy
gvobozena jest krev nevinná toho dne.

63. Helkláš pak i žena jeho chválili Boha za dceru svou
Susannu s Joakimem, mužem jejím, i se všemi příbuznými,
že není ahledána na ní věc hanebná.

64. Daniel pak učiněn jest velikým před obličejem lidu
od toho dne i potom.

65. A král Astyages přiložen jest k otcům svým, i ujal
Cýraus perský království jeho '*

KAPITOLA XIV.

Jak Daniel Ráje akazil, a — draka zabil, — na (b byl avržen do Jámy Ivové,

Habskek ma pobrm přineal, — a král Danlele osvobodil.

1. Byl pak Daniel hodovník králův a vzácný nade všecky
přátely jeho.

2. Byla také modla u Babylonských jménem Bél: a vydá
valo se na. ni každý den běli dvanácte měr, a ovec čtyřiceti
a vína džbánů šest.

8. Král také ctil jej, a chodil na každý den klanět se jemu:
ale Daniel klaníval se Bohu svému. I řekl jemu král: Proč
se neklaníš Bélovi?

4. Kterýž odpověděv řekl Jemu: Drotože nectím modl ru
kou udělaných, ale živého Boha, kterýž stvořil nebe i zemi
a má moc nad všelikým tělem.

6. I řekl jemu král: Nezdá se tobě býti Bél bohem živým?
Zdaž nevidíš, jak mnoho jídá, a píje každodeuně?

6. [ usmívaje se Daniel řekl: Nemyl se, králi; neb tento
jest vnitř hliněný, a zevnitř měděný, aniž kdy jí.

7. I rozhněvav se král povolal kněží jeho a řekl jim: Ne
povíte-li mí, kdo jest ten, jená tyto náklady: snídá, umřete.

8. Pakli nkážetě, že Bél ty věci ajídá, umře Daulel, neboť
rouhal se. Bélovi. I řekl Daniel králi: Staň se podle slova
tvého.

9. Bylo pak kněží Bélových sedmdesáte, kromě žen a ma
ličkých, a synův. I přišel král s Danielem do chrámu Bélova.

10. I řekli kněží Bélovi: Aj my vyjdeme ven: a ty, králi
polož krmě, a nalij vína. a zavři dvéře a zapečeťt prstenem
svým:

11. a když vejdeš ráno, neshledáš-li, že všecko snědeno
jest od Béle, nech ať smrtí zemřeme, anebo Daniel, kterýž
eelhal proti nám. |“

12. Pohrdali pak, nebo byli udělali pod stolemskrytý vchod,
a tím vcházeli vždycky, a enfdali ty věci.

13. Tedy stalo se, když vyšli oní, a král předložil pokrmy
Bélovi: přikázal Daniel služebníkům svým, a přinesli popelu.
a potrousil po všem chrámě před králem: a vyšedše zavřeli
dvéře: a zapečetivše prstenem královským odešli.

14. Kněží pak vešli v noci podle obyčeje svého, i ženy,
i synové jejich: a snědli všecko a vypili.

15. [ vstal král při prvním svítání, a Daniel s ním.

16. I řekl král: Celé-li jsou pečeti, Danieli? Kterýž oi
pověděl: Celé, králi.

'S tj. vlastně Darina Médský, jinak | Kyaxares nazvaný; zde slujo
dle otce. Verš ten náleží k kap. 14.,jakož i v něktorých vydáních Jest.

S "
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17. A i bned, jakž otevřel dvéře, pohleděv král na stůl.
zkřikl hlasem velikým: Veliký jsi, Béli. a není u tebe ni
žádné lsti.

18. I zasmál se Daniel, a zdržel krále, aby tam nevcházel,
a řekl: Hle, podlaha, znamenej, čí šlepěje tyto.

19. I řekl král: Vidím šlepěje mužů i žen * i dětí. I roz
hněval se král.

20. Tehdy zjímal kněží, i ženy, i syny jejich: a ukázali
mu skrytá dvířka, skrze něž vcházívali, a strávívali ty věcí,
kteréž byly na stole.

21. Protož pobil je král a dal Béle v moc Danielovu: kterýž
vyvrátil jej i chrám jeho.

22. A byl drak veliký“ na tom místě, a ctili jej Babylonstí.
23. I řekl král Danielovi: Aj, nyní nemůžeš říci, že by

tento nebyl Báh živý: protož klaněj se jemu.
24. I řekl Daniel: Pánu Bohu svému klaním se: neb on

jest Bůh živý: tento pak není Bůh živý.
25, Ty pak, králi, dej ml moc, a zabím draka bez meče

1 kyje. I řekl král: Dávámt (ji tobě).
26. Vzal tedy Daniel smoly, a tuku, a chlupův, a svařil

to spolu; a nadělal šišek, a dal je v ústa draku, i rozpukl
se drak. A řekl: Aj, ten, kteréhož jste ctívali !

27. To když uslyšeli Babylonští, rozhněvali se náramně:
a shromáždivše se proti králi, řekli: Židem učínén jest král;
Béle zkazil, draka zabil, a kněží povraždil.

28. A řekli, přišedše k králi: Vydej nám Daniele, jinak
zabijeme tebe, i dům tvůj.

29, Tedy vida král, že se na něj obořili náramně, i do
nucen jsa, vydal jim Danlele.

30. Kteřížto uvrhli jej do jámy lvové, a byl tam šest dní.
31. Bylo pak v'jámě sedm lvů a dávali jimi na každý den

dvě těla, a dvě ovce: ale tehdáš nebylo jim nic dáno, aby
© sežrali Daniele.

32. I byl Habakuk prorok v Judstvu,* a ten navařil vaření,
a nadrobil chleba v okřínku, a šel na pole, aby nesl žencům.

33. I řekl anděl Páně k Habakukovi: Nes oběd, kterýž máš,
do Babylona Danielovi, kterýž jest v jámě lvové.

34. I řekl Habakuk: Pane, Babylona jsem neviděl, a o jámě
nevím.

35. I uchopiv bo anděl Páně za vrch hlavy jeho. a nesa
jej za vlasy hlavy jeho, postavil ho v Babyloně nad jamou
v prudkosti ducha svého. '
- 36. I zvolal Habakuk, řka: Danieli, služebníče Boží, vezmi
oběd, kterýž poslal tobě Bůh.

97. I řekl Daniel: Rozpomenul jsi se na wue, Bože, a ne
* opustil jsi milujících tebe.

KAPITOLA XIV.

' ej. rozeznal je i podle velikosti, £ podle podoby: neboť moslli
muži obuv jínon než ženy..

31.. bad veliký živý, v Jakémž ctill Perští zluboha Ahrimana;
i Babylonští potom po nich ta službu příjeli. Předkládalo se tako
vému baďu v oběť mouky a medu.

* Zdali byl tentýž, který jest mezí menšími proroky, či jiný téhož
Jména, "nelze rozbodnouti: možno jest to I to: oDo za pravdu mají
av. Jeronym, Epifanes a j., toto nejnovější vykladatelé. Mošnosf udá
losti nebude popírati, kdo poněkud pravé ponětí má o bytnosti a mocí *
Božské, ničimž ani prostorou ani časem obmezené. Ten, který kynutím
svým nesmírná tělosa nebeská nepostižitelnými oku lidskému drahami
provádí, Jistě může buď sám, anebo skrze Jiného, kohokoliv si zvolicí
ráčí, člověka okamžitě z dalokého místa ns jiné přenésti; podobně
učinil v Skut. ap. 8. 89. 40. a u mnohých svatých svých, kteří tvuž

dobou na dvojím místě se octli a spatření byli. (Viz život ev. Alfonto
z Ligoria.)
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38. A vstav Daniel jedi, ale anděl Páně postavil zase Ha
bakuka i hned na místě jeho.

39. Přišel tedy král dne sedmého, aby kvílil Daniele: a
přišel k jámě a nahledl v ní a aj Daniel seděl u prostřed lvů.

40. I zvolal král hlasem velikým, řka: Veliký jsi, Pane
Bože Danielův. I vytáhl jej z jámy lvové.

41. Ty pak, kteříž příčinou byli zahynutí jeho, vmetal do
jámy, i sežráni jsou v okamžení před ním.

42. Tehdy řekl král: Bojte se všickni,“ ježto bydlí po vší

* Uzřev tak veliký zázrak, nznal s něho všemohouonosf Božskou.
a chtěl, aby po celé říší jeho nznána a velebena byls.

KAPITOLA XIV.

zemi, Boha Danielova: * neboť on jest spasitel, činé zázraky
a divy na zemi: “ kterýž vysvobodil Daniele z jámy lvové.

8 Ačkoliv jest Bůh všoch, i lidí, i jiných tvorů, nazývá jej Bohem
Danlelovým, protože jej Danlel svlášť ctil, a on pak Danlele zvlášť na
odměnu za to zázračně zachoval. .

* t j. činy, Jež s přirozených zákonů vysvětliti nelse; ty člověka
téměř u vyšší světy unášejí a mocně přesvědčují, že jest bytnost,
která nižádným zákonem nejsono obmezena, všemoboncí, nejvýše dobro
tivá. milosrdná a opravedlivá jest a nejvyšší slávy, nejhlubší úoty su
elubuje: Bůh požehnaný na věky vékův.

k



PROROCTVÍ OSEASOVO.

Po čtyřech větších prorocích následuje dvanáctero menších, kteří jedině pro menší obsahsvých proroctví tak alují.
První z nich — OSEÁŠ [Spaseni] prorokoval zvláště o království israelském, jehož hlavní město bylo
posléze Samaří, též Efraim nazvané od pokolení Efraimova, prvního a nejsilnějšího v desateru od Judska

odtržených pokolení, z nichž se království israelské skládalo.
Místo pravé pocty Boží v chrámě Jerusalémském zřídili si Israelští vlastní modloslužbn dvou zlatých
telat v městě Dan, a v městě Bethel [dům Boží), avšak proto potom nazvaném Bethaven [dům nešlechet
nosti, t. modly]. Pro tuto hříšnou modloslužbu, a zapomínání se na Hospodina žehrá Oseáš proti Israel
ským, hroze zkázou obci i městu jejich, lidu pak zajetím a odvedením do cizích zemí, při čemž i Jud
ských hned příznivě, hned nepříznivě se dotýká. Avšak těší zase Israelské, předpovíd:je budoucí jejich
obrácení se k pravému Bohu, a navrácení ze zajetí v jednotě s Judskými, tak že opět od Boha na milost

přijatí, dobrodiní jeho stále a trvanlivě v království Mesiášově požívati budou.
Doba prorockého působení jeho připadá dle 1, 1. mezi 784 a 728 před Kristem ; avšak ani o životě,

ani o smrti jeho ničehož zvláštního nevíme.
Proroctví jeho, dle obsahu i řeči s dobou svrchu udanou se shodující, vždy za zjevení Boží

považováno, a k sv. písmům čítáno bylo.

KAPITOLA I.

Bůh káže Oseášoví pojatl si ženu omiiníci, a dáti dítkám s ní splozeným vý

unámná Jména k poučení lidu, Jak valmí modlosložbou břeší, a — Jaké jej

očekávají tresty, zepolepěj-jí ce, a jak se Bůh nad ním smiluje, Jestilže se

polepši.

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Oseášovi, synu
Bériovu, za dnův Oziáše, Joatbana, Achaza, Ezechiáše, králů
judských, a za dnů Jerobcama, syna Joasova, krále israel
ekého.'

2. Počátek mluvení Hospodinova k Oseášoví: I řekl Hospo
dín k Oseášovi: Jdi, pojmí si ženu smilnici, a zploď si syny
amilství: nebo emilníc smilniti bude země, [odstoupivší) od
Hospodina.“

3. I odšel a pojal Gomeru, dceru Debelaimovu'
a porodila mu syna.

4 I řekl Hospodin k němu: Nazov jméno jeho Jezrahel;

i počala.

nebo ještě maličko a navštívím krev Jezrahel na domu Jehu *
a učiním, že přestane království domu israelakého.“

5. A v ten den potru lačiště Israelovo v údolí jezrabelském.

6. I počala ještě, a porodila dceru. 1 řekl jemu: Nazov
jméno její Bezmiloardenství,“ neboť již více nesmiluji se nad
domem israelským, ale zapomenutím zapomenu jich.

7. A nad domem judským smiluji se a vysvobodím je akrze
Hospodina Boha jejich: a nevyavobodímjich lučíštěm a mečem,
ani bojem a koňmi a jezdci.“

8. I ostavila tu. kteráž byla Bezmiloardenství. A počala,
a porodila syna.

9. I řekl jest: Nazov jméno jeho: Nelidmůj,“ nebo vy (ne
jste] lid můj, a já nebudu váš.

10. I bude počet synův israelských jako píeek mořský,
kterýž bez míry jest, a nebnde sečten. | stane se, že na tom
místě, kde řečeno bude jim: Vy nejste lid můj: řečeno jim
bude: Synové Boha živého [jste).“

3 NÍ 11. I shromáždí se synové jadští a synové israelští spolu:

KAPITOLAI. h 6*Ótiotěchkrálich:4Král.14—16.ByltedyOsešěsouvěký— VáEJEÍÍ
lsalášův. (1, 1.) 3 t.j. treatati budu na králích sraelských z rodu Jehn krev u města

3 Měl prorok pojíti ženu, kteráž bývala amiiniel. a zploditi ditky, Jezrahel vylitou. (4. Král. 9, 27. 10, 1)
Ješto se těž nazývají dětmí smilstri, ku podobenství, že obec laraelsků * t. J. učiním mn konec zajetím assyrským. (4 Král. 16, 29. 17, 4.)
od Hospodina, chotě svého, odstoupivší, mrzkého modlářstvíse při- * Lorochama
ehytila. Smilniti a eizoložiti znamená tato modlářstvím se pravémn . U,
Bohu pronevěřovati. Domnivali se mnozi [i sv. Jeronym), že se to vše V Spluění toho: 4. Erál. 19, 35.
nestalo skutečně, nýbrž jen podobenstvím řečeno jest; avšak větší
čásť vykladatelův to za pravou odálosť povatnje, poukazujíce k tomn,
že Bůh mnohdy skrze proroky neobyčejnými věcmi a činy lidskými
co živými obrazy lid v hříších zatvrzelý poučíti, povzbudití, po
hnoutl, ustrašíti ohtěl. (Sr. 8, 1.)

>AKL
O o

dyl E o

* Hebr.: Loammi,

* Po trestu následovatí má opět smilování. Slova ta obrací ov. Pavel

a Petr na onu blažonou dobu, když všíckní Židé s pohanyv Jediný
sv. národ vyvolených Božích sjednocení do cirkve Boží vejdou. (Řínu.
9, 25. — 1. Petr. 2, 10.)
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a ustanoví sobě hlavu jednu, i vystoupí ze země:“ neboť
veliký den Jezrahelaký.'*

KAPITOLA II.

Prorok kárá ld lerselský pro jeho pronověru k Bobo, brose, že ma všecka

dobrodiní odjata badou; kajícím však odpuštění a milost alibuje.

1. Rcete bratřím vašim: Lid můj; a sestře vaší: Milosrden
ství dořlá.'

2. Suďte mateř vaši,“ sudte: neb ona není žena má, a já
nejsem muž její: ať odejme smilství svá od tváři své, a cízo
ložství svá z prostřed prsou svých:

9. abych snad do noha neobloupil jí a nepostavíl ji jako
v den jejího narození: a nepoložil jí jako poušť, nepostavil
jí jako zemi bezcestnou, a- nezabil jí žízní.*

4. I nad syny jejími nesmiluji se: protože synové amilství
jsou.

5. Nebo smilnila matka jejích, zbanobena jest, kteráž po
čala je: neboť řekla: Půjdu po milovnících avých,“ kteříž
mi dávají chleby i vody mé, vlnu mou, i len můj, olej můj
i nápoj můj.

6. Protož aj já opletu cestu tvou trním, a ohradím ji hradbou
a stezek svých nenalezne.

7. I bude následovati milovníků svých a nepostihne jich:
a hledati bude jich a nenalezne; i dí: Půjdu. a navrátím se
k muži svému prvnímu; * protože mi lépe tehdáž bylo nežli
nyní.

8. A toho nevěděla jest, že já dal jsem jí obilí, a víno, a
olej, a stříbro rozmnožil jsem jí, i zlato, kteréž obětovali
Bálovi.

9. Protož obrátím se a vezmu [nazpět] obilí své v čas jeho,
a víno své v čas jeho, a odejmu vlnu svou, i len svůj, ježto
přikrývaly hanbu její.

10. A nyní odkrvji bláznovství“ její před očima milovníkův
jejích: a nikdo nevytrbne jí z ruky mé:

11. a konec učinímvší radosti její, a slavnosti její, novo
měsícům jejím, sobotám jejím, i všechněm svátečním časům
jejím.

12. A poruším vinici její. a fíkoví její, o nichž řekla:
Mzdy tyto mé jsou, kteréž mi dali milovníci moji: i obrátím
ji v les, a jísti ji bude zvěř polní.

139.A navštívím na ní dny Bálů, v nichž zapalovala zápal,

? Rozuměj přímo o navrácení se lidu Judského ©mnobými larael
skými pod Zorobabelem ze zajetí babylonského ( astyrského; potom
pak o novém leraeli, církví Kristové, pod Jeho nejsvětější hlavou shro
mážděné s Jidn jndakého 1 veškerých jiných nůrodův.

'* Dle hebr. těž: „jakkoliv [byt nebo bude) velký [hrozný] den
jearahelský“; nebo: „veliký den sotby Boži!“ t. novů přehojná setba
vzejde z rozsdvání spasitelného slova Božího. (Lak. 10, 2.)

KAPITOLA L.

* Ten v. náleží dle smyslu k 1. 11. a naráží na 1, G. e 9. Smysl:
„V řiši Mestážově dojdete milosrdenství a badete lidem mým“

%Matka jest obec larzelská, a synové jsou leraelité sami. Ukazuje
bříchy Jejich, a hrozí jim t

> t |. jako když jsem ji vykoupil z Egypta, a vedi
* t Jj. za cizími národy a boby, bledat u nich pomoci. Tak mluví

lid leraeiský. tak všíckni, kdož opustívše Boha pouze po vezdejších
věcech se ženon, za chléb i svědomí i Boha prodávají.

3 tj. k Hospodinu, Bohu pravému. od věků pomoeníku svému.
Tak ! všickni, kdož, nenalezše v pozemských věcech útěchy. konečně
s žalem vracejí se k Bohu avému.

* t. ) ohavné, mrzké pepravostí Její, jímíž se mně, choti svému,
spronověřila.
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"a ozdobovala se náušnicí svou, a záponou svou, a chodívala
za milovníky svými, a na mne zapomínala, praví Hospodin.

14. Protož aj já kojiti budu ji. a vyvedu ji na poušť: a
mluviti buda k srdci jejímu.

15. A dám jf vinaře její z téhož místa, a údolí Achor
k otevření naděje:" i bude tam zpívati jako za dnů mladosti
své, a za dnů vystoupení svého ze země egyptské.

16. I bude v ten den, dí Hospodin: Nazývati mne bude:
Muži můj: a nebude mne nazývati více Bálem.*

17. A odejmujména Bálů z úst jejích, a nevzpomene více
na jméno jejich.*

18. A učiním s nimi smlouvu v ten den, s zvěří polní,
i s ptactvem nebeským, i s plazem zemským“ a lučiště, a
meč, i válku zahladím ze země, a učiním, že budou spáti
doufanlivě.

19. I zasnoubím tě sobě na věky: a zasnoubím tě sobě
v spravedlností, a soudu, a v milosrdenství a v slitováních.

20. A zasnoubím tě sobě u víře:'© i budeš věděti, že já
Hospodin.

21. I bude v ten den: Vyslyším, praví Hospodin, vyslyším
nebesa, a ona vyslyší zemi.

22. A země vyslyší pšenici, a víno, a olej: a ty věci vy
slyší Jezrahele.'

23. I rozseji sobě jí na zemi, a smiloji se nad tou, kteráž
byla Bezmilosrdenství.

24. A dím Nelidumému: Lid můj jsi ty: a on dí: Bůh
můj jsi ty.

KAPITOLAIII.
Podobeastvím ženy cízololné, kteronž prorok s rozkazu Božího pojal, poukazuje,

Jak lid od Boha opuětěn bude.

1. I řekl Hospodin ke muě: Ještě jdi, a miloj ženu milou
příteli a cizoložnici:* jakož miluje Hospodin syny israelské,
a oni hledí k bohům cizím, a milují mláto hroznů vinných.*

2. I koupil jsem sobě ji za patnácte stříbrných, a za půl
druhého koru ječmene.*

3. A řekl jsem jí: Za mnoho dní čekati mne budeš: ne
budeš smilniti, a nebudeš s mužem, ale i já čekati budu tebe:

+ Ulěšené to údolí u Jericha bylo téměř klíčem země zaslíbené.
(Jos. 7, 24.) Smysl: Přivedu ji k tomu smýšlení [ zřízení, jako za časů
prvotních, kdy vyšla z Egypta, a byla na poušti.

©Dle hebr.: „pravým manželem, chotěm svým, nikolív pánem“.
Ačkoliv Bál též manžela znamená, přec význam pána převládů. Smysl:
Odřekne se modloslužby, a mne se věrně přidrží.

* Po zajetí babylonském Židé ee slova Bile naprosto varovali, mě
nice je i u vlastních jmenech v „Bošeth“ [ohavnostj.

'* £tJ. tak pevně, že ml již na všdy věrná zůstaneš ; | to jen du
chovně o církvi Kristově platí.

" Úrodným timto údolím rozumi se veškera země israelská (dle 1,
11.). Dle hebr. též: „Setbu Boži“, t j. nové plémě nůroda Božího.
Tato blaženost vyplnila se úplně duchovním omyslem v říší Meslášově,
neboť úrodou zemskou míní se vůbec v plsmé sv. hojnosť milostí
Božích.

KAPITOLA IIL

tt j přijmi k sobě tm, která byla milou manželkou chotě svého,
ale opustivší jej, jiných se přidržela. Vysvětlení Ihned udává.

3 £ j. věci prázdných a lichých, modly místo Bohs pravého. Jiný
stav lídu israelského prorok tuto JÍčÍnež svrchu v kapitole první. Tam
značí modloslažebnosť lidu před zajetím babylonským: tato pak jeho
nevěrné odpadnutí od pravého chotě, Božekého Vykupitele svého.
(I zdo znamenej co svrchu 1, 2. poukášino jest.)

> £ j. mužové kupovávali, a kupují sobě podnes v krajinách vý
chodních manželky svě. (Moji. 22, 16.) Malá ta cena (asi osm našich
zlatých) značí hluboký úpadek lidu.
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4. nebo mnoho dní seděti budou synové israelstí bez krále,
a bez knížete a bez oběti, a bez oltáře“ a bez efod a bez
therafim.*

5. A potom navrátí se synové israelští a hledati budou
Hospodina Boha svého, a Davida, krále svého: a báti se budou
Hospodina, a jeho dobrého“ v posledním z dnů.*“

KAPITOLAIV.
Báb borli, Ze ctnosti není, a Ze hříchové ee rozmnožili, — hrozi opuštěním

všem zvlášť pro modloslošbn Jejich, a ——varuje Judsko před nepravostí

lernelskou.

1. Slyšte slovo Hospodinovo, synové ieraelští, nebo soud
má Hospodin s obyvateli země: neboť není pravdy, a není
milosrdenství, a není umění Božího na zemí.

2. Zlořečení, a lež, a vražda, a krádež. a cizoložství roz
vodnila se, a krev krve dotkla se.'

3. Protož kvíliti bude země a uwndlí všeliký, kdož v ní
přebývá, s zvěří poluí, a 8 ptactvem nebeským: ano i ryby
mořské shromážděny budou.*

4. A však nikdo nesoudí: a nikdo není trestán:* nebo lid

tvůj jest, jako ti, kteříž se protiví knězi.“
5. I padneš dnes, a padne také prorok a tebou:

nechám zahynouti matku tvon.*
6. Zhynul lid můj, protože neměl umění: proto že jsi

ty zavrhl umění, zavrbu tebe, abys neposluhoval mi kněž
stvím:“ a že jsi zapomenula na zákon Boha svého. zapomenu
i já na syny tvé.

7. Podle množství jich tak hřešili jsou proti mně: slávu
jejich v pohanění proměnítm.

8. Hříchy lidu mého jedí, a k nepravosti jejich pozdvihují
duší svých.*

9. I bude jako lid tak kněz: a navštívím naň cesty jelo,
a myšlení jeho odplatím jemu.

v noci

* To lze jen neúplně rozamětí na dobu zajetí babylonského; nebo
tebdáž trval | rod královský | kmen kněžský; vadůvaly se též obětí
na místě, kde stával chrám. Dokonale se však vyplnilo, když národ
židovský poslaného sobů Mesiáše zavrhl; tak sopatřujemelid ten, jak
Jej prorok líší, t. bez veřejné slavná bohoslužby a bez zjevení Božího
podoče a tak bude „mnoho dní“.

5 Efod byl význačný oděv nejvyššího kněze: Therafim baď tolik
eo Cherubové, anebo Uriím a Thumím (evětlo s pravda), jimíž Bůh
nejvyššímu knězi tajná zjevení dával.

*t se pozná a navrátí k Boho, a k „synu Davidovu“,

králi svěmu t. Ježíší Kristu.3 „v posledním z dnů“, na koncí světa; tenf jest oil veškerých pro
roetví. (Řím. 11, 25.)

KAPITOLA IV.

' £ J. všeliký hřích napořád se páchá. Vztahuje se na dobu, když
po zavraždění Jeroboama II. po celém království hrozně neřeati pano
valy. (4. Král 15, 10. a d.)

* Pro hříchy lidstva tresté Bůh zemi neúrodou, kteronž i živočiš
stvo trpí s byne, a tak i ryby mořské zahynou.

2 t.j. „všeliké kárání, všeliký trest marný jest při zatvrzelosti lidu“.
* Znamenej. že smrť byla arčena zákonem toma, kdo se byl knězi

zprotdvil. (5. Mojš. 17, 9—12.)
* £t J. u veliké úzkosti upadne hlavní město tvé — Samaří — s kři

vými proroky tvými; (nocí a temností se vůbec úzkosť, neštěstí zna
meni.)

. Řeč Jest k lidu israelskámu, 10 odtrženým kmenům vůbec, a
k porušenému jeho kněžstvn zvlášť; neboť k odpadlým v modloslužbu
kněžím Aronovým přidáni jsou Jiní, kteří z kněžského kmene Lovi
nepocházelí a tudíž anl práva ko kněžskému úřadu neměli, aní zákona
nesnalí. (8. Král. 12, 81. 82.)

* £ Jj. koěžetvo, majic užitek z obětí od lídn za hříchy přinášených
přeje sl, aby lid hřešil; tak veliká jest zkáza i v kněžetva!
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KAPITOLA V.

10. I budou jísti, a nenasytí se: smilnili, a nepřestali:
nebo Hospodina opustili neostříháním.*

11. Smilství, a víno, a opilství odjímají srdce.
12. Lid můj dřeva svého se tázal, a hůl jeho zvěstovala

jemu:“ nebo dach smilství oklamal je, a smilnili [odpadnuvšej
od Boha svého.

13. Na vrších hor obětovali a na pahrbcích zapalovalí vonné
věci. pod dubem, a topolem, a jilmem; nebo dobrý byl stín
jeho: protož smilniti budou dcery vaše a nevěsty vaše cizo
ložnicemi budou.

14. Nenavštívím [trestem] dcery vaše, když amilnití budou,
a nevěsty vaše, když cizoložiti budou: poněvadž (tito) sami '©
s nevěstkami obcovali, a s ženilými obětovali; a bude bit lid
nerozumný.**

15. Jestliže smilníš, ty Israeli, ať nehřeší aspoň Juda:
i nechoďte do Galgala, a nevatupujte do Bethaven. aniž při
sahejte: Živí jest Hospodin.'*

16. Nebo jako kráva bujná uchýlil se Israel: nyní je pástí
bude Hospodin jako berana v prostrannosti.'?

17. Účastník modl Efraim; opusť ho.'*
18. Odděleno jest hodování jich ; '“ emilstvím smilnili jsou:

milovali přinésti hanba ochráncové jeho.'“
19. Unesl jej vítr na křídlách svých,'" a pohanění budou

pro své oběti.

KAPITOLA V.

Obvinění kněží s správoůe leraslských s prostopzěného Elvota a modláfství, —

a ohlášení Jím pomsty Roži, Napomenuti Jadských, aby lsruelských v modlař
ství panásledovali,

1. Slyštež to, kněží, a pozorujte, dome israelský, i dome
královský, poslouchejte: nebo proti vám soud jeat, protože
osidlem učiněni jste stráži“ a síť rozestřená na hoře Tábor.

2. A obětí uchýlili jste v hlubokosť:* ale já jsem karatel
všech jich.

9. Známť já Efraima, a Israel není skryt přede mnou: nebo
nyní smilnil Efraim, poskvrnil se Israel.

4. Nedají myšlení svých, aby se navrátili k Bohu svému:
nebo duch smilství u prostřed nich a Hospodina nepoznávají.

č. A odpoví hrdost Israelova v tvář jeho: * a Israel i Efraim
padnou pro nepravosť svou, padne i také Juda s nimi.

* tj. pro zanedbávání, přestupování zákona jeho.
* L j. provozuje s modliřetvím i všeliké hádání, jež se | holemi

nebo šípy konalo. (Er. 21, 21.)
"9 L j otcové a muži, kněží a světští představení.

bej mělby za to trpěti?
'3 t.j. nesměšnjte pocty mé s modlářstvím. Galgala a Bethel místa

památná a svata, ale od loraelských modlářstvím zprzněná. (Jos. 4, 19.;1. Král. 17, 16., 10, 8. 4.)
'* £ j. kdyt rád daleko ubíhá, zavede jej Pán daleko od vlasti, do

zajetí.
'* £ j. „nekárej ho více, poněvadž nedbá“ (4); nabo; „nedej se jim

avósti“.
'* L |. své hody obětní alaví jinde, než zákon Boží káše. (6. Mojž.

12, 21.)
6 t j. kněží a představení jeho k hanebnému modlářetví jej za

vádějí.
'" £ J. orázáni, a jako větrem mezi národy rozváti, a rozptýleni

budou.
KAPITOLA V.

! t J. místo strážeův jeste svůdcové lidu; jinak: na „Masfé“ hoře
v Zajordaní. Na té i na hoře Taboru modloslužba se páchala. Smysl:
všecko věudy jste k modloslužbě zavodil.

* Jínak: hluboce Jste klesli obětmi svými; nebo: líd sobě ověřený
v jámu jste úvrbli jako zvěř.

5 £ j. pro hrdou tvrdošijnosť svou odsouzen, a trestán bude.

456 
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6. S stády svými, a s skoty svými půjdou hledat Hospo
dina,“ a nenaleznou: odjat jest od nich.
"© Proti Hospodinu zhřešili, nebo syny cizí zplodili:“ nyní
zžíře je měsíc“ i sdíly jejich.

8. Zatrubte v troubu v Gabaa, v troubu v Ráma: úpějte
v Bethaven. za hřbetem tvým, Benjamine."

9. Efraim v zpuštění bude v den trestání:
israelských ukáži víru.“

10. Učiněna jsou knížata judeká jako odjímající mez:*
vyleji na ně.jako vodu hněv svůj.

11. Nátisk trpí Efraím, přelomen jsa soudem: nebo počal
odcházeti po neřádech.'*

12. A já jako mol Efraimovi: a jako hnilina domu Judovu.''
13. I uzřel Efralm neduh avůj, a Juda obvazek svůj: '*

1 odšel Efraim k Assurovi, a (Juda) poslal ku králi mstiteli: '*
ale on nebude moci zhojití vás, aniž bude moci od vás roz
vázatí obvazku.

14. Nebo já jako lvice Efraimovi a jako mladý lev domu
Judovu: já, já uchvátím, a půjdu: vezmu, a není, kdoby

v pokoleních

hl.

15. Jda navrátím se na místo své: dokudž nezemdlíte, a
nebudete hledati tváři mé.

KAPITOLA VI.

Okuzuje, jak krátké Jest obrácení Jejích, a Jak všichni | kočší nepravostí páchaji.

1. V soužení svém ráno povstanou ke mně:' Pojďte, a
navratme se k Hospodinu;

2. nebo on uchopil, a uzdraví nás: ubil, a uléčí nás.
3. Obživí nás po dvou dnech:“ dne třetího vzkřísí nás, a

živi budeme před obličejem jeho. Věděti, a následovati budeme,
abychom poznali Hospodina: jako svítání připraven jest východ
jeho, a přijde nám jako dešt časný, a pozdní na zemí.

4. Co učiním tobě, Efraime? Co učiním tobě Judo? Milo

srdenství vaše jako oblak jitřní, a jako roaa ráno pomíjející.
6. Protož otesával jsem je skrze proroky, zabíjel jsem je

lovy úst svých: a soudové tvoji jako světlo vyjdou.*
6. Nebo milosrdenství jsem chtěl a ne oběť, a umění Boží

více nežli zápaly.
7. Oni pak jako Adam přestoupilí smlouvu, zhřešili tam

proti mně,

* £ j. marně budou oběti přinášeti, aby Hospodina udobřili, byť mn
celá stáda obětovali.

* £. j. spojivše se ©národy eizími proti: 6. Mojž. 8, 8.
* t j. krátká doba; brzo zahynou.

„4 DObě: „Jest již nepřítel“, rozuměj: Asmyrěti,aby tě odvedli v za

.ej. věrnost dokáší slovu svému: dojlsta splním, čím hrozím.
S £ j. brubě přestupují přikázání má, spravedlnosti nie nedbajíce.
'* ©J. spravedlivě zhuben a potřen bude od popřátel a trestán sa

svou modloslužbn.
'' £ J. znenábla je potru, jako 101 roucho, jako vždy dál a dále 0e

vzmábající a rozšiřující jizva.
" © Jj. obvázanou ránu svon; rozaměj: svou slabost.
" t j. Manahem k Fulovi králi aseyrekémuo.

KAPITOLA VL

' ©j. tak se povzbuzovati budou vespolek lid israelský dlouhým
utrpením napravený.

* t J. v krátce, brzo. Sv. otcové | sv. církev obracejí to na vzkří
čení Páně, v kterémž | my s ním duchovně jsme povatali, a jistota
máme budoucího z mrtvých vstání, a života věčného v něm.

3 €. j trestání patrné příjde ma tě, a všickni poznají, že spravedlivé
Jest. .

Reně
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KAPITOLA VII.

8. Galaad* město dělajících modlu, poskvrněné krví:
9. a jako jícen mužů lotrovských, účastník kněží, zabíjejí

cích na cestě jdoucí z Sichem: neboť nešlechetnosť spáchali.
10. V domu israelském viděl jsem věc hroznou : tam smilství

Efraimova; poskvrněn jest Israel.
11. Ano i ty, Judo připrav si žeň. když obrátím zajetí

lidu svého.*

KAPITOLA VII.

Kárá lid z neposlušenství a jiných nepořádkův, — a marné důvěry v pomoc

aasyrskou a ogryptskon, — a hrozí trestem za to.

1. Když jsem chtěl uzdraviti Israele, zjevila se nepravost
Efraimova, a zlost samařská, nebo čínilí lež: a zloděj věel

jest loupě, lotřík vně.'
2. A aby snad neřekli v srdcích svých, že jsem na všecku

zlosť jejich zpomnél:“ nyní obklíčili je nálezkové jejich, před
tváři mou učinění json.*

3. Zlostí svou obveselili krále: a klamy svými knížata.“
4. Všickni cizoložíce, jako pec zapálená od pekaře:* od

počinulo maličko město od smíšení kvasu, až jest nakvašeno
všecko.“

5. Den krále našeho. Knížata počala se vztěkati od vína:
on vztáhl jest ruka svou s posměvači."

6. Nebo přiložili jako pec srdce své, když jim úkladyčinil:
celou noc spal peka je, ráno sám rozpálen jsa jako oheň
plamene.

7. Všickni rozpáleni jsou jako pec, a sežrali soudce avé:“
všickni králové jejich padli: není, kdoby volal mezi nimi
ke mně.

8. Efraim sám s národy se směšoval:* Efraim učiněn jest
podpopelným chlebem, jenž nebývá obrácen.'*

9. Jedli cizí sílu jeho, a on nepoznal: ale i šediny vysuly
se na něm, a 0m nepoznal.

10. I ponížena bude pýcha Israelova před tváří jeho: aniž
se navrátili k Hospodinu Bohu svému, a nehledali ho při
tom při všem.

11. I učiněn jest Efraim jako holubice svedená, nemajíc
srdce: '! Egypt vzývali, k Assyrským odešli.

* £. Jj. míní buď Masfu (6,1) a nebo Hamoth, Galsdská města v Za
jordaní. krajině, v modlosložbu, a s ní u všeliké nepravosti pohroužené.

5 t. |. očekávej potrestání svého, právě kdyš odvrátím na čas zajetl
lidu. 14. Král. 18. 9.)

KAPITOLA VII

ej. pnl i vně, tajně í zjevně,úkladně 1 násilněději se všelikávšudy bezpráví
ej. že je tuze přísně a ničehož nepromíjim, věstež, že

jsemčekalaž nyní,an K c celí pohříženíjsou v nepravostechsvých, které páchali před tváří
3 £ J. patrní jsou před vševidoucím okem mým, a stojí jako žalob

nici před tváří mou, volajíce o pomstu.
* £ j. králově a knižata radují so z bezbožnosti jejich ; naráží hlavně

na Jeroboama.
3 £ J. hoří těměř pro modlářství.
* £ j. znenáhla modlářstvím.
3 Aby se lid od pruvé bohoslužby odvrátil, slaví se všeliké elav

nosti s nestřidmosti a obžerstvím; král zapomennv důstojnosti své,
prostopášníkům ruky podává

* Odpadnutí od Boha, ku ktorémuž králové a knížata lid ovádějí,
jest jim samým zbouboé; tim hyne všeliká úcta k zikonům, a rozně
cuje se vzpoura, v kteréž oni zahynou. (4. Král. 16, 8—10.)

* t j. jako mouka smíšena bývá. :
t L j. jehož obrátiti ani kdy nebylo; před časem obořili se na něj

nepřátelé, a pohltili jej; nepravosti jako šodioy na něm vzrostly, a on
neznamenal. (9.)

"!£ j. prostá, neprozřetelná, která vždy na témž mlstě hnízdí, kdež
se ji byly mladé vybraly.

CopS s: II.—58Ye
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11. Nebo rozmnožil Efraim oltáře k hřešení: učiněni jsou
mu oltářové v hřích.

12. Napíši mu mnohonásobná přikázaní svá, kteráž jako
za cizí počtena jsou.

18. Oběti přinesou, obětovati budou maso, a jísti, a Hospo
din nepřijme jich: nyní vzpomene na nepravosť jejich, a na
vštíví hříchy jejich: oni se do Egypta obrátí.

14. I zapomněl jest Israel učinitele svého, a nastavěl mo

dlářských chrámův: a Juda vzdělal mnoho měst hrazených:
i pošlu oheň do měst jeho a zžíře domy jeho.

12. I když (tam] odejdou, roztáhnu na ně síť svou: jako
ptáka nebeského strhnu je, bíti je budu podle slyšení shro
máždění jejich.'*

13. Běda jim, neb odstoupili ode mne: pohubeni budou,
neb jsou přestoupili proti mně: a já vykoupil jsem je: a oni
mlavili proti mně lži.

14. A nevolali ke mně z srdce svého, ale kvílili na odpo
čivadlech svých: '* nad pšenicí a nad vínem přežívalí,'“ od
stoupili ode mne.

15. A já jsem je vyučil, a posilnil ramen jejich: a oni
proti mně myslili zlost.

16. Navrátili se, aby byli bez jha: učinění jsou jako lučiště
Jstivé: '* padnou od meče knížata jejích, od prchlivosti jazyka
svého. To posmnívaníjejich v zeml egyptská.'*

KAPITOLAIX.
Varuje, aby se přillšné radosti neoddávali s štěsti přítomného, poukazuje na

přišu zajetí, nouzi a skázu lidu,

1. Neraduj se, Ieraelí, neplesej jako národové,“ nebo jsí
smilnil (odstoupiv] od Boha svého, miloval jsi mzdu po všech
humnech pšeničných.“

2. Humno a čeřen nebude jich živiti, a víno selže jim.
3. Nebudou bydliti v zemi Hospodinové: navrátí se Efraim

do Egypta * a v Assyrii věcí poskvrněné jísti bude.
4. Nebudou obětovati Hospodinu vína, a nebudou se líbiti

jemu: oběti jejich jako chléb kvflících;“ všickni, kdož jej
budou jísti, poskvrní se: nebo chléb jejich duše jejich,* ne
vejde do domu Hospodinova.

5. Co učiníte v den slavný, v den slavnosti Hospodinovy?
6. Neboťaj odešli od pohubení: Egypt shromáždí je, Memfis

pohřbí je: žádoucí stříbro jejich kopřiva děditi bude, řepík
v stáncích jejich.“

7. Přišli dnové navštívení, přišli dnové odplacení; vězte,
Israeli, že bláznivý jest prorok, nesmyslný muž nadšený pro
množství nepravosti tvé a množství nesmyalnosti tvé."

8. Strážný Efraim s Bohem mým:“ prorok učiněn jest osi
dlem k pádu na všech cestách jeho;“ nesmyslnost jest v domě
boha jeho.

9. Hluboce jsou zhřešili, jako za dnů Gabaa:'“ zpomene
na nepravosť jejich a navštíví hříchy jejich.

10. Jako hrozny na poušti nalezl jsem Israele: jako první
ovoce fikové na svrchku jeho, viděl jsem otce jejich:'* oni
pak vešli k Beelfegorovi, a odloučili se v pohanění, a učiněni
jsou ohavní, jako ty věci, kteréž milovali.

KAPITOLA VIL
Předporidá, Ee pro uepravosti nejen království leraelské, nýbrž | Judské přísně

bude trestáno.

1. V hrdle tvém buď trouba jako orlice na dům Hospo
dinův:' proto že přestoupili smlouvu mou, a zákon můj
zrušili.

2. Vzývati mne budou: Bože můj, poznali jsme té, Israelští.
3. Zavrhl Israel dobré: nepřítel bude jej stíhati.
4. Oni kralovalí, ale ne ze mne“ knížata jsou byla, a ne

znal jsem [jich]:“ ze stříbra svého a zlata svého učinili sobě
modly, aby zahynuli:

5. zavrženo jest tele tvé, Samaří, rozhněvala se prchlivost
má na ně. Až dokud nebudou moci očištění býti?*

6. Neboť i ono jest z Israele;“ řemeslník je udělal a není
to Bůh: nebo v pavučiny bude tele samařské.

7. Neboť vítr rozsívají, a vichr žíti budou: * atébla stojícího
není v něm. úroda neučiní mouky:“ a pakli učiní, cizozemci
snědí ji.

8. Sežrán jest Jsrael: nyní učiněn jest mezi národy jako
nádoba nečistá.

9. Proto že oni vstoupili k Assurovi, [co] divoký osel“
samotný sám sobě: Efraimští dary dali milovníkům.

10. Ale když by i ze mzdy najali národy, nyní ahromáždím
je: a odpočinou maličko od břemene krále i knížat.“

KAPITOLA IX.

* Za časů Jeroboama IL těšil se lid s trvalého pokoje, z úrody a
bohatatví; prorok mu tedy připomíná, že jej proto nemine trest sa
aloužený pro odpadnutí jeho od Boha a půchání ohavné modloslužby.

* t. j. na všech polích tvých — tam byla | bumna, kde se obílí do
bytkem vyšlapávalo — vadával jsí oběti modlám, Jakobys Jim!byl úrodu
obdržel.

" £ j. jsk v zákoně psáno, a oni vždy čísti slýchají. (5. Mojž.27, 28.)
'3 vl. „vyli v komnatách svých“ (k modlám].
!* ku pšenici s vína (k hodování) se scházívali.
'* © j. nedonášející k olli svému.
'6 £ j. to Jim bude k posměchu n Egypfanů.

KAPITOLA VIII.

* © J. kárej hříchy lidu a vydej hlas mocný Jako orlice nad kořistí.
* Jakož odtržení tak | další panování králův ieraolských událo ao

proti nařízení Božímu, pouze jeho dopuštěním, proto po celé trvání
Mišeté tolikeré nehody | panovolky i líd zastihly.

> t J. dokavade trvati bndou v nešlechetnosti své, a nedají se na
praviti?

* ©.jest modla ta nálezek převrácenosti lidn lsraelského.

> © J. Jací Jsou skutkové taková bude I odplata Jejich Marně uza
vírají smlouvy s pohanskými národy, a pomoci bledaji a nich.

* © Jj.Jsou co hluchý klas bez zrna, skutku dobrého.
5 € j. zvíře velmi plaché a těkavé, ale i bujné. Naráží tím na to,

že brzo k Assyrským, brzo k Egyptským o pomoo se utlkalí, a jim

> Když Balmanasar Samaří dobyl, a krajinu plenil, hledal lid úto
člště v Egyptě, aby zajetí Assyrskému ušel; avšak upadl tam právě
v záhuba, kteróž zníknouti chtěl. (6.)

* « j. nebndou ani míti, co by Bohu obětovali, nebo chléb Jejich
bude poskvrněn, jako těch, kteříž truchll nad mrtvým.

* t j. všeliké obětí Jejich, poskvrněny jsou a neplatné.
“ t j. tam, kde stály Jejich stříbrem a zlatem ozdobené domy, po

rostou kopřivy a řepík. (Hebr. trní.)
5 ©J. až pro nepravosti své trestán budeš, poznáš, že proroci tvojí

pošetllci byll, vždy Jen dobré předpovidajíce.
* £ j. „opatrně jodná, snažo se sloužiti | pravému Bohu, i modlim;“

(úsměškem tak dí).
* £ j. takové nesmyslnosti Ižiproroci jej vyučili.
'9 £ Jj. tak velice zhřešíli modlářetvím, jako onino tam smiistvím.

(Bonda. 19, 16, a d.)
" £ j. měl jsem z nich radosť, a ochotně jsem o ně pečoval, jako

štěpař mladých štěpů si hledí.

> £ j. byť i sebe dráže přízeň národů koupili, nío platno neblide;
ty samy povzbudím proti ním: odvedení budou s potrvají v zajetí bez
krále, poněvadž mimo vůli mou si krále učinili.
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11. Efraim jako pták odletěl, (odletěla) sláva jejich od
narození, a od života, a od početí.

12. A pakli by i odchovávali syny své, bezdětny je učiním
mezí lidmi: nýbrž I běda jiin, když odstoupím od nich.

13. Efraim, jakž jsem viděl, byl Týrus založený v kráse:
a Efraim vyvede k vražedníku syny své.

14. Dej jim, Hospodine. Co jím dáš? Dej jim život bez
dítek, a prsy vyprahlé.

16. Všecky nešlechetnosti jejich v Galgala, '* nebo tu v ne
návisti měl jsem je: pro zlost nálezků jejich z domu svého
vyvrhu je: nebudu jich více milovati; všecka knížata jejich
odpadlíci (jsou).

16. Poražen jest Eífraim, kořen jejich vysechl jest: ovoce
nižádného neučiní. Pakli i zplodí, zabíjí miláčky života jejich.

17. Zavrže je Bůh můj, proto že ho neuposlechli: i budou
tuláky v národech.

KAPITOLA X.

Obvišoje dále lid z modloslužby, hrozí, Ze za to trestáni budou I Jíd | epráv=

cové Jeho, a napomíná k polepšení se,

1. Vinný kmen ratolestný Israel, ovoce vyrovnalo se jemu:
dle množství ovoce avého rozmnožil oltáře, dle plodnosti země
své rozhojníl se modlami,

2. Rozděleno jest srdce jejich," nyní zahynou: onť poláme
modly jejich, poplení oltáře jejich.

3. Neboť nyní řeknou: Nemáme krále:* neboť nebojíme
se Hospodina: a král co učíní nám?*

4. Mluvte slova vidění neužitečného, a čiňte emlouvu:“ a
soud zplodí se jako hořec na záhonech polních.*

5. Krávy v Bethaven ctili“ obyvatelé samařští: nebo kvílil
nad ním lid jeho, i chrámovní služebníci jeho plesali? nad
ním v slávě jeho, že jest zašla od něho.

6. Neboť i on do Assyrska zanesen jest v dar králi masti
teli:“ hanba uchopí Efraima, a pohaněn bude Israel v vůli avé.

7. Učinila jest Samaří, že král její pominul, jako pěna na
svrchu vody.

8. A zkaženy budou výsosti modly, hřích Israelův: řepík
a bodláčí vzejde na olářích jejich: i řeknou horám: Přikryjte
nás; a pahrbkům: Padněte na nás.

9. Nade dny Gabaa hřešil Israel; '“ tam ostali (někteří):
nepostihne jich (jako) v Gabaa boj nad syny nepravosti.'!

10. Podle žádosti savé trestati je budu, sberou se na ně
národové, když budou trestáni pro dvě nepravosti své.'!

** kdežto zvláště modloslužba provozovali. (Vis svrchu 4, 15.)

KAPITOLA X.

* t J. mezí Bohem a modlam!; když úctu pravého Boha s modlo
slnšbon spojují.

%To bylo, když Israelští po smrti Jeroboama II. dlouho bez králo

* £ J. král, coš pomůže nám proti Hospodinu.

* L j. spolehejte se na vidění lživá a na smlouvy nejisté; Jinak:mluvi (spolehají se ns) marná slora, činí emlouvy, ale
» £ Jj. zatím vzrůstá na ně trest jako bejlí na poli.
“ Hebr.: o (zlatě) tele v Bothaven bojí se —
“ Hebr.: třeson se (strachem).
> £ Jj. Fulovi králi za pomoc propůjčenou Manahemovi. (4. Král. 15,

19.: Os. 5, 18.)
> Rozuměj o krátkém panování Zachariášově, a kratším ještě Sellu

mově. (4. Král. 15, 10. 18.)
'©£. j. hůře neš druhdy v Gabaa. (Sonde. 20, 13.)
*'$ j. nýbrž mnohem větší.
3 € j. pro dvoje modlářství v Dan a Bethaven.
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11. Efraim, jalovíce naučená milovati mlatbu,'* a já jsem
přešel přes krásu hrdla jejího: '“ vstonpím na Efraima; orati
bude Juda, rozorávatl ci bude brázdy Jakob.

12. Rozsívejte si spravedlnost, a žněte v ústech miloarden
ství,'* obnovte si novinu: '“ čas pak jest hledati Hospodina,
až přijde ten, kterýž vás učití bude spravedlnosti.'"

13. Orali jste bezbožnosť, žali jste nepravost, jedli jste
úrodu lži: neb jsi doufal v cesty své, a v množství silných
svých.

14. Povstane zbouření v lidu tvém: '“ a všecky ohrady tvé
zrušeny budou, jako zrušen jest Salmana od domu toho,
kterýž soudil Bále v den boje, když matka s syny byla roz
tříštěna. '?

15. Tak jest vám učinil Bethel pro zlosťnepravostí vaších.

KAPITOLA XI
Kůrá nevděk Jida k dobrodisím Dožim, — hrozí zajetim nssyrakým,

a těňi Je, Že te opět navrátí.

1. Jako jitro mijí, pomine král israelský. Nebo dítě (byl)
Israel, a míloval jsem jej: a z Egypta povolal jsem syna
svého.'

2. Volali jich, tak odešli od tváři jejich:* Bálům oběto
vali, a obrazům zápalů vzdávalí.

3. A já byl jsem jako pěstoun Efraimovi, nosil jsem je na
ramenou svých: a nevěděli jsou, že jsem je opatroval.

4. Provázky lidskými potáhnu je, vazbami lásky: a budu
jim jako pozdvihující jha na čelistech jejich; i echyloval
jsem se k němu, aby jedl.

5. Nenavrátí se do země egyptské, ale Assur, ten bude
králem jeho: proto že se nechtěli obrátiti.

6. Počal se meč v městech jeho, a stráví zvolené jeho,
a zžíře hlavy jejich:

7. A líd můj chýlití se bude k navrácení mému: ale jho
bude vloženo na né spolu, kteréž nebude odjato.

8. Jak učiním tobě, Efraime? chrániti tě budu, Israeli?
kterak dám tebe jako Adamu? položím tebe jako Semoim?*
Obrátilo se ve mně srdce mé, spolu zarmoutila se lítosť má.

9. Neučiním [dle] prchlivostí hněvu svého: i nezkazím
opět Efraima: nebo Bůb jsem já, a ue člověk:“ u prostřed
tebe Svatý;“ 1 nevejdu do města.“

' £ j. lehkou práci, vyšlapávání obilí. Při tom nebyl dobytek vo
jha a mob! požívatí z obilí, co mu lfbo bylo.

" ©Jj. ulo nedbám krásy její, zapřáhnu ji v jho, a tak táž učiním
1 Judovi. Orání, jakožto těžká práce pod Jhom, znamená odvedení do
zajetí.

6 t Jj. abyste žalí s požehnáním, a Hkalo se vám: „Žehnej Bůh'“
!é £ j. novou roli, zoela so zjinačte v mysli i činech.
" t. j. Krlstns, pravý nšítel spravedlností, a živý pramen všech mi

losti. Dle hebr. těž: „a dětíti vám bode epravedinosť, nebo spasení“.
(Jes. 45, 8.)

'* t. j. všecko se zděsí příchodem nepřátel.
"9 míní porážku Salmana, vůdce Madiauského Gedeonem (Soude. 8.):

a taková zastihne | vás pro nopravosti vaše.
KAPITOLA XL

! ©J. vlastně o národu židovském; u vyšším pak smyslu o Kristu
dle Mat. 2, 16.

* £ j. tak neposlušní byli, že, čím více jsem je volal (Mojšíšem a
proroky), tím více se oni vadalovali ode ume. Trrdošijností hlavně
abřešíli Židé proti Bohu. (Skutk. 7, 51.)

* tj. mám-líž tě vydati v úploou zábuba jako druhdy Adamu?
(5. Mojž. 29, 28.) Nlkoli! neboť: —

* £ j. trestám, abych polepšil, nikoliv abych zkazil; znám s přísno
sti sloučiti milosf.

3 £ j. když jeden svatý bude mezi vámi, ušetřím vás. (1. Mojž. 18,
2. a d.)

* t j. v hněvu svém, abych je skazil.
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u 10. Za Hospodinem choditi budou,' an jako lev řváti bude:
neboť on řváti bude, a strachovati se budou synové moře.

11. I uletí jako pták z Egypta, a jako holubice ze země
assyrské: a osadím je v domích jejich, dí Heapodin.*

12. Obklíčil mne zapřením Efraim, a lstí dům Israelský:*
ale Juda svědek kráčel s Bohem, a byl s svatými věrný.

KAPITOLA XII.

Kirá ld, še nedůvěřujeBohu Jako důvělil praotec Jeho Jakob, — le nevděčen
Jest. — Hrnzi pomston nemapravitelným.

1. Efraim pase vítr, chodí za vedrem: celý denlež a zhoubu

množí:" a smlouvu s Aesyrskými nělnil, a olej do Egypta
nosil.

2. Protož soud Hospodinův s Judou, navštívení na Jakoba:
podle cest jeho, a podle nálezkův jeho odplatí jemu.

3. V životě potrhl bratra svého: a sílou svou potkal 6e
8 andělem.*

4. A vzmohl se nad anděla a posilnil se, plakal a prosil
ho: v Bethel nalezl jej, a tam mlovil-= námi.*

5. A Hospodin, Bůh zástupů, Hospodin (byl) památka jeho.“

6. I ty k Bohu svému se obrať: milosrdenství a soudu
ostříhej, a doufej v Boba svého vždycky.

7. Chanaan,* v ruce jeho váha Istivá, bezpráví miloval.
8. A řekl Efraim : Však jsem zbohatl, nalezl jsem si modlu;“

všecky práce mé nenajdou mi nepravosti, kterouž bych byl
zhřešil.?

9. A já Hospodin Bůh tvůj z země egyptské, ještě tě usadím
v stáncích, jako vo dnech svátečních.

10. I mluvil jsem k prorokům, a já jsem vidění rozmnožil.
a skrze proroky podobenství dával jsem. :

11. Jestli v Galaad modla,“ nadarmo tedy byli v Galgala
volům obětovali: neb i oltářové jejich jako hromady na
brázdách polních.*

12. Utekl Jakob do krajiny. syrské, a sloužil Israel pro
ženu a pro ženu pásl.'“

13. Skrze proroka pak vyvedl Hospodin leraele z Egypta:
a skrze proroka zachován jest.

14. K hněvu mne popudil Efraim hořkostmi svými, a krev
jeho naň přijde, a potupu jeho navrátí jemu Pán jeho.

* £ j. poslechnou mocného hlasu mého, navrátí se odevšad z zajetí,
a já je usadím ve vlasti Jejich; 9, 8. řekl, že do Egypta a Assyrska
vybnání budou.

* £ J. rychle oposlechnou blsen Hospodinova, a budou bydlíti bez
počně ve vlasti své.

9 © j. co Ierael dílomdocela ode mne odpadí (8. Král. 12, 28), dílem

klamně modlosložbu s pravým paboenabvím epojiti hleděl (10, 2.):držel so Juda věrně mne a chrámu méh

KAPITOLA XIL

*£ J. marnou nadějí na pomoc assyrskou I egyptskou ae kojí, a ji
sa dary kupuje.

3 t j. Jakob; maráží na 1. Mojž, 26, 25, a 32, 24. a d.
9 £ j. tam 96 mu dvakrát zjovil anděl Boží, a slíbil mu hojné po

tomstvo. (1. Mojž. 82)
* t J. „Juda měl vždy Boha na paměti“; j. „Hospodin jest slavné

Jméno jeho“; vykládá. se, še Bůh sámbyl, s oitmštobddš Jakob zápasil.
5 £ f. Efralm jest jako Chananejští, Jenž kupoctví provádějíce pro

podvod slopověstní byli.
S t Jj.sy, moci, zboží.
* t j. kdož mne ve všech snažnostech mých může viuiti z hříchu.

54 j. kdyžS modlynopomobi;,apojicholtářovézřice
nlnyje stane se taktéž Galgalskt Jj. roztříštění budou v drobně kamení, Jaké se sbírá na polích.

t Útěk Jakobův před bratrem Esauem poražuje co obraz budoncího
zajetí assyrského.
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KAPITOLA XIII.

KAPITOLA XIIL
Vytýká dále nepravosti a modloslolebnost lidu, které uezůstanou bez treste,

leč se lid dokonale polepší, a předpovídá budouci vysvobozaní.

1. Když mluvíval Efraim, hrůza uchvátila Israele,' a pro
vinil v Baalovi a umřel.*

2. A nyní přidali k hřešení: a učinili sobě slitinu stříbra
svého, jako podobu modl, dílo řemeslníků všecko jest: těm
oni říkají: Obětujte lidi, telatům se klanějíce.

3. Protož budou jako oblak ranní, a jako rosa jitřní po
míjející, jako plevy, vichrem zachvácené z humna, a jako
dým z komína.

4. Já psk Hospodin Bůh tvůj ze země egyptské: a Boha
krom mne nepoznáš, a není spasitele mimo mne.

5. Já jsem tě poznal na poušti, v zemi pusté.
6. Po pastvách svých naplnění jsou a nasycení: a pozdvihli

srdce svého a zapomněli mne.
7. A já budu jim jako lvice, jako pard na cestě Assyrských.
8. Vyběhnu proti nim jako nedvědice, když se jí zlapají

nedvěďátka; a roztrhám vnitřnosti jater jejich, a strávím je
tam jako lev; zvěř polní rozsápe je:

9. Zahynutí tvé, lsraelí: toliko ve mně pomoc tvá.
10. Kdež jest král tvůj? obzvláště nyní zprosť tebe ve všech

městech tvých; a soudcové tvoji, o nichž jsi řekl: Dej ml
krále a knížata. (1. Král. 9, 5.)

11. Dám tobě krále v prchlivosti své, a odejmu jej v hněvu
svém.

12. Srázánajest nepravost Efraimova, skryt jest hříchjeho.*
13. Bolesti ku porodu pracnjící přijdou na něj: onť syn

nemoudrý: neboť nyní neostojí v potření synův.“
14. Z ruky smrti vysrobodím je, z smrti vykoupím je:

budu smrť tvá, Ó smrti, uhryzení tvé budu, peklo!* potěšení
skryto jest.od očí mých.“

10. Protože on mezi bratřími rozdělaje:" přivede žhoucí

vítr Hospodin od pouště vstapující:“ a vysuší prameny jeho,
a zhubí pramen jeho, a on rozchvátá poklad všelikého ná
dobí žádoucího.

KAPITOLA XIV.
k pokán : — liči blalený star lída po zajetí, poukazuje Jim

k blalena říší Mosláňově.
Napominá

1. Nechť zahyne Samaří, protože k hořkosti popudila Boha
svého: ať od meče zhynou, maličcí jejich zrozrážení buďtež,
a těhotné ženy jejich buďtež zroztínány.'

KAPITOLA XIII.

' t j. k slovu Efraimovu (Jeroboam byl toho kmene) celý Israel
strachem v modlosinžbu, a tím v záhoba upadl.

3 Za králn Achaba seozvlášť obavná ta modloslužba vzmohbla.(8. Kr.
16, 81.)

* L j jako dronžky stříbra a zlata, jimiž se veliké sumy plativaly,
odvážené a uschované jsou k sondu a trestu; nezapomenu na ně, ale
časem svým jistě přísně Je potrestim.

* tj Jistě jej dostibne trest jako těhotnou bolesti porodní, nijak
mu neujde jako ona úzkostem jí nastávajícím ; nebude zachován, když
synové jeho zahynou.

> Těmi slovy ukazuje se přímo na vysvobození lsraelských zo za
jetí, dále pak na vykoupení naše z smrti věčné umučením, smrti a
z mrtvých vatáním Krlstovým. Sv. Pavel obrací ta slova na budouci
z mrtvých vstání, kterýmž se vykoupení lidské dokoná. (1. Kor. 15, 56.)

“ t, j. Ješto žádného ještě kání a polepšení u nich nenalezám.
* © J. Jarael působil roztržku ; pro odtržení od Judy —
* © j. Aesyrské od východu.

KAPITOLA XIV.

' Tento verš náleží dlo samyslnk kap. 14., 15., kdežto se potrestání
království israelského předpovídá. Jinak: „Zahyne S.“ atd. Takové
ukrutposti udály se doslovné za starodávna. 
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2. Obrat se, Israeli, k Hospodinu Bohu svému: nebo jsi
padl v nepravosti své.

3. Vezměte k sobě slova, a obraťte se k Hospodinu, a rcete
jemu: Odejmi všelikou nepravosťt, přijmi dobré: a vzdáme
oběti rtů našich.“

4. Assur nevysvobodí nás. na koně nevsedneme, aviž díme
více: Díla rukou naších bobové naši! neboť nad tím, jenž
8 tebou jest, sirotkem se smiluješ.

5. Uzdravím potření jejích, milovati je budu dobrovolně:
nebo odvrátila se prchlivosť má od ních.

6. Budu jako rosa, Israel zkvete jako lilium. a vypučí se
kořen jeho jako Libanu.

3 t. j. oběti díkůčinění a chvály za milosrdenství nám prokázaná.

a © hAE
230)

KAPITOLA XV.

7. Půjdou ratolesti jeho, a jako oliva sláva jeho: a vůně
jeho jako (vůně) Libanu.

8. Obrátí se sedící v stínu jeho: živi budou pšenicí, a
vzplodí se jako vinice: památka jeho jako víno libanské.

V. Efraim: k čemu mi dále modly? Já vyslyším, a já spravo
vati budu jej jako jedli zelenající se: ze mne ovoce tvé na
lezeno jest. .

10. Kdo (jest moudrý), a porozumí těmto věcem? [kdož]
rozumný, a pozná je? Nebo přímé [jsou] cesty Hospodinovy,
a spravedliví choditi budou po nich: ale přestupníci padnou
na nich.*

3 5—10. Rozumí se přímo o šťastné době po navrácení se lidu ze
zajetí babylonského; úplně však platí v duchovním smyslu o vykon
pení a spasení Jidstra v církvi Kristově.

I.—39



PROROCTVÍ JOELOVO.

JOEL [ctitel Boží), syn Fatuelův, prorokoval o království judském.
Z toho a že za nepřátely Judských pokládá Fenické, Idumejské, Egyptské a Filistínské, nikoli pak
Israelské soudí se, že žil po rozdvojení říše židovské a za věku, kdežto obě částky národa v pokoji žily;

toť bylo za krále Judského Osiáše okolo 811—759 před Kristem.
Kniha jeho obsahuje dvoje toliko proroctví: jedno [kap. 1—2.) o veliké rkáze země kobylkami, jimiž

i jiné zhoubné nepřátely rozuměti lze; druhé [2, 28. Hebr. 3, 1.) mluví o království Mesiášově, zvlášť
o vylití Ducha sv. na věřící, a o hrozném soudu nad nevěřícími národy.

KAPITOLA L

Ličí hrozný hlad způsobený škodlivým bmysem, a náramným suchem; s toho
pak napomíná k pokání.

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Joelovi, synu Fa
tuelovu.

2. Slyšte to starci, a ušima pozorujte všíckni obyvatelé
země: stalo-li se to za dnů vašich, anebo za dnův otců vašich ?

3. Vypravujte o tom synům svým a synové vaši synům
svým a synové jejich pokolení druhému.

4. Co zůstalo po housence, snědla kobylka, a co zůstalo
po kobylce, snědl broak, a co zůstalo po brouku, snědla rez.'

5. Procittež opilí, a plačte, a kvělte všickni, kteříž pijete
víno veladkosti: neboť zhynulo jest od úst vašich.

6. Nebo národ vstoupil na zemi mou, silný a nesčíslný:
zubové jeho jako zubové Iva: a třenovce jeho jako Iviťete.“

7. Obrátil vinici mou v poušť, a fíkoví mé obloupil: do
naha obloupil je, a zahubil, bílé učiněny jsou ratolestí jeho.
" 8. Kvěl jako panna, opásaná žíní nad mužem dospělosti
avé.*

9. Zmizela suchá i mokrá oběťz domu Hospodinova: “ kvílili
kněží služebníci Hospodinovi.

J0. Poplenčna jest krajina, kvílila země: nebo pohubena
Jest pšenice, zahanbeno jest víno, zemdlel olej.“

11. Zahanbení jsou oráči, kvílili vinaři nad obilím a ječme
nem, nebo zhynula žeň polní.

12. Vinice zabanbena jest, a fíkoví usvadlo: strom jablek
granátových a palma, i jabloň, i všecko stromoví polní uschlo:
nebo zmařena jest radosť synův lidských.

KAPITOLA L

' t. j. celá země úplnou zkáza utrpěla kobylkami a rezem; nejstarší
a nejlepší vykladatelé rozumějí tím zpoustu nepřátely způsobenon.

2 Míní bejna kobylek východních, mnohem větších, žravějších a
shoubnějších nežli u nás.

3 t j. mladosti své.
* © J. přestala oběť, není co obětovati pro zkázu vší úrody.
* Rozuméěj všeliké obilí.
©Hebr.: uschlo, zkaženo jest vino, usvadl, zbynul olej.

13. Opašte se, a kvělte, kněží, úpějte přisluhující oltáři:
pojďte a lehejte v žíni, služebníci Boha mého: nebo zmizela
z domu Boha vašeho suchá i mokrá oběť.

14. Zasvětte půst, svolejte shromáždění, shromažďte starce,
všecky obyvatele země do domu Boha vašeho: a volejte k Ho
spodinu:

15. Ah, ah. ah, dni! nebo blízko jest den Hospodinův, a
jako poplenění od mocného příjde. .

16. Zdaliž nezhynuli před očima vašima pokrmové, z domu
Boha našeho radosí a plesání?

17. Shnila jsou hovada v lejně svém, zbořeny jsou stodoly,
rozmetány jsou schrány: nebo zmařena jest pšenice.

18. Proč vzdychá dobytek, řvou stáda skotu? Protože ne
mají pastvy: ano I stáda bravu hynou.

19. K toběť, Hospodine, volatí budu: neb oheň snědl krásné
pastvy pouště, a plamen spálil všecko stromoví krajiny."

20. Ale i zvěř polní, jako humno žíznivo deště, vzhlédá
k tobě: nebo vyschly studnice vod, a oheň sežral ozdobu
pouště.*

KAPITOLA II.

Zhoubu kajny kobylek působenou dále živě popisuje, — opět k pokání po

vabazuje; a pak — odpuštění a mllosťtod Boha slibuje.

1. Trubte troubou na Sionu, kvělte na hoře svaté mé,
zkormouceni buďte vělckni obyvatelé země: nebo přichází
den Hospodinův, neboť blízko jest:

2. den temnosti a mrákoty, den oblaku a bouře: jako jitrorozprostřenépohoráchlidmůjmnohýa silný:*podobného
7 Ohočm a plamenem rozuměj převeliké sucbo, které v tamních kra

Jích s kobylkamí přicházívá. (2, 3.) Hebr.: „Oheň pohltil obydlí pa
stýřův“; t. j. kde na poušti se stády dlívali.

* t. J. krásné pastvy. Ponští se rozumí krajina, kde lidů neobývají,
ale která jinak úrodná jest.

KAPITOLA II.

' © |. hejna kobylek všecko přikrývající; lidem svýmje zove,ponč
vadž dopuštěním jeho na oelou krajinu přišly, a jí pohubily. Náhlý
jejich příchod líče, přirovnává jej k rozšíření 6e světla.
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mu nebylo od počátku, aniž po něm bude až do let pokolení
a pokolení.

3. Před tváří jeho oheň zžírající, a po něm žhoucí plamen:
jako zahrada rozkoše země před ním, a po něm pustá poušť,
aniž jest, kdo by utekl před ním.

4. Jako tvářnost koňů, tvářnost jejich: a jako jezdci, tak
poběhnou.

5. Jako hřmot vozů po vrších hor skákati budou, a jako
zvuk plemene ohně, zžírajícího strniště, jako lid silný při
pravený k bitvě.

6. Od tváři jeho trápiti se budou lidé: všeliký obličej
obrátí se v hrnec.“

7. Jako allní poběhnou: jako muži bojovní vystoupí na
zed: (jako) muži na cestách svých kráčeti budou, a neuchýlí
se od stezek avých.*

-8. Nižádný (z nich) nebude bratra svého sužovati; každý
stezkou svou půjde: ano i skrze okna vpadnou, a neurazí Se.

9. Do města vejdou, po zdi běbatí budou: na domy vylezou.
skrze okna vejdou jako zloděj.

10. Od tváři jeho třásti se bude země, pohnou se nebesa:
slunce i měsíc se zatmí, a hvězdy ztratí lesk avůj.“

11. A Hospodin vydá hlas svůj před tváří vojska svého:
nebo mnozí jsou příliš zástupové jeho, nebo silní a činící
slovo jeho: veliký zajisté den Hospodinův, a hrozný velmi;
i kdož snese jej? vyleji ducha svého.

12. Protož nyní praví Hospodin: Obrafte se ke mně celým ; 30. A dám zázraky na nebi, i na zemi: krev a oheň a páru
erdcem svým, s postem. a s pláčem, i a kvílením. a dým.

13. A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a obrafte i 31. Slance obrátí se v tmu, a měsíc v krev, prve nežli
se k Hospodinu, Bobu svému: nebo dobrotivý a milosrdný přijde den Hospodinův veliký a hrozný.
jest, trpělivý, a mnohého milosrdenství, a ukojitelný nad 32. A bude: Každý, kdož vzývati bude jméno Hospodinovo,
zlostí.* spasen bude; nebo na hoře Sionu, a v Jerusalémě bude spasení,

1M.Kdož ví, neobrátí-li se, a neodpustí-li, a nezůstaví-li jakož pověděl Hospodin, a v ostatních, kterýchž povolá Ho
po sobě požehnání, oběť [suchou) i mokrou Hoepodinu Bohu spodin.'“
vašemu?

16. Trubte troubou na Sionu, zasvětte půst, svolejte shromá
ždění,

16. shromažďte lid, zasvěťte církev.“ shromažďte starce,
shromaždte maličké, i ty, jenž prsí požívají: vyjdí ženich
z ložnice své, a nevěsta z komnaty své.

17. Mezi síní a oltářem ať pláčí kněží, služebníci Hospo
dinovi, a řkou: Odpusf, Hospodine, odpusť lidu svému: a
nevydávej dědictví svého v pohanění, aby nad nimi panovali

národové, proč říkají mezi národy:? Kde jest Bůh jejich? + £. |. 81zdpadnímn.
18. Horlil Hospodin pro zemi svou, a odpustil lidu svému. '* £.j. hejsa kobylek, do moře větrem zabnané, a pak shnílů na

ospodi . ; břeh vyvržená, pnohem smordutýmaž I mor působí.
19. I odpověděl H n a řekl lidu svému: Aj já pošlu * £ J. jako onen nepřítel váš (kobylky a král chsldejský se svým

vám obilí, a víno, i olej, a budete Jimi naplnění: a nedám vojskem)pyšně Jednal, tak se velebnějšímnad ně okázal Bób.
vás více v potupu mezí národy. " £.j. přímo rozuměj buď proroka samého Joele, nebo jiného; dále

i š P- pak obrací se k zaslíbenémnVykopiteli, jedinému učiteli pravdy, a
s 20. A: toho, jenž od půlnoci jest, vzdálím od vás: . a za- slibuje dnohovní milosti spolu s tělesnými dary.
ženu jej do země bezcestné a pusté: tvář jeho proti moři " £, j. po navrácení se z babylonského zajetí počne blaženější otav

váš Alo úplně vyplnilo se teprve v Novém zákoně. (Skutk. 2, 16. a d.)
Byliťjsou příběbové národa židovského nástin a obraz budoucích dějův
církve Kristovy, jak av. apoštolové poukazují a sv. otcově zovrubně
vysvětlnjí, slova (2, 28—32 a 3.) vesměs o Kristu, o záhubě města
Jerusaléma a o soudném dni rozumějíce. (Mat. 24, 2.) (Od 28—82 klade
se v hebrejském zvláštní kapitola, t. třetí, tak že třetí kapitola vnigaty
jest v hebr. buď 4 anebo 3, 6—26.)

" Smysl: Nebude od obecné záhuby zachráněn, leč kdo uvěří v Kristu,
a vejde v Církev jeho. (la. 9, 2. Mat. 2, 92.) Tím však | značí akrovný
počet těch, kteří nvěří v něho.

KAPITOLA III

' Hebr.: Jebošafat, Bůh sondí; tedy v údolí, nebo na místěsoudu
Božího. Šlo jinak není nikdež údolí jména toho, leč by se roznmělo
ono bližo Tbekue, kdež byl Josafat porazil Edomity, Ammonity a
Moabity.(2. Par. 2, 2.)

východnímu, a konec jeho k moři nejposlednějšímu :* i vzejde
smrad jeho, a vzejde shnilina jeho; '© neboť pyšně činil.

21. Neboj se, země, plesej, a vesel se: nebo velebné věci
učinil Hospodin.'

22. Nebojtež se, zvířata zemaká: neboť se vzplodily krásné
pastvy pouště, nebof přineslo stromoví ovoce své, fík a vinice
vydaly sílu svou.

23. A synové sionští, plesejte, a veselte se v Hospodinu
Bohu vašem: neboť vám dal učitele spravedlnosti, '* a sešle
vám déšť ranní i pozdní jako na počátku.

24. A naplněna budou humna obilím, a oplývati budou
čeřenové vínem a olejem.

25. A nabradím vám léta, kteráž sežrali kobylky, brouci,
a rez, a housenky: síla má veliká, kterouž jsem poslal na vás.

26. A jlsti budete požívajíce, a nasytíte se: a chválití
budete jméno Hospodina Boha vašeho, kterýž učinil e vámi
divné véci: a nebude zabanben lid můj na věky.

27. A poznáte, že já jsem u prostřed Israele: a já Hospo
din Bůh váš, a že není [žádného] více: a nebude zahanben
lid můj na věky.

28. I bude potom: '* Vylejí ducha svého na všeliké tělo:
a prorokovati budou synové vaší, i dcery vaše: starcové vaši
eby míti badou, a mládenci vaši vidění vídatí budou.

29. Ale i na služebníky své, a na služebnice v těch dnech

KAPITOLA IIL

Předpovídá hrozný soud Boží nad národy a — blažený stav nového, dochovního
Jerusléma.

1. Neboť, aj v těch dnech, a v tom čase, když obrátím
zajetí judeké a jerusalémaké:

2. shromáždím všecky národy, a svedu je do údolí Josafat : '

2 6 J. strachem a hladem tvář vybledne. pak i zčerná. (ls. 18, 8.
Pláš Jer. D, 10, pozn.)

3 Kobylky přímo přes všecko táhnou, ničemuž se nevyhýbajíce, aniž
ce čím zdršeti dají.

* Kobylky s takovým zvukem, a v tak velkých a hustých hejnech
přilétají, že so zdá, jako by se země třásla, a obloha se Jako mrakem
zatemňuje.

* £ J. útrpnosť má nad strastmí lidskými, tak že upouští od trestů
svých, když ae lidé polepší.

9 t j. zasvěťte sbor.

* © J. proč by měli pohané nám se posmivati, říkajiíce —

* t.j. 1 ty kobylky, I chaldejské nepřátely vaše.
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a soudíti se budu s nimi tu olid svůj, a o dědictví svě
Israelské, kteréž rozptýlilí mezi národy a zemi mou rozdělili.

3. A o lid můj metali los: a dali pachole v dům nevěstčí.
a děvčata prodali za víno, aby pili.

4. Ale však co mně a vám, Týre a Sidone, i všeliký kraji
Palestínských? Zdaliž vy mné pomstu navrátíte? A mstíte-li
vy se proti mně, brzo rychle navrátím odplatu vám na hlavu
vaši.

5. Nebo stříbro mé a zlato mé vzali jste: a žádoucí věci
mé i nejkrasší vnesli jste do modláfských chrámů svých.

6. A syny judské i syny jerusalémské prodali jste synům
Řekův. abyste vzdálili je od končin jejich.

7. Ajl já vzbudím je z místa, kamž jste prodali je: a obrá
tím odplatu vaši na hlavu vaši.

8. A prodám syny vaše i dcery vaše v ruku synů judských,
a ti je prodají Sabejským, národu dalekému; neboť Hospo
din mluvil jest.

J. Provolejte to mezi národy: Zasvětte boje, vzbuďte silné:
nechť přistoupí, a vystoupí všickní muží bojovnici.

10. Skujte radlice své v meče, a motyky své v oštipy. Ne
mocný nechť řekne: Já silný jsem.

11. Vyrazte, a pojďte všickní národové okolní, a shromažďte
se: tamí učiní Hospodin, aby zhynuli aliní tvoji.

12. Nechť povstanou, a vystoupí národové do údolí Josafat:
nebo tuf usednu, abych soudil všecky národy vůkol.

13. Vpusťte arpy, neb jest dozrála žeň: pojďte, a sstupte,
nebo plná jest lis, přelévají se čeřeny: nebo rozmnožila se
zlosť jejich.

14. Lidé nad lidi v údolí pobití:* nebo blízký jest den
Hospodinův v údolí pobití.

* ©J. vůdolí soudném (jako výš v 2.), nebo tam se má vykonati
soud nad nepravostí avěta.
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15. Slunce a mésív zatmí ge, a bvězdy ztratí lesk svůj.

16. A Hospodin z Siona řváti bude,* a z Jerusaléma vydá
hlas svůj: a pohnou se nebesa i zemé: a Hospodin naděje
lidu svého, a sfla synův Israelských.

17. I zvíte, že já Hospodin Bůh váš, bydlící na Sionu,
hoře svaté své: i bude Jerusalém svatý,“ a cizí nebudou choditi
přes něj více.

18. I bude v ten den: Kapati budou hory sladkostí, a pa
hrbkové potekou mlékem : a'po všech potocích judských půjdou
vody: a studnice z domu Hospodinova vyjde a svlažovati bude
proud trní.*

19. Egypt v pustinu bude, a země idumejská v poušť za
hubení: protože neprávě činili proti synům judským, a vy
lévali krev nevínnou v zemí jejich.

20. A v judské zemi na věky bydleno bude, i v Jerusalémé
do pokolení a pokolení.

21. A očistím krev jejich, kteréž jsem byl neočistil:“ a
Hospodin přebývatí bude na Sionu."

* © J. zahřmí; aby slyšeli a ulokli ae nepřátelé jeho. (Jer. 25, 80.;
Amos 1, 2.)

* Rozuměj Jerusalém nový, duchovní, tirkev svatou. (Zjev. 21, 27.)
> Hebr.: údolí trní či údolí Setim, kde Sodoma a Gomorra stály;

okolí vyprahlá. Smysl: Vyplývati bude z pravého náboženství pože
bnání Boží i tu, kdež prve žádného viděti nebylo, zvllšť v čas nej
poslodnější. Studnice jest obrazem bojných milostí Božích.

* t j. pomstím krve jejich ještě nepomstěné. Jinak také: Očistím
Je posléze od víny krve ještě neočištěné, t. Mesiášovy, nevinně prolité.

o.. J. vocém, čl v elrkvl svých věřících,a otitelův: až se pak ku
konci daň naplní počet vyvolených Božích, určený od věčnosti, a
Jak z národů tak z lidu leraelského ahromážděný, oddělí Je Půn od
zavržených, a pojme je s tebou v blažený onen Sion, kdešto a ním
věčně přebývati a jeho věčně požívati bandou,
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PROROCTVÍ AMOSOVO.

AMOS [bříměj, pastýř z Thekue, městečka asi půl třetí míle jižně od Betléma v krajině pastvinaté leží
cího, prorokoval ku konci věku Jeroboama IL, krále israelského. Byl tedy souvěký s Oseášem a Isaiášem.
V proroctví svém, hlavně proti Israelsku čelícím, kárá lid z modloslužby vůbec, a z bujné prostopášnosti,
nemilosrdného a lakotného utiskování chudých zvlášť; hrozí za to trestem Božím i lidu israelskému, i ně

kterým sousedním národům, a zvěstuje konečně i blahý věk za panování oslaveného rodn
Davidova v duchovní říši Mesiášově.

Za své neohrožené hlásání vůle Boží i proti králi od kněze bethelského Amaaiáše obžalován, a ze země
vypovězen jest.

Praví se, že od syna téhož kněze kyjem byl ubit. Církev sv. jej co mučenníka ctí, kladouc památku
jeho na 31. března. Kniha jeho se vždy za písmo sv. uznávala,

KAPITOLA L

Hlásá tresty Boži, a sucho sem! larselské, — války Damascenským nebo Syr

ským, — Pillstinským, — Tyrským, — Idamejským, — | Ammonským.

sa
hd

čtyry neobrátím ho: protože odvedli zajaté veškeré, aby je
zavřeli v zemi idumejské.'“

7. A pošlu oheň na zeď Gázy, a zžíře domy její.

ADA 8. A vybubím obyvatele z Azotu a toho, jenž drží žezlo,
1. Slova Amosova, jenž byl z pastýřů z Thekue, kteráž viděl z Askalona: a obrátím ruku svou proti Akkaronu a zabynou

na Jsraele za dnův Oziáše, krále jadského, a za dnů Jeroboama, ostatní Filistinští, praví Pán Bůh.'!
syna Joasova, krále jaraelského, dvě léta před zemětřesením.' 9. Toto praví Hospodin: Pro tři nešlechetnosti Týra, i pro

2. I řekl: Hospodin z Siona řváti bude, a z Jerusaléma vydá čtyry neobrátím ho: protože zavřeli zajaté veškeré v idumej
hlas svůj: i kvílily krásné pastviny pastýřův, a vyschl vrch ské zemi, a nerozpomenuli se na smlouvu bratrů.'*
Karmélu. 10. I pošlu oheň na zeď tyrskou, a zžíře domy jeho.

3. Toto praví Hospodin: Pro tři nešlechetnosti Damašku, 11. Toto praví Hospodin: Pro tři nešlechetnosti Edoma,
i pro čtyry“ neobrátím ho,* protože mlátili železnými vozy i pro čtyry neobrátím ho: protože stíhal mečem bratra svého,
Galaad.* a poskvrnil na něm milogrdenství, a držel déle prchlivosť

4. Ale pošlu oheň? na dům Azaelův, a zžíře domy Bena- svou, a hněv svůj choval až do konce.
dadovy.“ 12. Pošlu oheň na Theman: a zžíře domy Bosry.'*

5. I zetru závoru? Damašku: a vyhubím obyvatele z pole 13. Toto praví Hospodin: Pro tři nešlechetnosti synův
modly* a držícího berlu z domu rozkoše: a přenesen bude Ammonových, i pro čtyry neobrátím ho: protože roztínal
lid syrský do Cyreny,“ dí Hospodin. těhotné Galaadské k rozšíření kraje svého.'*

6. Toto praví Hospodin: Pro tři nešlechetnosti Gázy, i pro 14. I zapálím oheň na zdí Rabba:'* a zžíře domy její
v úpění v den boje, a u vichru v den pohnutí.

a 15. A půjde Melchom'Sv zajetí, on I knížata '" jeho spolu,
KAPITOLA1 i praví Hospodin.

*£ J. za krále Ozláše; i Zachartáš (14, 5.) | Josef Flavius (Starož. |
9, IL) zmiňují se o tom zomětřesení; tento dí, že se ndálo, když sl m ' Gaza, jedno z pěti měst Filistinakých ; roznměj to a dáje FilistínskéOslášdůstojnosťkněžskouosvojoval. WPAL| vůbec,kteřívelikémnožstvízajatýchbesrozdíluvěkuapohlavíod

*©Jj.promnohé;určitýmčíslemzaneurčité. M A o o r aenkn
3£ J. „nesmilojíse nad ním“; nebo dle hebr: „neodvrátímtreat VelikýGem 3 podgý Nabnohodonosora.Též Alexander
* £ j. kosovými vozy bubíli zemi a id. (4. Král. 18, 8) " £ j. bratrskou, mesi Šalamonnom a Hiramem. (8. Král. 5, 1. Am

ae Thomas ama Boera,městaEdomských,ježb Židů tožest , ; „ a . ratryzove v,pro
t. |. panovasků Damašku, otce s syna; Jeroboam je přemohl, a snad li od1 palác jejich spálil.

3 © J. povné hrady, sílu a moc.

> © j. z údolí nešlechetností, pro modloslužbn tam páchanou; jiní
městz „Bekat-Aven“,
Libanem, kteréž i „Eden“, údolí rozkoše alulo.

* +. j. Kyr, krajina v Assyrii. (4. Král. 16, 9.)

nyní Baal-Bek, v údolí mezi Anti-Libanem a

' ©.j. k rozšíření země své vedli proti leraelským válka s takovou
ukrutností, že ani těhotných žen neušetřili. (Srov. O3. 14, 1. pozn.)

'* To bylo blavní město Ammonských. Nabuchodonosor bo po válce
židovské vybojoval.

'6 £, Jj. král; anebo modla Moloch. (Brov. Jer. 49, 8.; 48, 7.; 48, 12)
"" jinak: kněží.k

© ba ©“LX: PSO . - 100- B M “ : Pb - =Z U Á- (KeLe
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KAPITOLA II.

Hronl dále trestem Bošim Jidu Moabskému, — Judskému, — a Isrnelskéma,

těmto zvláště dobrodiní prokázaná předstiraje.

1. Toto praví Hospodin: Pro tři nešlechetností Moabovy,
i pro čtyry neobrátím ho: protože epálil kosti krále idumej
ského až do popela. :

2. A pošlu oheň na Moaba, a zžíře domy Karioth:* i umře
e hlukem Moab, a se zvukem trouby:“

3. a vyhladím soudce z prostředku jeho, a všecka knížata
jeho zbiji s ním, praví Hospodin.

4. Toto praví Hospodin: Pro tři nešlechetnosti Judovy,
i pro čtyry neobrátím ho: protože zavrhl zákon Hospodinův,
a přikázání jeho neostříhal: neb oklamaly je modly jejich,
po nichž odešli otcové jejich.

5. A pošlu oheň na Judu, a zžíře domy jerusalémeké.
6. Toto praví Hospodin: Pro tři nešlechetnosti Israelovy,

i pro čtyry neobrátím ho: protože prodal za stříbro spra
vedlivého, a chudóho za obuv.“

7. Kteříž potírají blavy chudých v prachu země, a cestu
ponížených zkřivují: a syň i otec jeho chodili k dívčíci, aby
poskvrnili svatého jména mého.

8. A na oděvích zastavených sedali podle každého oltáře:
a víno odsouzených pilí v domě boha svého.

9. Já pak vypleníl jsem Amorrbejského od tváři jejich:
jehožto vysokosť, vysokost cedrův, a silný byl on, jako dub:
a zetřel jsem ovoce jeho svrchu, a kořeny jeho zespod.“

10. Já jsem, kterýž jsem vás vyvedl z země egyptské, a
vodil jsem vás na poušti čtyřiceti let, abyste obdrželi zemi

Amorrhejského.
11. A vzbudil jsem ze synů vaších proroky, a z mládenců

vašich nazarejské:“ zdali tak není, synové lsraelští, praví
Hospodin.

12. A vy připíjíte nazarejským vína: a prorokům přikazujete NY
řkouce: Neprorokujte.

13. Aj já skřipěti budu pod vámi“ jako skřipí vůz, ob- (3M

tíženýsenem. oo :
14. A zajde utíkání rychlému, a sllný nepodrží moci své AKa

a udatný nevysvobodíduše své: ; p

15., a kdo lučiště drží, neostojí, a rychlý na nohy své ínebudevysvobozen,avsedajícínakůňnevysvobodíživota© Za)
svého: . 7V

16. a udatný srdcem mezi silnými nahý atfkatř bude v ten užden, praví Hospodin. od (<Are
KAPITOLAIIL 7 ,

Vyšítá nevděknárodu leraelskému,a věstí jistou pomsta od Boha, kteréž sotva ' 0:
kdo ujde. ;

1. Slyšte slovo, kteréž mluvil Hospodin proti vám, synové
ieraelští: proti všelikému příbuzenství, kteréž jsem vyvedl ze
země egyptské řka:

"KAPITOLA II.

* © j. Jedno se znamenltých měst Moabských.
3 © j. vboji, v útoku válečném.
3 ©J. že soudcové jeho Jsou nespravedliví, berouce úplatky, a chn

děho o poslední majetek odírajíce.
* £ J. veškeré Chananejské, otoe| syny, do kořene jsem pobubil

k vůji lidu iaraelskému. (1. Mojž. 15)
5 t j. Bohu zasvěcené, zaslíbená, kteří nesmějí píti nápojův opoj

ných. (4. Mojž. 6.)

st. j. ol us hříchů vašich stenám, nesnesu jich déle, opustím,potrestám vás

= = 7 KAPITOLAIV.

KEE

2. Toliko vás poznal jsem ze všeho příbuzenství země:
protož navštívím na vás všecky nepravostí vaše.

3. Zdali půjdou dva spolu, leč by se grovnali?
4. Zdalí zařve lev v lese, leč by měl loupež? Vydá-li pak

Ivíče hlasu z odpočívadla svého, leč by něco polapilo?
5. Zdalí upadne pták do osidla na zemi bez čižebníka?

Zdali vzato bude osidlo ze země, prve než co popadne?
6. Zdaliž zavzní trouba v městě, a lid se nezděsí? Zdalí

bude co zlého v městě, jehož by Hospodin neučlnil? .
7. Neboť nečiní Pán Bůh slova, leč by zjevil tajemství své

služebníkům svým prorokům.
8. Zařve-li lev, kdož by se nebál? a Pán Bůh, mluví-li kdož

by neprorokoval? '
9. Oblaste v domích azotských, a v domích země egyptské,

a rcete: Shromažďte se na hory Samaří, a vizte bláznovství
mnohá uprostřed něho, a nátisk trpící v tajných schránách jeho.

10. I neumělí činiti, což pravého jest, dí Hospodin, hromadíce
(jako) na poklad nepravost, a loupeže v domích svých.

11. Protož toto dí Pán Bůh: Soužena, a vůkol obležena
bude země: a stržena bude s tebe síla tvá, a rozchvátáni
budou domové tvoji.

12. Toto praví Hospodin: Jako když vytrhne pastýř z úst
Iva dva hnáty, anebo konec úška: tak vytržení budou synové
israelští, kteříž bydlejí v Samaří na krají ložce, a na posteli
damašské.“

13. Slyšte a osvědčujte v domu Jakobovu, dí Pán Bůh zá
stupů:

14. že v den, když navštěvovati počnu přestoupení israelská,
navštívím jej, i oltáře v Bethel: a odťati budou rohové oltáře,

* 8 spadnou na zem.
15. A zrazím dům zimní s domem letním:“ i zahynou 

domové z kostí alonových“ a rozmetání budou domové mnozí,
praví Hospodin.

KAPITOLAIV.
Kárá Zenysamařské pro jich rozmařilý život, a s tobo jdoucí nátisky, — pak

ld vůbec s modlářetví; — připomináJim předešlé pokuty Boží, ne něž nic ne

dbali, a ——napominá znova k pokání.

1. Slyšte slovo foto, krávy tučné,' kteréž jste na hoře
samařské: kteréž nátisk činíte potřebným,a utiskujete chudé;
kteréž říkáte pánům svým: Přineste, a budeme píti.“

2. Přisáhl Pán Bůh na svatost svou: že, hle přijdou na
vás dnové, a vyzdrihnou vás na bidlech, a ostatky vaše
v hrncích vřelých.*

KAPITOLA III.

* 8—8. Bnysl: Jako se nic neděje bez příčiny, tak i Já vám trest

BožíproEe o věstím.2 Dolož: vice.. Smysl: Vy. kteříž nyní roskušně žijete, zahu
beni budete. tak že z vás sotva tolik zachováno bude, jako když pastýř
s uchváceného Ivem zvířete Jedva stehna anebo ucho zachová. — Staří
sedávali (jakož národové východních zemí podnes) na ložolch nebo po
hovkách nízkých vůkol stěny položených a drahými koberol (nejsna
menitější byly damažské) postřených: v koutě bývalo čestné místo.

* L J bohatí mívali zvláštní letohrádky v horách.
* © j. bohatě kostí slonovou vykládaně,

. KAPITOLA IV.

* t J. ženy rozimařilé, marné a bujné.
9 tj. povzbuzujete marnotratností svou manžely své, že nepravým

způsobem darů na chudých vydirají, abyste vy prostopášné žiti mohly.
2 Dle hebr.: „odvedeny budete za kruby a potomci vaši udícemi

rybářskými“7Zap
€/S= 5
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. 3. A skrze díry vyjdete jedna proti druhé, a vyvrženy
budete do Armon,“ praví Hospodin.

4. Pojďte do Béthel a bezbožně čiňte: do Gulgala, a roz

množujte přestoupení: a přinášejte ráno oběti své, po tři
dny desátky své.
. 5. A obětujte z kvašeného“ chválu: a provolejte oběti
dobrovolné, a zvěstujte: nebo tak jste chtěli,“ synové israelští,
praví Pán Bůh.

6. Protož £já dal jsem vám strnutí zubů po všech městech
vašich, a nedostatek chleba na všech místech vašich: a ne
navrátili jste se ke mně, dí Hospodin.

7. Já také zabránil jsem od vás deště, když ještě tří měsíce
zbývaly do žně: a dštil jsem na jedno město, a na druhé
město jsem nedštil: strana jedna deštěm svlažena byla, a
strana, na kterouž jsem nedštil, uschla.

8. I přišla dvě 1 tři města k jednomu městu, aby se na
pílí vody, a nenasytili se: a nenavrátili jste se ke mně, dí
Hospodín.

9. BIl jsem vás větrem žhoucím, a rzí: množství zahrad
vašich, a vinic vašich, olivoví vaše, | fíkoví vaše snědly
housenky : a nenavrátili jste se ke mně, dí Hospodin.

10. Poslal jsem na vás smrť na cestě egyptské, zbíl jsem
mečem mládence vaše, až do zajetí koní vašich:“ a učinil
jsem, že vstupovala shnílina ležení vašich v chřípé vaše: a
nenavrátili jste se ke mně, dí Hospodin.

.11. Podvrátil jsem vás, jako podvrátil Bůh Sodomu a
Gomorrha, a učinění jste jako hlavně vytržená z ohně:* a
nenavrátili jste se ke mně, dí Hospodin.

12. A protož toto učiním tobě, Israeli: když pak tyto věci
učiním tobě, připrav se vstříc Bohu svému, Israeli.'“

13. Neboť aj ten, jenž činí hory, a tvoří vítr, a zvěstuje
člověku slovo své; jenž činí mlhu jitřní, a kráčí po výsostech
země: Hospodin, Bůh zástupů jméno jeho.

KAPITOLA V.

Žalostoě napominá lid, aby vyhledával Boba, a tak snad hněv Jeho odvrátil; —

osvědčuje, še u Boha noprospěji obětí bez skutků spravedlivých, — a hroal

Jim, že nepolepší-li se, daleko do zajetí odvedeniZbudon.

1. Slyšte slovo toto, kteréž já zdrihám proti vám ku kvílení:
Dům israelský padl, a nepovstane více.

2. Panna israelská' povržena jest na zemi svou, a není,
kdo by ji pozdvíhl.

3. Nebo toto praví Pán Bůh: V městě, z kteréhož vycházelo
tisíc, zanecháno bude sto: a v tom, z kteréhož vycházelo sto,
zanecháno bude deset v domu israelském.

* £. J. pobořenými sděmi opustíte město, a potom odloučeny byvše
od sebe, odvedeny budete do Armenska; j. do palšcn ženin králov
ských (Haremu). Vv. 4. a č. a posměchem praví.

5 t.j. krašeného, čebož občtovati zákon zakazoval.
“ £ Jj. tak se libilo vám, ulkoliv pak mně,
* © J. jako druhdy na Egypťany: mor egyptský, jako bývá v Egyptě.
* t. j. až koně vaše kořistí nepřátel se stali, zvlášť za Achaba a

Josobaza králův. (4. Král. 6, 35.; 7.)
9 t.j. jako ohsrek: docels skoro pohubení a zulčení zůstalí jste po

válce zhoubné
'* t. j. tak jeko jeem tě trestal druhdy, trestati budu | dále, abych

tě napravil, a ty pak hodně přijal toho, jejž k spasení trému pošlu,
zaslíbeného Mesiáše; neboť aj přichází!

KAPITOLA V.

* £ j. obec lidu israelského, národ lsraelský leží puražen, a téměř
zulčen. (Viz 4, 11.)

| l"4
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4 Nebo toto praví Hospodin domu israelskému: Hledejte
mne, a živi budete.

5. A nebledejte Béthel, a do Gálgala nechodte, a do Bersabé

neputujte: nebo Galgala jaté odvedeno bude, a Béthel bude
neužitečný.“

6. Hledejte Hospodina, a živi buďte: aby snad nebyl spálen
jako oheň dům Josefův,* a zžíře, a nebude, kdo by uhasil
Bethel:

T. jenž proméňujete v pelyněk soud, a spravedlnosti na
zemi zanecháváte.

8. (Hledejte toho) kterýž čihí Arktura a Oriona“ a obracuje
tmu v jitro, a den v noc proměňuje: jenž volá vody mořské,
n vylévá je na tvář země: Hospodín jméno jest jeho:

9. kterýž usmívaje se zkázu na silného, a pohubení na
mocného přivádí.

10. V nenávistí měli jsou trestajícího v bráně: a toho, jenž
mluví dokonale, v ohavností měli.

11. A tedy protože jste loupili chudého, a kořisťvyvolenou
brali jste od něho, domy z čtverhranného kamení stavěti
budete, a nebudete bydlíti v nich; vinice nejlíbeznější štípití
budete, a nebudete píti vína jejich.

12. Nebo seznal jsem mnohé nešlechetnostl vaše,a veliké
hříchy vaše: nepřátelé jste spravedlivého, berouce dary, a
chudého utiskujíce v bráně.

13. Protož moudrý v čas tento mlčeti bude, nebo čas jest zlý.
14. Hledejte dobrého, a ne zlého, abyste živi byli: a bude

Hospodin Bůh zástupů s vámi, jakož říkáte.*
15. Nenáviďte zlého, a milujte dobré, a ustanovte v bráně

soud: zdali snad amiluje se Hospodin Bůh zástupů nad ostatky
Josefovými.

16. Protož toto praví Pán Bůh zástupů panovník: Po všech
ulicích bude kvílení: a po všech [místech), kteráž vně jsou,
volati se bude: Běda, běda: a povolají oráče k pláči, a k na
říkaní těch, jenž umějí kvíliti.“

17. [ po všech vinicích bude kvílení: nebo projdu prostřed“kem tebe, praví Hospodin.
13. Běda těm, kteří žádají dne Hoapodinova:* K čemuž

on vám? Den tento Hospodinův, tma jest“ a ne světlo.
19. Jako kdyžby utíkal muž před lvem, a potkal by jej

medvěd: a všed do domu a spolehnuv rukou svou na stěnu,
uštknul by jej had.*

20. Zdali není den Hospodinův den tmy, a ne světla: a
není-liž mrákota, a ne blesk v něm?

* £. |. zničený, zpustošený; Bethel, Galgala | Bersabé, místa zname
nitá, zasvěcená oltá od prnoteů tam vyzdviženými, za dobrodiní od
Boba obdržená. (Bethel 1. Mojš. 28, 19.) Galgala Joz. 4, 20. Bersabé,
tamž 10, 2.; později pak modloslužbon sneuctivaná. (09. 4, 16.; 1. Mojž.
46, 1.)

3 c. J. království dozatora pokolení israelských; Jeroboam pocházel
z kmene Efralm, syna Josefova.

* Arktur, nejjasnější, črrvenavým ovétiemse třpyticí hvězda v sou
hvězdí Hootesn (psovoda) ; dle bebr. Jinak: souhvězdí slepice s kuřátky
nazvané a vůbec známé. Orion nejkrásnější a největší souhvězdí, jež
ni etaři v podubě reka Urlona mečem opásaného představovali; značné
sedmerom větších hvězd, z nichžto čtvero půsubí nepravidelný, kosmý
čtverohran. uprostřed něbož též kusmo vedla sebe tré ostatních stojí,
proto u nds kony řečeno.

5 1. j. akntočně vám ku pomoci přispěje, nejen jak vy se nyní klamně
. dompiváte, a Ižiproroci vás ujišťají, aniž by vskutku tak bylo.

* t. j. žen, které se obyčejně k pohřbům najímaly, aby hlasitě kvílily.
* ©j. kteří ústy žddají Boha o pomoc proti nepřátelům, ale skutky

je) nrážejíce, tim spíše k pomstě vyvolávají.
* t. j. nešťastný; tmou se neštěstí znamená.
* t. J. nikdo níkdež nijak záhubě neujde.
a

hasDY Emil
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21. Nenávidím, a zavrhl jsem slavnosti vaše: a nepřijmu
vůně shromáždění vaších.

22. Pakli' obětovati mi budeté zápalné oběti, á dary vaše.

nepřijmu:(a-na sliby tučných věcí vášich nevzhlédnu.
23. Odejmi ode mne hluk písní svých: a zpěvu loutny tvé

nechciposlouchatí.

24. Ale ať se zjeví -jako voda soud, a spravedlnost jakopotok silný.'*
25. Zdali oběti zbité a posvátné obětovali jste mi na poušti

za čtyřiceti let, dome israelský ?
26. A nůsili jste stánek Molochoví svému, a. obraz modl

vašich, hvězdu boha vašeho, kteréž jste učinili sobě.''

27. A protož přestěhují vás za Damašek, praví Hospodin,
Bůh zástupů jméno jeho.

KAPITOLA VL

Kárá Judeké | Israeiské zvýeby a prostopášnosti, u — opět jim hrozí zajetím.

1. Běda(vám), kteříž bohatí :jate na Sionu, a doufáte v horu
samařskou : nejvzácnější hlavy národů, chodíce zpupně do domu
fsraelakého.

2. Jděte'do Chalane. a vizte, a odtud jděte do Emath veliké,
a sstupte do Geth Palestínských,' a do nejlepších.kterýchkoli
království“jejich :-zdali ' jest širší kraj jejich nežli kraj váš?

3. Kteříž jste oddělenike dni zlému: a blížíte se k stolici
nepravosti.

4. Kteříž spíte.na ložích slonových, a rozkošně.sobě počínáte
na postelíchsvých :kteříž.jíte. berana ze stáda.- atelata z pro
střed skotu.

o. Kteříž zpíváte k -hlaau loutny: jako David domnívali
jsou se, že mají nástroje zpěvu.

6. Pijíce víno v. konvích, anejlepší: mastí se mažíce: a
žádné útrpnosti neměli nad potřením Josefovým.

7. Pročež nyní půjdou do.zajetí v čelestěhujícíchse: bod
straněn bude spolek rozkošníkův. .

8. Přisáhl Pán Bůh vduši své, praví Hospodin Báh zástapů :
V ohavnosti já .mám pýchu Jakobovu, i domů jehonenávidím,
a vydám město a obyvateli jeho. .

9. Pozůstane-lí. deset. mužův domě jednom, u zemrou.

10. A vezme jej příbuzný jeho, a spálí jej, aby vynesl

kosti z dómu:“-a dí'tomu, jenž jest v skrýších domu:-Zdaliještě někdo u tebe? ©
11. I odpoví: Konec jest. I dí jemu: Mig, a nepřípomínej

jména Hospodinova.*
12. Neboť aj Hospod'n přikáže, a potepe dům větší zbořeni

nami, a dům menší rozsedlinami.

1621—24. Smysl: Obětí vašich sebo hojnějších m sluvností seba
skvostnějších a hlučnějších nic nedbám, neobrátite-lí se ke mně srdcem.
a nebndete-ji konati skutky spravedlnosti.

3' 25—26. t. Jj.ač jete mi na poušti obětovali, nespnatili jste se modl
svých, jichž jste seznalí, a si odělali v Egypté; a tak činíte pomvado:
pročež... (Skutk. 7, 42.)

KAPITOLA VI.

t Chalane tolik co Ktesifon u řeky Tigrisu; Emath větší, Emesď
u řeky Orontu v Syrsků Apameně; Geth, jedno z hlavních měst Fili
stinských, Ozlášem, krajem judským, právě za věku Amosovo dobyté
a popleněné. (2. Paralip. 26. 6.)

3 © Jj. tiše brz pohřebné slavnosti spálí mrtvol, a kostí pozůstalé
odnese v hrobku otcův. V čas moru se | u Židů mrtvoly pálívaly.

L J.nepruspěje žádná modlitba k Bohu; vyplnit, čímě zahrozil;
9—11. čl mor, v něm mnohé rodiny do posledního vymrou.SE

KAPITOLA VÍÍ. 480

13. Zdaliž mohou koně běhati po skalí, anebo můž-li se

orati bůvoly, že jste obrátili soud v hořkost, a ovoce spravedl
ností v pelyněk?*

14. Kteříž veselíte se v ničem; * kteřížříkáte: Zdaliž ne
silou svou pojali jsme sobě rohů?“

15. Neboť aj vzbudím proti vám, dome israelský, praví
Hospodin, Bůh zástupů, národ: a setře vás od vjití Emath,
až do potoka poušté."

+

KAPITOLA VII
"Trojim víděnim věstí Báh prorokoví, jak trestati bude Nd I krále. — "mos

pro to od Amasláše obžalován Jest a vypovězen, — a ospravedlňoje 6 a před
povidá Amaslášovi trest Boši.

1. Toto ukázal mi Pán Bůh: *a aj učinil kobylky |na počátku
pučících se bylin za pozdního deště“ a aj [déšť] pozdní po
senoseči králově.

2. [stalo se, když dokonaly (kobylky) jísti byliny zemské,
řekl jsem: Pane Bože, milostiv buď, prosím: kdož pozdvihne
Jakoba, neboť maličký jest ? *

3. Smiloval se Hospodin nad tím: Nebude, řekl Hospodin.
4. Toto ukázal mi Pán Bůh: a -aj povolal obně k soudu

Pán Bůh: a ten sežral propast velikou, a snědl spolu díl
[země].“

5. I řekl jsem: Pane Bože, upokoj se, prosím: kdož po
zdvihne Jakoba, nebomaličký jest?

6. Smiloval se Hospodin nad tím. Ale i toho nebude; řekl
Pán Bůh.

7. Toto ukázal mi Hospodin: A hle, Pán stojící na zdi
obmítané, a v.ruce jeho lžíce zedníkova.

8. řekl. Hospodin ke-mně: Co-vidíš, :Amose? I řekljsem:
Lžíci zedníkovu. I řekl Pán: Aj, já položím lžíci u prostřed
lidu svého israelského: nebudu více obmítati jej.*

9. A zbořeny budou výsosti modly, a svatyně israelské
zpuštěny budou : a povstana proti domu Jeroboamovu s mečem.

10. I poslal jest Amasiáš,kněz béthelakýk Jeroboamovi,
„králi lsraelskému, řka: Zprotivil se proti tobě Amos u pro

* V tamních krajinách nechávají se koně boaí, pročež po
. půdě jich probánětí tato za příklad škodlivého, a zpozdíléhoužndal

klade. jakož | spřežením volů skálu orati: taktéž škodná, a nesmyslná
Jest všeliká nespravedlnost.

* t. j. doufáte v ničemné modly a níčemnou proti mocí mé sílu svou
a hradeb svých.

* ©j. sami o sobě jeme dosti mocní, není nám Bohaani potřebí.
Roh obrazem síly a moci.

7 t J. od pomezí severního (Emath) ažk jižnímu.

KAPITOLA VIL

' bs trest tuto předpovídáprorok: 1. blad, bejny kobylek působený, 2. sucho náramně, Jimě veškeré sebe blubší stadnice vyprahnoa;
8. válka, v kteréž země takovou zkázu utrpí, ža všecka města budon
pobořena, rod královský pohuben, lid do zejetí odveden.

3 L j. v čas otavy. Dělání sena neznali původně v Palestině, nechá
„vajíce po celý rok stáda svá ne pastvě. (Luk. 2, 8.) Jeroboam II. teprv
sena pro své koňestvo maje potřebí, po celé zemi je pokositi dával,
což slulo senosoči královou, stádům lidu toliko otavy ponecháno. Když
pak 1 tu kobylky tim časem obyčejně přicházejíce zhobily, ubohému
lidu ničehož nezbylo.

3 Po smrti Jerobcama II. království laraelské tak zchudlo, že se bez
cizi pomoci udržetí nemohlo.

* t | sucho náramné pohubilo zemi, až veškery studně a sřídla vy
prahly; kobylky £ oheň jsou obrazem zhoubných válek. (Vis svrchu:
1, 4. Joel 2, 30.

* © J. Jakkoliv jsem lid svůj pečlivě vzdélal, a ozdobil, opustim bo
nyni, a zhobím. Splnění viz: 4. Král. 10, 80. a 15, 8. 9. 10.
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střed domu israelského: nebude moci snésti země všech řečí

jeho.“
11. Nebo toto mluví Amos: Mečem umře Jeroboam, a Israel

jat jsa přestěhuje se ze země své.
12. I řekl Amaziáš k Amosovi: Ty, jenž vidíš, jdi, utec

do země judské: a jez tam chléb, a tam prorokuj.
13. Ale v Béthel nebudeš více prorokovati: nebo svatyně

králova jest, a dům královský jest.
14. [odpověděl Amos, a řekl k Amasiášoví : Nejsem prorok,

a nejsem syn prorokův: ale pastucha jsem já, česající plané
fiky."

16. I vzal mne Hospodin, když jsem chodil za stádem ; a
řekl Hospodin ke mně: Jdi, prorokuj lidu mému israelskému.

16. A nyní slyš slovo Hospodinovo: Ty pravíš: Neprorokujna Izraele, a nekapej“ na dům modly.
17. Protož toto praví Hospodin: Žena tvá v městě emilniti

bude: a synové tvoji i dcery tvé mečem padnou, a země tvá
provazcem změřena“ bude: a ty v zemi poskvrněné '“ umřeš,
a lerael zajatý postěhuje se ze země své.

KAPITOLA VII.
Ukazuje, že Israel k potrestání dosrál, e — že pro lakomství, a všelikou ne

spravedlnost sahuben bude, — še slavností jajich v smatek obráceny, — ale

oa! Ze strastmi pokoření, a po slově Boším toažiti badoo,

1. Toto mi ukázal Pán Bůh: A aj hák (k česání] jablek.'
2. I řekl: Co ty vidíš, Amose? I řekl jsem : hák [k česání]

jablek. I řekl Hospodin ke mně: Přišeltě konec na lid můj
israelský: nebudu již více pomíjeti ho.“

3. A akřípěti budou stežeje chrámové“ v ten den, praví
Pán Bůh: mnozí zemrou: na všelikém místě panovati bude
mičení.“

4. Slyštež to, jenž potlačajete chudého, a vyhlazujete nazné
země,

6. říkajíce: Kdy pomine nový měsíc, a budeme prodávati
zboží? a sobota, a otevřeme obilnice? abychom zmenšíli míru,
a zvětšili závaží, a podvrhli váhy letivé,

6. abychom vládli za stříbro nuznými a chudými za obuv,
a otřebky obilné prodávali? *

7. Přísáhl Hospodin protí pýše Jakobově: Žeť nezapomenu
až do konce všech skutků jejich.

S £ Jj. se obávati zbonření lidu. Obyčejná to žaloba proti borlivým
slova Bošího.

E one je | těžkosěživnéovocetumnichkrajiaastravou
.tj. Errovokaj. nemlav proti.. . Dle hebr.: „na dům Ieákův“,

enad tolik 00 Bersabě, bývalé aidloIsškovo; kapáním nebo deštěm
rozumějí se hrozby. (Esech. 20, 46. 21, 2. Mich. 2, 6.)

* a cisím rozdělena.
'* £ j. pohanské, modlářstvím zprzněně; loto k Amssiášovi mluvi.

KAPITOLA VIIL

t j. hák k přiklonění větví stromu při česání jablek. Býval ns
něm obyčejně košík přivázáa, do něhož se ačesané ovoce dávalo. Tresty
Boží se v plamě těžení obíli nebo ovoce přirovnávají.

* © J. při dobytí chrámu, kdyš násilně od nepřítele zotvírány budou.
Rosuměj buď obrám v Bothel, anebo v Jerusslémě.

* £ J. že obyvatelé buď pobiti, nebo do zajetí odvedení budou.
8 4—6. £ j. vy, kteří pro lakomství ani dne Božíbo, aniž kterého

přikázání jeho dbáte; co vám k zlaku, tof | za právo považujete; s la
komství | zadínu chudým draze prodáváte.

8. Zdali se nepohne nad tím země, a nebude kvíliti všeliké
obyvatelstvo její? | vystoupí jako řeka všecka, a vyvrženo
bude a splyne jako potok egyptský.“

9. I bude v ten den, praví Pán Bůh: Zapadne slunce
o polední, a uvede tmu na zemi v den světla:

10. a obrátím slavnosti vaše v kvílení, a všecky písně vaše
v nářek: a položím na všeliký hřbet váš žíni, a na každou
hlavu lysinu: a učiním ji jako kvílení nad jednorozeným, a
poslední věcí její jako den hořký.

11. Aj, dnové jdou, dí Hospodin, a pošlu na zemi hlad:
ne hlad chleba, ani žízeň vody, ale slyšení slova Hospodinova.

12. [ pohnou se od moře až k moři, a od půlnoci až na
východ: obcházeti budou hledajíce slova Hospodinova, a ne
najdou

13. V ten den umdlévati budou panny krásné, a mládenci
žízní,

14. ti, jenž přisahají skrze hřích samařský, a říkají: Živť
jest Bůh tvůj v Dan, a: Živa jest cesta Bersabé:* i padnou
a nepovstanou více.

KAPITOLA IX.

Předpovídě konečnouzkáza království leraslekého, — v níž však dobřízachováal
bados. — Liší oslavení domu Davidova a — blalenost Fiše Masiálory.

1. Viděl jsem Pána stojícího na oltáři a řekl: Udeř v stežeje,
a nechť se pohnou veřeje: nebo lakomství v hlavě všech,'
i posledního z nich mečem zabiji: nebude jim útěku. Utíkati
budou, a nebude zachován z nich, kdož uteče.

2. Sstoupí-li až do pekla, odtud raka má vyvede je: a
pakli vstoupí až na nebe, odtad strhnu je.

3. A schovají-li se na vrchu Karmélu. odtud vyslídím a
vezmu je: a skryjí-lí ee před očima mýma v hlubíně mořské,
tam přikáži hadu, a uštkne je.

4. A odejdou-li do zajetí před nepřátely svými, tam přikáži
meči, a zbije je: a upru oči své na ně k zlému a ne k dobrému.

5. A Pán Bůh zástapů dotkne se země, a uvadne: a kvíliti
budou všickní obyvatelé její: a vystoupí jako potok všecka,
a splyne jako řeka egyptská.

6. Kterýž vzdělal na nebi vstoupení své, a svazeček svůj
na zemí založil:“ kterýž volá vody mořské, a vylévá je na
tvář země, Hospodin jméno jeho.

7. Zdali ne jako synové Mouřenínů vy jste mně, synové
israelští, dí Hospodin.* Zdali jsem nevyvedl Israele ze země
egyptské, a palestinské z Kappadocie,“ a syrské z Cyrene?*

* L j Jako řeka Nil: ta rozvodnivší se zaplavuje oelon zemi, a
vtéká konečně do moře: tak i země Israelská s obyvateli svými od
vepřitel zaplavena, a-do zajetí téměř epláknota bude.

T 11—14. £ j až atrastmi zajetí pokoření budete, pak se rostoužíte
po hlasatelich alova Božího, jímiž nyní pohrdáte, vyhánějíce je od sebe
a po modlách toliko těkajíce. (7, 10—16)

KAPITOLA IX.

' t.j. toť obrazem, že trest Boží zasáhne nejprvo knížata lidu pro
jich nespravedlnost a pak lid.

2 tj. „trnož“, misto té svazeček alouží; nebo: „klenutí čl obloho“;
nebo: jení lidu“, lidstvo.

ty. „nespolebejte se příliš na to, že jste vyvoleným národem
mým. Když jste opustili mne, já opnstím vás! V race mě Jste vždy,
jako každý jiný národ.- — Monřenínové (Ethlopové, Kušitě) z Arabie
do Afriky se přestěhovali.

« Dle hebr.: „s Kaftor“ t. s ostrova Kypra nebo Krety.
s Dle hebr.: „z Kir“, t. z Kyru, v krajině Horno-Assyrské (Kurdi

stan). .

I.—61
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13. Aj, dnové přicházejí, praví Hospodin: a postihne oráč
žence, a tlačítel hroznu rozsevače semene: i kapati budou
hory aladkostí, a všíckní pahrbkové vzdělání budou.

8. Aj oči Pána Boha proti království hřešícímu, a zetru
je od tváři země: ale však docela nezetru domu Jakobova,
dí Hospodin.

9. Neboť aj já příkáži, a stluku ve všech národech dům © 14. A obrátím zajetí lidu mého israelského: a vzdělávati
Israelský, jako tlučena bývá pšenice v řešetě: a neupadne budou města zpustošená, a bydliti budou vnich: a štípiti

kamének na zemi.“ % budou vinice, a píti víno jejich: a dělatí budou zahrady a
10. Mečem zemrou všickni hříšníci z lídu mého, jenž říkají: jísti ovoce jejich.

15. A větípím je v zemi jejich: a nevytrhnu jich více ze
země jejich, kterouž jsem dal.jím, praví Hospodin Bůh tvůj.“

Nepřiblížíť se, a nepřijde na nás zlé.
11. V ten den vzbudím stánek Davidův, kterýž klesal: a

zase vzdělám mezery zdí jeho, a to, co se bylo sesulo, opravím:
a zase vystavím jej jako ve dnech starodávních.

12. Aby vládli ostatky idumejskými, i všemi národy, protože
vzýváno jest jméno mé nad nimi, praví Hospodin, čině tyto
věci.

S t J. vytřibím strastmí národ leraelský, jako se tříbí pšenice na
řešetě, při čemž aní jedno plné zrnko nebývá pohozeno; tak | jš, koho
dobrého naleznu, zachovám a nezkazím.

* 11—15. Slova tohoto proroctví přímo ku Kristu a k duchovnímu
království jeho, cirkvi ov.,směřují. Tim teprv dům Davidův opravdově

v jedno

ahromáždění jsou. V ten smysl ev. ap. Jakob v Skutk. 16, 16—17 (dle
řeck. čtení) sám toto místo nvádí. Blažený stav lidu 18—15. vylíčený
rozuměj na hojnosť duchovních milostí, jichž se věrným účastníkům
této duchovní říše Mesiášovy dostává a dostávatí bude až ku konci
věkův. .

A
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PROROCTVÍ ABDIÁŠOVO.

ABDIÁŠ [služebník Boží] prorokoval po odvedení lidu judského do zajetí babylonského proti
Idumejským. Ti se byli spolčili s Chaldejskými, a spolu s nimi proti Judským bojovali; po odvedení

lidu sami velikou čásť země osadili, a k pozůstalým velmi hrdě a krutě se chovali.
Za to jim hrozí prorok vrchovatou odplatou: Ieraelským pak předpovídá navrácení se ze zajetí, vzdělání

Sionu, a blažené časy v novém království Hospodinově.

KAPITOLA JEDINÁ.

Předpovidá Idemejským trest Boží za Jejích pýchu a ukrutnosť proti Judekým

prokázanou, — těmto pak opětné navrácení 60 do vlasti a zvelebení jich v Fžl
nové.

1. Vidění Abdiášovo. Toto praví Pán Bůh k Edomovi: slyšení
slyšeli jsme od Hospodina, a posla k národům poslal: Vstaňte,
a pozdvihněme se proti němu v boj.

2. Aj, malíčkým učinil jsem tebe mezi národy: opovržený
jsi ty velmi.'

3. Pýcha srdce tvého pozdvíhla tebe, přebývajícího v roz
sedlinách skalních, povyšujícího stolicí svou, kterýž pravíš
v srdci svém: Kdož strhne mne na zem?

4. Byť bys byl povýšen jako orlice, a položil mezi hvězdami
hnízdo své: i odtud strhnu tě, praví Hospodin.

(5. By byli vešli k tobě zloději, by lotří v nocí, kterak bys
byl umiki? Zdali by nebyli kradli, co by jim dosti bylo? By
sběrači vína vešli k tobě, nebyli by ti aspoň paběrku pozůstavili ?

6. Kterak přehledávali Eeana, vyslídili skryté věci jeho!
7. Až ku pomezí vyhodili tebe: všickni muži smlouvy tvé

posmívali se tobě: zmohli se proti tobě muži pokoje tvého:
kteříž jedí s tebon, položí úklad pod tebou.* Není opatrnosti
v něm.

8. Zdalíž v ten den, dí Hospodin, nevyhladím moudrých
ze země idumejaké, a opatrnosti s hory Esauovy?

9. A báti se budou silní tvoji od poledne,* že zahyne
mužstvo s hory Esau.*

10. Pro zabíjení, a pro bezpráví proti bratru tvému Jakobovi,
přikryje tebe zahanbení, a zahyneš na věky.

11. V den, když jsi stá! proti němu, když jímali cizí vojsko

KAPITOLA I.

' t J. „bčiním tě maličkým a budeš opovrženým“; dí o budoualch
věcech, jako by již byly minnly.

> B—7. Smysl: Chaldejští s tebou hůře učiní než sloději: proti těsto
mob] bys volati o pomoe, proti oněm nikoliv; tito by toliko eo -by
Jim dostačilo, pobrali, ale onlno ti vezmon všecko, potom ze země
tvé tě vyvrhou, nad to i vysmějí se tobě. Takové máš přátely a spo
lečníky stoln svého! Tak ee tobě stejným odplatí za to, že jsi proti
lidu mému krutě

*jinak: rekové tvoji z Tbeman. (Jer. 49, 7.)
* Idumejsko jest krajína velmí hornatá.

ý
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jeho, a cizozemcivcházeli v brány jeho, a o Jerusalém metalí
los: tys také byl jsi jako jeden z nich.

12. I nepohrdneš více bratrem svým v den přestěhování
jeho:* a nebudeš se veseliti nad syny judskými v den zahubení
jejích: a nerozevřeš úst svých v den úzkosti.

13. Aniž vejdeš do brány lídu mého v den pádu jejich:
aniž pobrdneš více I ty neštěstím jeho ve zlých věcech jeho:
a nebudeš vyslán proti vojsku jeho v den pohubení jeho.

14. Aniž se postavíš při vyjitích, abys zabíjel ty, kteříž by
utíkali: a nezavřeš ostatních v den soužení.

15. Nebo blízko jest den Hospodinův na všecky národy:
jakž jai činil, stane se tobě; odplacení tvé obrátí na hlavu
tvou.“

16. Nebo jakož jste pili? na hoře svaté mé, tak píti budou
všickni národové ustavičně: a píti budou, a požírati, a budou
jakoby nebyli.

17. Ale na hoře Sion bude spasení, a bude svatá: a vládnouti
bude dům Jakobův těmi, kteříž vládli jím.

18. I bude dům Jakobův oheň, a dům Josefův plamen, a
dům Esauův strniště, a budou zapálení od ních, a sžerou
je: a nebude ostatků domu Esauova, neboťHospodin mluvil.

19. A zdědí oni, kteříž jsou na poledne, horu Esau, a
kteříž na polích filistínských: a vládnouti budou krajínou
Efralmovou, a krajinou samařskou: a Benjamin vládnouti
bude Galaadskem.

20. A zajatí vojska tohoto synův israelakých, všemi místy
Chananejských až do Sarepty: a zajatí jerusalémětí, kteříž
jsou v Bosforu,* vládnouti budou městy poledními.

21. A vstoupí spasitelové *na horu Slon soudit horu Esanovu:
i bude Hospodinovo království.

> © j. Jakož jal učinil, kdyš Chaldejští v Judsko vpadli atd.; neboť

Edomských, navrácení se lidu jud

nepřátel Božích vůbea, a na založení, a rozšíření církve Kristovy.
5 t Jj. kalich trestu Božího, vy Jauděti.
5 £ j. tak vyložilhebrejské slovo Sefared sv. Jeronym dle ústního

i, ale jinak so míní, že znamená krajinu v Mezopotamii s městem
Sofora neboSipara.

* to se vykládá o Muchabejských, jenž vítězně lid zvelebili, a jsonce
knězi | králi, předobrazovalí Krista, skrze něhož se nám spasenístalo.P
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PROROCTVÍ JONÁŠOVO.

lí

JONÁŠ [holubice] rodem z Galileje z městečka Geth-Ofer kmene Zabulonova, byl souvěký předešlým
čtyřem menším prorokům, a Isaiášovi za kralování Joasa a Jeroboama IL

Ač byl z království israelského, držel se přece věrně pravého Boha, a zjeveno mu, že království opět
rozšířeno bude od Emath až k moři Mrtvému. (4. Král. 14, 25.) Ostatně prorokoval více skutkem než

slovem, jak sám Kristus Pán vysvětluje. (Mat. 12, 39—41.)
Mimo příběh tuto vypravený ničehož dále s jistotou ani o jeho životě, ani o smrti nevíme.

Církev svatá věnuje památce jeho den 21. září. Kniha tato jak od Židů tak od Církve svaté vždy
k písmům svatým přičítána byla.

KAPITOLA I.

Bůh posýlš Jonáše do Ninive města, — on však uriká rozkazu Božího, po lodi
ce plavě do Tbarsla. — Bůh dopouští za to bouří velikou, e — plave! navrhuji

Jonáše v moře, — načež se toto utlšílo. :

1. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amathi,
řkoucí:

2. Vataň, a jdi do Ninive, města velikého,'
nebo vstoupila zlosť jeho přede mne.

8. I vetal Jonáš, aby utekl do Tharsis“ od tváři Hospo
dinovy, a sstoupil do Joppe* a nalezl lodi plovoucí do Tharsis:
a dal plavného svého, a sestoupil do ní, aby odešel s nimi do
Tharsla od tváři Hospodinovy.

4. Hospodin pak poslal vítr veliký na moře: i stala se
bouře veliká na moři, a lodí byla v nebezpečenství, aby ee
neztroskotala.

5. I báli se plavci, a volali muži [jedenkaždý) k bohu
svému: a metali nádobí, kteréž bylo v lodi, do moře, aby se
oblehčíla od něho: a Jonáš byl sestoupil do vnitř lodí, a spal
spaním tvrdým.“

6. I přistoupil k němu správce lodi, a řekl jemu: Což ty
tvrdě spíš? Vstaň, vzývej Boha svého, snad Bůh rozpomene
8e na nás, abychom nezahynuli.

7. I řekli jeden k druhému: Pojďte, a vrzme losy a vězme,
proč to zlé děje se nám.“ I metali losy: a padl los na Jonáše.

8. I řekli jemu: Povéz nám, pro jakou příčinu toto zlé

a kaž vněm:

KAPITOLA L

! Jedno a největších a nejznamenitějších měst starého světa. Nimrod
Je (1. Mojž. 10, 10.) na pravém břehu řeky Tigridu vystavěl, Ninns
rozšířil, Cyaxerzes a Nabuchodonosor vyvrátili. Za největšího svého
rozkvětu mělo do čtverhranu dělky čtyry česků míle, šířky půltřetí,
objemu 18: zdi jeho byly zvýší 100'; věží mělo 1500, každá o 200;

dle4 11.můžese počítatiS nadvamiliony.2 Tartesns, město v Španělsku; utikal pro obtlžnosť a nejistý vý
sledek věci. Tak se | Mojžíš nejprve spěčoval poslechnouti roskasu
Božího (2. Mojž. 4.) i Gedeon (Soude. 6, 15.).

3 £ j. Jaffa, město přístavní u moře Středozemního.

*tJ. kat ze.40) vzdálilse Jonáš v samotua usnul jako učennici Páně. (Mat. 26, 40.
S tj. pro kterého . nada;bylať bouře neobyčejná, pročež i neoby

čejnéji doranění.

“9D

s děje se nám: jaký jest obchod tvůj? která země tvá? a kam
jdeš? anebo z kterého národa jsi ty?

9. I řekl jim: Hebrejský jsem já, a Hospodina Boha nebes
já bojím se, jenž učinil moře i zemi.

10. I báli se ti muži bázní velikou, a řekli mu: Co jsi
učinil? (Nebo poznali muži ti, že od tváři Hospodinovy utíká,
neb jím to byl oznámil.)

11. I řekli k němu: Což učiníme tobě, a přestane moře
od nás? Nebo moře šlo, a nadýmalo se.

19. I řekl k nim: Vexměte mne, a vrzte do moře, a přestane
moře od vás: nebo já vím, že pro mne bouře tato veliká
přišla na vás.

18. I veslovali muži ti, aby se zase vrátili k zemi, ale ne
mohli: nebo moře šlo, a nadýmalo se proti nim.

14. I volali k Hospodinu, a řekli: Prosíme, Hospodine,
abychom nezabynuli pro duši muže tohoto, a nedávej na nás
krve nevinné: nebo ty, Hospodine, jak jsi chtěl, učinil jsi.

15. I vzali Jonáše, a vrhli do moře: i ustalo moře od
vření svého.

16. I báli se muži ti bázní velikou Hospodina, a obětovali
Hospodinu oběti, a sliby slibovali.

KAPITOLA II.

Jak ryba Jonáše pohltila, — a ob se k Bobu modlil, a ——na rozkas Boši na

břeh vyvržen byl.

1. I připravil Hospodin rybu velikou, aby pohltila Jonáše:
a byl Jonáš v břiše ryby tři dny a tři noci.'

2. I modlil se Jonáš Hospodinu Bohu svému z břícha ryby
3. a řekl: Volal jsem z soužení svého k Hospodinu, a vy

slyšel mne: z břicha pekel“ volal jsem a vyslyšel jsi blas můj.

„KAPITOLA IL.

! jaká ta ryba byla, neví se, mní pak vůbec, že byl žralok. Byť
pobloení cosi obyčejného bylo, jest zachování po tří dní skutkem zá

sračným všemohouenosti Božské, k čemu? vlz Mat. 12, 40.
t j. a vnitřnosti, z hlubokého hrobu, v nějž 00 mrtev pohřížen

bem: tak myelil v duchu svém a později ( napsal, připomínaje el ne
bezpečí, v kterémž vězel, a £ něhož ho Bůh vysvobodil.> JAOM= (2=„=v?RS SL
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480 JONÁŠ

4. A uvrhl jesi mé do hlubiny v srdcí moře, a proud ob
klíčil mne: všickni vírové tvoji, a vlny tvé nade mnou přešli.

Ď. A já řekl jsem: Zavržen jsem od obličeje očí tvých:
ale však opět uzřím chrám avatý tvůj.

6. Obklíčily mne vody až k duši: propssť ohradila mne,
moře přikrylo hlavu mou.

7. K základům bor sstoupil jsem: závory země sevřely mne
na věky: ale pozdvihneš z porušení život můj, Hospodine Bože
můj!

8. Když soužena byla ve mně duše má, na Hospodina
vzpomněl jsem: aby přišla k tobě modlitba má k chrámu
svatému tvému.

9. Kteříž ostříhají marnosti nadarmo,“ milosrdenství jeho
opouštějí.

10. Já pak s blasem chvály obětovati budu tobě: cokoliv
jsem slíbil, splním za spasení Hospodinu.

11. I řekl Hospodin rybě: a vyvrátila Jonáše na sucho.

KAPITOLA III.

Jonáš Jest po druhé od Boha do Ninire poslán, — a jde tam, a kůže pokání, —

Ninivěti se kají a ——Běh jim milostivě odpouští,

1. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé, řkoucí:

2. Vstaň, a jdi do Ninive, města velikého: a kaž v něm
kázání, kteréž já mluvím k tobě.

3. I vstal Jonáš, a odešel do Ninive podle slova Hospodinova:
a Ninive bylo město veliké cesty tří dnův.

4. I počal Jonáš jíti do města cestou dne jednoho, a volal,
a řekl: Ještě čtyřiceti dní, a Ninive vyvráceno bude.

5. I uvěřili muži ninivitětí v Boha: a provolali půst, a
oblékli se v žíně od největšího až do nejmenšího.

6. I přišlo slovo to k králi Ninivitskému: i vstal s stolice
své, a odvrhl roucho své od sebe, a oblékl se v žíní, a seděl
v popeli.

7. A volal [hlásný) a řekl v Ninive z úst krále a knížat
jeho,' řka: Lidé i hovada, a volové, £ bravové, ať ničehož
neokušují, aniž se pasou. a vody ať nepijí.

8. A oblečte ee žíněmi lidé, i hovada * a volejte ku Pánu
mocně, a obrat se každý od cesty své zlé, a od nepravosti,
kteráž jest v rukou jejích.

9. Kdo ví, neobrátí-li se, a neodpustí-li Bůh: a neodvrátí-lí
se od prchlivosti hněvu svého, a nezahyneme.

10. I viděl Bůh skutky jejich, že se odvrátili od cesty
své zlé, a smiloval se Bůh nad zlým, kteréž byl mluvil, že
učiní jim, a neučinil.

> t.j. kteří modly ctí a marně o pomoc vzývají. „Bůh milosrdný
Jest, a hotov spasltí dle milosti, kterých mu nelze apasltí dle epravedi
nosti své; my však hřížnosti evou odlučujeme se od milosrdenství,
vědy k spáse naší hotového, a samoděk se nám nabízejicího.“ (Bv.Je
ronym.)

KAPITOLA IM.

*t J. k rozkazu královu. Dle rady a usnesení knížat svých král
všeobecný přísný půst provolatí kázal. I u jiných národů v čas veliké
nesnáze (sucha a p.) zvířata se bez potravy nechávala.

1 £t j. krásná a drahá pokryvadla odníti se mají koňům, vetblon
dům a p.

KAPITOLAW 40

KAPITOLA IV.

Jak se Jonáš přenáhlil, hněvaje se, že Bůh předpověděné ztroskotání města

nevyplnil, a — Jak Jej Báb náhlým úsvadnatim stlenébo břečtanu poučil a
pokůral.

1. I trápen jesť Jonáš trápením velikým, a rozhněval ge.'
2. I modlil ae Hospodinu, a řekl: Prosím, Hospodine! zdali

to není slovo mé, když jsem byl ještě v zemi své? Protož
jsem předešel, abych utekl do Tharsis; neboť vím, že jsi ty
Bůh milostivý, a milosrdný, trpělivý, a mnohému smilování,
a promíjející zlosti.

3. A nyní. Hospodine, vezmi, prosím, duši mou ode mne:
nebo lepší jest mi smrť nežli život.

4. I řekl Hospodin: Mníš-li pak, že ty se dobře hněváš?
5. I vyšel jest Jonáš z města, a posadil se proti východní

straně města: a udělal si tu stínidlo.“ a seděl pod ním v stínu,
ažby viděl, co se stane městu.

6. I připravil Hospodin Bůh břečtan, a vzrostl nad hlavu
Jonášovu, aby byl stín' nad hlavou jeho, a chránil ho; neboť
trpěl [horkem]: i radoval se Jonáš z břečtanu, radostí velikou.

7. I nastrojil Bůh červa u svítání na zejtří: a podhryzl
břečtan; i usechl.

8. A když vzešlo slunce, přikázal Hospodin větru horkému,
a žhoucíma: i pralo slunce na hlavu Jonášovu, a bylo mu
horko: a žádal duši své, aby umřel a řekl: Lépeť jest mi
umříti, nežli živu býti.

9. I řekl Bůh k Jonášovi: Muníš, že ty se dobře hněváš
pro břečtan?* I řekl: Dobře já se hněvám k smrti.

10. I řekl Hospodin: Ty žalosť máš nad břečtanem, o němž

jsi nepracoval, aniž jsi učinil, aby vzrostl: kterýž za jednu
noc se zplodil, a jedné nocí zahynul:

11. a já bych neměl odpastíiti Ninivi, městu velikému,
v němž jest více nežli sto a dvacet tisíc lidí, kteříž neznají
rozdílu mezi pravicí a levicí * avou, a dobytek mnohý? *

KAPITOLA IV.

' £.Jj. rozželel se; a tak I 4. a 9. Sv. Jeronym vyklidů, že prorok
želel budoucí sáhuby lidu lsraolského, věda, že se mu nedostano takové
milosti, jako Ninivitčanům.

3 £ j. stánek, či besídku z větví.
* Jiní hebrejské slovo „kikajon“ vykládají „dyně“ nebo „tykev“;

lépe však rozumíse tím jménem skočec obecný (Presl Rostl. 1996.)
u nás 9, v borkém pásmě až 90 vysoký o širokém listí a tim velmí
stianý, ozdoba zabrad; roste velmí čerstvě, lodyhu však maje útlou,
dutou a šťavnaton, lehce porušen bývá, a usychá.

* t. Jj. mezi dobrým a slým, Ježto nemají poanání pravého Boha, a
jeho zákona, mezi nimiž jest také mnobo nerozumných dětí.

5 Takť se Bůh vždy vice nakloňuje k odpuštění než k trestání a
rád se smilovává | nad zvířaty!

Jakož jeme svrchu podotkli, prorokoval Jonáš více akutkem. než
slovem, předpodobňuje v mnohé okoliénosti života svého tajemství
z života Kristova, kterýž jest cíl všelikých proroetví starozákonních.
Tak byl Jonáš v moře pohřižen, sby spoluplovonci od záhnby zacho
vání byli, Krismnspak ponořil se v propasť ukmtných mnk, a bolestné
smrti, aby lidstvo po vodopustě toboto světa bříchem zmitané od věč
ného zabynutí vykonpil, a v přístav blaženosti nebeské uvedl: po tři
dny v nitru velryby jsa zachován předpodobňoval Jondě dle Mat. 12,

yn že Kristus třetího dne z nitra hrobního k novému, nesmrtelnému
věčně biaženému životu povstane, a tak nás, bychom majice umřítí

nezonfali, o budoucím z mrtvých vatání njšatí.
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PROROCTVÍ MICHEÁSOVO.

MICHEÁŠ [Kdož-jako-Bůh ?), dle rodiště svého, městečka Morešeth (Maresa 1. 14. 15.) v kmenu Judovu,
Morasthickým nazván, byl souvěký Isaiášovi, a tudíž nikoliv ten, o němž čteme 3. Král. 22, 8.

Velmi přísně kárá nepravosti lidu israelského, i judského, zvlášť lakotnosť bohatcův, a jejich utiskování
chudého lidu; předpovídá jim tresty Boží: zpuštění země a zajetí od Aesyrských; napomíná je pak, aby
se obrátili k Bohu, a těší je, že se smiluje nad nimi, do vlasti je uvede, zaslíbeného Mesiáše jim pošle,

a skrze něho je oblaží a oslaví.
Dle podání umřel smrtí mučennickou za kralování Manasessa.

KAPITOLA L

Předpovidů skázu zemi samařské a jndské, zvlášť některá města této udávaje.

1. Slovo Hospodinovo. kteréž se stalo k Micheášovi Morasthi
ckému za dnův Joathana, Achaza a Ezechiáše, králů judských,
kteréž viděl nad Samaří a Jerusalémem.

2. Slyšte, lidé všickni, a pozoruj země, a plnost její: a bud
Pán Bůh vám za svědka, Pán z chrámu svatého avého.

8. Neboť, aj Hospodin vyjde z místa svého, a sstoupí, 4
šlapati bude po výsostech země.

4. I stráveny budou hory pod ním: a údolí roztrhnou se
jako vosk od ohně, a jako vody, kteréž mají spád dolů.

5. Pro nešlechetnosť Jakobovu vše toto i pro hříchy domu
Israelského. Která jest nešlechetnost Jakobova ? Ne-li Samaří?
A které výsostí Judovy? Ne-li Jerusalém ?

6. I položím Samaří jako hromadu kamení na poli, když
se štípí vinice: a strhnu do údolí kameny její, a základy
její objevím.

7. A všecky rytiny její ssekány budou, a všecky mzdy
její spáleny budou ohněm, a všecky modly její svrhnu v za
hynutí: nebo ze mzdy nevěstčí shromážděny jsou a až ke
mzdě nevěstčí navrátí Be.

8. Nad tím kvflití, a úpěti budu; půjdu obloupený a nahý:
učiním kvílení, jako drakův, a úpění jako pétrosův:

9. nebo bez naděje jest rána její, nebo přišla jest až k Judovi,
dotkla se brány lidu mého až k Jerusalému.*

10. Neohlašujtež toho v Geth;* elzami neplačte,“ v Domu
prachu“ prachem se posypte.“

KAPITOLA I.

! Dolož: „nevěstčí“ t, všecku slávu, kteronž jsi nevěrným odpadnntím
ode mne, a ohavacu modlvslnžbou ziskala; nebo: všecky dary, jimiž
Je modiy své okrášlils. (Bar. 6, 9.)

v 8—9. t J. etav ten Samařska největšího žalu zasluhuje proto, še
se tak rozšířil, až i Júdsko nakazil a k Jerusslému pronikl Místo
draků (sipění hadů) může též dle hebr slouti „šakalů“.

3 L.J. u nepřátel, af se neradují z vašeho neštěstí; Geth. město
filistinské.

* © j. af nikdo nevidi.
5 Hebr.: „Beth Ofra“ v kmenu Benjaminové.
“ © j. na znamení zármutku a žalosti.

11. A přejděte sobě, obydlí Krásné," zhanobené potupou:
nevyšla jest, kteráž bydlí u Vyjití:“ kvílení vezme z vás
Dům sousední, kterýž sám sobě stál.?

12. Nebo zemdlela k dobrému,"'*kteráž bydlí v Hořkostech : ''
nebo sstoupilo zlé od Hospodina do brány Jerusaléma.

13. Hřmot vozů hrozných na obyvatelstvo v Lachis:'"
počátek hříchu jest dceří slonské, nebo v tobě nalezeny jsou
nešlechetnosti israelské.

14. Protož dá vypuštěné na dědictví Geth : '* domové klamu
k oklamání králům israelským.'“

16. Ještě dědice přivedu tobě, jenž bydlíš v Marese:'“ až
do Odollam přijde sláva israelská.'“

16. Učiů si lysinu, a ohol se nad Byny rozkoší svých:
rozšiř lysinu svou jako orlice: **nebo jatí vedeni budou z tebe.

s

7 Dolož: do zajetí; Safir (krásné), město Judské.
* © J. nevyšlo tobě vatřic obyvatelstvo Sananu (Vyjiti, vl. Misto

bravn; v Judsku), poněvadě bo není více, neb jest ztroskotáno.

> © j. Beth-Haezel, neznámo kde? dům, místo všeliké sousední
a vámi kvílíti bude, stojí opuštěno. Dle hebr.: „Jdi al (do zajetí;
obyvatelstvo Safru (Krásy), nahé a potupené; nevyšlo ti vstříc obyva
telstvo Sananu; nářek Beth-Haezelův odejme od vůs útočlště ové, t.
nedá vám útočiště, jsono zříceno. Jména míst doslovně přeloženajsou,
aby se hra v slovích naznačila.

te © j. pro strátu dobrého (zboží) svého.
" ©j. obyvatelstvo města Maroth (Hořkosti),jinak neznámého; klade

se k vyznamenání trpkého osudu Judských měst vůbec.
'* 4, Král. 18, 19. 14. — Město judské, ležio na pomezí leraelském,

tak že nejprve modlářství israelského účastno se nělnilo, jenž se pak
odtud dále po zemi judské rozšíhlo. :

'2 Dle hebr.: „dá list propuštění (městu) Morešets-Gat“, zavrhne je
nebo: „vyšle posly o pomoo“, ale marně.

'* ©j. pernosf Aksib (klam) oklame krále israelského nedajíc jim
útočiště.

' £ J. město Maresa (dědictví)! ty dostaneš jiného dědice, rozuměj:
kratého assyrského krále.

"6£ Jj. břímě, zkáza isrnelská: úsměšně jmenuje pohubení národa
slávou. Odollam, jeskyně, v niš se byl ukryl David před Sanlem —
(L Král 22, 1.)

'* Oholení hlavy bylo znamením smutku; orlové pelíchajíce smutní
jsou a slabi.



/=DN |H
108 MICHEAŠ

KAPITOLA IL

Kárá nespravedlnosti vznešených proti chudým, a brosi jím za to aajetim; —

slibuje pak, Ze shromáždění s rozmnolení budou pod jedním pastýřem v jednom
ovělaci.

1. Běda [vám), kteříž myslíte neužitečnou věc, a činíte
zlé na ložcích svých: v světle jitřním činí je, nebo proti
Bohu jest ruka jejich."

2. A požádali polí, a násilím je brali, a mocí odjímalí
domy: a utiskali muže i dům jeho: muže i dědictví jeho.

3. Protož toto praví Hospodin: Aj, já myslím zlé proti
čeledi této, z něhož neodnesete hrdel svých, i nebudete choditi
pyšní, nebo čas nejhorší jest.

4. V ten den vzato bude na vás podobenství, a zpívána
bude píseň a líbostí řkoucích:" Zpuštěním pohubení jsme:
podíl lidu mého proměněn jest.* Kterak odstoupí ode mne,
když se vrací ten, jenž krajiny naše děliti má? *

b. Pročež nebudeš míti, kdoby vztáhl provazec losu“ v shro
máždění Hospodinovu.

6. Nemlovte mlavíce: Neskápne na tyto, nepostibne jich
*pohanění.

7. Praví dům Jakobův: Zdali ukrácen jest duch Hospo
dinův: anebo taková-li jsou myšlení jeho?“ Zdali slova má
nejsou dobrá s tím, jenž právě kráčí? —

8. Ale na odpor lid můj v protivníka povstal: mimo sukní
vzali jste plášť: a ty, kteříž sprostně chodili, obrátili jste
v boj.*

9. Ženy lidu mého vyvrhli jste z doma rozkoší jejich: od
dětí jejich odjali jste chválu mou na věky.

10. Vstaňte, a jděte, neboť nemáte zde odpočinutí; pro ne
čistotu její porušena bude (země) shnilinou nejhorší.

11. Kéž bych nebyl muž, maje ducha, a raději lež mluvil.
Kapati budů tobě u víno, a v opilství, a lid tento bude ten,
na nějž se kape.*

12. Shromážděním sbromáždím, Jakobe. veškerého tebe:

v jedno uvedu ostatky iaraelské, spolu položím jej jako stádo
v ovělnci, jako dobytek prostřed chlévů, hlučetí budou množ
stvím lidu.

13. Vstoupí zajisté ten, kterýž otvírá cestu před ními roz
dělí je, a půjdou branou, a vejdou skrze ni: a půjde král
jejich před nimi, a Hospodin v čele jejích.*

KAPITOLA IL

t Jj. besbožní json hejleh skntkové, jež v nocí omyslili, a z ránavykozalí zjevně, bes studu
* t Jj. vale neštěstí budo sa přísloví, s s posměchem ne bude zpívati

o vašem úplném pohubení.
3 £ J. příšel v ruce cisl: —

* Ó Jak opnatil nds Báh, deda nás v ruce Aseyrakých, kteří vezmou

a Asasyrštíkrálové mnohocžalchusadiliv Judsku. (4 Král.1 )

5 £ J. nebudeto míti podílu v zemi sratě, kdyš utiačojete bližní
svě. (Viz £)

©Dále Báb na to odpovídá, Fka: —

" t Jj. s těmi, kteříž se ničebož zlého nenadějí, započináte boje.

* £ Jj. předpovidám ti přisné tresty Boží, v níchž se myslí pomine;

s jež tebe postihnou. Dle hebr.:seek bych ti veselé věci předpovídal,a byl bych i velebeným miláčkem tvým.

5 19—18. Svatý Jeronym a j. považují navrácení se lidu ze zajetí
babylonského, a jeho rozmnožení co předpodobňující obraz vykoupení
Jeho, a sjednocení u víře Kristově. (Řím. 11.)

M<a
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KAPITOLA III.

Viui — vrohnosti světské s uátisku, — Ižiproroky se svádění lidu, — a před

povídá, že pro ně skáza přijde na celou zemi.

1. l řekl jsem: Slyšte, knížata Jakobova, a vévodové domu
israelského: Nenáleží-lí pak vám znáti soudu.

2. jenž v nenávistí máte dobré, a milujete zlé: jenž násilně
odíráte s lidu kůži jejích, i maso 8 kostí jejich ?

8. Kteříž jedli maso lidu mého, a kůži jejich s nich edíralí :
a kosti jejích zlámalí, a sesekali jako v kotli, a jako maso
u prostřed hrnce.

4. Tehdy volati budou k Hospodinu, a nevyslyší jich: a
skryje tvář svou od nich v ten čas, jako nešlechetně činili

v nálezcích svých.
5. Toto praví Hospodin proti prorokům, kteříž svodí lid

můj: kteříž [majíce], co by kousali zuby svými, hlásají pokoj:
a nedá-li nikdo ničehož v ústa jejich, zasvěcují naň boje.

(i. Drotož noc bude vám místo vidění, a tma vám místo

hádaní: i zajde slunce nad proroky a zatmí se nad nimi den.
7. A zahanbení budou, kteříž vidí vidění, a zahanbeni

budou badači: a přikryjí všickni obličeje avé, nebo není
odpovědi Boží.'

8. Ale však já naplněn jsem silou duchn Hospodinova,
soudem, i mocí: abych zvěstoval Jakobovi nešlechetnost jeho
a Israelovi hřích jeho.

9. Slyštež to. knížata domu Jakobova, a soudcové domu
Israelova: jenž v ohavnosti máte soud, a všecky věci pravé
převracujete.

10. Kteříž vzděláváte Sion krvemi, a Jerusalém nepravostí.“
11. Knížata jeho podle darů soudili, a kněží jeho ze mzdy

učili, a proroci jeho za peníze prorokovali: a na Hospodina
spoléhali, řkouce: Zdaliž není Hospodina u prostřed nás?
Nepřijdouť na nás zlé věci.

12. A protož, vaší příčinou, Síon jako pole zorán. a Jeru
salém v bromadu kamení bude, a hora chrámová u výšosti
lesův.

KAPITOLA IV.

Předpovídě, že Sion bude oslaven, Ze se k věma shluknou všickní národové,

a od něho se nauěl zákonu Páně; s — napomíná k trpělivosti, až příjde čas,

kdež nad nepřátely nvitězi.

1. 1 stane se: V nejposlednějším z dnů “ bude hora domu
Hospodinova připravena na vrchu hor, a vysoká nad pahrbky:
a pohrnou se k ní národové.

2. A pospíší národové mnozí, a řkou: Pojďte, vstupme na
horu Hospodinovu. a do domu Boha Jakobova: i naučí nás
cestám svým, a půjdeme po stezkách jeho: nebo z Siona
vyjde zákon, a slovo Hospodinovo z Jerusalémao..

KAPITOLA LL

* t.j. neni u ních zjevení Božího: stadem, že podvod jich pro
urazen jest, zakryjí hlavy své.

2 6. 1. z krvavých mozolů a z útisku chudého lidu nádberné domy
si stavíte.

KAPITOLA IV.

* Tim slovem proroel vždycky dobu Meslišovu naznačují; vídno
tedy. že celé následující proroctví (kap. 4 a 6.) nejen o navrácení se
lidu ze zajetí babylonského a blaženějším věku potom následujícím se
rozamí, nýbrž blavně k vykoupení veškerého lidstva « poddanosti břicho
smětuje, a založení a oslavení nového Slonu, cirkve svaté, ajednocení
veškorých národů pod blažonou, a mílostmí oplývající vládou Božského
jejiho krále 2 rodu Davidova živými barvami líčí. Tak s církví svatou

svati otcové vysvětlují.Třeba tedy rap telně rozeznávati,co k oné,a co k těto době ze slov prorockých náležíA> DS
VN: 3
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3. A souditi bude mezi národy mnohými, a trestati bude
národy silné až do dlouhého času: i rozkají meče avé v radlice,
a kopí své v motyky: nevezme národ proti národu meče:
a nebudou se učiti více bojovati. (Is. 2, 2—4.)

4. Ale seděti bude každý pod vinným kmenem svým, a
pod fikem svým, a nebude, kdoby ho přestrašil: neb ústa
Hospodina zástupů mluvila.

č. Nebo všíckní národové choditi budou jedenkaždý ve
jménu Boha svého: ale my choditi budeme ve jménu Hospo
dina Boha našeho na věky a dále.

6. V ten den, praví Hospodin, shromáždím tu, kteráž kulhá,

i tu, ktěroož jsem byl zavrhl, seberu: i kterouž jsem byltrápil:
7. a položím tu kulbající v ostatky: *“a tu, kteráž pracovala.

v národ silný: a bude kralovati Hospodin nad nimi na hoře
Sion od toho času až na věky.*

8. A ty, mlhavá věži stáda dcery sionaké, až k tobě přijde:
a přijde panování první, království dcery jerusalémské.

9. Proč se nyní žalostí svíráš? Zdali nemáš krále, anebo
rádce tvůj zahynul, že tebe popadla bolesť jako ku porodu
pracující ?

10. Trp bolest, a usiluj. dcero sionská! jako ku porodu
pracující: nebo nyní vyjdeš z města, a bydliti budeš v krajině,
a přijdeš až do Babylona: tam budeš vysvobozena, tam tě
vykoupí Hospodin z ruky nepřátel tvých.

11. A nyní ahromážděni jsou proti tobě národové mnozí,
jenž říkají: Ukamenována buď a: Podívej sa na Sion oko
naše. *

12. Oni pak nepoznali myšlení Hospodinových, a nesrozumělí
radé jeho: že jest shromáždil je jako seno humoa.

13. Vsteň, a mlať, dcero sionská: nebo roh tvůj učiním
železný, a kopyta tvá učiním měděná; a zetřeš národy mnohé
a zabiješ Hospodinu loupeže jejích, a sílu jejich Pánu vší
zemé.

KAPITOLA V.

Předpovídá, Ze zaslíbený Mesiáš v Betlémě se narodí, — že bude kuižetem

pokoje, — Zeostatek lidu bude oslaven a rozmmolen,— modlářetví pak zničeno.

1. Nyní pohubena budeš, dcero lotrovská:' obležení položili
na nás, prutem bíti budou líce soudce israelského.*

2. A ty, Bethléme Efrata, maličkýjsi v tisících judských:*
z tebe mi vyjde, jenž bude panovníkem v Ieraeli,“ a východové
jeho od počátku, ode dnů věčnosti.*

3. Protož vydá je“ až do času, v němžto rodička * porodí:
a ostatkové bratří jeho obrácení budou k synůmisraelským.“

3 t. j. dám ji potomstvo,
> 6—7. Kulhavon rozumějí sv. otcově národ židovský, jenž často

upadna v modloslužbu takměř mezí Bohem a modlami kulhal (8. Kril.
18, 21): zavrženou pak veškeré pohanstvn, kteréž opustivší docela
Boha svého, od něho těž vyhostěno bylo: kteráž pracovala obrací so
též duchovně k sw. mněenníkům, jichž krev byla „semenem věřicích“.

KAPITOLA V.

' Ty Babylone!jinak: K řejek se (protinám)3 Toť vyplněno na Sedeelišo
* t.j. příliš maličká jet nšeto (aby počteno bylo k městům a tisíci

obyvateli. majícími svého zvlištního vůdee; ale nicméně... —
* Toť 1 pravověrní Židé vždy rozmměji m rozumějí o zaslíbeném

Mesidsi. (Mat. 2, 6.)
* Tím rozuměj věčné zplození Kristovo od Boha Otce.
* 1. j. Bůh národ jndský nepřátelům, aby, strastmi jsa polepšen,

svého Vykupitele přijal.
3 t.j. Maria Panna. (Srov. le. 7, 14. n d.)
* t. tehdáž se pohané k pravému Bohu obrátí.
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4. I státi, a pásti je bude v síle Hospodinově, u výsosti
jména Hospodina Boha svého: i obrátí se, nebo nyní zveleben
bude až do končin země.

Ď. I bude tento pokojem.“ Když přijde Assyraký do země
naší, a když šlapati bude v domích našich: i vzbudíme proti
němu sedm '“ pastýřův, a osm předních z lidu.

6. I budou pásti zemi aseyrskou mečem, a zemi Nemrodovu
kopími jeho: a vysvobodí od Assyrského, když přijde do země
naší, a když šlapati bude vkončinách našich.

7. I budou ostafkové Jakoboví '' u prostřed národů mnohých
jako rosa od Hospodina, a jako krůpěje na bylinu, kteráž
nečeká muže, aniž očekává synův lidských.'“

8. A budou ostatkové Jakobovi mezi národy u prostřed lidí
mnohých, jako lev mezi zvířaty lesními, a jako lvík mezí
stády dobytka: kterýž když přijde, a pošlapá, a polapí, není,
kdoby vytrhl.

9. Povýšena bude ruka tvá nad nepřátely tvé, a všickní
nepřátelé tvoji zahynou.

10. I bude v ten den, praví Hospodin: Odejmu koně tvé
z prostřed tebe a pohubím vozy tvé.

11. A zahladím města země tvé, a zbořím všecky pevnosti,
tvé, a odejmu čáry z ruky tvé, a hádání nebudou v tobě.

12. A učiním, že zahynou rytiny tvé, a sochy tvé z prostřed
tebe: a nebudeš se klanětí více díla rukou svých.

13, A vyplením háje tvé z prostřed tebe, a potru města
tvá.'*

14. A vykonám v prchlivosti, a v rozhněvání pomstu nade
všemi národy, kteříž neposlouchali.'*

KAPITOLA VI.

Ústy prorokovým! Běh předstírá lidu dobrodiní prokázané, — připomíná, čeho

el na němšádě, — a brozí, že nespravedlnost trestatibude,

1. Slyšte, co mluví Hospodin: Vstaň, suď se soudem proti
borám: a nechť slyší pahrbkové blas tvůj.*

2. Slyštež hory soud Hospodinův, i ailní základové zemští:
nebo soud Hospodinův s lidem jeho, a s leraelem rozsouzen
bude.

3. Lide můj. cožť jsem učinil, anebo v čem jsem byl
těžek tobě? Odpověz mi.

4. Že jsem tě vyvedl ze země egypteké, a z domu sloužících
vysvobodil jsem tě: a poslal jsem před tváři tvou Mojžíše,
a Árona, i Marii?

b. Lide můj, pomni, prosím, co jest myslil Balák, král
moabský, a co odpověděl jemu Balaam. svn Beorův, [na vše,
co se dělo] od Setim až do Galgala, aby poznal spravedlnosti
Hospodinovy.

* £ j. knižetem pokoje (Efes. 2, 14): přinese pokoj.
:* £ J. mnohých vůdců mu naproti postavíme.
n t.j. skrovný počet prvních křesťanůz židovstva pošlých; a tak

I děle o duchovním požehnání a duchovní moci sv. Evangelinm roz
uměj.

t Dolož: nýbrž svá požehnání od Boha má.
' © j. modlářská, vybladím všelikou modloslnžbu, kteronž jsi rene:

urážela.
t* 10—14. liči blužený stav království Mesidšova v němž války a

nopřátelství přestanou, čístá víra a služba Boží se rozšíří a nepřátelé
lidn Božího pokoření budon. (Viz Je. 2, 4. pozn)

KAPITOLA VL

" t.j. veď mou při co zástupce proti knížatům a vrchním lidu.
(Žalm 71, 3)
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6. Což hodného obětovati budu Hospodinu? Skloním koleno
Bohu nejvyššímu? Zdali obětovatí mám jemu zápalné oběti,
a telata roční?

7. Zdali může ukrocen býti Hospodin tlsící skopcův, anebo
mnohými tisící kozlů tučných? Zdali dáti mám prvorozeného
svého za hřích svůj, plod života svého za hřích duše své?

8. Oznámím tobě, ó člověče! co jest dobré, a čehož žádá
Hospodin od tebe: zajisté, abys činil soud, a miloval milo
srdenství, a pečlivě chodil s Bohem svým.

9. Hlas Hospodinův k městu volá, a spasení bude bojícím
se jména tvého: Slyšte pokolení, a kdo potvrdí toho?*

10. Ještě oheň v domě bezbožného, pokladové nepravosti
a míra menší hněvu plná.*

11. Zdaliž ospravedlním váhu bezbožnou, a
v váčku?

12. Jimiž bohatí jeho naplnění jsou nepravostí, a bydlející
v něm mlaví lež, a jazyk jejich lstivý jest v ústech jejich.

13. Protož počaljsem i já tebe bíti pohubením pro hříchy tvé.
14. Ty budeš jísti, a nebudeš nasycen: a snížení tvé bude

u prostřed tebe: i uchopíš, a nevyprostíš:* a kteréž vyprostíš,
vydám v meč.

15. Ty budeš síti, a nebudeš žíti: ty tlačiti budeš olivu,
a nebudeš se mazati olejem; i mest, a nebudeš píti vína.

16. A ostříhal jsi přikázání Amri, i všelikého skutku domu
Achabova,a chodil jsi po vůli jejich, abych tě dal v pohubení,
a přebývající v něm v sipění: a pohanění lidu mého ponesete.“

závaží lstivá

KAPITOLA VIL

Naříkáprorok, žejest tak májo lidí spravedlivých, jako paběrků po sbírce vína, —

Varuje doufhní míti v lidech, — předpovídá, Za se z zajetí opět navrátí, a roz

mpolení, a oslavení budou,

1. Běda mně, neb učinén jsem jako ten, kterýž sbírá na
podzim paběrky po sbírce vína: není hroznu k jídlu; ranných
fíků žádala duše má.

2. Zahynul svatý ze země, a upřímého mezi lidmi není:
všickni o krvi úklady činí, muž bratra svého k smrti loví.

3. Zlé rakou svých nazývají dobrým: kníže žádá, a soudce
soudí za úplatek: a veliký mluví žádost duše své, a zko
rmoutili ji.*

4. Kdo mezi nimi nejlepší jest, [jest] jako hloh, a kdo
upřímý, jako trn z plotu.* Den stráže tvé, navštívení tvé
přichází,* nyní bude pohubení jejich.

3 t J. co nyní řeknou; kdo zapře, že není tak mezi lidem; anebo:
kdo to za dobrá osná?

3 t j. posavade neodložili jste nespravedlnost, kteráš co oheň zžírá
statky vaše, a chováte míru menší, popuzující mne k hněvu. Všeliké
nespravedlivé jmění pojde, jako by je oheň strávil.

4 ©J. uchoplš syny ové, abys je vyprostil; avšsk nepodaří se tobě,
nepřitel je uchváti.

5 © Amri a Achabovi viz 3. Král 16, 21. atd.
“ £ j. viny I tresta za pobanění lidu mého vám se dostane; řeck.:

„pohanční národů ponesete“, t. opovržení budete mezi národy.

KAPITOLA VIL

* Ranné fiky byly velmi dobré, vzácné a drahé; zde rozuměj vý
tečné, dobré a spravedlivé lidi.

1 Lj. jl v zmatekji uvedli: nepravostí kníšat bývají příčinouúpadkn národ
34 j.1 tenojlepě pln jest nepravoatí.
* £ J. Bůh sám přijde sondít a potrestat vás.
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5. Nevěřte příteli: a nedoufejte v vůdce: před tou, jenž
spí v lůnu tvém, ostříhej dvéře úst avýeh.

6. Nebo syn činí pohanění otci, a dcera povstává proti

mateři své, nevěsta proti tcbyni své: a nepřátelé člověkadomácí jeho.
7. Ale já“k Hospodinu hleděti budu: očekávati budu Boha,

Spasitele svého: uslyší mne Bůh můj.*
8. Neradaj se ze mne, nepřítelkyně má,“ nade mnou, že

jsem upadl; povstanuť, když seděti budu ve tmě, Hospodin
k světlo mé jest?

9. Hněv Hospodinův ponesu, nebo jsem zhřešíl jemu; až
souditi bude při mou, a učiní soud můj, vyvede mne na
světlo, uzřím spravedlnost jeho.

10. A pohledí nepřítelkyně má, a přikryta bude zahanbením,
ješto mi říká: Kdež jest Hospodin Bůh tvůj? Oči mé hleděti
budou na ni: brzy bude v pošlapání jako bláto uliční.

11. Den (přijde), aby vzdělány byly zbořeniny tvé: v den
onen daleko bude zákon.*

12. V ten den až k tobě přijde z Assur,'© a až k městům

hrazeným : a od měst hrazených až k řece, a od moře k mořia od hory k hoře.
13. A země bude v pustinu pro obyvatele své, a pro ovoce

myšlení jejích.''
14. Pasiž lid svůj prutem avým, stádo dědictví svého, jenž

přebývají sami v lese, u prostřed Karmelu: pásti se budou
v Básan, i v Galaad, jako za dnů starých.'*

15. Jako za dnů vyjití tvého ze země egyptské ukáží jemu
| divné věci.

16. Uzří to národové a zahanbení budou nade vší silou

svou: položí roku na ústa, uši jejich bluché budoa.'*
17. Lízati budou prach jako hadové, jako zeměplazové

zkormoucení budou v příbytcích svých: Hospodina Boha našeho
báti se budou, a obávati se budou tebe.'“

18. Který bůh podoben tobě, jenž odjímáš nepravost, a
promíjíš hřích ostatků dědictví svého? Nevpustí více prchli
vosti své, nebo chtící milosrdenství jest.

19. Obrátí se, a amiluje se nad námi: sejme nepravosti
naše, a uvrže v hlabokosť mořskou všecky hříchy naše.

20. Dáš pravdu Jakoboví, milosrdenství Abrahamovi: kteréž
jsi přisáhl otcůůmnaším ode dnů starých.

3 Zde počíná prorok mlaviti ve jménu těch, kteříž nenalezše pomoci
u lidí, jedině v Boha doufají.

* t j. semě chaldejská! mluvi lid leraelský.
5 © j. tmou neštěstí, světlem spasení roruměj.
5 © Jernsaléme:!

9 £ Jj. cizí, zákon tvých něltelův; budeš osvobozeno od nepřátel
ch.

te £, j. lid tvůj zo zajetí nesyrského přijde, a rozšíří se od moře
StHedozemního až k Jordánu (nebo k Eufratu?) a moří Mírtvému, od
hor Libanských až k horám Arabským; to se vyplnilo za věku bratří

ských, a pak za doby blaženého příští Kristova.
tt j. ale nicméně i potom všeliké strasti utrpí pro opětně nepra

vosti své; míní buď noúrodu a blad země Judské (dle Agg. 1,10. 11.);
nebo se na strasti země chaldejské potabuje.

t Smysl: „Vládní dle dávné milosti své vyvoleným lidem svým tak,
aby bojných. darů tvých bezpečně a stále požíval; načež Bůh odpo
vídá v. 10.

196 j. zastydí eo tak, še ani neblesnou, jako by byli ohluchli s
oněměli.

te Tato slova značí poněkud vitězetví národa jndského nad národy
cizími po návratu ze zajetí babylonského, jakož se £ části stalo za
věku bratří Machabejských; ale v úplném amyslu vyplnila se duchovně
teprv potřením pobanstva skrze víru Kristovu v říší jeho, církví svaté.
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PROROCTVÍ NAHUMOVO. :

NAHUM [(Milosrdný) byl rodem z Elkese (Elkoš), městečka, jak se doinnívají, galilejského.
Prorokoval po čas druhé assyrské říše n za krále judského Ezechiáše okolo roku 640 př. Kr. Hlavní
obsah jeho proroctví jest proti městu Ninive, kterémuž úplným zničením hrozí na trest za jeho kruté

utiskování národů, nádherný a prostopášný život, a všeliké jiné nepravosti.
To se vyplnilo, když Nabopalassar, král chaldejský, Ninive dobyl, do kořen vyvrátil a říši assyrskou

k chaldejské připojil. Dále se ani o životě, ani o smrti Nahumově ničehož neví.
Sv. Jeronym a jiní sv, otcové obracejí duchovně proroctví jeho k úplnému zničení světa před soudným

dnem. Proroctví jeho vždy od církve svaté za zjevení Boží považováno bylo.

KAPITOLA I.

Jak jest Dáb I přísný slým, | laskav dobrým, ukazuje oa příkladu Ninivitských

a Judských.

1. Břímě Ninive: Kniha vidění Nahuma Elcejského:
2. Bůh horlitel (jest), a mstitel Hospodin: mstitel Hospo

din a mající prchlivost: mstí se Hospodin nad nepřátely
svými, a hněvá se na protivníky své.

3. Hospodin trpělivý [jest), a veliké síly, a když očišťuje,
nebude činiti nevinného.' Hospodin v bouří, a vichru cesty
jeho, a mlhy prach nohou jeho.“

4. Kárá moře, a vysušuje je: a veškery řeky v poušť uvádí.
Zemdlel Básan a Karmél: a květ Libanu usvadi.

5. Hory pohnuly se, a pahrbkové zpuštění jsou: a zatřásla
se země před tváří jeho, i okršlek země, a všickni, kteříž
přebývají na něm.

G. Před rozhněváním jeho kdož ostojí? a kdo odolá hněvu
prchlivosti jeho? Rozhněvání jeho vylévá se jako oheň: a
skály rozplynuly se jím.

T. Dobrý( jest Hospodin, a posilňuje v den soužení: a zná,
kdož doufají v něm;

8. a povodní míjející učiní konec místu jeho: * a tma* bude
stíhati nepřátely jeho:

9. Co obmýšlíte proti Hospodinu? Konec on učiní: nepo
vstaneť dvoje soužení.*

10. Nebo jako trní spolu se víže,“ tak hodování těch, jenž
ve spolek pijí: strávení budou jako strniště docela suché.

KAPITOLA I.

* © J. když trosti, nečíní to nevinnému, nezahubí všecko spolu i ne
vinného, nýbrž užetří; nebo: „kdyby trestatl chtěl, | na tom, kterýž
se za nevinna považuje, viny by nalezl, tak že potom i nevinný apra
vedlivé přísnosti zakusí.“

%t j. objevuje se v bonři a v oblacích.
9 t. J. město Ninive zkazí množstvím nepřátel, kteří le zaplaví jako

náhlá povodeň.
* £ J. neštěstí.
* £ j. on tě zhubí těměřjednou ranou, že druhé ani potřebí nebude.
* « J. „Jako trní spolu se splétá“, t. jedno v druhé erostává a na

stnlému ohni ujíti nemůžo.

11. Z tebe vyjde ten, jenž myslí proti Hospodinu zlost:*
na mysli rozjímaje přestoupení.

12. Toto praví Hospodin: Byť byli dokonalí, a bylo jicb
sebe více; i tak oholeni budou, a pomine.“ Trýznil jsem tě
a nebudu tě více trýzniti.*

13. A nyní potru prut jeho s hřbetu tvého, a vazby tvé
roztrhám.'*

14. A přikáže o tobě Hospodin: Nebude rozsíváno ze jména
tvého více: !* z domu boha tvého zkazím rytinu, a slitinu,
připravím hrob tvůj, nebo bezectný jsi,'* :

15. Aj ble na horách nohyzvěstujícího, a oznamujícího
pokoj! '* Slav Judo slavnosti své, a splňuj sliby své: '* poně
vadž nepůjde více skrze tebe Belial:'* všeckent jest zahynul.

KAPITOLA II.

Předpovidá obležení | dobytí města Ninive.

1. Vstoupil, jenž by rozptýlil před tebou,' jenž by řídil
obležení: pohleď na cestu, posílů bedr, utvrď moc velmi.*

2. Nebo odplatil Hospodin pýchu Jakobovu, jako pýchu
Israelovu:* nebo zhoubcové rozptvlili je, a rozvody jejich
porušili.“

5 t J. z Ninive vyjde nepřítel Boží Sennacherib. (ls. 86. 1.)
* t.j. padnou pod mečem jako vousy pod břitvou, a pomjne ne

přítel.
> £. J. lide Jndeký!

'é Přestalť poplatným býti král Judský Assyrským po usmrcení
Sennacheriba.

" £. j. nebude více o tobě povídáno, aneb: nebude z tebe potomatva,
zahyne jméno tvé, králi assyrský.

'" Senacherib od vlastních synů v chrámě zabit jest. (Is. 37. 38.
' ©j. pošin posly včstící radostnou správu o omrti ukrutnikové a

osvobození lidu.
' £ J. alav slavnosti, kteréž byly pod krutou vládou zastaveny.
* t. J. nešlechetník, člověk opovržený.

KAPITOLA IL

! © Jj. táhne zhonboe na tebe, město Ninive! Nabuchodunosor.
* £ J. braň se statně.
3 t Jj. pýchu spáchanou, násílí učiněné na Ieraelských.
* t.j. nepřátelé pohublli jeden i druhý národ, z části jej pobivše,

z částí odvodše do zajetí; nebo: „města jejich pobořili“.



601 NAHUM

3. Štít silných jeho ohnivý,* muži vojska v červcích: ohnivé
otěže vozu v den výpravy jeho, a vozkové usnuli.“

4. Na cestách zkormoucení jsou; vozové vespolek se sráželi
na ulicích: tvářnost jejich" jako lampy. jako blýskání pro
bíhající.

6. Vzpomene na silné své; " padati budou na cestách avých:*
rychle vstoupí na zdi jeho, a připraveno bude stinidlo.'“

8. Brány řek '! otevříny jsou, a chrám '“ až do země roz
bořen.

7. A bojovník jatý zaveden jest: a děvky jeho hnány byly,
lkajíce jako holubice, bědujíce v srdcích svých.

8. A Ninive jako rybník vod vody jeho; oni pak utekli:
etůjte, stůjte, i není, kdo by se navrátil.

9. Rozchvátejte stříbro, rozchvátejte zlato: a není konce
bohatství ze všech nádob žádoucích.

10. Rozmetáno jest, a rozsekáno, i roztrháno: a srdce
schřadlé, a umdlení kolen, a mdloba ve všech ledvích: a
tváře všech jich jako černost hrnce.

11. Kdež jest to bydliště lvů **a pastva Ivíčat, kamž chodíval
lev, aby všel tam, lvíče, aniž byl, kdo by je přestrašil?

12. Lev nalapal dosti Ivíčatům svým, a nadávil Ivicím svým:
a naplnil kořistí peleše své, a odpočívadlo své loupeží.

13. Aj já na tebe, praví Hospodin zástupův, a zapálím až
do dýmu vozy tvé, a Ivíčata tvá zžíře meč: a vyplením ze
země loupež tvou, a nebude slyšán více hlas poslů tvých.'“

KAPITOLA TIL

Liči budouci úplné skažení reěsta Ninive pro hříchy obyvatelů jeho.

1. Běda [toběj, město krví, všecko lži, roztrhání plné: ne
odstoupí od tebe loupež.'

2. Hlas biče, a hlas útoku kola, a koně řehčícího, a vozu
vroucího, a jezdce vstupujícího:

3. a třpytícího se meče, a blýskajícího se kopí, a zbitého
množství, a těžké porážky : aniž jest konec umričinám, i padnou
přes těla svá:

4. pro množství smilství nevěstky krásné, a příjemné, a
mající kouzla, ježto prodávala národy smilstvími svými, a
čeledi kouzly svými.

5 © j. štíty vojínů Ninivitských jako oheň se lesknou, tak téš kosy
vozů jejich; tak místo „otěže“ dle hebr.

“t.j.s odvážlivé,přílíšnébezpečnostia jistoty; anebo: opojeníjsouce.
+ £. J. vojíoů tváře roznicené — oči eo blesky se jiskří. Rozuměj

o Ninivitských při dobytí města.
S t.j. král Ninivitský volati je bude k hájení města.
9 t. j. spěchem jeden přes drahého se Ženonce.
'9 €, j. nástroje k hájení hradeb. Jínak: „Přichystán jest hajitel“,

t vojsko.
'* Dobyto jest město: brány otevřeny, Jimiž nepřítel co voda řeči

štěm ae říti; jiní na náblon povodeň myslí, v. 1, 8. a 2, 8.
"' ©,j. palác královský ; av. Jeronym vykládá: „říše“.
" ©.j. město Ninive, sídlo mocných králův, akratných a prostopáš

ných utiskovatelův lidstva?
' £ j. národy vyzývajících, aby se kruté moci tvé podrobill. (4. Kr.

18, 17.)
KAPITOLA IL

' ©j. neodstouplš, nezanecháš loupežení, vydirání, ubíjení národův,
až tě trest postihne.

KAPITOLA TIL. 502

5. Aj já k tobě, praví Hospodin zástupův, a odkryji stydké
údy tvé před tváří tvou, a ukáži národům nahotu tvou, a
královstvím hanbu tvou.

6. A uvrhu na té ohavnosti. a pohaněními tebe trýznití
budu, a postavím tě za příklad.

7. I stane se: každý, kdož uzří tebe, odakočí od tebe, a
dí: Pohubeno jest Ninive! Kdo bude nad tebou hýbati hlavon? *
odkud hledati budu utěšitele tobě? *

8. Zdaliž jei ty lepší nežli Alexandrie“ lidná, kteráž bydlí
na řekách? Vody vůkol ní: jejížto bohatství moře, vody zdi
její.

9. Mouřenínská země silou její i Egypt, a není konce:
Afrika a Libya byly k pomoci tvé.

10. A však i ona přestěhována, a odvedena jest v zajetí:
dítky její rozráženy jsou na počátku všech cest, o slavné
její metali log, a všickní přední její sepjati jsou pouty.

11. I ty tedy opojeno budeš“ a budeš zhrzeno: i ty hledati
budeš pomoci od nepřítele.

12. Všecky pevnosti tvé jako fikoví stromové prvními fíky
svými: jimiž jakž se zatřese, padají do úst toho, jenž by
jedl.

13. Aj, lid tvůj (jest jako) ženy u prostřed tebe: nepřátelům
tvým otevříny budou brány země tvé, oheň zžíře závory tvé:

14. vody pro obležení si navaž, vzdělej ohrady své: vejdí
do bláta, a šlapej. rozdělaje drž cihlu.“

15. Tam tě zžíře oheň: zahyneš mečem, zžíře tě jako
chroust: sbromažď se jako chroust; rozmnož se jako kobylka."

16. Více jsi rozmnožilo kupectví svá, než jsou hvězdy
nebeské: chroust roztáhl se“ a odletěl.“

17. Strážní trojí jako kobylky: a dítky tvoje jako kobylky
kobylek, kteréž sedají na plotích v den studena:'* slunce
vzešlo, a odletěly, a není poznáno místo jejich, kde byly.

18. Dřímali pastýři tvoji, králi assyrský: pohřbena budou
knížata tvá: '* skrýval se lid tvůj po horách, a není, kdoby
shromáždil.

19. Není tajné **potření tvé, nejhorší jest rána tvá, všickni.
kteříž slyšeli pověst o tobě, stlskli ruku nad tebou: '* neboť
na kohož nepřecházela zlost tvá vždycky?

* £ j. všickni, kteří jindy k prostopášnostem svým tě navštěvovali.
3 kdož tě ulituje?
tj. vlastně: „nežil No-Ammon“ t Dios-polis (Zevsovo město)

mezi dvojim ústím Nilu a mořem ležící, Assarhadonem jobyto a ztroskotáno. Jiní na Theby, město horního tu rozumějí.
> t j. kalích hněva Božího vypíješ až k opojení: pocítíš trest jeho,

a myal tě pomine.
* £ j. stále dělej, a pal cihly k opravení protržených ohrad svých;

přeo tí ničeho neprospěje.
* t j. byť bylo vojsko tvé tak četné a rozmnožené co hmyz, přeo

ti ničehož nepomůže.
s £ j. křídla srá: —
> Smyel: kupci opustí tě, jako hejno kobylek opouští místo Jimi

ožrané.t j. v čas studena, času nočního. Dle bebr.: „Korunovaní tvoji
jako kobylky veliké“ atd. zůstanou n tebe, dokud se Jim dobře daří,
pak odletnou.

" t.j. evou nedbalosti, a přílišnou v svá elly důvěrou sklamání
jsouce padli; vojsko tvé dílem po horách rozptýleno jest.

i £ j. nýbrž zjevné, veliké; bebr.: rána tvá nezbojitelné.
ta Jinak: „Tlačili ránu tvou rukama svýma“, aby bolesti tobě roz

množili; také: plesali nad pádem tvým.



PROROCTVÍ HABAKUKOVO.

HABAKUK [Obejmutý], prorokoval za doby panování Joakima, krále judského, když se byli Chaldejští
nejvíce vzmohli, okolo roku 606 před Kristem.

Byl-li tehdáž ještě mladý, snadno možná, že i vyplnění proroctví svého proti Chaldejským se dočkal,
a tentýž jest, který na rozkaz Boží od anděla z Judstva do Babylona přenešen byl, a pokrm přinesl

Danielovi v jámu Ivovou uvrženému. (Dan. 14, 32.) Více nám o něm známo není ničehož.
Proroctví jeho čelí nejvíce proti utiskování lidu od Chaldejských, jimž za to trestem Božím hrozí, a svou
v Boha důvěru projevuje nadšenou modlitbou, nebo písní, připomínaje si zázračné osvobození lidu svého

ze alužebnosti egyptské, a hledě k blaženému vyproštění jeho ze zajetí babylonského, a mnohem
blaženějšímu vykoupení veškerého lidstva z poroby hříchu.

Proroctví jeho se vždy beze vší pochyby k písmům svatým počítalo.

4

KAPITOLA L © i rozšíří se jezdci jeho; nebo jezdci jeho z daleka přijdou

TA létati budoujako orlice, pospíchající-kjídlu..
9. Všickni k loupeži přijdou. tváři jejich jako vítr žhoucí:

a shrne zajaté jako písek.“

Stěšuje sl Bobu, Zo veliké etiskování dopoušti ; — Bůh Jej těší, předpovídaje,

Ze to vše divým národem Cbaldejských potrestá, — a tím proroka k důvěře

povabonnje. | 10. A on nad králi zvítězí, a knížata v posměch jemn budon:

1. Břímě, kteréž viděl Habakuk prorok. on všeliké pevností vysměje .e, a šnese násyp a dobude jí.

2. Až dokavade,Hospodinevolati budu, a nevyslyšíš?křičetí N/ 11.-Tehdy. proměníse duch, 'a zájde a padne:“ tať jestsíla jeho, boha jeho.*

a nespravedlnost proti mně?* I stal se soud, a odpírání můj, a nezemřeme, Hospodine, v soud položil jsi ho: a silného,
mocnější [jest).*- aby trestal, založil jsi ho.*

4. Poněvadž roztržen jest zákon, a nedošel až. do konce . 18. Čistét jsou oči tvé, abys neviděl zlého: a hleděti k ne
soud:* nebo bezbožník přemáhá proti spravedlivému, pročež A / pravosti nebudeš moci: proč hledíš na ty, kteříneprávě činí,
vychází soud převrácený. a mlčíš, an zžírá bezbožný spravedlivějšího nad sebe?

5. Pohledte v národy, a vizte: divte se, a ztrůte: nebo 14. A činíš lidi jako ryby mořské, a jako zeměplaz ne

budu k tobě, násilí trpě, a nespasíš? ' a je .

3. Proč jsi mi dal víděti nepravost, a násilí, patřiti loupež, Ý 12. Zdali ty nejsi od počátku, Hospodine,Bože můj, Svatý

skutekseštalve-dnech' vaších,kterémužžádnýneuvěří,majícíknížete.!©
když bude vypravován. 15. Všecko udicí pozdvihl,'" zatáhl to v nerodu svém a

35 ; P : zahrnul v síť svou. Nad tím zraduje se, a zplesá.
6. Neboť aj já vzbudím Cbaldejské, národ hořký a rychlý, A « . .

chodící na širokosti zamě, aby opanoval stánky ne své. 16. Protož obětovati bude nevodu svému, a zápalu dávatisíti své: nebo skrze ně ztučněl díl jeho, a pokrm jeho výborný.
7. Hrozný, a strašlivý jest: z něho samého soud, a břímě J 17. Proto tedy rozprostřel nevod svůj, a vždy zabíjeti

jehovyjde.* Á p
náródů nepřestane,

8. Lehčí pardův jsou koňové jeho, a rychlejší vlků večerních:

* © J. jako oheň všecko všudy pobubí; větrové z východní Arable
zboubní jsou vedrem a pískem.

* £ J. zpyšnínad F svý a nad svoumocía tím právěv zábubu příjde. (Dan. 4, 27.

*t.j. tak se zjeví, lorarné Jest síla I Jeho, [ domnělýchbohův
jeho.

* ©J. dle nezpytatelného soudu prozřetelnosti své dopustil jel tomu,
že národ chaldejský s svým králem tak se vzmohl, aby byl metlon
národům v ruce tvá, a pak sám byv tebou potrestán, dokázal tim
mocnosť tvou, kteréš I sebe mocnější králové podléhají. (3. Mojž. 9, 16.)

'9£ j. jsa nejsvětější, proč dopouštíš, aby nás Nabuchodonosor
utiskoval a lapal jako ryby v síti?

*' £ J. Nabuchodonosor bude všecko přičítati moel své, a udatnosti
válečně, tu bude atíti, a velebiti eo Boha. (Dan. 8.) Udicí, nevodem,
síti rozumí všelikou zbraň | úskočnon lesť nepřítele.

KAPITOLA L

! Vyjevuje prorok stesky netak své jako veškeréholidu, utlskora
něbo nespravedinostmi svých správeův; v 5. pak napravnje reptavé
takové smýšlení, uváděje Boha přímě mluvícího, a k trpělivému čekání
povzbuzujícího. Tak si | David v žalmu 72. nejprve stýská, pak opěr
v Boha důvěřií.

2 © J. před sebou na oči své.

3 t. j. vzdorem, pýchou a násilím odpůrcové vítězí, mají vrch.

* £. j. pře spravedlivá se potlačuje; sondcová neujimaji se chudých,
netrvajíce se, vyhldajti sond protí mocným; nebo: nemají dosti váž
nosti a moci, aby utlačeným k právu dopomohli.

5 moci neobmezenou Í právo stanoví | povinnosti — služby a daně
ukládá národům podmaněným,
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KAPITOLA U.

Wledi prorok jako na stráli k ujevení Božímu. — Bůh mu káše napssti, co

uslyši: — ujlšťuje splnění proroctví, potrestání nevěřících, a odměnu věřicím;

prohlašuje čtvero běd proti pyšným, lakotným, nkrutným, nevěroým králům,

a okazuje marnost modlářetví.

1. Na stráži své státi budu, a postavím se na ohradě:
a patřiti budu. abych uzřel, co by mí bylo řečeno, a co bych
odpověděl k trestajícímu mne.

2. I odpověděl mi Hospodin a řekl: Napiš vidění, a vyryj
je na deskách, aby je přeběhl, kdo by četl je.

9. Protože ještě vidění podál, a ukáže se do konce, a ne
sklamá;' pomešká-li, čekej ho, neboťpřijda přijde, a nebude
meškati.“

4. Aj kdo nevěřící jest, toho duše nebude pravá v něm
samém: ale spravedlivý u víře své živ bude.*

5. A jakož víno pijana oklamává, tak bude muž pyšný, a
nebude ctěn:“ kterýž rozšířil jako peklo duši svou: a on
jako smrť, a nenaplní se: a sbromáždí k sobě všecky národy
a shrne k sobě všecky lídi.

6. Zdaliž všickni tito nevezmou proti němu podobenství,
a řeč záhadnou, a řekne se: Běda tomu, kterýž množí věcí
ne své! i dokudž obtěžuje proti sobě busté bláto?*

7. Zdali v náhle nepovstanou, kteříž by tě hryzli: a vzbuzení
budou, trbající tebe, a budeš v loupež jim?“

8. Protože jsi ty zloupil národy mnohé, zloupí tebe všickní,
kteříž zůstanou z národů, pro krev člověka, a nepravost proti
zemi, městu, a všem bydlejícím v něm.

9. Běda (tomu), kterýž shromažďuje lakomství zlé domu
svému, aby bylo na výsosti hnízdo jeho, a sproštěna se býti
mní z ruky zlého."

10. Myslil jsi k zahanbení domu svému, pobil jsi národy
mnohé, a zhřešila duše tvá.

11. Nebo kámen ze stěny volati bude: a dřevo, kteréž
mezi spojením stavení jest, odpovídati bude.

12. Běda (tomu), kterýž staví město ve krvech, a zakládá
město nepravostí.*

18. Zdali ty věci nejsou od Hospodina zástupů? Nebo
pracovati budou lidé k mnohému ohni, a národové na prázdno,
a zemdlejí.

14. Nebo naplněna bude země, aby poznali alávu Hospo
dinovu. jsko vody přikrývající moře.

KAPITOLA II.

!*Naráží prorok ma oněch zajetí babylonskému určených 70 let, po
nichž následovati mělo vysvobození Cýrem.

* tj. někteří ovatí otcové rozumějí též o prvním, jiní opět I o dra
bém příští Kristově, ano sv. Pavel (k Žid. 10. 87.) sám v tento amysl
ta alova béře.

3 t j. nevěřící nebude šťasteu, ale kdo věří, dle toho | život zřídí
a spasen bude. (Gal. 3, 11.)

* Rosuměj o králí babylonském, a o způpném na svá vítězství ná
rodu ehaldejském.

5 ©j. statek nespravedlivě nabytý, jenšto jako hromada bláta obtě
žuje svědomí moohého člověka.

* Rozum! přímo Cýra a vojsky jeho, jenž říši Chaldejské konec
učinil. (Dan. 5.)

" Rozamějí někteří na Joakíma, krále jadského, jenž nepravě zbo
batnouti hleděl a zvlášť nádhernými stavbami lid obtěžoval; za jeho
věku Chaldejští v Judsko vpadli. (Jer. 22, 18.)

5 Vykládá se o králi týrském, jejž Ezechlel též s podobných ne
pravostí viní, že uespravedlnosť páše, a z pýchy za Boha se pokládá
(Ezech. 28.); toto zvlášť 18. o dobytí Týru platí.

„
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15. Běda [tomu], kterýž nápoj dává příteli svému, vpouštěje
žluč svou, a opojuje ho, aby na jeho nahotu hleděl.“

16. Naplněn jsi hanbou místo slávy: pí také ty, a usní:
obklíčí tě kalích pravice Hospodinovy; a vývratek hanebný
[přijde] na slávu trou.'*

17. Nebo nepravost Líbanu přikryje tebe, a zhouba zvířat
vystraší je pro (prolití) krve lidské a [pro] nepravostí země
a města, i všech bydlejících v něm.

18. Co prospívá rytina, že ji vyryl dělník její, slítinu, a
obraz falešný? Nebo doufal v díla řemeslník její, aby nadělal
modl němých ?

19. Běda (tomu), kterýž říká dřevu: Procit? — Vetaň!
kamení němému. Zdaž on bude moci učiti? Hle tento přikryt
jest zlatem a stříbrem: ale žádného ducha není v utrobách
jeho.

20. Ale Hospodin jest v chrámě svatém svém: umlkniž
před ním všecka zemé.'!

KAPITOLA IIL
Modlitba či píseň Alabakakova.

1. Modlitba Habakuka, proroka, za (hříchy) nevědomosti.

2. Hospodine, slyšel jsem slovo tvé, a bál jsem se. Hospo
dine, dílo tvé u prostřed let, obživ je.“ U prostřed let známé
je učiníš: když se rozhněváš, na miloardenství se rozpomeneš.*

3. Bůh od poledne“ přijde, a Svatý s hory Fáran:* obestřela
nebesa sláva jeho: a chvály jeho plná jest země.

4. Blesk jeho bude jako světlo: rohové v rukou jeho:“
tam akryta jest síla jeho.

6. Před tváří jeho půjde emrť: a vyjde ďábel před nohama
jeho.

6. Stál a změřil zemi:* pohleděl a rozptýlil národy:* a
zetříny jsou hory věku: sklonili se pabrbkové světa, od cest
věčnosti jeho.'*

* To se slyší na krále egyptského, který Joakima, krále judekého,
přemluvil, aby odpadl od Nabuchodonosora, což potom bylo přičínou
že tento Jerusaléma dobyl.

* £ j. i ty okusíš čroenajnníruku Hospodinovu, padneš a zabyneš,a sláva tvá obrátí se v han

"! UmiknutíJest amen dety, bázně,poslušnosti,žalu, podrobe
nosti.

KAPITOLA IIL

* Dle některých za to, že se byl odvášíl proti soudům Božím mln
vlti: 1, 24.

* © j. dílo smilování svého, jakož bylo vyvedení lidu = Egypta.
Bv. cirkev to rozumí o vykoupení našem skrze Krista Pána, neboť to
bylo předpodobněno vysvobozením ! = poddanosti egyptské, | ze zajetí
babylonského.

9 Brána milosti Boží otevřena každému, kdo ji opravdově hledá.

* Dle hebr.: = „Thaman“ města idumejského.
S te jest v Arabii petrejské, čásť tébož pohoří co Sinai; naráží na

2. Mojš. 19, 16. Tbaman jest i „pravice“, Fáran pak „velebnosť“:; ta
jemně se tu rozumí vyjití Spasitele „od pravice Velebnosti“ Otcovy.

* Roh obrazem sily: „blesk mu bude ovítiti, mocná ruka ucbystá
mu cesty jeho“.

* t j. roškery nepřátely a protivníky své před sebou potře jako
učinil Egyptským (2. Mojž. 9. 3.) Chananejským a j.; tajemně rozuměj
o potření smrti a ďábla moci Kristovou.

* £ j. zaslíbenou, aby ji dal lidu svému.
9 t j. chansnejské.
10© j. chvěly se, a třásly k přiblížení jeho. Jest nadšený popis, jak

Béh Ud svůj pouští vedl, a jej vším opatřil.
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7. Pro nepravosť viděl jsem stany mouřenínské,'* zkormou
ceny budou kůže '* země madianské.

8. Zdali na řeky rozhněval jsi se, Hospodine? anebo proti
řekám prchlivost tvá? anebo protí moři rozhněvání tvé?

Jenž vsednešna koně své: a vozové tvoji k spasení.'*
9. Vzbudě vzbudíš lučiště své, přísahy pokolením, kteréž

jsi mluvil.!“ Rozdělíš řeky země: '*

10. viděly tebe, a bolest trpěly hory: '“ hlubina vod minula.
Propasť vydala hlas svůj: výsosť zdvihla race avé.'?

11. Slunce a měsíc stály v příbytku svém; '“ v světle střel
tvých půjdou,'* v blesku blýskajícího se kopí tvého.

12. V zuřivosti pošlapáš zemi: v prchlivosti zmámiš národy.**

13. Vyšel jsi k spasení lídu svého, k spasení 6 Pomazaným

'* Dle hebr.: v neštěstí pohřížené, zničené.

'* £ j. jimiž sa stany pokrývají, tedy stanové, obyvatelé madlanští.
Smysl: Národové ebananejští pro jich nepravosti pobubení jsou.

'8 Naráží na přejití národa lsraelského mořem rudým, a Jordánem;
smysl: „není to hněvem, že kážeš moři a řekám, nýbrž jako vítěz
koňmo, s povozem přecháziš vody, a převádíš lid svůj.“

'* £ j, ku pomoc! lidu svému ujal jel zbraň svou, Jak jsl zapřísáhl:
nebo: vyňal jsi Inčiště své; nasytil jsi šípy své.

B Vlastně: vyvádíš ze skály řeky. (Mojž. 17, 6.)
's £. j. ohvějice se před velebností tvou.
"" £ j. moře uposlechlo, a vysoko vydmalo vlny své.
'* Fils Jos. 10, 18.

10£ j. lid tvůj pod mocnou ochranou tvou; blesky svými jím [ sví
úiti i Je chrániti budeš.

% © j. jakožto mocný vítěs vstoapil jsi s lidem evým do země
chananejské (15.) .

KAPITOLA III,

svým.*“ Pobil jel hlavu z domu bezbožného:** obnažil jsi jej
od spodu až po hrdlo."*

14. Zlořečil jsi berlám jeho, hlavě bojovníkův jeho, při
cházejícím jako vichr k rozptýlení mne. Plesání jich, jako
toho, jenž zžírá chudého v akrytě.

15. Cestu učinil jsi v moří koňům svým, v blátě vod
mnobých.

16. Slyšel jsem,“*“i zarmoutilo se erdce mé: od hlasu za
třásli se rtové moji. Vejdí shnílosť v kosti mé, a pode mnou
zhnojiž se:** abych odpočinul v den soužení: abych vstoupil
k lidu našemu přepásanému."“

17. Neboť fík nebude kvésti: a plodu nebude na vinicích.
Sklame dílo olivy: a rolf nepřinesou pokrmu. Odjat bude
od ovčince dobytek: a nebude skotu u jeslí.“7

18. Ale já v Hospodinu radovati se budu: a plesatí budu
v Bohu Spasiteli mém.

19. Bůh Pán síla má: a učiní nohy mé jako jelenův. A na

výsosti mé provodí mne vítěz, žalmy zpívajícího.“*

2 £ j. s Mojžíšem, abys jej vysvobodil z poroby Egyptské: tajemně
pak rozaměj o vtělení Slova věčného, kteréž opnstivši pravici otcovu
estoupilo k spasení našemu v Egypt smrtelnosti této.

% © Jj. krále Faraona.
% £ j. porazil jel jej docela.
1* Soudy tvé proti lidu svámu. (v. 2)
W $ j. kýž bych již nmřel, abych neviděl soužení lidu svého.
26 £ Jj. k těm, kteří již na věčnosti čokají spasitele svého; avšak

i v sebe větších strastech zachovám důvěru v Boha svého. (18.;
w £ j. tenť bude stav země, když ji Chaldejští zpustoší.
1 Tím projevuje důvěru svou v Boha, že u všeobecné epoustě toliko

v něm spásy nalezne; dnohovně obrať to každý ku konel života svého
a vykročení do věčnosti, dejž Bůh, ať nám všem blažené.



PROROCTVÍ SOFONIÁŠOVO.

SOFONIÁŠ [Bohem ochráněný| prorokoval asi 641—610 před Kr. na počátku panování krále Josiáše,
prv než byl, nalezna knihu zákona Páně (4. Král. 22.j, o vyhlazení modloslužby usiloval, a před vy

vrácením města Ninive. Byl tedy eouvěký s Jeremiášem, kterémuž i.v řeči se podobá. ©
Předpovídá nářodu judskému odvedení do zajetí; Filistínským pak, a Moabským, a Ammouským,

a Mouřenínům [t. Arabům na pobřeží Rudého moře bydlícím) úplné pohubení: posléze těší národovce
své budoucím navrácením se do vlasti, založením říše Mesiášovy, a rozšířením mezi všemi národy.

Proroctví jeho vždy za pravé zjevení Boží se považovalo.

KAPITOLA L

Předpovídá zkáza městu Jeruzalému pro hříchy modlosiniby a nespravedinozt!,
8 — představuje hrůzu dos pomsty Boží.

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo k Sofoniášoví, synu
Chusi, syna Godoliášova, syna Amariášova, syna Ezechiášova,
za dnův Josláše, syna Amonova, krále judského.*

2. Shromažďuje sbromáždím * všecko se svrchu země, dí
Hospodin:

8. shromáždím člověka i dobytek, shromáždím ptactvo nebe
ské, i ryby mořské: a porážky bezbožných budou: a zahladím
lidi se svrchu země, dí Hospodin.

4. A vztábnu ruku svou na Judu, a na všecky obyvatele
jerusalémské: a zahladím z místa tohoto ostatky Bálovy, a
jména strážných chrámových s kněžími;

6. i ty, kteříž se klanějí na střechách vojsku nebeskému,"
a klanějí se, i přisahají skrze Hospodina, a přisahají skrze
Melchom.“

6. A kteříž se odvracují od následování Hospodina a kteříž
nehledali Hospodina, aniž se ptali po něm.“

7. Mlčte před tváří Pána Boha: nebo blízko jest den Hospodi
nův, nebo připravil Hospodin oběť,“posvětil pozvaných svých.*

KAPITOLA I

* Čti o něm 4. Král. 22, 28, 1—90.
1 £ |. zeml veškerou tak zpustošíti dám, že anl lidé, ani zvířata

v níZoe mocibydliti.střechách stavěli pánvicí s feřavým uhlím na třínožce
a zapalonali vonná věci vojsku nebeskému, £ hvězdám; Josláš to za
kásal, (4. Král 38, 5.)

* t. |. skrze Molocha, bůžka eh. Bylaf zarytá nepravost

lidu lerselskéhoLu že e úctou k pravémuBohumodloslnžbuepojiti se enažil. (8. Král. 21.)
S t J. kteří docela Boha se zpustilí, nic jeho slova, aniž Jaké slnžby

jebo dbají.
* t J. body; rozmmějbezbožníky dozralé k pohubení.
7 ©J. určil a shromáždil: míní národ ohaldejský k pohubení země,

oož podobenstvím hodů znamená.
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8. I bude v den oběti Hospodinovy, navštívím knížata, a
syny královy i všecky, kteříž oblečení jsou v roucho cizí:“

9. a navštívím všelikého, jenž hrdě vchází na práh v ten
den:* kteříž naplňují dům Pána Boha svéhonepravostí a lstí.'*

10. I bude v ten den, dí Hospodin, hlas kříku od brány
rybné '* a kvílení od druhé '* a potření veliké od pahorkův.'*

11. Kvělte, obyvatelé Moždíře: "*umlk] veškeren lid chananej
ský,'* zahynuli všickní obalení stříbrem.'“

12. I stane se v ten čas: přehledám Jerusalém 8 lucernami:
a navštívím muže uvázlé v kvasnicích svých: '" kteříž říkají
v srdcích svých: Neučiní dobře Hospodin, a neučiní zle.'*

13. I bude afla jejich v rozchvátání, a domové jejich v pu
stinu; a stavěti budou domy a nebudou obývati v nich; a
štěpovati budou vinice, ale nebadou píti vína jejich.

14. Blízko jest den Hospodinův veliký, blízko jest a rychlý
příliš: hlas dne Hospodinova hořký; soužen bude tu silný.'?

15. Den hněvu den ten, den soužení a úzkosti, den psoty
a bídy, den temnosti a mrákoty, den mlhy a bouře. *

* © J. tím jedním kárá všelíké následování zlých mravů cizonárod
nich, kteréž od doby Šalomouna krále vždy více so zmáhalo. (Splnění
toho viz 8. Král. 28, 29 a 2. Paral. 86, 4.)

* © pyšně « hrdě, beze vší pobožnosti a počestnosti.
" £ Jj. obštojí z nespravodiivého.
0 £ j. západní, k Joppe vedonel.
1 © j. města čtvrti, Ofel řečené, a od Manassesa ohrazené.
13£ j. vůkol těch, na nichž Jerusalém vystavěn jest, tak že rykem

válečným zníti budon.
t £ j. údolí dle podoby tak nazvané nedaleko Jernsaléma u stadnice

Slloa ležící; Jinuk se tím | veškeren Jerusalém mlní, poněvadě v něm
Jako v moždíři lidé pobíti budou.

t6 £ j. nespravedlivý, odpadlý, jména judského nehodný. (Dan. 18,56.)
1 £ j. buď: „v čat stříbrem se stkvouei“; anebo „na stříbro bohatí“ ;

staří v pasu vůkol těla uvázaném peníze nosívali.
'* £ j. „spoléhající se na eilu svou“; jako víno na kvasnicich lešici,

sily a barvy dostává.
" ©j. kteří v prozřetelnosť Boží nevěří, a proto Boba nio nedbají ;

vís 6. poznam

ej. přemožen; posdě, až po pádu svém teprv pozná, že marněse spoléhal v sílu svou
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36. Den trouby a troubení proti městům hrazeným, a proti
úhlům vysokým.

17. A použiti budu lidi, a choditi budou jako alepí, nebo
Hospodinu zhřešilí: a vylita bude krev jejích jako země,
a těla jejich jako lejna.

18. Ale ani stříbro jejich, ani zlato jejich. nebude moci
vysvoboditi jich v den hněvu Hospodinova: ohněm horlivosti
jeho sežrána bude všeckazemě, nebo skonání chvatem učiní
všechném bydlejícím na zemi.

KAPITOLA II.

Napomíně lid k pohání, — a předpovídá trest Božl některým národům.

1. Sejděte se, shromažďte se," národe nemilý! :

2. prve nežli rozkaz (Boží] porodí den jako pomíjející
prach,* prve úežli příjde na vás hněv prchlivosti Hospodinovy,
prve nežli příjde na-vás den hněvu Hospodinova.

3. Hledejte Hospodina všickni tiší země, kteříž jste soud
jeho činili: hledejte co spravedlivého, hledejte co tichého
jest, zdalí byste se některak akryli v den prchlivosti Hospo
dinovy.

4. Nebo Gáza zkaženo bude, a Aškalon v pustinu, Azot

o polednách vyvrhou. a Akkaron z kořen vyvráceno bude.
č. Běda (vám), kteříž bydlíte v kraji pomořském, národe

zablazených.“ Slovo Hospodinovo na vás, Chananejští, zemi

Filistínských, i pohubím tebe, tak aby nebylo obyvatele.
6. I bude kraj pomořský odpočinutím pastýřův, a stájí

dobytka:
7. a bude podflem toho, kdož ostane z domu Juda: tu

budou paseni, v domích Aškalonských u večer odpočinou:
neb je navštíví Hospodin, Bůh jejich, a navrátí zajetí jejích..

8. Slyšel jsem potupu Moabovu“ a rouhání synův Ammo
nových: které věci vytýkali lidu mému, a zvelebovali se nad
končinami jejich.

9. Protož živ jsem já, praví Hospodin zástupů, Bůh israel
ský, že Moab jako Sodoma bude, a synové Ammonovi jako
Gomorrha, suché trní, a hromady soli, a poušť až na věky:
ostatkové lidu mého rozchvátají je, a zbytkové s národa mého.
vlásti budou jimi.

10. To jim přijde pro pýchu jejich: že rouhali se a zvelebo
vali nad lidem Hospodina zástupův.

11. Hrozný Hospodin na ně, a zkazí všecky bohy země:
a klaněti se budou jemu všickni z místa svého, všickni ostro
vové národů.“

12. Ale i vy, Mouřenínové, mečem mým zbiti budete. 
13. A vztáhne ruku svou. na půlnoc a zhubí Assyrsko: a

položí Krásnou“ v pustinu. a v bezcestí, a jako v poušť.

KAPITOLA II.

J. k pokání, jak zřejmějiv 8.
t J. milosti-nebodný, poněvadž na všecky pohrůžky polepšiti zo

nachově. Israelské a Přilatinské míní. Chald.: „nechtící se učiti zákonuBošima.“ “m M
*t j.nežk rozkazu Božímu budete rozmetůni co prach vlchrem.

Tak Bůh vždy k pokání zve!
* t J. Keretských, tolik co Filistinských pro hříchy od Boha k vy

hubení určených.
* © J. kterou páchal na jndském národu, pomáhaje Chaldojským

pohubiti jej, a osazuje krajipy judské země, zvlášť kmene Ruben a
Gad, když do zajetí odvedení byli. (Jerem. 49, 1)

* Rozuměj tím obrácení všech národů k pravému Bohu, což se vy
plnilo až v církvi Kristově. (Srov. Malach. 1, 10—11.) Ostrovy národů
značí písmo hlavně země západní, Evropské.

* © j. Ninive, což ze vykládá „Krásné*. (Srov. Nah. 1, 11. Jon. 8, 4.)
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14. I budou u prostřed něho léhati stáda, všecka zvířata
národův:“ a bukač“ i ježek na prazích jeho zdržovati se
budou: hlas zpívajícího (ptactva) na okně, havran na podvoji,
neboť zkazím sílu jeho.

15. Toť jest město slavné, přebývající v důvěrnosti, kteréž
. říkalo v srdcí svém: Jáť jsem a mimo mne není jiného více;

kterakž učiněno jeet pustinou, odpočívadlem líté zvěři? Každý,

kdož půjde přes ně, sipěti bude, a vstáhne ruku svou.

KAPITOLA II.
Kárá obyvatele Jerusalémské s nepravosti Jich, a hrozi trestem Božím,

předpovídá obrácení národů k pravému Bohu v ři Mesiálově.

' 1. Běda [tobě] popouzející, a vykoupené město, holubíce.'
2. Neslyšelo hlasu, a nepřijalo kázně: v Hospodinu ne

doufalo, k Bohu svému se nepřiblížílo.
3. Knížata jeho u prostřed něho jako lvové Hvoucí: soudcové

jeho vlci u večer, ničehož neostavili jsou k jiítru.
4. Proroci jeho nesmyslní, muží nevěrní: kněží jeho po

akvrnili svatyně, nespravedlivě čínili proti zákonu.
5. Hospodin epravedlivý u prostřed něho neučiní nepravosti:

ráno, ráno soud svůj dá na světlo, a nebude skryt: ale nezná
nepravý zahanbení.“

6. Zahladil jsem národy a rozptýleni jsou úhlové“ jejich:
pusté učinil jsem cesty jejich, že není, kdo by chodil po nich:
zpuštěna jsou města jejích, tak že neostalo muže, ani kterého
obyvatele.

7. Řekl jsem: A však báti se mne budeš, přijmeš kázeň;
a nezhyne příbytek jeho pro všecky věci, jimiž navštívil
jsem je:“ ale však na úsvitě vstavše porušili všecka myšlení
svá.*

8. Protož čekej mne, dí Horpodin; v denpovstání mého
v budoucím čase, neboť soud můj [jest], 'abych -shromáždil
národy, a sebral království: a vylil na ně rozhněvání své,
všeliký hněv prchlivosti své, ohněm zajisté horlivostí mé
sežrána bude všecka země.“

9. Nebo tehdáž navrátím národům rty výborné, aby vzývali
všickni jméno Hospodinovo, a sloužili jemu ramenem jedním."

10. Za řekami mouřenínské země,“ odtud ctitelé moji, synové
rozptýlených mých, přinesou mi dar.

3 £ J. která se n Judských za nečisti považovala, ta zhousí a strašli
vým učiní město nyní tak nádherné.

9 Jinak: sovy; t. v zříceninách jeho divá zvéř strašně se osývatí
bade.

KAPITOLA IIL

' ©j. Jernssléme, město od záhuby často ušetřené, milené co bolu
bice; ty se též co holubice ověstí dáváš, a k hněvu mne popouzíš!
Hebr.: „Město zlopověstné, zprsněné, lonpeživé!“

2 £ j. záby a přísně Bůh město pro jeho hříchy potrestá, a tim
zjevně ukáže epravedinost arou; ale bezbošný nedbá, nepřestávaje
hřešiti; nestydí, neostýchá se ani Boba, aní lidí.

3 1. j. bnď: „ohrady, věženárožní“ ; nebo: „do všech úhlův světa“.
* £ J. doufal jsem, že se mne báti budeš, a se napraviš, aspoří pro

tresty, kterými jsem tě káral; ale nadarmo.
* tj. záby veskrz ee porušjli; řeck. „akaženo jest vše leti jich“.
* Co tuto 8—20 sv. prorok dí, rozumí 6e 1. o navrácení to zo zajetí

babylonského (19—20.); 2 o prvním příští Páně (11, 12. 14—17.); a
8 o druhém příští k soudnému dni. (8—10. 18.)

* t j. všecky tak oevitím, že mne poznají a velebíti budou. (2, 11.)
Vyplnilo se teprv v církvi Kristově, v níšto se chvála Boží po voške
rém světě všemi jazyky hlásá.

* t j. za Nilem,jenš se u vnitra Afriky prýští; nd nejdalších končin
země. z
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11. V ten den nebudeš se hanbiti ze všech nálezků svých,
jimiž jsi přestoupilo protí mně: nebo tehdáž odejmu = pro
střed tebe velikomluvné pýchy tvé“ a nebudeš se více vynášeti
na hoře svaté mé.

12. A ostarím u prostřed tebe lid chudý a nazný:'“ a
doufati budou ve jménu Hospodinovu.

18. Ostatkové israelští neučiní nepravosti, aniž mluviti
budou lži, a nebude nalezen v ústech jejich jazyk lstivý:
neboť oni pasení budou, a odpočívati budou a nebude, kdo
by přestrašil.

14. Chval, dcero sionská: plesej, Israeli: raduj se a vesel
se věím srdcem, dcero jerusalémská.

15. Odjal Hospodin soud tvůj, odvrátil nepřátely tvé: král
israelský, Hospodin, u prostřed tebe: nebudeš se více bátí
zlého.

16. V ten den bude řečeno Jerusalému: Neboj sel Sionu:
Neumdlévejtež ruce tvé!

9 ©J. odstraním všecky, kteří tě pyšnými slovy popouzejí proti
mně a v hříších potvrzuji. (Vis 5. a 4.)

's £ j. misto brdých prostopášníků pokorné a pravě otitele svá;
rozum! se jednak akrovný počet národa po dobytí Jerussléma v zemí
zanechaný, jednak se to na první křesťanyalyší, jichž mravy i dále Jičí.

KAPITOLA III. 514

17. Hospodin Bůh tvůj u prostřed tebe silný, onf- spasí:
radovati se bude z tebe s veselím, mlčeti bude vo svém

milování,'* veseliti se bude nad tebou a plesáním.

18. Marnélidi, kteříž byli od zákona odstoupili, shromáždím,
nebo z tebe byli: aby nemělo více nad nimi potupy.'*

19. Aj já zabiji všecky, kteříž trápili tebe v ten čas: a
spasím kulhající: a ta, kteráž byla vyvržena, shromáždím : **
a položím je v chválu, a v jméno '* ve vší zemi potupy
jejich:

20. v čas ten, v němž přivedu vás, a v čas, v němž shro
máždím vás, nebo dám vás v jméno, a v chválu všechněm
lidem země, když obrátím zajetí vaše před očima vašima,
dí Hospodin.

" £ J. neustálo tebe mílovati bude; nebude tě kárati, aniž trestati
více: tot opět jen o věčné lásce rozuměti lze, jiš Bůh k vyvolené choti
svě, cirkvi Kristově, chová.

Wti, kteří jakkoliv potomo! jeon Abrahamovi, od zákona odstoupili,
neuzsavše toho, o němš zákon dosti zřejmě (4. Mojž. 18, 10.) se pro
hlásíl: ti ns konci věků shromáždění budou, a v něho uvěří.

'* Viz. Mich. 4, 6. pozn.

" £. |. dám jim slávu v zemi, kdež byli putupeni.
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PROROCTVÍ AGGEUSOVO.

AGGEUS [Slavný] prorokoval po navrácení se národa ze zajetí babylonského roku 520 před Kristem.
Cýrus byl totiž Židům povolil, navrátiti se do vlasti, a chrám si stavěti; osočováním však nepřátel Židův
po dvou letech povolení to opět zrušil; a tak dílo asi po čtrnáct let zastaveno jest. Když pak po smrti
Kambysa Darius Hystaspovič na trůn dosedl (522), obnovil Židům povolení k další stavbě i města
i chrámu. Tu měšťané obávajíce se, že snad nové to povolení opět odvoláno bude, spěchali stavěti sobě
domy nákladné, stavby chrámu nic nedbajíce. V tom povstal k rozkazu Božímu Aggeus, okazuje jim ne
vděčnost jejich k Bohu, a jak je Bůh za to neúrodou trestá; napomíná pak lid vůbec, a Zorobabele
vůdce, a Jesusa nejvyššího kněze zvlášť, aby se horlivě ujali vystavení chrámu, slibuje za to požehnání
od Boha veškeré zemi, a těší je, že chrám ten, ač se ve skvostnosti chrámn Šalomounovu nevyrovná,

přec oslaven bude příštím, a učením toho, jehož všickni národové si žádají, zaslíbeného Mesiáše.
Proroctví jeho vždy beze vší pochybnosti k písmům svatým se počítalo.

KAPITOLAL ©00

9. Hleděli jste k více, a hle, dostalo se vám méně: a vnosilí
jste do domu a rozdmýchal jsem to: pro kterou příčinu, dí

Kárálíd,žeo. stavbaaan “ pí a Je Bůbsato Hospodín zástup4? Proto. že dům můj pustý jest, a vyPefrodootruetl,——načežoaId dílaochotněohlpo. pospíchátejedenkaždýdodomusvého.
1. Léta druhého Daria krále,! měsíce šestého, prvního dne ADA 10. Protož zabráněno jest nad vámi nebešttm, aby nedaly

měsíce stalo se slovo Hospodinovo skrze Aggea proroka
k Zorobabelovi, synuSalatielovu, vůdci jadskému,* a k Jesu
sovi, synu Josedekovu, knězi velikému, řkoucí:

2. Totoťt praví Hospodin, Bůh zástupů, řka: Lid tento
praví: Ještě nepřišel čas, aby staven byl dům Hospodinův.*

3. I stalo se slovo Hospodinovo skrze Aggea proroka řkoucí:
4. Zduli vám čas jest, abyste bydlilí v domích deskami

vykládaných,“ a dům tento pustý jest?
6. A nyní toto dí Hospodin zástapů: Přiložte srdce nvé

k cestám svým.*
6. Sili jste mnoho, a vnesli jste málo: jedli jste a nejste

nasycení: pili jste, a nejste napojení: přikryli jste se, a nejste
zahříni: a kdo shromáždil mzdu, vložil ji u váček děravý.“

7. Toto praví Hospodin zástupů: Přiložte ardce své k cestám
svým.

8. Vstupte na horu," noste dříví, a stavte dům: a příjemný
mi bude a oslaven budu. dí Hospodin.“

rosy, a zemi zabráněno jest, aby nedala plodu svého;
11. a povolal jsem sucha na zemí, a na hory, a na pšenici,

a na víno, í na olej, i cokoli vydává země, a na lidi i na
hovada i-na všelikou práci rukou.

12. I uslyšel Zorobabel, syn Salatielův, a Jesus, syn Jose
dekův, kněz veliký, i všecken ostatní lid, hlas Hospodina,
Boha svého, a slova Aggea proroka, jakož ho poslal Hospodin
Bůh jejích k nim; i bál ae líd tváři Hospodinovy.

13. I řek) Aggeus, posel Hospodinův z poslů Hospodinových *
lidu, řka: Jáť s vámi jsem, dí Hospodin.

14. I vzbudil Hospodin ducha Zorobabele, syna Salatielova,
vůdce judského, a ducha Jesusa, syna Josedekova, kněze
velikého, a ducha ostatních ze všeho lidu: i šli, a dělali
dílo v domu Hospodina zástupů. Boha svého.

KAPITOLA IL

Povzbuzuje lid stavěti chráze, slibuje jakkoliv méně bude nádherný než první, —KAPITOLAL MPR,| ZebudepředcealavnějšípříštímMoslášovým,—taručujesejimzapravda
* t J. Darla Hlstnspoviče, jemuž tehdáž Židé poddání byli; r. 520 x toho elíbem okamějtého požahnání — a pak o avláštní ochraně Boži Zoro

př. Kr. (1. Eadr. 4, M. ; babela njišťaje,*tJ.bylťsroduDavidova,auvedlkmenJodůvsBabylonado— (| /
Judska. (1.Exdr.1, 8.) ATA 1 Dvacátého čtvrtého dne, měsíce šestého, léta druhého

* £ J. ještě neprošlo úplných 70 lot, prorokem Jeremlášem určených. NKAIKE“ Daria krále.
Toť bylo záminkou jich nedbalosti

* t. J. vy nepříjímáte za vděk se prostým přístřeším, nákladných,
skvostných domů al stavějíce.

5 £ j. skoumejte skutky své a vizte, co vám z toho vzešlo; vy jste
nedbali domu Božího, as to | Bůh nedbal vás, odjímá vám požehnání
svého. (6—11.)

* £ Jj. jak nabyl, tak pozbyl. Přislovim praví, méně: marně bez po
žebnání pracoval.

3 £ j. na Líbán, porážet dříví, a svážet zásob k stavbě, (1. Ezdr.

2. Sedmého měsíce, dvacátého prvního dne měsíce, stalo
se slovo Hospodinovo k Aggeoví proroku řkoucí:

3. Mluv k Zorobabelovi, synu Salatielovu, vůdci judskému,

* £ Jj. prorok Páně, poslaný od Boba, jako bývali proroel před za

Jetím babylonským. KAPITOLA L.

8, 1.) * tj. počali to nadřečené dílo, výše 1, 14. (Lze tento v. s posledním
* Vls 2, 8—10. kap. 1. spojiti.)
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a k Jesusovi, synu Josedekovu, knězi velikému, a k ostatnímu
lidu, řka:

4. Kdo jest mezi vámi pozůstalý, jenž viděl dům tento
v slávě své první? a jak vy jej vidíte nyní? zdaž není tak,
jako by nebyl před očíma vašima?*

5. A nyní posilní se, Zorobabeli, dí Hospodin: a posilni
se, Jesuse, synu Josedekův, kněže veliký, a posilni se, veškeren
lide země, dí Hospodin zástupův: a dělejte (nebo já s vámi
jsem. dí Hospodin zástupův].

6. Slovo, kteréž jsem smluvil s vámi, když jste vycházeli
z země egyptské: a duch můj bade u prostřed vás,* ne
bojtež se.

7. Nebo toto dí Hospodin zástupů: Ještě jedno maličko*
jest, a já pohnu nebem, a zemí. a mořem, i suchou zemí.*

8. A pohnuvšeminárody: a přijde Žádoucí všechněm
národům:“ a naplním dům tento slávou, dí Hospodin
zástupův.

9. Mé jest stříbro, a mé jest zlato, dí Hospodin zástapův.
10. Veliká bude sláva domu tohoto posledního více nežli

prvního, dí Hospodin zástupův: a na místě tomto dám pokoj,
dí Hospodin zástupův.

11. Dvacátého čtvrtého dne, devátého měsíce, druhého léta
Daria krále, stalo se slovo Hospodinovo k Aggeusovi proroku,
řkoucí:

12. Toto dí Hospodin zástupův: Otaž se kněží na zákon, řka:
13. Nese-li někdo maso posvěcené v podolku roucha svého,

a dotkne se koncem jeho chleba, nebo vaření, nebo vína,
neb oleje, anebo všelijaké krmě: zdali to bude posvěceno?
I odpověděvše kněží řekli: Nikoliv.

14. I řekl Aggeus: Dotkne-lí se poskvrněný na duši“

(něčeho) ze všech těch věcí, zdali bude poskvrněno? I odpo
věděli kněží, a řekli: Poskvrněno bude.

15. I odpověděl Aggeus, a řekl: Tak lid tento, a tak národ
tento, před tváří mou, dí Hospodin, a tak všecko dílo rukou
jejich: a všecky věci, kteréž obětovali tam, poskvrněny budou.“

16. A nyní přiložte srdce své od tohoto dne a výše, prve
než položen byl kámen na kameni v chrámě Hospodinově.

17. Když jste přistupovali k hromadě dvacíti měr, i bývalo
deset: a vcházeli jste k čeřenu, abyste vytlačili padesáte láhvic,
j bývalo dvaceti.

18. Bil jsem vás větrem žhoucím, a rzí, a krupamí všecka
díla rukou vašich: a nebyl mezi vámi, jenž by se byl obrátil
ke mně, dí Hospodin.

19. Přiložte srdce své od tohoto dne, a napotom ode dne
dvacátého čtvrtého, měsíce devátého: ode dne, v němž založení
jsou základové chrámu Hospodinova, položte na srdce vaše.

20. Zdali již símě vzešlo? a ještě vinice, a ffk, a jablko
granátové, a strom olivový nekvetl: od tohoto dne požehnám.*

21. Letalo se slovo Hospodinovo podruhé k Aggeovi dvacá
tého čtvrtého dne měsíce řkoucí:

22. Mluv kZorobabelovi, vůdci jadskému, řka: Já pohnu
nebem spolu i zemí.

23. A podvrátím stolici království, a zetru sílu království
národův: a podvrátím vůz, i jezdce jeho: a padnou koňové,
i jezdci jejich: muž mečem bratra svého.'*

24. V ten den, df Hospodin zástupů, přijmu tebe, Zorobabeli,
synu Salatielův, sluho můj, dí Hospodin: a položím tebe jako
znamení,'' nebo tebe jsem vyvolil, dí Hospodin zástupův.'*

S Smysl: Ubětmi, ktoré mi vzdáváte, a sami též požíváte, nezískáte
si žádného posvěcení, jakož anl šat, v ktorémž se maso z ních nese.

“posvěcen bývá: ano vy svými nepravostmi oběti ony poskvrňujete, a
hyzdíte, jako se dle zákona poskyrní každý, kdo se mrtvoly dotkne;
proto je I s vámi v ošklivosti mám. (Srov. Jer. 11, 15. Malach. 1, 6—7.)

* Srovnejte neúrodu dřevnější s požehnáním, které vům okaměltě
(v. 20.), od toho dne co se stavby horlivě ujmete (v. 19.), nastane, a
budiž vám rnkojmím, že se další sliby mé apiní.

%Jakkoliv Jest tento chrám co do výstavnosti, krásy a skvostnosti
téměř jako nic n porovnání k prvnímu od Šalomouna vystavěnému;
přec stavte důvěrně, neboť větší slávy se mu dostane!

> Jako jsem svou pomocí přispěl otcům vaším, tak přispějí vám.
Dle bebr. též: „dělejte! nebo já s vámi jsem, dle Slova (nebo:

„»ení kteréžjsemmluvile vámi... a Duch můjbudeu pro
Mřed vás

te To rozuměj n porážce a usmrcení Kambysa krále; v hebr. řečeno

o, rozumina nejsvětější Trojict — % časemminnlým.Nebov smysluduchovním:Zničímvšelikoumoopo
t J. „krátkou doba“(asi 515 Jet); čim více se přižti Meslášovo banův, sílu svou v abraní a válce, vůbec v ponhé hmotě zakládajících,vuz.timzřejmějijejBůhprorokůmaskrzeněliduzjevuje.. e.| 3protoduchovníchvěcínicnedbajících.*Buďminíválky,kteréžsepředpříštímPáněudály,ponichžpak"A WMU/©“"| *'tj. jakopečeť,budešmívzácnýabedlivěodemneopatrovaný

pokoj následoval (10); nebo: zázračná znamení, na nebí, a na semi, a obcí svon nyní nově ařízenou.
Jimiž se 00 pravý Meeláš, a Syn Boží světu osvěděll. M £. j. od toho času budeš požívatí zvláštní ochrany a milosti mé.

S t j. zaslíbený kv Mesiáš, Kristas, kníže pokoje. (Srovn. Oba dva verše, 28. a 24, rozumějí se duchovnímsmyslemo ponížení
1. pp-oaněnjhh10. a Luk. 10, 4. c 20 nepřátelříše Mosiášovy,a o zvláštní ochraně,kterouž Bůb církvi jehoumriého poskvračný (8. Mojš. 6, 27. 28. a 4 Mojí. 19, 23.) propůjčí.



PROROCTVÍ ZACHARIÁŠOVO.

ZACHARIÁŠ [Památka Boží] byl souvěký s Aggeusem, a spola s ním od Boha k prorockému
úřadu povolán roku 520 před Kristem.

Pocházel dle udání sv. Cyrilla z pokolení Levi, a byl spolu i knězem. lkdyž spatřoval, že jednak mnozí
z národovců jeho nad skrovnými počátky jak obnovené říše, tak založeného chrámu malomyslně si počínají,
těšil je, že zaslíbení Božská jistě splněna budou, byť se-i oni sami toho nedočkali, a k pilnému stavení
chrámu povzbuzuje; vida pak též, že mnozí lehkovážně na přípovědi Boží spoléhajíce, nejen obecných

věcí nic nedbají, nýbrž i mnohým nepravostem se oddávají, ty přísně kárá, a ku pokání napomíná.
Všecka proroctví jeho rozvrhnouti lze na dvě částky. První (1—7) obsahuje vidění, jimiž mu Bůh roz

ličné budoucí věci zjevil, dle toho způsobu jako Ezechielovi a Danielovi; druhá (8—14) zaujímá
prorocké řeči a napomínání k lidu.

V obojí pak části nalézají se zevrubná předpovědění o životu, smrti a oslavení Mesiáše, o založení
a trvání církve jeho, o přemožení nepřátel jejích, a o posledním soudu.

Kniha jeho se vždy mezi svatá písma počítala.

7. Dne čtyřmecítmého jedenáctého měsíce Sabath,“ v létě
KAPITOLA L druhém Daria, stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi,

. Addy, roku,řkoucí:
Napominák pokání lid ze zajetíse navrátivší,— a vidí andělaprovázeného (7 na Barachiáše, syna Jy, pro » m
nástepemmnobýchandělův, jenž slibuje lidu pokoj. — Podobenstvímčtyř 8. Viděl jsem vnoci, a aj muž“ vsodaje na kůň ryrý, a
rohů, na něš čtyřikovářovépřicházejí,zjevují ce mu čtyry nepřátelskéříše, a ten stál mezi myrtovím, kteréž bylo v dolině:“ a za ním

„Jejich6 pomocíBožízahabení, : koňové ryzí, strakatí, a bílí.?
, 9. I řekl jsem: Co jsou tito, Pane můj? I řekl ke mně

1. Mésíce osmého * druhého léta Daria krále stalo se alovo anděl, kterýž mluvil se mnou: Já ukáži tobě, co jsou tytonHospodinovo k Zacbariášoví, synu Barachiáše,“ syna Addy, věci.

proroku, řkoncí: 10. I odpověděl muž, kterýž stál mezi myrtovím, a řekl:
2. Rozhněval se Hospodin na otce vaše hněvem. To jsou ti, které poslal Hospodin, aby zcbodili zemi.
3. I díš k nima Toto praví Hospodin zástnpův: Obratte se 11. I odpověděli andělu Hospodinovu, kterýž stál mezi

ke mně, dí Hospodin zástupův: a obrátím se k vám, dí Ho- myrtovím, a řekli: Zchodili.jsme zemi, a aj všecka země
spodin zástupův. obydlena jest, a pokojna.*

svých zlých, a od myšlení svých nejhorších: a neslyšeli, ani městy judakými, na něž jsi se rozhněval? Tento již sedmdesátý
pozorovali mne, dí Hospodin. rok jest.
: 5. Otcové vaši kde jsou? a proroci zda na věky živí budou? 18. I odpověděl Hospodin andělu, kterýž mlavil se mnou,

6. Ale však slova má, a ustanovení má, kteráž jsem při- slova dobrá, slova potěšitelná.

služebníkům svým prorokům, zdali nepostihla oteň 14. I řekl ke mně anděl, kterýž mluvil se mnou: Volej
vašich? a obrátili se, a řekli: Jakž myslil Hospodin zástupův řka: Toto praví Hospodin zástupův: Horlil jsem nad Jeru
učiniti nám podle cest našich, a podle nálezků našich, tak salémem, a nad Sionem horlivostí velikou.*
učinil nám.*

4 Nebuďte jako otcové vaši, k nimžto volali proroci dřev- 12. I odpověděl anděl Hospodinův, a řekl: Hospodine zá
nější říkajíce: Toto dí Hospodin zástupův: Obraťte se od cest stupův, až dokavad ty se nesmiloješ nad Jerusalémem, a nad

X y

EÚ

* Asi měsíce ledna neb února; — počítá Jakožto prorok dle roku po
svátného nebo olrkevního; jonš počínal s jara jako naším měslcem
břesnem; Sabath jej jmenuje po chaldejsku.

* £ |. anděl v podobě muže.
* Myrtoví v dolině jest obrazem ponižené, a opovržené zeměJudské.
* £ j. ochotní slnžebníci Páně k rychlému vykonání vůle jeho.
* t j. zemějudská obydlena jest a pokoje poživá; ale to k blaže

nosti její nedostačnje, neráčiš-li ty se nad ní opět smilovati (19.) Jiní
na Chaldejsko míní, kdež tehdáž úplný mír

* tj. milnjl jej velmi a péči mám o něj, pročež nenechám bes
trestu těch, kteří mu ublížiři.

KAPITOLA L

"tej dva měsíce po Aggeusovi, k Jehožto napomenutí s0 již
chrám Páně stavěti počal. (Víz Ag. 1, 1.) ,

3 1. Ezdr. 5, 1. 6, 14. aluje synem Addovým, což tedy na vnuka
rozuměj. .
" * Smysl: Když stavíte dům můj, nezanedbávejte domů srdol svých:

zachovávojte příkázání má věčná, nočekajíce vždy na avláštní příkazy
prorokův, jichž nebudete vždycky miti, nebo I na přísné tresty mé,

jo otcové vaši; jako jsem 1 slíby 1 hrozby ové splnil jim, tak jesplním | vám. '
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15. Ale hněvem velikým já se hněvám na národy bohaté : '“
nebo já hněval jsem se málo, oni pak pomáhali k zlému.'*

16. Protož toto dí Hospodin: Navrátím se k Jerusalému
v milosrdenstvích: a dům můj vzdělán bude v něm, praví
Hospodin zástupův: a pravidlo vztaženo bude na Jerusalém.

17. Ještě volej řka: Toto dí Hospodin zástupů: Města
má ještě oplývati budou dobrými věcmi: a utěší ještě Hospo
din Sion, a vyvolí ještě Jerusalém.'*

18. I pozdvihl jsem očí svých, a viděl jsem: a aj, čtyři
rohové | '*

19. I řekl jsem k andělu, kterýž mluvil se mnou: Co jsou
tyto věci? I řekl ke mně: To jsou ti rohové, kteříž roztrhali
Judďu, a Israele, a Jerusalém.

2. I ukázal mi Hospodin čtyry kováře,
21. I řekl jsem : Co jdou dělat tito? Kterýž pravil, řka:

Onino jsou ti rohové, kteříž roztrhali Judu, jednoho muže
po druhém, a žádný z ních nepozdvihl hlavy své:'* i přišli
tito odstrašít jich, aby srazilí rohy národů, kteříž pozdvihli
rohu proti zemi judské, aby rozptýlili ji.

8. nebo toto dí Hospodin zástupův: Po slávě poslal mne
k národům, kteří zloupili jsou vás, nebo kdož se vás dotkne,
dotkne se zřítelníce oka mého:

9. neboť aj já zdvíhám ruku avou proti nim, a budou
loupeží těm, kteříž sloužili jim: a poznáte, že Hospodin
zástupů poslal mne.

10. Chval, a vesel se, dcero sionská; neboť aj já přicházím.
a buda bydliti u prostřed tebe, df Hospodin.

11. A připojí se národové mnozí k Hospodinu v ten den,
a budou mi lidem, a budu bydliti u prostřed tebe: a zvíš,
že Hospodin zástupů poslal mne k tobě.

. 12. A bude vlásti Hospodin Judou, stránkou evoa v zemi
posvěcené: a vyvolí ještě Jerusalém.

13. Umlkni všeliké tělo před tváří Hospodinovou; nebo
povstal ze svatého příbytku svého.*

KAPITOLA III.

Vidi, jak nejvyšší kněz od satana oblalován, ale k rozkazu andělovu očlštén,

a v důstojenství svém otvrzen Jest, a svěstuje přišti Mestášovo,

KAPITOLA II.

Zjaveno prorokovi viděním muže, jeně s měříckým provazem Jerusalém měří,
že město se tak rozšíří, a ani sděmí nebude moci obraženo býti; — pročeš

ave lid, aby se s Babylona vrátí), a — alíboje, že se k nim vaškeří národové

připojí.

1. l ukázal mi Pán Jesusa, kněze velikého, stojícího před
andělem Hospodinovým: a satan stál po pravici jeho, aby se
protivil jemu.*

2.+I řekl Hospodin * k satanovi: Treaci té Hospodin. satane:
a tresci tě Hospodin, jenž vyvolil Jerusalém ; zdaliž on není
hlaveň vychvácená z ohně?*

3. A Jesus oblečen byl v roucha nečistá, a stál před tváří
anděla.

4. Kterýž odpověděl, a řekl těm, kteří atáli před ním, řka:
Odejmětež roucha nečistá od ného. A řekl k němu: Hle, odjal
jsem od tebe [nepravosť tvou, a oblékl jsem tě v roucha
proměnná.

Ď. I řekl: Vstavte čepicí čistou na hlava jeho. A vstavili
čepici čistou na hlavu jeho, a oblékli jej v roucha: a anděl
Hospodinův stál tu.

6. A osvědčoval anděl Hospodinův Jesusoví řka:
7. Toto praví Hospodin zástapů: Budeš-li po cestách mých

choditi, a stráže mé ostříhati: ty také souditi budeš dům
můj, a ostříhati budeš síní mých, a dám tí průvodčí * z těch,
kteříž tuto nyní přístojí.“

8. Slyš, Jesu, kněže veliký, ty i přátelé tvoji, ktaříž bydlejí

1. I pozdvihl jsem očí svých, a viděl jsem: a aj, muž, a
v ruce jeho provázek měřičův.

2. I řekl jsem: Kam tyjdeš? I řekl mi: Abych změřil
Jerusalém, a viděl; jak veliká jest šírokosť jeho, a jak veliká
dlouhosť jeho.

3. A aj, anděl ten, kterýž mluvil se mnon, odcházel,' a jiný
anděl přicházel mu vstříc.

4. I řekl k němu: Běž, mluv k pacholíku tomuto, řka:
Beze zdi bude bydleno v Jerusalémě,“ pro množství lidu,
a dobytka u prostřed něho.

5. A já budu jemu, praví Hospodin, zdí ohnivou“ vůkol:
a vslávě budu u prostřed něbo.

6. Ól ó utectež ze země půlnoční, dí Hospodin: nebo ve
čtyry větry nebeské rozptýlil jsem vás, dí Hospodin.

7. Ó Sione, utec, jenž přebýváš u dcery babylonské: “

'e © j. mocné a ukrutně.
'* £ j. Já jsem určil Jim, aby potrestalí Jerusalém, oni pak jej

zahubiti hledí, vášní proti němu roznicení. Bůn tresce ty, kte
svěřené sobě praromocnosti k potlačení jiných nadnživají: ku př. Farao,
Nabuchodonosor a jiní.

' £, j. přijme jej na milost, a vyvolí za eidlo slávy své.
"4£ J. moci; sv. Jeronym vykládá na čtvero mocností'nobo říší (21),

nepřátelských lidu Judskémn: Chaldejskou, perskou, řechko-macedon
akon a římskon; čtyřmi pak kováři (20 a 21) rozumí čtyry anděle,
kteří každý svým časem ony tiše potřeli. Podobně jest vidění Jako
Dan. 7, 3. Duchovním smyslem se tím míní ochrana, již Bůh svým
vyvoleným prokazuje.

" £ j. věickní do zabynuti poražení byli, nebo: všickní těžkým no
štěstím tak skličení byli, že ani nepozredli hlavy.

5 Když Bůh sám dí: „Poslal mne“, jest Bůh i ten, který posýli,
i ten, který poslán jest; pročež sv. Jeroným, Oyrill Alex. I Jiní svatí
otcově veskrze (8—19) o Kristu adachovní říší jeho rozumějí: jak
opustil slávu Otce svého (8), k sobě národy shromáždil (9), mezi svými
véHelmi přebývá (10) a svůj trůn a ulch 00 král má (11 a 19) a po
veškeré semi úoty nejhlubší požívá. (18) :

KAPITOLA III.

" £ J. anděl Páně, kterýž stál u proroka.
2 © J. aby žaloval na něho, dokazuje, že zavržení hoden; mnozí

vykládají, že tuto nejvyšší kněz jest obrazem veškerého lidu, nesa
hříchy jeho, vyobrazené rouchem nečistým. (5, 3.) Ostatně srovnej též
Job. 1.

5 Že tuto Hospodin Hospodina k potrestání vyzývá, o božských
osobách Otce I Syna rozumějí někteří, jako v žalmu 109, 1. jiní pak
sa to mají, že prvním anděl se míní.

* £ Jj. buď: nejvydší kněz pro strastí zajetí babylonského, anebo:
Jerusalém pro utrpěné pohromy. (Viz Amos 4, 11)

5 © j. ochránce a rádce v úřadě tvém.
s t J. z andělů. Jako nečistý oděv hřížnosťznamená jednotliveovu

i celého lidu, tak i čistý oděv milosť ospravedlnění vyobraznje. (Srov.
Kol. 3, 9—10.)

KAPITOLA U.

' t. j. od proroka k andělu měřícímu, a od tobo opět jiný mu vstříc
vstoupil.

3 £ J. tak se rozmnoží obyvatelstvo jeho, že ani nebude lze hrad
bami ho obkličiti. Toť úplně vyplněno jen v novém duchovním Jerusa
lémě, církvi ovaté, rozšířené po celém světě.

> © j. na postrach opřátekím, a k osvícení obyvatelům: ti pak berpečně bydleti budun v ně
* Míní ostatky lidu judakého v Babyloně, kteří se nenavrátili.
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před tebou; nebo muži předznamenávající jsou:* Neboť aj í!
já přivedu služebníka svého vycházejícího.*

9. Neboť aj kámen,“ kterýž jsem položil před Jesusem : na
jednom kamení sedm očí jest:'© aj já vyryji rytinu jeho,'!
praví Hospodin zástupův: a odejmu nepravosť země této
jednoho dne.'*

10. V ten den, praví Hospodin zástupů, povolá muž přítele
svého pod vinný kmen, a pod fík. (Mich. 4, 4.)

a uzří kámen cínový“ v ruce Zorobabelově.* Sedm těchto očí
jsou oči Hospodinovy, ješto běhají po vší zemi.“ (Výše 3, 9.)

11. I odpověděl jsem, a řekl jsem k němu: Co jsou dvě
olivy tyto na pravici svícnu, a na levici jeho?

12. A odpověděl jsem podruhé, a řekl jsem k němu: Co
jsou ti dva klasové oliv, kteříž jsou podle dvou zobcův zlatých,
v nichž jsou nálevky ze zlata.!©

13. I dí ke mně řka: Zda nevíš, co jsou tyto věci? I řekl
jsem: Nevím,pane můj.

. i je ž přístojí'*

KAPITOLA IV. okně ds dvasynovéoleje,'!kteřížpřístojí
Spatřaje svícen s sedmerem lamp stojící mezi drěma olivama, lampy olejem

napájejicíma, s anděl mu to vša vykládá, KAPITOLA V.

Bůh ukazuje prorokoví kulhu leticí, ——nádobu s ženon v ní sedicí, čími se

vyobrazuje besbožnost; — Jak krahem olova potlačena, — a pak od Jiných

dvou perotných žen I s nádobou odnešena jest.

1. [ vrátil se anděl, jenž mluvil se mnou, a vzbudil mne
jako muže, kterýž vzbuzen bývá ze sna svého.

2. I řekl ke mně: Co ty vidíš? I řekl jsem: Vidím, a aj
svícen zlatý všecken, a lampa jeho na vrchu jeho, a sedm
avftelnic jeho na něm: a sedm nálevek k svítelnicím, kteréž
byly na vrchu jcho.

9. A dvě olivy na něm, jedna po pravici lampy, a jedna
po levicí její.“

4. I odpověděl jsem, a řekl k andělu, kterýž mluvil se mnou,
řka: Co jsou tyto věci, pane můj?

č. I odpověděl anděl, kterýž mluvil se mnou a řekl mi:
Což nevíš, co ty věci jsou? I řekl jsem: Nevím, pane můj.

6. I odpověděl, a dí ke mně, řka: Totoť jest slovo Hospo
dinovo k Zorobabelovi řkoncí: Ne u vojště, ani v síle, ale
v duchu mém!* dí Hospodin zástupův.

7. Kdo jsi ty, horo“* veliká před Zorobabelem? V rovinu
(budeš): a vyvede kámen přední, a vyrovná milosť milosti
jeho.“

8. I stalo se slovo Hospodinovo ke mné řkoucí:
9. Ruce Zorobabelovy založily dům tento. a ruce jeho do

konají jej: a zvíte, že Hospodin zástupů poslal mě k vám.
10. Nebo kdožby pohrdal dny malými? A veseliti se budou,

A
ú/

1. I obrátil jsem se a pozdvíhl jsem očí svých: a viděl
jsem, a aj kniha letící.

2. I řekl ke mně: Co vidíš? A řekl jsem: Já vidím kníbu
letící: délka její dvacíti loktův, a šířka její desíti loktův.'

3. I řekl ke mně: Toť jeat zlořečení, kteréž vychází na
tvář vší země: nebo všeliký zloděj, jakož tam psáno jest,
souzen bude: a všeliký přisahající z té též souzen bude.

4. Vyvedu toto, dí Hospodin zástupův: i přijde do domu
zloděje, a do domu toho, jenž přísahá skrze jméno mé lživě:
a přebývati bude u prostřed domu jeho a stráví jej, i dříví
jeho, i kamení jeho.*

Ď. | vyšel anděl, kterýž mluvil se mnou, a řekl ke inné:
Zdvihní oči své, a viz, co jest to, co vychází.

G. I řekl jsem: Co pak jest to? I řekl: Toť jest děbán“
vycházející. A řekl: To jest oko jejich ve vší zemi.“

7. A aj, kruh olova nesen byl,* a aj žena jedna sedící
u prostřed děbánu.

8. I řekl: To jest bezbožnost.“ I uvrhl ji do prostřed děbánu,
8 pustil krah olova v ústí jeho?

9. I pozdvihl jsem očí svých. a viděl jsem: a aj dvě ženy

+ t.j. předpodobňující badouel věci, zvlášť osobn Meaiišovu.
8 t J. slunce vycházející“; tím se vůbec Kristus rozumí, jenž jest

dnechovnímu životu našemu tim, co slunos zovnitřnímu světa; tak táž
eluje Luk. 1, 78. — Dle hebr. těž: výstřelek; níže 6, 12 a Jer. 23, 5.

* Tím se rozumi Kristus oo pevný sáklad, na němž veškeré stavení
elrkve spočívá, a který co svorník (nárožní kámen) spojuje obě stěny
Starého 1 Nového zákona v jeden dům Boži! (Kamenem (skalou) často
se v plsmě Bůh nazývá.)

'* Tim rozuměj buď sedmero darů Docha ev.; nebo Božské vlast.
ností Mesiášovy ; nebo sedmero andělů k příkazn Božímu zemí pro
hližejiclch (3, 10.)

" Vykládá se jednak na učení, příklad a milosť Spasitelovu, jimižto
chrám duší našich vzdělává; nebo na vtělení, a umučení jeho, tajem
ství, jichžto rozjímání nejmocněji k zbožnémn šivotu vzbuzuje.

9 © j. v den umučení a smrti evé. (Dan. 9, 27.)

* t J. závaží, olovnicí, zednické nátadí.
* Smysl: Ti, jenž prve pohrdalí malými začátky stavby, obrátí. a

budou se radovati, uzříce klásti kámen úbejní, a dokonávati stavení.
? t. j. sedmero lamp svlenu znamená vševidoneí prozřetelnost Bož

skon, a kteronž on milostivě nad dílem svým bdí, a je mocně za
chovává.

'e Z dvou oliv, stojících podle svícnu n sedmi lampach, vedly dvě
trnbky (stébla) vycházejicí ve dvě hubičky na způsob ptačích zobákův
olej do větší nádoby, nad svicnem se nalézající, a odtud pak se opěr
rozváděl olej po trabkách do sedmí lamp svlonu velikého. (2.)

*' £ j. dva pomazaní Páně, král a nejvyšší kněz.
"3 t. j. slouží Jemu, náměstky jeho jevu na zemi.

KAPITOLA V.

! Staří pzávali na blány, které pak jednu k druhé slepili, a potom
v stůček okolo válce evinnlí.

%Nemíní se nepravosti jednotlivců, nýbrž veškeré země judaké (8)
a národa: křívou přísahon rozuměj vůbec pronevěru lidu, již se po
všecky časy proti Bobn dopouštěl, a hroznou Bohovraždou dovršil;
zlodějstvím pak všeliké křivdění bližnímu, které u něho zobecnělo.

> ©J. míra Efa pro tekuté a asnté věci.
* t j podoba Jejich; po vší zemí naplněna jest míra nepravosti

KAPITOLA IV,tj. pojalmneuvytrženímysli.-Bděnínašejestprotijasnému
vidění andělův jako sen. (8v. Cyriil.)

3 Svícen ten, jenž se sám o sobě olejem napájel z nádoby větší,

kteráž je) opět dostávala x dvou n“ vedle svícnu stojicích, obrazemjest stále tekoucí milosti Boši (12)

3 © j. nikoliv na zovnitřní, pohané síle, nýbrž na mé pomocí spočívá moc vaše, a prospěch dacho Jejich a tak patrno json, že ích nevíděti nelze. (V. 7. a 8.)*Všeliképřekážky,byťse00boryprotisvatémupočínánívznášely,© Šaškán 5t.j.vikonebopokryvadloténádobypozvedlose,aokázalase
Bůhslovompřemůže 4 ženav ní sedící.

* tj. nejhořejší, závorník, klín nebo klíč u klennti: dokoná stavbu. bj * © j. lido židovského.
(Srov. svrchu 8, 9. pozn.) * £ j. pohřížen Jest v nepravosti Jako v nádobě, a na něm leži trest

* £ j. krásu tohoto s krásou prvního chrámu: duchovně o Mesiáši Boží jako tíha olova. To se vyplnilo vyvrácením Jerusaléma, a roz
rozuměj. Agg. 2, 8. ptýlením národa. (Brov. 9—11.)

kod
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vycházející. a duch v křídlách jejich, a měly křídla jako křídla
luňákova: j zdvihly děbán mezi zemí a nebem.“

10. I řekl jsem k andělu, kterýž mluvil se mnou: Kam
trto nesou děbán?

11. I fekl ke mně: Aby mu vystaven byl dům v zemí
Sennaar* a byl utrrzen, a postaven tu na základu svém.

KAPITOLA VI.

Bpatřuje čtrero vozů s čtverým spřežením roallčných koni ; Jest Čtvero královatvi,

Jež však království Mesiášovopřetrvá, — Káže se mu, aby vzdělal dvoji korunu,

a vstavil na hlavu nejvyššího kněze; — alibuje, Ze Mesiáš přijde, a panovati
bude na stolel své co král a kněx.

1. I obrátil jsem se a pozdvihl jsem očí svých, a viděl
jsem: a aj čtyři vozovévycházející z prostředku dvou hor:
a hory ty byly hory měděné.'

2. V prvníin voze byli koňové ryzí: a v druhém voze koňové
vraní: .

3. a v třetím voze koňové bílí, a v čtvrtém voze koňové
strakatí, a silní.

4. [ odpověděl jsem, a řekl jsem k andělu, kterýž mluvil
86 mnou: Co jsou tyto věci, pane můj?

6. I odpověděl anděl, a řekl ke mně: To jsou čtyři větrové
nebeští, kteříž vycházejí, aby stáli před Panovníkem vší země.

8. V kterém byli koňové vraní, vycházeli do země půlnoční :
a bílí vyšli po nich: a strakatí vyšli do země polední.

7. Kteříž pak byli nejsilnější, vyšli, a hleděli jíti, a běbatí
po vší zemi. I řekl: Jděte, zchodte zemi: i zchodili zemi.

8. A povolal mne, a mluvil ke mně řka: Aj ti, kteřiž
vycházejí do země půlnoční, učinili, že odpočine duch můj
v zemí půlnoční.*

9. I stalo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:
10. Vezmi od vystěhovalcův, od Holdaje, a od Tobiáše.

a od Idajáše;“ a přijdeš ty v den ten, a vejdeš do domu
Josláše, syna Sofoniášova, kteříž přišlí z Babylona.

11. A vezmež zlato a stříbro: a uděláš koruny, a vstaviš
na hlavu Jesusa, syna Josedekova, kněze velikého,

12. a mluviti bodeš k němu. řka: Toto praví Hospodin
zástupů. řka: Aj muž Východ“ jméno jeho: a pod ním
vzejde, a on vystaví chrám Hospodinu.

13. A on vzdělá chrám Hospodinu: a on ponese slávu, a
geděti, a panovatí bude na stolicí evé: a bude knězemna
stolíci savé,a rada pokoje bude mezi těmi dvěma.

14. A budou koruny Helemovi, a Tobiášovi, a Idajášovi,
a Hemovi, syna Sofoniášovu, památkou v chrámě Hospodinově.

* Obrazem tím mini někteří císaře Tita a Hadrianz, od nichž Židé
po všech národech rozptýlení byli.

5 t. j. v Babyloně: vůbec mezi národy.

KAPITOLA VI.

' Vidění čtyř vozů tažených rosličným spřežením koňů, a vyobrazu
Jicich čtvero větrů ode všech stran (8) znamená veškery rozličné tresty
Boží, které na všeliké národy pro jich nepravosti doponšti; měděné
hory, s nichž vycházejí, vykládá se na horu olivetskou, kteráž ve dvě
týmě se rozstnpujíc s údolím Josafatským so stýká, kteréž u Joola
proroka (8, 2) jest mistem soudů Božích.

* ©J. ti již vyplolli rozkaz můj, a působí, že od dalšího trestání
ustanu. Cýrus tahdáš byl již potrestal Babylonské.

> © J. ti byli totiž přišli a Babylona, a přinosli dary k stavění
chrámu.

: „Prnt, výstřelek“ (jako Is. 11, 1.): ač přímo o Zoro
babeli řečeno, přec zřejmě a úplně jen o budoucím Mesiášovi plati,
lebožto dvojí úřad, kučžský a královský, dvě osoby Jesus, syn Jose
dechův, a Zorobasbel, jakož i dvě koruny předpodobňovaly. (18.)

>—S
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15. A ti. kteříž daleko jsou, přijdou a stavěti budou
v chrámě Hospodinově: i zvíte, že Hospodin zástupů poslal
mne k vám. Stane se pak to, jestliže slyšením slyšeti budete
hlas Hospodina Boha svého.

KAPITOLA VII.

Co Bůb oa dotas poslů židovských s Babylona o postech odpovídá, a — co

Jim Zachariáš k rozkazu Bolímo kázati má,

1. I stalo se léta čtvrtého Daria krále, stalo se alovo Ho
spodinovo k Zachariášovi, čtvrtého dne měsíce devátého, kterýž
jest Kaslev.

2. I poslali do domu Božího Sarasar, a Rogommelech,' a
muži, kteříž byli s ním, k prošení tváři Hospodinovy:

3. aby řekli kněžím domu Hospodina zástupův, a prorokům,
mluvíce: Zdali nám plakati pátého měsíce, nebo se posvěco
vati,“ jakož jsem činil již po mnohá léta?

4. [ stalo se slovo Hospodina zástupů ke mně řkoucí:
o. Mluv ke všemu lidu země, £ ku kněžím, řka: Když

jste se postili, a kvílili v pátém a sedmém [měsíci)* po těchto
sedmdesáte let, zdalíž jste se postem tím postili mně?

6. A když jste jedli, a pili, zdali ne sobě jedli jste a sobě
samým pilí jste?

7. Zdalí to nejsou slova. kteráž mluvil Hospodin skrze
proroky prvnější,“ když ještě Jerusalém obydlen byl, a bohat.
on i města vůkol něho: a na poledne i na polích bydleno
bylo?

8. I stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi řkoucí:
9. Toto dí Hospodin zástupů, řka: Soud spravedlivý sudte,

a milosrdenství, a smilování čiňte jedenkaždý s bratrem svým.
10. A vdovy a sirotka, a příchozího a chudého neutiskujte :

n zlého muž bratru svému nemyslí v srdci svém.
11. I nechtělí jsou pozorovati, a hřbetem se odvrátili od

stapujíce, a uši své obtížili, aby neslyšeli.
12. A srdce své postavili jako diamant, aby neslyšeli zákona,

a slov, kteráž poslal Hospodin zástupů v duchu svém skrze
proroky prvnější: i stalo se rozhněvání veliké od Hospodina
zástupův.

13. I stalo se: jakož mluvil, a neslyšeli: tak volati budou,
a nevyslyším, dí Hospodin zástupův.

14. I rozptýlil jsem je po všech královstvích, jichž neznají:
a země zpustla od nich, tak že nebylo, kdoby tudy čel, a
vracel se: i obrátili zemi žádoucí v poušť.

KAPITOLA VIIL

Slibuje lidu hojného požehnání od Boha, Jestliže se k pravdě a spravedlnosti

obrátí, — a předpovídá, Ze se ©nimi vělckni národové spojí v Jedno k úctě

pravého Boha,

1. I stalo se slovo Hospodina zástupů, řkoucí:

KAPITOLA VIL

>Ti byli, jak se podobá, představení obce Židů, kteří byli v Baby
loně pozůstali.

* © j. mámo 1 dále ještě zachovávati posty, určené na památku vy
vrácení města a chrámu?

3 V zajetí babylonském určeny byly posty: v čtvrtém měsíci na pa
mštku dobyti Jerusaléma; v pátém zboření chrámu; v sedmém za
vraždění Godolláše (Jor. 41, 2.); v dosátém obležení Jerusaléma, viz
niže v. 19.; když se město a chrám stavěly, domnívali se, že k po
stům těm nejsou vice povinni.

* t. j. zdali to není tukové smýšlení, jako otcův vašich, a které často
káral Bůh?

5 t j. krajina polední bornatá 1Jiné rovinaté.DSP PAAÁ
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2. Toto dí Hospodin zástupův: Horlil jsem nad Síonem
horlením velíkým, i hněvem velikým horlil jsem nad ním.'

3. Toto dí Hospodin zástupův: Navrátil jsem se k Sionu,
a bydliti budu u prostřed Jerusaléma: a bude slouti Jeru
salém městem pravdy, a hora Hospodina zástupů horou svatou.

4. Toto dí Hospodin zástupův: Ještě bydliti budou starci
a stařeny na ulicích jerusalémských: a každého bůl v ruce
jeho pro množství dnů.

5. A ulice města naplněny budou pacholíky a děvčaty,
hrajícími na ulicích jeho.

6. Toto dí Hospodin zástupův: Bude-li se to zdáti nesnadné
v očích ostatků lídu tohoto v těch dnech, zdalí v očích mých
nesnadné bude, dí Hospodin zástupův?

T. Toto dí Hospodin zástupův: Aj, já vysvobodím lil svůj

ze země na východě, a ze země na západě slunce.
8. A přivedu je, a bydliti budou u prostřed Jerusaléma:

a budou ml lidem,-a já jim bodu Bohem, v pravdě a v apra
vedlnosti.

9. Toto dí Hospodin zástupů : Posilňtež se ruce vaše. kteříž
slyšíte v těchto dnech řeči tytoskrze ústa proroků ve dnu,
v němž založen jest dům Hospodina zástupův, aby chrám vy
staven byl.

10. Nebo před těmito dny nebrla mzda lidí, ani byla mzda

hovad;“ ani vcházejícímu, ani vycházejícímu nebylo pokoje
pro soužení: a pustil jsem všecky lidi, jednohokaždého proti

bližnímu svému.
11. Ale nyní ne podle dní dřevních já učiním ostatkům

lidu tohoto, dí Hospodin zástupův; *
12. nýbrž símě pokoje bude: vinice dá ovoce své, a země

dá plod svůj, a nebesa dají rosu svou: a učiním, aby vládli
ostatkové lidu tohoto všemi těmito věcmi.

13. I bude: jakož jste byli zlořečením mezi pohany, dome
judský, a dume israelský: tak vysvobodím vás, a budete po
žehnáním: nebojtež se, posilňte se ruce vaše.

14. Nebo toto dí Hospodin zástapův: Jakož jsem myslil,
abych trápil vás, když jsou mne k hněvivosti popuzovali
otcové vaši, dí Hospodin,

15. a nesmiloval jsem se: tak obrátiv se, myslil jsem
v těchto dnech, abych dobře činil domu judskému, a Jeru
salému: nebojtež se.

16. Tato jsou tedy slova, kteráž čínití budete: Mluvte
pravdu jedenkaždý s blížním svým: pravdu, a svud pokoje
suďte v branách svých.

17. A žádný nemyslete zlého proti příteli svému v srdcích

svých: a přísahy lživé nemilojte: nebovšecky tyto věci jsou,
jichž nenávidím, dí Hospodin.

18. I stálose: slovo Hospodina zástupů ke mně řkoucí:
19. Toto dí Hospodin zastupů: Půst čtvrtého, u půst pátého,

a půst sedmého, a půst desátého [měsíce] bude domu judskému
v radosť a veselí, a v slavnosti vznešené: pravdu toliko, a
pokoj milujte.

20. Toto dí Hospodin zástupů: Ještě příjdou národové, a
bydlití budou v městech mnohých“

KAPITOLA VIIL

* £ j. miloval jsem Sion, co manžel choti svou; když pak mne
opustila, jiných se modloslužebně přidržíc, obrátila se láska má v hněv.

t. J. marně pracovali lidé i dobytek, nemohonce pro všeobecný
nepokoj a bouře, jichž jeem dopuatíl, výtěžku prací svých použití.

3 Ačkoliv se již od doby zajetí babylonského mnozí r národův
obrátili k víře v pravého Boba (Estb. 8, 17.), tak že za času Krista
Pána (Mat 23, 15.) a spoštolův (Skut. 2, 11.) bylo mnoho obrácencův
po celé tehdejší říši římské: přec nelze nikdy v tom spatřovati doko
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21. a choditi budou obyvatelé jeden k druhému řkouce:
Pojďme, a prosme tváři Hospodinovy, a hledejme Hospodina
zástupů: půjdu i já.

22. I příjdou lidé mnozí, a národové silní, hledat Hospodina
zástupů v Jerusalémě, a prosit tváři Hospodinovy.

23. Toto dí Hospodin zástupův: V těch dnech, v nichž
pochytí deset mužů ze všech jazyků národův, a chopí se
podolka muže Žida řkouce: Půjdeme s vámi nebo jsme slyšeli,
že Bůhs vámijest.“

KAPITOLA IX.
Předpovídázahubení semím Hadrsch, a Damaško, Týrské, Sidonské, a Pilletinaké,
slibaje Jda ochranu Boží, ——Učí tichý a skromný příchod Meslášův, a jak se

všem skrze něho dostane spasení a blaženosti.

1. Bříměslova Hospodinova proti zemi Hadrach,' a Damašku,
odpočinutí jeho:* nebo oko Hospodinovo jest (na každého)
člověka,* a veškeré kmeny israelské. |,

2. Emath také v krajinách jeho,* a Týrus a Sidon: nebo
přijali sobě moudroat velmi.*

3. I vzdělal Týras pevnost svou, a nashromáždil stříbra
jako země, a zlata jako bláta ulic.

4. Aj Pán vládnouti bude jím, a potepe na moři sílu
jeho, a ta ohněm epálena bude.

5. Uzří to Askalon, a báti se bude: a Gáza, a bědovati
bude příliš; i Akkaron, nebo zahanbena jest naděje jeho: a
zahyne král z Gázy, a v Aakalonu nebude bydleno.

6. A usadí se cizinec v Azotu, a zahladím pýchu Fihstín
ských.

T. A odejmu krev jeho z úst jeho, a ohavnosti jeho z pro
střed zubů jeho, a zanechán bude také on Bohu našemu, a
bude jako vojvoda v Judovi, a Akkaron jako Jebusejský.“

8. A obklíčím dům svůj těmi, kteříž bojují mně, jdouce,
a navracojíce se,7a nepřijde na ně více násilník: neb nyní
jsem viděl očima svýma.“

9. Vesel se dosti, dcero slonská, plesej, dcero jerusalémská :
aj Král tvůj příjde tobě spravedlivý, a spasitel:
sám chudý, a sedě na oslici a na oslátku, mladém
oslice.?

62.
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vajé vyplnění těchto slov prorookých; ta se vyplnila teprv v svaté
církví, když po tislcích (Bkutk. 2, 41.) a celí národové víru v pravého
Boha přijímají, a přijímají. Tu dobu uří Duchem Božím nadšení věst
cové (ls. 2); k té I hleď, kdo jich slovům věrně rozuměti žádáš.

* Vlastně: olpu pláště, který al dle zákona třepením ozdobovalí Židé
4 Mojž. 15, 38.; Mat. 24, 5.), aby se mezi národy puznali.

KAPITOLA IX.

' Jméno to, u starých vůbeo neznámě, poukazuje na město nebo
krajinu u Damašku ležící; čte se u starých spisovatelů toliko o méstě
Hatra v Mezopotamil (asi tam, kde nyní Hadter nedaleko Mosulu leží),
jenž velmi pevné bylo, a svá zvláštní knižata mělo; jiní opět se do
mnívaji, že byl kraj země syrské dle jednoho z králův Damažských
téhož jména nasvaný.

3 Dle bebr.: „s Damašek odpočínutí Jeho".

5 ©j. na něm ono potrvá: „nebo k Hospodinu (náleží) oko (mítios) člověka a veškeré
* tj. země Hadraob, mezující a Emstbem (buď Emesa anebo Epl

fania n Orontu).
5 tj. velmi si zakládalí ns moudrosti své v sebe sami důvěřií.

Pýcha jest tedy příčinou pádu Jejích.
* £.J. nebudou více Filistinšti při obětech krve pítl a jísti syrové

maso obětní — přestane modloslažba, a pravá bude panovatí víra, a
Filletinšti budou jako drahdy Jebncejští, dřevnějšti obyvatelé Jerusa
léma, v národ Jadský přijati.

5 ©J. střidajíce se jako na stráši.
s ©j. vzhladi jsem va ně milostivě, odpustil jsem Jim, a chrániti Je

budu: „nyní“ rosnměj na dobu příští Mesiášova, o němš ihned zřej
mějí věstí prorok.

Viz toho vyplnění: Mat. 21, 4.; Jan. 12. 14....
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10. A zkazím vůz (vojenský) Efraimův, a koné z Jerusaléma,
a zlomeno bude lučišté válečné: a mloviti bude pokoj ná
rodům, a panování jeho bude od moře až k moři, a od řek
až do končin země.'*

11. Ty jsí také v krví umluvy tvé vyprostil vězně své
z jámy, v níž není vody.'!

19. Obraťte se k obradě,'“ vězňové naděje; '* dnes'* také
zvěstuji: Dvojnásobné nahradím tobě.'*

13.'6 Nebo natáhl jsem si Judu jako lučiště, naplnil jsem
Efraima: a vzbudím syny tvé, Sione, proti svnům tvým zemi
řecká: a postavím tě jako meč silných.

14. A Hospodin Bůh nad ními vidín bude; a vyjde jako
blesk střela jeho: a Pán Bůh v troubu zatroubí, a půjde
u víchra poledním.'*

15. Hospodin zástupů chrániti bude jich: a zžerou, a podrobí
je kamením praku: '* a pijíce opijí se jako vínem, a naplnění
budou jako číše, a jako rohové oltáře. '?

16. I spasí je Hospodin Bůh jejich v ten den, jako stádo
lidu svého: nebo kamení svaté vyzdviženo bude na zemi
jeho.**

17. Nebo což jest dobrého jeho, a co krásného jeho, leč
obilí vyvolených a víno plodící panny?*'

KAPITOLA X.

Napomíně k důvěře v Boha, — hrozi nevěrným představeným ; — a allbuje

lidu posjlnění od Boha,

1. Proste od Hospodina deště v času pozdním.' a Hospodin
učiní sněhy * a déšť přívalu dá jim, všem bylinu na poli.

2. Nebo modly mluvily věc neužitečnou, a hádači viděli
lež. a vykladačové snů mluvili nadarmo: marnětěšili: pročež
zavedení jsou jako stádo: trápeni budou, protože nemají
pastýře.

3. Na pastýře rozlněvala se prehlivosť má, a kozly navští

'©Smysl: Království Meslišovo bnde království pokoje, a rozšíří
se po věj zemi.

'' Vykládá se přímo na vysvobození lidu Jodského od nátisků králů
syrských. Bv. Jeronym a j. sv. otoové rozumějí o vykoupení krví Kri
stovou vůbec, a vyproštění duší « předpeklí zvlášť.

"© Jj. k svému Bohn — Vykupiteli.
" © J. etále doutající.
» Tolik jako „nyni“ v. 5.
'* £ j. za útrapy vaše oblažím vás dvojnásobným štěstím.

'6 Vůbec se o zvláštní a o zázračné pomoci Boží za vlády Machnbej
ských vykládá, čehož knihy dle nich nazvané bojných aevrubně dávají
důkazů (2. Mach. 2, 22.: A, 2.; 10, 29,; 11, 8.; 16, 6.); duchovně však
k vítěznému přemožení veškerého světa věrou Kristovou rozuměno buď.

" £ J. s bleskem svým a hromobitím. Bouřky s polední strany
v Judsku nejbroznější bývají.

'© Viz 1. Mach. 4, 6. a d.

'* £ J. prolévatí budou krev nepřátel jako lvové, kteří se Jí opojí.
29 Boď: „vyzdvižen bude nový oltář z kamení čistého“ (1. Mnob.

4, 49—47.); nebo: „budou mn rekové jeho jako kamennou hradbon“.
(1. Esdr. 9, 9.)

2%£. j. dle doslovního emysln: „hojnou úrodon dokáže Bůh lidu znova
milosť svou a lásku;“ ale duchovně u vyšším smyslu rozumějí tuto
sv. otcové „ne Svátost oltářní“ co tajemný chléb, dodávající
síly bojovníkům Kristovým v neustálém zápasu proti mocnostem ne
přátelským, a tajemné vína, plodlel v duších slabých věeliké ctnosti,
zvlášť pak čistotu andělskou,

KAPITOLA X.

' t. J. přede žní k dozrání oblli potřebný.
3 Hebr.: „blesky“ obyčejně zvěsty bojných dešťů.

yombo55%i
Yč

mě

vím :* nebo navštívil *Hospodin zástupů stádo své, dům judský,
a postavil je jako koně alávy savév boji.

4. Z něho úhel, z něho kolík, z něho lučiště válečné, z něho
vyjde všeliký násilník spolu.*

5. A budou jako silní, šlapajíce bláto cest v boji: a bojovati
budou, nebo Hospodin s nimi: a zahanbení budou vgedající
na koně.“

6. A posílním domu Judova, a dům Josefův vysvobodím :
a obrátím je," nebo se smiluji uad nimi: i budou jakož byli,
vež jsem je byl zavrhl: nebo já Hospodin Bůh jejich, a vy
slyším je.

7. I budou Efraimští jako silní, a veselití ve bude srdce
jejich jako od vína: a synové jejich uzří to, a veseliti se
budou, a plesati bude srdce jejích v Hospodinu.

8. Pošepci jim“ a shromáždím je. nebo vykoupil jsem je:
a rozmnožím je, jako prve rozmnožení byli.

9. A rozseji je mezi národy, a zdaleka zpomínati budou
na mne: a živi budou s syny svými, a navrátí se.

10. A přivedu je zase ze země egyptské, a z Assyrských
shromáždím je, a do země galaadské, a libanské přivedu je,
a nebude jim nalezeno místo:

11. A přejde v těsnosti mořské, a potepe na moři vlny, a
zahanbeny budou všecky hlubiny řeky,“ a snížena bude pýcha
Assyrských a berla egyptská odstoupí.

12. Posilním jich v Hospodinu, a ve jménu jeho choditi
budou, dí Hospodin.'9

a

amiacd,

KAPITOLA XI.

Předpovidá zhoubu městu Jerasalému, — ukazuje přiklad dobrého pastýře a

podobenství dvou prutů, Jak pastýř lid opustil, a jak lid pastýři aa mada 80 stín

brných dal, a ličí pastýře nemoudrého.

1. Otevři, Libane,' brány své, ať zžíře oheň cedry tvé.
2. Kvěl, jedlé, nebo padl jest cedr, nebo vznešenci pohubeni

jsou: kvělte, dubové básanští, nebo posekán jest les ohražený.
3. Hlas kvílení pastýřů, nebo pohubenajest velebnostjejich :

hlas řvání Ivů, nebo pohubena jest pýcha Jordánu.“
4. Toto di Hospodin Bůh můj: Pas dobytek zabití,“
5. jejžto kdož jím vládli, zabíjeli, a nelitovali, a prodávali

jej řkouce: Požehnán Hospodin, učiněni jeme bohatí: a pa
stýřové jejich nešetřili jich.

5 t.j. potrestám duchovní i ovětské představené, poněvadě lid
svoznjí.

* ©.j smiloje se nad nimi a oslaví je; nazývá Jadu slavným koněm
j svým, jako svrchu 9, 18. lučištěm.

s > Úhel či úhelní kámen jest král, vůdce lidu: kolík či hřeb, rádce;
HA lučiště, vojsko: násilník, čl mající i00, úřadník; smysl tedy: nebudou

-— více cizím poddání; budou míti i krále i představenéze svého národu.
i * t |. i Jízda nepřáteleká od nich přemožena bude. (1. Mach. 4, 6—15.)

i 1 © j. v předešlý stav jo navrátím; anebo zpět je přívedů. —

l

* Vlastně: „zahvizdnu“, jako pastýř svolává stádo, a rozmnožím je
jako símě na poli (9), že jim sotva země stačí. (10.)

9 © J. slavně se navrátí, jako drubdy otcové jich z Egypta, když
Bůh je provedl mořem Rudým a Jordanem: dochovněk Odstraním vše,
co jim překážeti bade, vjíti v pravou církev.

'* Když Hospodin sám dí, že v Hospodinu posilní, rozuměj se to,
Jako svrchu 2, H. poznamenáno.

KAPITOLA XL

1 Od Libánu vtrhli Římané do země, a pak se po celé co povodeň
rozlíli, a všecko zpustošili.

? Basansko a Pojordání znamenité bylo svými pastvinami. v po
rostlém pak pobřeží byly skrýše Ivů; jmenuje pak tyto dvě krajiny
za celou zemi. Ohněm rozuměj válku.

* te. |. lid židovský k pobubení odsouzený, protože pravého pastýř
svého, Krista, zavrhl.

I.—67
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6. I já neušetřím déle obyvatelův země, df Hospodin: aj
já poddám lidí jednohokaždého v ruku bližního svého" a
v roku krále jejich:* a pohubí zemi, a nevytrhnu jí z ruky
jejich.

7. A proto pásti budu dobytek zabití“ ó chudí stáda. I vzal
jsem si dva praty, jeden nazval jsem Krásou," a druhý na
zval jsem Provázkem:" a pásl jsem stádo.

8. I podťal jsem tří pastýře v měsíci jednom“ a asoužena
jest duše má od nich: neboť £ duše jejich změnila se proti
mně.'*

9. I řekl jsem: Nebudu pásti vás: což mře. umři: a což
se podtíná, podťato buď: a ostatní ažerou jedenkaždý maso
bližního svého. .

10. I vzal jsem prut svůj. kterýž sloul Krása, a přeťal jsem
jej, abych zrušil smlouvu svou, kterouž jsem učiníl se všemi
lidmi.'!

11. I zrušena jest toho dne: a poznali tak chudí stáda.
kteříž ostříhají mne, že slovo Hospodinovo jest.'“

12. I řekl jsem k nim: Jest-li to dobré v očích vaších, při
neste tzdu mou; pak-lí nic, přestaňte. I odvážili mzdu mou
třiceti stříbrných.

13. I řekl Hospodin ke mně: Vrz to k slevateli obrazů,'*
krásnou mzdu, kterouž jsem ceněn od nich. I vzal jsem třiceti
stříbrných, a uvrhl jsem je do domu Hospodinova k slevateli
obrazů. '!

14. I přeťal jsem prut svůj druhý, kterýž slul Provázek.
abych rozvázal bratrství mezi Judou a Israelem.'*

16. I řekl Hospodín ke mně: Ještě si vezmi nádobí pastýře
bláznivého.

16. Neboť aj já vzbudím pastýře v zemi, kterýž opuštěných
nenavštíví, rozptýleného nebude hledati, a potřeného neuzdraví,
u toho, což stojí, nevykrmí, a maso tučných jísti bude, a
kopyta jejich roztrhá.

17. Ó pastýři a modlo,'“ opouštějící stádo; meč na rámě
jeho, a na oko pravé jeho: rámě jeho suchotinou uschne, a
oko pravé jeho zatmívaje zatmí se.'?

* Po všecka léta posledních válek Fimských zuříla v nešťastně zemí
1 válka občanská.

5 £ J. elsaře římského. o němž Židé sami volali:
než císaře“. (Jan 19, 15.)

S Jakž mi přikázal Bůb. (v. 4)
+ Vlastně: „Milosti, Smiloráním“.

* tj. „Spojením“.
» £ J. tř stavy představených obce židovské: světská knížata, kněží

a prorocí odstranění jsou v měsící jednom, t. za 33 let života Páně.
(Sv. Jeronym a j.)

'9 £ opusti) jsem je, poněvadě on! nenáviděli mne. Dle hebr.: Omrzeli
duší mon, že i duše jejích odvrátila se ode mne.

" Zlomena jest berla milosti pastýře dobrého: nevěrné stádo vydáno
jeať v kořisť národům, aby rozchvátali je; zvlášť Římané byli k tomn
Bohem určení, aby trest ten vykonali.

' 4 Jj. věrné, aje skrovné stádce Půně poznalo při vyvrácení Jerusa
lóma rukn Boží a zachovalo se.

' Dle hebr.: „k hrněíři“:; sv. Jeronym tím Boha, Stvořitele všech
věcí rozumi. Smysl: Vrz mzdu tu v chrám Boží, af Boha k pomstě
vyzývá. (Jer. 18.)

t* Doalovně se vyplnilo. Mat. 27, 9.

'5 tj. přestal býti nevěrný Israel lidem Božím: na jeho pak místo
nastoupil lid věrného Judy — rozuměj křesťanův, zvlášť pak Judou
rozumí skrovnou částku prvních věřících ze židovstva.

"6 £, j. nesmyslní vůdcové Židů při obležení Jerusaléma, a pak vůbec
zaslepení (16.) učitelové jejich. (Mat. 15, 14.)

"" Smysl: Všecké síly i myslí posbude, až pak u věčnou tmu klesne.

„Nemámef krále,

KAPITOLA XII.

KAPITOLA XII.

Předpovídá obklíčení Jerasaléma, Jejš však Bůh ochrání, — jak lid kvilíti
bude, uzřev toho, kterehoď jsou bodli.

1. Břímě slova Hospodinova na Israele. Praví Hospodin,
kterýž roztahuje nebesa a zakládá zemí, a tvoří ducha člověka
vněm:

2. a já položím Jerusalém *jako veřeje k opojení * všechném
národům vůkol: však j Juda bude v obležení proti Jerusalému.

3. [ bude: v den ten položím Jerusalém jako kámen břemene
všechněm národům: všickní, kdož jej zdvíhatí budou, strháním
strhají se: * a sberou ae proti němu všecka království země.

4. Vden ten, praví Hospodin, raním všelíkého koně strachetu,
a jezdce na ném pomámením: ale na dům judský otevru
oči avé,“ a všecky koně národův udeřím slepotou.

-5. I řeknou vůdcové judští v srdci svém: Posllnění budtež
mí, obyvatelé jerusalémští, v Hospodinu zástupů, Bohu jejích! *

6. V den ten postavím vůdce judské jako pec ohně v dříví.
a jako pochodní hořící v seně: i zžerou na pravici, I na
levici všecky národy vůkol: a bude obydlen Jerasalém opět
na místě svém v Jerusalémě.“

7. A spasí Hospodin stánky judské jako na počátku: aby

se nechlubil pyšně dům Davidův, a sláva bydlejících v Jerusalémě proti Judovi.*
8. Vden ten chránili bude Hospodin obyvatelův jerusalém

ských, i bude, kdo by z nich ge urazil“ v den ten, jako David;
a dům Davidův jako Boží, jako anděl Hospodinův před obli
čejem jejich.*

9. I bude v den ten: bledětí budu potříti všecky národy,
kteříž přícházejí proti Jerusalému.

10. A vyleji na dům Davidův, a na obyvatele jerusalémské,
ducha milosti a proseb“ a hleděti budou ke mně, jehož jsou
bodlí:'* a naříkati budou nad ním '' nářkemjako nad jedno
rozeným. a žalostiti budou nad ním. jakož obyčej jest žalostiti
nad smrtí prvorozeného.'*

KAPITOLA XIL

* t.j. nový; vyvolený lid můj.
3 ©j. dům, místo k opojení: dle hebr.: nádoba, číši opojujicí: roz

uměj: proti cirkvi Boží všíckol národové nepřátelsky povatanou, | Juda
t. národ židovský.

* U bran měst nalézaly se kameny kulaté rozličné velikosti, které
mladíci zdvihajíce sílu svou zkoušeli. — Takový kámen snad rozumi
t Sirach 6, 22.

* t. Jj. milostivě, tak žo i jim se oči otevrou a oni mne poznají;
míní obrácení se lidu k pravémn Bobu, které se započalo na den se
slání Ducha sv. a dokoná se světem timto.

5 ©j. posilnění ml buďtež, obyvatelé Jerusalómětí l n vás ee anlézá
pomoc Hospodinova, a tím | obrana vlasti; duchovně: u vás se nalézá
pravá známost Boha, a tndíž i milosťjeho.

“ £. Jj. na místě svém, tu, kde nyní stojí.

* © J. přímo se rozuměj o zachování lidu za času Macbabejských:
pak i o povolání mnohých z národa židovského k církví Kristově
pravé rodině Davidově.

> ©.J. sebe alabší z nich bude rek jako David.
? Na Božský původ Kristův tím poukasuje I ns obec věřícíchjeho,

co pravých synů Božích.
'9 Dle ov. Janus 19, 87. vykládají slova ta I elrkev sv. | av. otcové

o Kristu Pánu, k němužto ukřišovanému a kopím probodnutému hle
dice mnozí „vraceli se, bíjíce se v prsa svá“ (Luk. 23, 48.): a na
slovo av. Petra (Skutk. 9, 87.) kajicně v spasitele svého uvěřívše
Dochem sv. naplnění jsou; a tak až do skonání evěta kdokoliv z nich
v Krista uvěří. vyplní toto proroctví Páně.

" £, j. nade mnou: Jest jen střídání osob.
" Kol 1, 16, 18.
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11. V den ten bude veliký pláč v Jerusalémě, jako pláč
v Adadremmon na poli Mageddon.'*

12. A kvífliti bude země: čeledi a čeledi obzvláštně: čeledi

domu Davidova obzvláštné, a ženy jejich obzvláštně:
13. čeledi domu Nathanova obzvláštně a ženy jejich ob

zvláštně : čeledi domu Levi obzvláštně, a ženy jejich obzvláštně:
čeledi Semejovy obzvláštně, a ženy jejich obzvláštně.'“

14. Všecky čeledi ostatní, čeledi a čeledi obzvláštně, a ženy
jejich obzvláštně.

KAPITOLA XIII
Předpovidá, Ze bude studnice očlstující věčná v domě Daridově, — že modly

a Išiproraci zahynou, — že sice pastýř raněn bude, a ovce se rozprehnou:

nvšak — ča přede třetí dil zachován bude.

1. V den ten bude studnice' otevřená domu Davidovu,
i obyvatelům jerusalémským, k obmytí hříšníka a ženy, svou
nemoc majicí.“

2. I bude v den ten, dí Hospodin zástupů: Vybladím jméno
modl ze-země a nebudou připomínány více: a falešné proroky,
a ducha nečistého odejmu ze země.

3. I stane se: bude-li kdo více prorokovati,“ řeknou mu
otec jeho, a matka jeho, kteříž jej zplodili: Nebudeš živ!
neb jsi mluvil lež ve jménu Hospodinova. I probodnou jej
otec jeho, a matka jeho, rodičové jeho,“ když bude prorokovatí.

4, I bude: v den ten zahanbení budou proroci“ jedenkaždý
z vidění svého. když bude prorokovati; aniž se ukryjí pláštěm
žíněným, aby lhali:

5. ale řekne:“ Nejsem prorok, člověk oráč já jsem: neb
jest Adam příklad můj od mladosti mé.

6. I bude jemu řečeno: Co jsou rány tyto u prostřed
rukou tvých? I dí: Témi raněn jsem v domu těch, kteříž
milovali mne.*

7. Meči, vzbuď se na pastýře mého“ a na muže, jenž se
mne přidrží,“ df Hospodin zástupů: bí pastýře a rozprchnou
se ovce:'“ a obrátím ruku svou k maličkým.

" £ j. kde král Josiáš padl proti egyptekému králi Nechaovi.(2.Paral.
88, 23—35.: 4. Král. 28, 20.) Lid dobrého krále Josláše tak šelel, že
kvřlení to v přisloví vešlo.

'* £ j. s rodu Nathana, syna Davidova, čeledi Semej a Léóvipocházel
dle těla Kristus. (Luk. 8, 26. 29. 31.) Královská rodina ztráty krále
svého nejvice Zeleti má.

. KAPITOLA XIN.

' (, j. voda v chrám uvedena k zákonitému očišťování kněží a
oběti: znamená se tim sv. křesť novozákonní.

%Miní všelikou nečistotu vuliřní, duševní, od nichž nás ev. křest
očišťnje.

3 t J. liivě, proti pravdě Boží.
* £ j. u horlivosti pro zákon Boží sami vykonají trest na lžiproroky

určený. (4. Mojš. 13, 6—10.) Dle řeck.: „Spoutají jej“.
* £ j. Ižíprorosl, svůdní učítelové, mudrci snadno poznání budou,

neukryjí oděvem prorockým podvodů svých. Prorocl sprostým šatem
se odívali, nazvíce pláštěm ze srsti velblondí.

“ Každý takový Ižiprorok, stydě se za svůj blud, a nechtě se ani
k němu znáti, když pak jej pozorne učiní na jizvy těla jebo (v. 4),
tn se s hanbou přizná.

* Těchto slov používá | církev sv. o nejsvětějších ranách Páně,
a ukazuje tis, že mnobých slov sv. pisem někdy samých o sobě jiným
smyslem použiti lze, než ku kterému přímo spojením svým aměřují.
I pochopltelno též, že sv. prorok od člověka, který dle zasloužení
svěho raněn byl, umešen býti mohl Duchem sv. k Tomu, kterýž ne
vinně „raněn jest pro nepravosti naše, potřín jest pro hříchy naše“.
(ls. 58. 6.) Toto mínění dotvrsaje I v. 7., jejž Kristus Pán sám o sobě
vykládá. (Mat. 26, 51.)

* £ j. na tobo, o němž v kap. 11. mluvil.
> Dle hebr.: na bližního přítele mého nerozdilného: o Kristu Pánu

rozuměj, který co člověk jest „muž“, co Bůb neroslučitelně spojen
s Otcem nebeským.

'e Byť by I nepřátelský meč pastýře mého zavraždil, a věrné ichoZLE
> A —V
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8. I budou ve vší zemi. dí Hospodin: částky dvě budou
v ní rozptýleny a zhynou; a částka třetí bude v ní ostavena.'!

9. A povedu třetí částku, skrze oheň, a páliti je budu.
jako se pálí stříbro, a zkusím jich, jako se zkouší zlato. On
vzývati bude jméno mé, a já ualyším jej. Dím: Lid můj jsi:
a on dí: Hospodin jest Bůh můj.

KAPITOLA XIV.

Předpovidá poslední dopuštění trestu Božibo na Jerasalém, ale aslibaje pomoci

od Buha, jenž nepřátely potře a lidu svému požebná ; — až konečně všlchní

národové k pravému Boha se obráti.

1. Aj, přijdou dnové Hospodinovi, a rozděleny budou loupeže
tvé u prostřed tebe.'

2. A shromáždím všecky národy k Jerusalému v boj, a do
byto bude město, a pohnbení bandoudomové, i ženy poskvrňo
vány: i vyjde polovice města do zajetí, a ostatek lidu nebude
odjat z města. .

3. I vyjde Hospodin, a bojovati bude proti národům těm,
jakož bojoval v den boje.“

4. 1 stanou nohy jeho v den ten na hoře olivetské, která
jest naproti Jerusalému k východu: a rozdělí se hora olivet
ská z polovice své k východu a k západu rozsedlinou velikou
velmi: i rozdělí se polovice hory na půlnoci a polovice její
na poledne.*

5. I budete utíkati do údolí těch hor, nebo spojí se údolí
hor co nejblíže:“ i budete utíkati, jako jste utíkali před
zemětřesením za dnův Oziáše, krále judského. I přijde Ho
spodin Bůh můj. a všickni svatí s ním.*

G. I stane se v den ten: nebude světlo, ale zima a mráz.

7. I bude den jeden, kterýž jest znám Hospodinu, ne den
ani noc:“ a v čas večera bude světlo.?

8. I stane se v den ten: že vycházeti budou vody živé z Jeru
saléma:“ polovice jich do moře východního“ a polovice jich
do moře nejposlednějšího : *“ v létě i v zimě budou.'!

. stědce rozptýili (8.), přec nezahynou, ani on, aní toto: svou mocí je
provedu skrze všeliké atrasti a k jeho prosbě (1. Jam. 9, 1.) dám jim
ochranu svou jakožto lidu svému (9). Vyplnění toho Báb již
akoro 2000 let v církvi svaté a dokáže je, doufejme! až do skonání
věků.

" Po válkách římských sotva třetina národa židovského zůstala.

KAPITOLAXIV.

tt j. Jeruseléma; až po v. 6. rosamí se po vyvrácení městaTitem.
3 Dle hebr.: „bojovati bade u prostřed národů“, s nimi: sm Titas

Božímk potrestáníŠIO, a protož zamítlipo

* rosumí 20 buď na sponsta, karonžvojvojsko římské při obležení
tam ušínilo; nebo: na zázračné rozpadnutí bory té v čas posledního
soudu, neboť | k tomn smměřajenadšený duch prorokův.

* © J. « městem.
* to se slyší na soudný den, kdežto „Syn člověka přijde a anděly

svými“.
* t j. bnde den zármutku, hrůzy a strachu.
* © j. po vykonaném soudu dostane 6e světla věčného.

Že se brůzami dobyti Jerusaléma soudný den předpodobňuje, vis
Mat. 24.

* © Jj. všelíké upasitelné milosti « vykonpení Kristova se prýštící.
(Jan 4. 10.; 7, 28.

* t. j. mrtvého.
'* t j. Středozemního.
" Smysl: Do všech končin země ase rozleji, a nikdy nezajdou.

Duchovně se tímto rozumějí dary milosti Ducha sv. v církvi. (Jan.
7, 38)

X = Mn edí ©PROZYVÍ <=
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9. A bude Hospodin králem nade vší zemí: v den ten bude
Hospodin jeden. a bude jméno jeho jedno.'*

10. A obydlena bude '* všecka tato země až k poušti, ud
paborku Remmon na poledne Jerusaléma: a ten bude po
výšen, a státi na místé svém od brány benjamiuské až k místu
brány první, n až k bráně nárožní: a. od věže Hananeel až
k lisítm královským.

11. A budou bydliti v něm, a nebudekletby více: ale seděti
bude Jerusalém bezpečně.

12. A tato bude rána, kterouž potepe Hospodin. všecky
národy, kteříž jsou bojovali proti Jerusslému: chřadnouti
bude tělo jednohokaždého, stojícího na nohou svých, a oči
jeho usvadnou v děrách svých, a jazyk jejích usvadne v ústech
jejich.''

13. V den ten bade hluk Hospodinův veliký mezi nimi:
a uchopí muž ruku bližního avého, a vztažena bude vuka
jeho na ruku bližního gvého.'*

14. Ale i Juda 'S bojovati bude proti Jerusalému: a. shromá
žděna bitlou bohatství všech národů vůkol, zlato a stříbro
i roucha mnohá dosti.

ló. A tak bude pád koně, a mezka a velblouda, n osla,
i všech hovad, kteráž budou v ležení. jako pád tento.'?

'> Obrazem největšího rozšíření Jerussléma líčí rozšíření říše Mesiá
šovy, kterýž bude jejím Jediným králem; on ji nezavrbne, byť i ne
přately oklíčítí dopouštěl; potrváť na konec věkův.

'* Ye Vulg. Et revertetnr: A navrátí se —

'* Bůh sám trestati bude, kdožkoli se sv. církvi jeho protivi! Důkazy
toho od sveřepého Nerona aš podnes dějiny dávají: platí ta slova
o malých 1 velikých Neronech, utlačujících církev Páně.

» £ j. jeden drahého boda bnbítí, dle Mat. 10,21.

"6Od usmrcení sv. Štěpána vždy Židé nejvíce proti olrkvl sv. brojili.
(1. Kor. 11, 24, 26.); oni nejvíce kHičívali: „Křeafany Ivům!“ Jak pro
následovali Pavla, a jak-zařili proti Polykarpovi!

" € j. veškerého vojska; vůdeův i sprostých, lidí i zvířat bojojíclch
proti novému lidu Božímu.

536KAPITOLA XIV,

16. A všickni, kteříž pozůstanou ze všech národů, kteříž
přišli proti Jerusalému, vatupovati budou rok co rok, aby
se klaněli Králi, Hospodinu zástupův, n slavili slavnost stán
kův.!s

17. I stane se: kdo by nevstoupil z čeledí země do Jeru

salóma. aby seklaněl Králi, Hospodinu zástupů, nebude na
ně deště.

18. Pakli i čeleď egyptská nevstoupí a nepřijde: ani na
ně nebude, ale bude pád, jakýmž bítí bude Hospodin všecky
národy, kteří nevstoupí. k slavení slavnosti stánkův.

10. Ten bude hřích Egypta, a ten břích všech národův,
kteří nevstoupí kslavení alavnosti stánkův.

2. V den ten bude. co na uzdě koňské jest,'* svaté Hospp

dinu: a budou kotlové v domu Hoapodinovu jako číře předoltářetn.“.

. 21.1 bude všeliky kotel v Jerusalémě, a v Júdstva posvěceuý
Hospodinu zástupův: a přijdou všickni obětujíce, a vezmou
z nich, a vařiti budou v nich: i nebude více kupce ** v domu
Hospodina zástupů v den ten. .

'* Kdo účastenství bráti bnde ve veřejná úctě Boží, účasten bude
všolikého požehnání.

'» £, j. všecko bude zasvěceno Bohu.
3%£ j. nebude rozdílu mezi méně, a více posvěcenon věcí; čiše,

v nichž se obětní krev chytávals, za ovětější jmíny byly než kotla,
v nichž se obětní maso vařívalo.

2 Dle hebr.: „Chananojakóho, pohana, nečistěho: tím udává dobu,
v kterou proroctví jeho dosahnje, totiž: až přestanou býti pohané a
„budo jeden avčinec a jeden pastýř“. Rozuměj tedy poslední tyto
verše 16—21. duchovně. že nová Hše Meslášova, církev avatá, nebude
erěsněna v jeden toliko chrám, v jedno město, v jednu zemi, v jeden
národ, nýbrž že so rozšíří s pomocí Boží po celém okresu zemském ;
na všech místech budou věřící obce, obrámové Hospodinovi, posvátné
nádoby Páně; všude se mu vzdávati budelíbá nejsvětější oběť (Mal.
1, 11.), všude sloužiti mu budou posvěcení kslužbě jeho kněží: ti ne
boudouz Jednoho kmene dle tělesného rodu vybírdní, nýbrž dle vlast
nosti ducha k duchovnímu šívotu, a duchovní správě vyvolení a po
evěcení, k vedení duší k životu věčnámu.
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PROROCTVÍ MALACHIÁŠOVO.

MALACHIÁŠ [Anděl nebo Posel Boží] nastoupil úřad prorocký po Aggeusovi a Zachariášovi, když chrám
již vystaven byl, a služby Boží v něm úplně zřízeny byly, a se konaly. S tím pak i mnohé neřesti jak

u kněží tak u lidu se vloudily, na kteréž si i Nehemiáš z Babylona do Jerusaléma tehdáž
příchozí stýská. (2. Ezdr. 18, 7.)

Pročež povolán tento prorok od Boha, aby i kněží i lid z toho káral. Vytýká tedy kněžím lhostejnost,
nedbalosť, lakotnosť u vykonávání obětí, i jiné nepravosti, jimiž zákon Páně nejen zlehčují, nýbrž i u lidu
pohoršení dávají; lidu pak předstírá, že nedává kněžím desátkův a prvotin, že své pravé manželky lehko
vážně propouští a zapuzuje a pojímá si ženy z modloslužebných cizozemek, že rouhavě o Bohu a o jeho

sv. prozřetelnosti smýšlí, a mluví,
Proto hrozí kněžím nedostatkem, a potupou u lidu, lidu pak neúrodou, a kletbou, jestliže se neobrátí

a nepolepší. Zvlášť pak předpovídá,že Bůh zavrhne oběti starozákonní, a novou čistou oběť usta
noví, kteráž se mu vzdávati bude po celém světě na věky; že pošle Mesiášeco slunce spra

vedlnosti dobrým, co oheň zžírající bezbožníkům,jejž pak že předejde Eliáš, aby lid připravil
k náležitému přijetí jeho.

A tak až do prvního příští tohoto „Očekávaného všechněm národům“, asi na 400 let zaniklo
s Malachiášem proroctví, až přišel ten, jenž otvírá ústa prorokům, jsa sám hlavním předmětem všech

proroctví starozákonních,— Ježíš Kristus.

KAPITOLAI
Kárá řid s nevděčnosti, připominaje Jim udělené dobrodiní, — koěli pak

s Jhostajnosti, a nedbalosti při obětech; — předpovídá, že je savrhno, s Jinou,

člstoa oběť ei ustanoví, která se mu bade vzdávati po celém ovětě, na věky.

1. Břímě slova Hospodinova k Israelovi skrze Malachiáše.
2. Miloval jsem vás, dí Hospodin, a řekli jste: V čem jsi

miloval nás? Zdaliž nebyl Esan bratr Jakobův, dí Hospodin,
a miloval jsem Jakoba,

9. Esaua pak v nenávisti jsem měl?' a položil jsem hory
jeho v pustinu: a dědictví jeho mezi draky pouště.*

4. Pakli dí země idumejská: Zkažení jsme; ale vrátíce ae

Ý
Žr

6. Syn ctí otce, a služebník pána svého: protož jestliže
jsem já Otec, kdež jest česť má? a jestliže jsem já Pán, kde
jest bázeň má? dí Hospodin zástopů k vám, 6 kněží, kteříž
pobrdáte jménem mým,“ a řekli jste: V čem jsme pohrdli
jménem tvým?“

7. Obětujete na oltáři mém chléb poakvrněný ? a pravíte:
Čím jsme tě poskvrnili? Tím, že pravíte: Stůl Hospodinův
jest pohrzený.

8. Přinášíte-li slepí k obětování, zdali není zlé? a obětu
jete-li kulhavé a neduživé, zdali není zlé? Obětuj je vévodoví
svému,“ bude-li se jemu Jíbiti, anebo přijme-li tvář tvou,“ dí
Hospodin zástupův.

vzděláme, co zkaženo jest: toto dí Hospodin zástapův: Oni v 9. A nyní proste tváři Boží, aby se smiloval nad vámi,'*
stavěti budou, a já zkazím:* a alouti budou krajem bez- aka, (nebo z raky vaší stalo se to),'! přijme-li kterak tváři vaše,
božnosti, a lidem, na nějž se hněvá Hospodin na věky.* 3 dí Hospodin zástapů.

5. A oči vaše zří to, a vy díte: Veleben buď Hospodin už. !p
nad krajem israelským. NÍ la, * ©J. mnou samým; v plsmě se jméno misto osoby zamé klade.

běda * Smysl:Pohrdáte mnou, aniž víte, že mnoupohrdáte,a nebo děláte,

KAPITOLA L

* £ j. méně jsem miloval; jako Mat. 10, 37. (Srov. Luk. 14, 26. —
Řim. 9, 11.)

+ © J. Idumojskou semi neúrodnou, plnou divoké zvěře, zvlášť když
po dobytí Jeruzaléma od Chaldejských zpustošena byla.

* © j. byť se I nymí (po výboji země Nabuchodonosorem) opět
zotavovali, přeo opět zkašeni a vám podrobeni budou; což se za doby
bratří Machabejských stalo.

* Vzorem a příslovím bude přísného trestu Božího. Až podnes jest
Idumejsko hroznou pastinou.

Jako by nevěděli.
1 Chlebem míní všeliké oběti; ty měly býti bes vady dle 3. Mojž.

22, 21.; 8, 15, 20. 21.
* t j. knížeti, pánu svému; tehdáž podrobení byli Židé perským

představeným.
* ©j. bude-li tobě mílostiv. Jost zanedbávání obětí, děj ae kněžími,

děj se lidem, znamením úpadku ň
'é Dle hebr.: „nad námi“ ; sám sebe v řeč pojímá z pokory, kajicně

cítě potřeby smilování Božího.
U £ Jj. vy jste nepravostmí svými příčinou, že Bůh 1 vás i lid za

vrhne.

7 CA M KO IL—68EZ6 a -> :ť AZ ED UFAs s. aa ob
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10. Kdo jest mézi vámi, kterýž by zavřel dvéře, a zapálil
oltář můj darmo? Nemám zalíbení ve vás, dí Hospodin zá
stopův: a daru nepřijmu z ruky vaší.

11. Neboť od východu slunce až na západ veliké jest
jméno mé mezi národy: a na každem místě posvěcována '*
a obětována bývá '* jménu mému oběť čistá: nebo veliké
jest jméno mé mezi národy, dí Hospodin zástupův.'“

12. Ale vy poskvrnili jste je tím, že říkáte: Stůl Hospo
dinův poakvrněn jest: a co se naň klade, potupné jest s ohněm,
kterýž to zžírá.'*

13. I řekli jste: Aj mnohopráce, a oddmychli jste to, dí
Hospodin zástupův, a vnesli jste z loupeží kulhavé, a neduživé,
a přinesli jste je v dar: zdali přijmu to z ruky vaší, dí Ho
spodin?

14. Zlořečený (jest člověk] lstivý, kterýž má v stádě svém
samečka, a slib učině, obětuje co jest churavého Pánu :' nebo

král veliký jsem já, dí Hospodin zástupův: a jméno mé jest
hrozné mezi národy.

KAPITOLA I.
Hrosl kačilím nouzí a potepou, poněvadi nehledí zákonu, umění a ubožnosti, a

* s lohkovášného propuštění pravých manželek a ——3 roubánílid kárá,

1. A nyní k vám přikázání toto, 6 kněží.
2. Nebudete-li chtíti poslouchati, a nebudete-li chtíti to

položiti na ardce, abyste vzdali slávu jménu mému, dí Ho
spodin zástupův: pošlu na vás chudobu, a zlořečiti budu
požehnáním vašim, a zlořečiti budu jim:* nebo nepoložili
jste na srdce.

8. Aj já hodím vám rameno," a vkydnu v obličej váš lejno
slavností vaších,* a vezme vás s sebou.“

4. I budete věděti, že poslal jsem k vám přikázání toto,
aby byla umluva má s Lévi,* dí Hospodin zástupův.

5. Umlava má s ním byla (umluvou) života a pokoje: a
dal jsem mu bázeň, a bál se mne, a jména mého strachoval se.

6. Zákon přavdy byl v ústech jeho, a nepravosť není nalezena
ve rtech jeho: v pokoji, a v upřímnosti chodil se mnou, a
mnohé odvrátil od nepravosti.

7. Nebo rtové kněze ostříhati budou umění, a zákona z úst

jeho vyhledávati budou: neboťanděl Hospodina zástupův jest.
8. Vy pak sešli jste s cesty, a pohoršili jste mnohých v zá

koně:“ zrušili jste umluvu s Lévi, dí Hospodin zástapův.
9. Pročež i já učinil jsem vás potupny, a sníženy u všech

'* Dle hebr. vlastně; o zápalné oběti kadidla.
'2 Dle hebr.: o oběti chleba.
+6© budoucí věci dle spůsobu prorockého jako o přítomné mluvi.

Sv. cirkev prohlásila v sněmn tridentském (sed. 22, 1.), že prorootví
toto nejsvětější obětí mše svuté se vyplňuje.

'* Stýskáte el, že lid obětí zanedbává, co saml toho příčinou jste,
buď málem toho pohrdajíce, anebo jen leda bylo odbývajíce. (13.)
Nebo: sneuctiváte oltář můj, mníce, že mu všeliká oběť dobrá Jest.

KAPITOLAI.

>t J. požebnání vaše nevypiní se, nebude míti žádných následků
tomu, jemuž žehnati budete.

* £ j. plece obětní, kteréž vám 00 úděl patří, odtrhnu, odejmn vám.
3 © j. ze nečisté oběti vaše, jimiž slavnosti mé zprzňujete, tě nej

větší hanby se vám dostana.
* ©j. Ipěti bude na vás. — Dle hebr.: „Pobrozím osení vašemu“,

aby nedalo užitka; nedrodu míní.
* ©j. až vás zavrhnu, poznáte, že jste měli svědomitějí zachovávat

umlavu s kmenem vaším obnovenou. (2. Ezdr. 9, 88.) Tak důtklivě
napomíná Bůh, než raku k potrestání vztáhne.

* t.j. sami nedbajíce zákona, příkladem svým jeste způsobili, že
mnozí proti němu zbřešili.
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lidí, jakož jste nezachovali cest mých a přijímali jste tvář
v zákoně.*

10. Zdaliž není jeden otec všech nás? Zdali Bůh jeden
nestvořil nás? Proč tedy pohrdá jedenkaždý z nás bratrem
svým, ruše smlouvu otců naších ?

11. Přestoupil Juda, a obavnosťstala se v Israeli, a v Jeru
salémě: nebo poskvrníl Jada posvěcení Hospodinova, kteréž
miloval; a měl dceru boha cízího.“

12. Zahladí Hospodin muže, kterýž činiti bude to, mistra,
i učeníka ze stánku Jakobových, i obětujícího dar Hospodinu
zástupův.

13. A to jste opět učinili, přikrývali jste slzami oltář Ho
spodinův, pláčem, a upěním,“ tak že více nehledím k oběti,
aniž přijímám co ukojitelného z ruky vaší.

14. I řekli jste“ Pro kterou příčinu? Protože Hospodin jest
svědkem mezi tebou a ženou mladosti tvé, kterouž jsi ty
pohrdl: a tať účastnice tvá, a žena amlouvy tvé.

15. Zdaliž ne jeden učinil: '“ a ostatek ducha jeho jest?'“
A co jeden hledá nežli semene Božího? '* Protož ostříhejte
ducha svého '* a ženou mladosti své nepohrzej.

16. Když [ji] v nenávisti budeš míti, propusť,dí Hospodin,

Bůh israelský: ale přikryje nepravost roucho jeho,'“ dí Ho
gpodin, Bůh zástupův: ostříhejte ducha svého, a nepohrdejte.

17. Unavili jste Hospodina řečmi svými, a řeklí jete:
V čem jsme ho unavili? V tom, že pravíte: Každý, kdož činí
zlé, dobrý jest před oblíčejem Hospodinovým, a takoví se
mu líbí;'* anebo zajisté kde jest Bůh soudu? '*

KAPITOLA IIL
Slibuje přišti Mezláše co Pamovníka a soudos spravedlivého v odměnu dobrým,

A v trest zlým, — aapomíná, aby se lid obrátil k Bohu, — kárá ujímání desát

kův a prvotin a — rouhavé řečí bezbošoikův,

1. Aj. já posýlám anděla svého, a připraví cestu před tváří
mou.* A hned příjde do chrámu svého Panovník,* jehož vy
hledáte; a anděl zákona, kteréhož vy chcete. Aj přichází, dí
Hospodin zástupův:

2. ale kdo bude moci myaliti den příchodu jeho, a kdo
ostojí u vidění jeho? Neboť on jako oheň přehánějící, a jako
bylina valchářů:

7 t J. z bázně před lidmi, a z lakomství nokáralí jste nepravosti
lidu, s tak jste zákon můj zlehělli.

* ©J. zprzňujete | sebe I svatý zákon Páně, berouce sí manželky
2 modloslutebných národův.

* £ j. manželek vašich pravých, jež bez důležitě příčiny propouštíte.
(Srov. Mat. 19, 8)

'* Dolož: „i tebe I ji=.
" tj. i ona jest od Boha duší nezmrtelnou obdařena.
13£, j. manželství Bohem ustanoveno jest k rozplození lidstva.
ts £ j. manžele vespolek šetřte, ctěte v sobě ducha svého, obraz

Božského svého Stvořitele; manželi pak zvlášť ženon ...
te £, j. Bůh ti sice dovoluje propustiti ženu tvou, když by se čebosi

nenávisti bodného dopustila; a však I tak ti to bude k škodě a k banbě,
jako člověku, který sám své roucho pokáli. Dle mluvení způsobu ná
rodů východních sluje žena ronchem, t. ozdobou muže evébo. V z st
Bůb povolil Židům propuštění ženy „pro tvrdosť srdeo“ jejich.

1 £ j. ronhavě ponkasujíce, že se zlým — pohaním — dobře daří.
6 £ j. eby trestal zlé. .

KAPITOLA III.

* L j. předchůdce před prvním příštím Mestášovým; bylf Jan Křtitel
v duchu Eláše proroka (4. 5. sr. Is. 40, 3.; Mat. 11, 10) před druhým
t k soudnému dní bade Eliáš.

* t J. Mealáš sám. (Zach. 2, 8. 9.; 5. Mojž. 18, 15.)
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3. a seděti bude přeháněje, a vyčišťuje stříbro; i vyčistí
syny Lévi *a přecídí je jako zlato a jako stříbro. i budou
Hospodinu obětovati oběti v spravedlností.

4. A zalíbí ee Hospodinu oběť Judy «Jerusaléma, jako za
dnů věku, a jako za let dávných.

6. A přístoupím k vám k soudu, a svědkem rychlým budu
proti zločincům, a cizoložníkům, a křivopřísežníkům, a kteříž
zadržují mzdu nájemníka, vdovy a sirotky, a příchozího po
tlačojí, aniž se bojí mne, dí Hospodin zástupův.

6. Nebo já Hospodin, a neměním se: a vy, synové Jakobovi.
nejste zkaženi.*

7. Neb ode dnův otců vašich odetoupili jste od přikázání
mých, a neostříhalí jste jich. Navraťtež se ke mně, a navrátím
se k vám, dí Hospodin zástupův: I řeklí jste: V čem se na
vrátíme ?

8. Zdaliž utrýzní“ člověk Boha, že vy trýzníte mne? I řekli
jste: V čem tebe trýzníme? V desátcích, a prvotinách.

9. A vy nedostatkem zlořečení jste, a vy mne trýzníte, ná
rod veškeren.

10. Vneste všecky desátky do stodoly, a buď pokrm v domu
mém, a zkuste mne tím, dí Hospodin: neotevru-lí vám prů
duchů nebeských, a nevyleji-li vám požehnání až k hojnosti?

(Agg. 1. 4. atd.)

1. a pokárám pro vás zžírajícího“ a neporuší úrody země
vaší: aniž bude neplodná vinice na poli, dí Hospodin zástupův.

12. A blahoslavenými vás budou nazývati všickní národové:

nebo -budete vy zemí žádoucí, dí Hospodin zástapův.
13. Rozmohla jsou se proti mně slova vaše, dí Hospodin.

14. I říkáte: Což jsme mluvili proti tobě? Řekli jste: Marný
jest, kdu slouží Bohu: a jaký užitek, že jsme ostříhali při
kázání jeho, a že jsme chodili smutní“ před Hospodinem
zástupův?

15. A protož nyní blaboslavenými nazýváme zpupné: neb
jistě vzdělání jsou tí, jenž paší bezbožnosť; i pokoušeli jsou *
Boha, a vysvobozeni jsou.

16. Tehdy mluvili, kdož se bojí Hospodina, jedenkaždý
s bližním svým: I pozoruje Hospodin, a slyší; a napsánajest
před ním kniha pamětná, bojícím se Hospodina, a vzpomína
jícím na jméno jeho.

17. I budou mi, dí Hospodin zástupů, v den, v kterémž
já jednám," pokladem, a ušetřím jich jako šetří muž syna
svého, sloužícího jemu.

18. I obrátíte ae, a uzříte, jaký rozdíl jest mezi epravedlivým,
a bezbožným; a mezi sloužícím Bohu, a nealoužícím jemu.

* ©Jj. neruším slibů svých, a dle těch nezabubil jsem vás, jak bysta
tobo byli i e otel ovými vrchovatě zasloužili; jen čište dobře, a bned
seznáte pomoc mou. (10—12)

* Vlastně: „Ubodá“ a mní se tajemně na ukřižování Páně; jinak:
„tajoě mi ujímáte“, šidite, loupíte.

S tj. vzdálím od vás všeliký škodlivý hmyz, hubicí úrody vaše.
Viz Joel 1, 4.

Z r Lépejestdobřeživubýti,byťse| hrdě
příkázání Boži přestoupilo. (v. 15.)

t. j. vykonám sond; na tom seznají všickoi spravedlnosťbožskou,
dobří U blába sli k (route smlmu

KAPITOLA IV. 542

KAPITOLA IV.

Předpovidá přišel Meslášoro k soudnéma dpi, na němě — spravedliví nvelebeni,

a — besbožníci poboben! budou; — a slibuje poslati před tim Elláže.

1. Neb aj, den přijde roznícený jako pec: a budou všickní
pyšní, a všickní, jenž páší bezbožnosť, strništěm: i zapálí

je den přicházející, dí Hospodin zástupův, jenž neostaví jim
ani kořene ani kmene.

2. I vzejde vám, bojícím se jména mého, Slunce spravedl
nosti *a zdraví bude na křídlech jeho: * j vyjdete a poakakovati
budete jako telata ze skotu.

3. A pošlepáte bezbožníky. ježto budou jako popel pod
patou uohou vašich, v den. v němž já jednám, dí Hospodin
zástapův.

4. Pomněte na zákon Mojšíše, služebníka mého, kterýž
jsem jemu přikázal na (hoře) Horeb ke všemu Israelovi,“ na
přikázání a soudy (mé).

5. Ajjá pošlu vám Eliáše proroka,“ prve nežli přijde den
Hospodinův veliký a hrozný.

6. A obrátí srdce otcův k synům a srdce synův k otcům
jejich: * abych snad nepříšel, a neudeřil země prokletím.

KAPITOLA IV.

' t j. KEristns,zaalíbený Vykupitel světa; osvěcující nás sluncem
alova svého, oživující nás teplem milostí svých.

2 4 j. v záři jeho. Slunos si pro jeho čerstvosť představovali náro
dové východní jako perutěma opatřené. Smyal: Svrchovanou radosf
míti budete.

"*Do toho času, až příjdu, zachovávejte zákon Mojšíšem vám daný ;
t. j. do příští Mesiášova, jenž vůs dokonalejšímu naučí; do toho času
nebudete míti proroka. Malachlášem proroctví v et. z. zaniklo.

* © j. před prvním příštím Páně byl jím sv. Jan Křtitel dle Mat.
17, 12. a 11, 14.; o drnhém viz Mat. 17, 11. — Mar. 9, 11.

* © j. vzbudí v nich vira, jakou měli praotcové jich, a tak i syny
I otce, veškeren národ do posledního obrátí k pravému Bohn: viz

-«Lak. 11, 17. a Jan. 10, 16. Tak opět poslední slovo posledniho tohoto
proroka st. z. zavznívá v dáli skončení věku vezdejšího, když přejde
v nesmírnou věčnost. — Jest stálé podání církve starého | nového zá
kona, žídovaké i křesťanské, Ze ku konci věků před sondným dnem
osobně přijde Elidš, aby obrátil Židy ku Kristu Pánu. Pročeš má pro
roctví toto (kap. 8. a 4.) jeono jedno, dvojí smysl; jednou znamená
Jana Křtitele, jenž v duchu a moci Eliáše povstala národovce
své na první příští Mesiášovo připravil; po druhé pak so rozuměj
na osobní příští Ellšše před soudným dnem, jejš aby po
zústatky národa židovského k pravémujich Mesláši,Kristu Ježíši,
obrátil. Oboje povstání Ellášovo mé tentýž účel: „obrácení srdoe otcův
k synům“, obnovení víry, jakou měli svati praotcové, žádajíce si vidětí
den toho, kterýž jim od Boha zaslíben byl, radujíce se, kdyš jej duchem
v dáli věkův spatřili, s umírajíce v perné naději, že sejim Jedině skrzo
Toho spasení stane.

Tak jsme posud alyšeli, Jak svatí proroci, Duchem vým
hrozí. Slyšelijeme plesání radostné Isaiášovo,

důtklivé kvilení a pláč Jeremiášův, brozby jako u víchru bouřlivém
s úst Ezechielových vycházející,tajemnépak věštbyDanielovy,
Jiralš králům a národům sondy Boží hlásá. A touž povahon více méně

věští příští Kristovo, I první i druhé, a tim „poslohojí“ nám a doka
zují zřejmě, že ten jest Spasitel náš, v nějž s celým srdcem věříme,
a víme, jak přišel, jak nás vykoupil, Jak po utrpení oslavenjest; před
povídají pak, že I tentýž příjde „soudit živých I mrtvých“. Tím smyslem
všecky věštby Jich slyšme, aby nám všem teutýš Spasitel náš při svém
druhém příští, kteréš jistě každému z nás nejprve v smrti dříve nebo
později, všdy pak spíše než se nadámo nastane, mílostivým byl soud
cem, a pojal nás v blaženost a slávu života věčného!



ÚVOD K KNIHÁM MACHABEJSKÝM.

Po návratu ze zajetí Babylonského žil národ židovský ponejvíce v blaženém pokoji, kterého jim ani Alexander Veliký nezrušil,
opanovav zemi jejich. Když pak po smrti Alexandrově (323) říše jeho na čívero se rozpadla, nastala národu židovskému a zemi jeho doba
velikých utrpení; mezi Egyptem a Syrskem ležíce, byli brzo s té brzo s té strany týráni, tak žo mnozí vlasť opustivše v Egyptě se osadili,
co se zvlášť za mírného Ptolomea Lagi stalo (320). Král Antioch Veliký podrobil si Jadsko docela. Nástapcové jeho vůbec ukrutně se
Židy nakládali, zvlášť pak Antioch Epifanes i ošemetností i násilím o to se zasazoval, aby je odnárodnil a zpohanil. Tomu se však sku
tečně opřel Mathatiáš kněz se sedmi syny svými. Po jeho smrti sebral syn jeho Judas, pro sílu a udatnosť Makkabi [mlatem, kladivem)
nazván, nemalý zástup horlivých vlasti, s pravé víry obrancův, a s nimi šťastně odolal nátiskům králův Syrských, nástupníkův Antiocha
Velikého: Seleuka totiž Filopatora, obou Antiochův, Epifanesa, a Eupatora, a Demetria Sotera. Po Judovi Machabejském | celá rodina
Machabejskou sluje, a panovala v Judsku až do Herodesa krále, s duchovní vládou í správu světskou spojivší. I knihy tuto obsažené,
vznik rodiny té, a skutky náčelníkův jejich vypravující, Machabejské slovou. A sice první podotknuvši krátce panování Alexandrovo,
a Antiochovo, vypravuje hlavně, jak ukrutně Antioch Epifanes národ židovský utlačoval, jak statečně tomu bratří Machabejští odpirali, a jde
až do úmrtí Simona, knížete a nejvyššího kněze (134); druhá počnouc dvěma listy Židův Jerasalémských k Egyptským, jimiž by rádi nekteré
mezi nimi povstalé rozmíšky urovnali, vypisnje, co za jiných králův syrských Židé trpěli, a skonává úmrtím Nikanora, vůdce syrského (161).
Obě vypravují událostí tak, že jedna druhou doplůuje. Církev katolická tyto dvě knihy Machabejské vždy k svatým písmům počítala.

KAPITOLA I.

Vypravuje, Jak Alezauder Veliký po mnobých vitězstvích před smrti rozdělil
královatví své rojvodám svým, —

panování Židé víra evou opovětěli; — Jak týž vybojovav Egypt, do Jerosaléma

vtrhl, a Jej vypáliv v pevnost proměnili,— Jak přikázal. opestlsí zákon a ná

aledovati obyčejův pohanských, a těch, kteří by vadorovaji, vraždíti.

1. I stalo se, když Alexander, [syn] Filipův, Macedonaký,

kterýž první kraloval v zemi řecké, vyšed z země Cethim,'
porazil Daria, krále perského a médského:

2. že svedl bitvy mnohé, a obdržel pevndstí všech, a pobil
králo země:

3. a prošel aš ke končinám země: a obdržel kořisti mnohých
národův: a umlkla země před obličejem jeho.“

4. I sebral vojsko veliké, a sílu náramnou: a povýšilo a
pozdvihlo se srdce jeho:

6. a opanoval krajiny národův, a knížata veliká: i uvedeni“

Jsou jemu pod plat.
6. A potom upadl na lože, a znamenal, že umře.
7. I povolal urozené služebníky své, kteříž e ním vychování

byli od mladosti: a rozdělil jím království své, dokavade
ješté živ byl.

8. A kraloval Alexander dvanácte let, a umřel.
9. I obdrželi služebníci jeho království, jedenkaždý na

místě svém:
10. a vstavili si po smrti jeho všickní koruny i synové

. a

KAPITOLA L

' t j. země od Palestiny k západu ležíci jako jest Řecko, Mace
donsko a t. d.

* € J. strachem před Jeho moci vzdalo se mu všecko, a bylo bo
poelněno.

Jak“« těch pošel Aetioch Epifanss, za Jebož

jejich po nich za mnohá Jéta, a rozmohly še zlé věci na
zemi.*' n 0

11. I pošel z nich kořen hříšný, Antioch Epifanew,* syn
. krále Antiocha,“ jenž byl v Římě v zástavě: * a kraloval léta

stého třicátého sedmého království řeckébo.“

12. V těch dnech vyšli z Israele synové nešlechetní a radili
mnobým řkouce: Pojďme, a učiňme smlouvu s národy, kteříž
jsou vůkol nás: nebo od té doby, jakž jeme odstoupili od
nich, potkaly nás mnohé zlé věci.

13. A zdála se dobrá ta řeč v očích jejich.
14. I uosnesli se někteří z lidu, a odešli ku králi: a dal

jim moc, aby činili epravedlnost pohanův.'
15. I vystavěli gymnasium“ v Jerusalémě podle nařízení

pohanův:
16. a učinili sobě neobřízky,* a odstoupili od zákona svatého,

a spojili se s pohany, a prodáni jsou, aby činili zlé.'*
17. I utvrzeno jest království před obličejem Antiocha, a

* © j. osvícený; jmenuje jej kořenem hříšným pro jeho hrozné ne
pravosti, jichž se dopustil: proto I převrátílo se jméno jeho v Eplmanes —
zběsílec.

* © Jj. Antiocha t. F. Velikého.
5 £ j. Antloch Epifanea.
%©j. 174 před Kristem. Královstvím řeckým míní se opanování

země medské Seleukem Nikatorem roku 312, 11 let po smrti Alexan
drově; ten letopočet sloje 1 Selenkovým: dle něho počítají so léta
v první knize Macbabejské.

* © J. aby nejen sami žíti směli dle obyčejův pohanských, nýbrž
aby 1 jiné k nim sváděti moc a právo měli. Pod rouškou služebnosti
ku králi odvracovalí národ od Boha.

* t j. školu k cvičení těla, v běhání, šermování, pří čemě se I obětí
a zápasy k poctě bohův dály*

* ©j. aby nebylo znáti obřezání, když nazi zá
'©Tim zavrhli umluvu Boží, jejíž znamením ohtesání bylo. (Vis 1

Mojž. 17, 10 ; sr. 1. Kor. 7, 18.)

-2m
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počal kralovatí v zemi egyptské, aby kraloval nade dvěma
královstvíma.

18. I vtrhl do Egvpta s množstvím velikým, 8 vozy a slony,
a jezdci, a s hojným množstvím korábů:

19. | vedl válku proti Ptolomeoví, králi egyptskému, i bál
se Ptolemeus před tváří jeho, a utekl, a padlo raněných
mnoho.

20. I vzal města hrazená v zemi egyptaké: a pobral kořistí
země egyptské.

21. [obrátil se Antioch, když dobyl Egypta stého a čtyřicá
tého třetího léta: a táhl proti Israeli,

22. a vstoupil do Jerusaléma a množstvím velikým.
23. A všel do svatyně s pýchou, a vzal oltář zlatý, a svícen

světla, a všecko nádobí jeho, a stůl předložení, a báně, a
číše, a moždířky zlaté, a oponu, a koruny i ozdobu zlatou.
kteráž byla v průčelí chrámů: a roztloukl všecko.

24. A vzal stříbro, a zlato, a nádobí drahé: a pobral po
klady skrytá, kteréž nalezl: a pobrav to všecko, odšel do
země své.

25. A pobil mnoho lidí, a mluvil s pýchou velikou.
26. I stal se pláč veliký v leraeli, a ve všelikém mistě

jejich:
27. i upěli knížata, a starší: panny i mládenci omdleli:

a krása žen proměnila se.
29. Každý manžel počal naříkati, a chotě, kteréž seděly

na loži manželském, plakaly:
29. a země pohnula se nad těmi, kteříž bydleli na ní, a

veškeren dům Jakobův oblékl se v pohanění.''
30. A když bylo po dvou letech, poslal král knížete nad

berní do měst judských, a přišel do Jerusaléma s zástupem
velikým.

31. A mluvil k ním slova pokojná +ve lsti, i uvěřili jemu.

32. A adeřil na město v náhle, a porazil je ranou velikou,a zhubíl lidu mnoho z Israele.

33.-A pobral kořistí z města, zapálil je ohněm, a pobořil
domy jeho, a zdi jeho vůkol:

34. a ženy a děti odvedli zajaté, a dobytek pobralí.
35. A obdělali město Davidovo zdí velikou a pevnou, u

věžmi pevnými a učíněno jest jim za hrad:
36. a osadili tam národ hříšný, može bezbožné, a ssílilisevněm;a aložilizbroj,ipotravu,ashromáždilikořisti

2 Jerusaléma:

37. a složili je tam: a učinění jsou ogidlem velikým.
88. I stalo se to k úkladům svatyni, a ďáblem zlým v Israeli.'*
39. A prolévali krev nevinnou vůkol svatyně a poskvrňovali

svatyni.
40. I utekli obyvatelé z Jerusaléma pro ně; a učiněn jest

obydlím cizozemcův, národu pak svému učiněn jest cizím, a
synové jeho opustili jej.

41. Svatyně jeho zpuštěna jest jako poušť, dnové sváteční
jeho obrácení jsou v kvílení, soboty jeho v pohanění, čest
jeho v nivec.

42. Podle slávy jeho rozmnožilo se pohanění jeho: a vy
výšenost jeho obrátila se v kvílení.

43. A napsal král Antioch všemu království svému, aby
veškeren lid byl jeden: aby opustil jedenkaždý zákon svůj.

" £€j. celý národ pobaněn byl, zničen hanbou, dílem vida ee po
tnpena před národy, dílem jsa si vědom, že toho pro avé nepravosti
zasloužil.

'%Řecky tu dokládá: „vždycky, nebo veskrze.“ — £ j. buď pro ne
pravosti modloslužby a jiných tam páchaných ohavností, buď že odtud
pozorovali, a kazíli služby Boží.

— ——-. =“ L
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44. A přivolili všickni národové k slovu Krále Antiocha:
45. i mnozí z Israele přivolilí k služebnosti jeho, a obětovali

modlám, a poskvrňovali soboty.
46. I poslal král lísty skrze ruce poslů do Jerusaléma,

i do všech měst judských: aby následovali pohanských zákonův
země,

47. a zapověděli obětovati obětí zápalných, a suchých,
i pokojných v chrámě Božím,

48. a (abv] zakázali světiti soboty, a dnů slavných:
40. a rozkázal poskvrniti svatých věcí a lidu svatého israel

ského.'*

50. A kázal stavěti oltáře, a chrámy, a modly, a aby oběto
vali maso svinské, a hovada nečistá

51. a aby nechávali dětí svých neobřezaných, a poskvrňovalí
duší svých všelikými nečistotami a ohavnostmí, tak aby za
pomněli na zákon, a změnili všecky řády Boží.'“

52. A kdožkoli by neučinili podle slova krále Antiocha,
(aby) umřeli.

53. V tato všecka slova psal veškerému království svému:
a představil knížata lidu, kteříž by nutili to činiti.

54. I přikázali městům judským obětovati.
55. I ehromáždili se mnozí z lidu k ním, kteří opustili

zákon Páně: i činili zlé věci v zemí.

56. A rozehnali lid israelský do tejných, a skrytých míst
poběhlcův.

57. Dne patnáctého měsíce Kaslev * stého a čtyřicátého
pátého léta 'S vzdělal král Antioch modlu ohavnou zpuštění
na oltáři Božím, a po všech městech judských vůkol vzdělali
oltáře:

58. a přede dveřmi domův a po ulicích zapalovali kadidlo,
a obětovali:

Ď9. a knihy zákona Božího pálili ohněm, trhajíce je:
(60. a u kohožkolí nalezeny byly knihy zákona Páně: a

kdožkoli zachovával zákon Páně, toho dle rozkazu královakého
usmrtili.

61. Mocí svou činili ty věci lidu israelskému, kteřížkoli se
nalezly po každý měsíc v měatech.'"

62. A pětmecítmého dne měsíce obětovali na oltáří,'" kterýž
byl proti oltáři (Páněj.

63. Ženy pak, kteréž obřezovaly syny své, usmrcovali podle
rozkazu králu Antiocha,

64. a věšeli dítky za hrdlo po všech domích jejich: a ty,
kteříž je byli obřezali, zabíjeli.

65. Ale mnozí z lidu igraelského uložili u sebe, aby nejedli
věcí nečistých: a raději volili umříti, nežli by se poakvrnili
nečistými pokrmy:

66. a nechtěli zrušiti svatého zákona Božího, i byli usmrco
váni:

67. a stal se hněv veliký velmi nad lidem.'*

tt j. dovojíl al učiniti v chrámu, a mezi lídem takových věcí,
kterými se dle zákona i misto | lid poskvrnily, jako: — až 67 vyčitá
všeliké bezpráví Antiochovo proti ida.

" £ j. sby se lid docela zpobanil; jest Antioch v tom vzorem všech
utiskovratelův cirkve a protivníků Božích: proto se i vhodně a vším
právem za obraz Antikrista poražuje.

" £ j. náš listopad zpoly a zpoly prosinec.
'6 $. j. 166 před Kristem.

" £. j. ty, kteří o novoměsíce do nejbližšího města k slyšení zákona
Božího se scházeli.

6! modle Joviše Olympského,v níž sobe samého co Boha etiti
kůzal Antioch. (Viz Dan. 11, 36.)

t t j. veliký trest od Boha dopuštěnjest va lid pro nepravostiJeho.

II.-69
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"© KAPITOLA IL

Mathatiáš kvilí nad shoubou města a cbrámu ; — odpírů obětovati modlám a

usmrcuje obštejícího Žida | posla králova ; — utíká do hor, kdež plné množství

Jiných přiráši, — tu Jich čásťkrálovaké vojsko přepadlo v sobotu a nechticich

bojovati pobílo ; načež — Matbatláš usnes se | v sobota bojovati, mnohých vitěz

ství dobyl, a mezi svými zákon Páně a obřízku obnovil; — umiraje šehná a

napominá synů svých.

1. V těch dnech povstal Mathatiáš, syn Jana, syna Simeonova.
kněz ze synů Joaribových z Jerusaléma, a osadil se na hoře
Modin:'

2. a měl synův pět: Jana, kterýž měl přijmí Gaddis:
3. a Simona, kterýž měl příjmf Thasi:
4. a Judu, kterýž sloul Machabi:
5. a Eleazara, kterýž měl příjmí Abaron: a Jonathana,

kterýž měl příjmí Afus.
6. Ti viděli zlé věci, kteréž dály se v lidu judském, a

v Jerusalémě.

7. I řekl Mathatiáš: Běda mi: proč jsem se narodil, abych
viděl potření lidu svého, a potření města svatého, a seděl tu,
když vydán jest v ruce nepřátel?

8. Svatyně jest v rukou cízozemců: chrám jeho jako člověk
beze cti.

9. Nádoby jeho slávy pobrány, a zaneseny jsou: zbití jsou
starcové jeho po ulicích. a mládenci jeho padli mečem ne
přátel.

10. Který národ nedědil království jeho, a neobdržel kořistí
jeho?

11. Všecka krása její“ odjata jest. Kteráž byla svobodna,
učíněna jest děvkou.

12. A aj svaté věcí naše, a krása naše, a jasnost naše
zpuštěna jest, a poskvrnili jich pohané.

13. Což tedy mámeještě živi býti?
14. I roztrhl roucha svá Mathatiáš, i synové jeho: a zobláčeli

se v žíně a kvílili velice.

15. A přišli tam ti, kteříž byli posláni od krále Antlocha,
aby nutili ty, kteříž byli utekli do města Modiu, obětovati,
a páliti kadidla, a odstoupiti od zákona Božího.

16. A mnozí z lidu israelského přivolivše přistoupilí k nim:
ale Mathatiáš, a synové jeho statně stáli.

17. A odpovídajíce, kteříž posláni byli od Antiocha, řekli
Mathatiášovi: Kníže a nejjasnější a veliký jsí v městě tomto,
a ozdoben syny a bratřími;

18. protož přistupiž první, a vyplň rozkaz královský, jakož
učinili všickni národové, a muži judští, i kteříž pozůstali
v Jerusalémě: a budeš ty i synové tvoji mezi přátely králov
skými, a obohacen zlatem a stříbrem a dary mnohými.

19. I odpověděl Mathatiáš, a řekl hlasem velikým: Byť
všickni národové krále Antiocha upoalechli, aby odstoupil
jedenkaždý od služby zákona otců svých, a povolil příkázáním
jeho:

20. já a synové moji, a bratří moji, poslušni budeme
zákona otcův našich.

21. Milostiv buď nám Bůh: není( nám užitečné, opustiti
zákona a spravedlností Božích:

22. neuposlechneme slov krále Antiocha, aniž obětovati

KAPITOLA II.

' t.j. město jeho rodinné, severozápadně od Jerusaléma asi čtyry,
od moře Středozemního asi tři míle vadálí. Jest pak Matbatidě [Machidě)
toliko jako dar Boží, muž od Boha daný.

* © J. dcery jerusalemaká, města Jeruzaléma. (Srov. Pláč Jerem 1,1.)
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budeme, přestupujíce přikázání zákona našeho, abychom chodili
cestou jinou.

23. A když přestal mluviti slova tato, přistoupil nějaký
Žid před očima všechněch, aby obětoval modlám na oltáři
v městě Modin podle rozkazu králova:

24. i uzřel to Mathatiáš, a želel, a zatřásly se ledví jeho,
a rozpálila se prchlivosť jeho vedle soudu zákona,* a přiskočiv
zabil jej na oltáři:

25. ano i toho muže, kteréhož byl poslal král Antioch,
kterýž nutíl obětovati, zabil v týž čas, a oltář zbořil,

26. a horlil pro zákon, jakož učinil Finees Zamrovi, synu
Salomi.“

27. I zkříkl Mathatiáš v městě hlasem velikým řka: Každý,
kdož horlivost má pro zákon stoje k smlouvě“ vyjdiž za
mnou.

28. A utekl on, i synové jeho na hory a zanechali, cožkoliv
měli v městě.

29. Tehdy odebrali se mnozí, kteříž hledali soudu a spra
: vedinosti, na poušť:

30. a osadili se tam oni, i synové jejich. i ženy jejich,
i hovada jejich: nebo ge byly vzmohblyproti nim zlé věci.

31. I oznámeno jest to mužům královským, a vojsku, kteréž
bylo v Jerusalémě, městě Davidově, že byli ušli muži někteří,
kteříž zrušili přikázání královské, do míst skrytých na poušti,
a že mnozí odešli za nimi.

32. Tehdy hned tábli na ně, a ustanovili proti nim boj
v den sobotní,

33. a řekli k nim: Ještě-lí i nyní odpíráte? Vyjděte, a
učíňte podle slova krále Antiocha, a živi budete.

34. A oni řekli: Nevyjdeme, aniž učiníme podle slova:
králova, abychom poskvrňovali dne sobotního.

85. I počali proti nim bitvu.
36. A neodpověděli jím, ani kamenem vrhli na ně, aniž

zahradili míst tajných,
97. řkouce: Zemřeme všickni v sprostnosti své: a svědkové

budou nám nebe, i země, že nespravedlivě zabíjíte nás.
38. I pozdvihlí proti nim bitvu v den sobotní: i zemřeli

oni, a ženy jejích, a synové jejích, 1 hovada jejich, až do
tisíce duší lidských.

39. I zvěděl to Mathatiáš, a přátelé jeho. a kvílili nad
nimí velice:

40. i řekl každý k bližnímu svému: Učiníme-li všickni,
jako tito bratří naší učinili, a nebudeme-li bojovati proti
pohanům o životy své, a spravedlnosti své: spíše nás nyní
vyhladí ze země.

41. [ myslili v ten den, řkouce: Příšel-li by kterýkoliv člověk
proti nám k boji v den sobotní, bojujme proti němu: a ne
zemřeme všickni, jako zemřeli bratří naši v skrýších.

42. Tehdy shromáždil se k nim sbor Assidejských,“ mocný
a silný z Israele, všeliký dobrovolný v zákoně:

49. a všickni, kteříž utíkali před zlými věcmi, připojili
se k ním a byli jim k posile.

44. 1 sebrali vojsko a porazili hříšníky" v hněvě svém, a

3 ©Jj. předpleu,pan (5. Mojž. 18, 6. a d)* Viz 4. Mojš.
5 © j. vší silou 68 přičinii, aby zachoval so zákon, a omluva Páně

bez porušení zůstala.
* Dle bebr.: „Cbasidim“; nábožní, spravedliví, kteří horlivě až do

nejmenšího zákon Boží zachovávati se snažili; ti tedy za svatou si
povinnosť kladli, zákon Boží mečem hájiti.

* t j. odpadlíky, kteří se zpohaníli, což byl vrch vší obavnoati,
zrada proti Bohu samému.=
NNS% "4
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muže nešlechetné v rozhněvání svém: a ostatní utekli k ná

rodům, aby vyvázli.
45. I obcházel Mathatiáš, a přátelé jeho, a bořili oltáře:
46. a obřezovalí děti neobřezané, kteréžkoli nalezli v konči

nách israelských: a v síle.*
47. A honili syny pýchy“ a dařilo se dílo v rukou jejich :
48. a obdrželi zákon z rukou pohanův, a z rmkou králův,

a nedali rohu hříšníku.'“

49. I přiblížili se Mathatiášovi dnové smrti: i řekl synům
svým: Nyní se vzmohla pýcha, a trestání, i čas zhouby, a
prchlivého hněvu.''

50. Protož nyní, ú synové, buďte horlitelé zákona, a dejte
duše své pro zákon otců vašich,

51. a pomněte na skutky otců našich, kteréž činili za časů
svých: a dojdete slávy veliké a jména věčného.

52. Abraham není-liž nalezen vórný v pokušení. a počteno
mu to k spravedlnosti ? (1. Mojž. 22, 2.)

53. Josef v čas úzkosti své ostříhal přikázání, a učiněn

jest pánem Egypta. (1. Mojž. 39. 41, 40.)
54. Finees, otec náš, horle horlivostí Boží, obdržel umluvu

kněžství věčného. (4. Mojž. 25, 13.)

bo. Jesus, naplniv slovo, učiněn jest vůdcem v Israeli.
(Soz. 1, 2.)

56. Káleb, vydav svědectví před shromážděním, obdržel
dědictví [zeměj. - (4 Mojž. 14, 6. — Joz. 14, 14.)

57. David pro své milosrdenství obdržel stolicí království
na věky. (2. Král. 2, 4.)

58. Eliáš, když horlil horlivostí pro zákon, vzat jest do.
nebe. (4. Král. 2, 11.)

59. Ananiáš a Azariáš a Misael věříce, vysvobození jsou

z plamene. (Dan. 3, 50.)
60. Daniel v upřímnosti své vysvobozen jest z úst Ivův.

(Dan. 6, 22.)
61. A tak pozorujte rod po rodu: nebo všickni, kteříž

doufají v něho, neumdlévají.'*
62. A slov muže bříšníka '* nebojte se; nebo sláva jeho

lejno jest a červ:
03. dnes se povyšuje, a zítra nebude nalezen: nebo obrátil

se v zem svou, a myšlení jeho zahynulo.
+64. Protož vy, synové, posilůte se, a zmužíle si počínejte

pro zákon: nebo skrze něj slavní budete. ©
G5. A aj Simon, bratr váš, vím, že jest muž rady: toho

poslouchejte vždycky, a onť vám bude otcem.
66. A Judas Machabeus, udatný silou od mladosti své, budiž

vám knížetem vojska, a onť povede boj lidu.

67. A přivedete k sobě všecky činitele zákona: a vykonejte
pomstu za lid svůj.

68. Odplatte odplatu pobanám, a bedlivi buďte příkázání
zákona.

69. I požehnal jich, a přiložen jest k otcům svým.

* © J. mocně si počínajíce beze strachu to činili; nebo: | a násilím
t mimo vůli mnohých.

mat“ přivržencepyšného Antiocha, kteří myslíli, že vybladízákon
1. J. zákon Boží, jejž bylí pohané akoro již vyrvali ze srdce a

žívota lidu faraelského, znova ustanovili; robom se míní moc, převaha,
vítězství; „nedali se jim smoeniti“.

" ©j. Božíbo. Bůh bříchy našimi uražený, trestá nás ukrutným
Antiochem.

" £ J. nebývají přemožení.
" £ j. mysli krále Antiocha co protivníka Božího a v pravdě o něm

osud jeho předpovídá. [Viz 2. Mach. 9.) nín
6 =P iLh Z N nM <> nK
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70. A umřel léta stého čtyřicátého šestého:'* a pochován
jest od synů svých v hrobích otců jeho v Modině, í plakal
ho veškeren lid laraelský pláčem velikým.

KAPITOLA IIL

Judas Macbabejský povstav na miztě otcově, bojuje Jako lev, a poráží dva vůdce

Antlochovy, Apollonla a Barona, — mtloch rozhoriiv 9e, odjišdí do Poersidy,

aasechav Lislášoví | vojsko | válečné potřeby s příkazem vyhabíti Židy do

kořen. — Tento vtrhl s vojskem do Judska, ——Jedas povabasuje svůj lid,

modií se k Bobu a hotovi ce k boji.

1. I povstal Judas, jenž sloul Machabeus, syn jeho, místo
něho:

2. a pomáhali jemu všickni bratří jeho, a všickni, kteří
se byli přivinuli k otci jeho, a bojovali boj israelský s veselím.

3. I rozšířil slávu lidu svého a oblékl se v pancíř jako
obr, a vzal na sebe odění své válečné v bitvách, a bránil

vojska mečem svým.
4. A podoben byl Ivu v skutcích svých a jako Ivíče řvoncí

nad lovem.

5. I stíhal bezbožníky, vyhledávaje je:* a kdož bouřilí lid
jebo, ty pálil ohněm:

6. a zahnáni jsou nepřátelé jeho strachem před ním, a
všickní činitelé nepravosti zkormouceni jsou: a získána jest
spása skrze ruku jeho.

7. I zarmoutil krále mnohé, a obveseloval Jakoba skutky

svými, a památka jeho na věky v požehnání.
8. I chodil jest po městech judských, a hubil bezbožníky

z nich, a odvrátil hněv od Israele.
9. I byl slovátný až v kraj země, a shromáždil ty, kteříž

hynuli.
10. I sebral Apollonius národy, a ze Samaří“ sílu mnohou

a velikou k boji proti Israeli.
*11. I zvěděl to Judas, a vytáhl jemu vstříc: a porazil, a

zabil jej: a padlo raněných mnoho, a ostatní utekli.

12. I pobral loupeže jejich: a meč Apollonidv vzal Judas,
a bojoval jím po všecky dny.

13. I uslyšel Seror kníže vojska syrského, že sebral Judas
shromáždění věrných, a církev s sebou,

14. a řekl: Učiním el jméno, e oslaven budu v království,
a vybojuji Judu, a ty, kteříž jsou s ním, kteříž potupili
slovo královo.

15. A připravil se: a táhlo s ním vojsko bezbožníkův, silní

pomocníci, aby se porstili nad syny israelskými.
16. I přiblížili se až k Bethoron: a Judas vytáhl jemu

vstříc s nemnohými.
17. A když viděli vojsko táhnoucí jim vstříc, řekli Jadovi :

Kterak bude moci nás málo bojovati proti množství tak
velikému a tak silnému, a my postem“ zemdlení jsme dnes?

18. I řekl Judas: Snadnoť jest (Bohu) sevříti mnohé v ruce

nemnobých: a nenít rozdílu u Boha nebeského, vysvoboditi
ve mnoze a v mále:

1 tj. 165 před Kristem, teu rok, kterýž se byl proti Antiochoví
pozvedl, a a kněžským úřadem | vůdoovství spojil; v obojím pak jej
následovali synové, a potomci až k příští Kristovu.

KAPITOLA IL

* tj. nevěrné Židy, odpadlíky od zákona Božího a tak rozuměj
6. pachatele nepravosti, | 8. a d.

* tj. Samařských, největších. neukojitelných nepřátel Židův.
2 ©.J. ten si byll uložili na pokání za ové bříchy, a k dosažení po

moci Boší.ip
VaiBOKÁ4= fhi
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19. nebot ne ve množství vojska jest vítězství boje, ale
s nebo jest síla.

20. Oniť táhnou proti nám 8 množstvím zpurným, a v pýše,
aby pobubili nás, a ženy naše, a syny naše, a aby zloupilinás:

21. ale my bojovati budeme za duše naše, a zákony naše:

22. a Hospodin sám potře je před obličejem naším: vy
tedy nebojte se jich.

28. Když pak přestal mluviti, udeřil na ně vnáble: a
potřín jest Seron, a vojsko jeho před obličejem jcho:

24. a stíhal ho cestou s Bethoron až na pole, i padlo
z Dich osm set mužův, ostatní pak utekli do země filistínské.

25. I padl strach a bázeň z Judy, a z bratří jeho na všecky
národy vůkol nich:

26. i došlo jméno jeho krále, a o bojích Judových vy
pravovali všickni národové.

27. Když pak uslyšel Antioch král řeči ty, rozhněval se
v čachu: a poslal a sebral vojsko všeho království svého,
vojsko velmi silné:

25. a otevřel pokladnici svou, a dal plat vojsku na rok:
a přikázal jim, aby byli hotovi ke všemu.

29. I viděl, že nebylo peněz z pokladův jeho, a daně krajiny
malá pro rozbroj a zkázu, kterouž způsobil v zemi, an odjal
práva, kteráž bývala od starodávna:“

30. i bál se, že se mu nedostane jako jednou I podruhé
k nákladům i darům. jaké byl dával prve štědrou rakou: a
byl bohatší nad krále, kteříž před ním byli.

81. I zděsil se myslí velmi, a umínil jíti do Persidy, a
sebrati daně z krajin, a sehnati stříbra mnoho.

32. I zůstavil Lysiáše, muže znamenitého z rodu královského.
nad věcmi královskými od řeky Eufratu až po řeku egyptskou:

33. i aby choval Antiocha, syna jeho, až by se navrátil.
34. I dal jemu polovici vojska a slony: a přikázal mu

o všem, což chtěl: i o lidu obývajícím v Judstvu a v Jera
salémě:

35. a aby poslal na ně vojsko, jež by potřelo a vyplenilo
moc Ilsraelovu, a ostatky Jerusaléma, a vyhladilo památky
jejich z (toho) místa:

36. a aby uvedl obyvatele, syny cizozemce, ve všech končinách
jejich, a losem rozdělil zemi jejich. :

37. I pojal král díl vojska pozůstalého, a vytáhl z Antiochie,
města království svého, léta stého čtyřicátého sedmého:* a
přeplavil se přes řeku Eufrat, a procházel krajiny hořejší.“

38. I vybral Lysiáš Ptolemea, syna Doriminova, a Nikanora,
a Gorgiáše, muže mocné z přátel králových:

39. a poslal s nimi čtyřicet tisíc mužův, a sedm tisíc
jízdných, aby příšli do země judské, a pobubilí ji vedle slova
králova.

40. I vytáhli se vší mocí svou, a přišli, a položili se
u Emmansg" v krajině rovné.

41. I zaslechli kupcí krajin jméno jejich: i vzali stříbra,
a zlata velmí mnoho | služebníkův:“ a přišli do ležení, aby
nakoupili otroků, synův israelských, a připojilo se k ním
vojsko asyrské, a země cizozemcův.?
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* t J. národové podmanění se počali všude bouřití, popírajíce daní

Jako Židé; neboť rušení práv starodávních, zvlášť pak bubení víry nej
více národy ke vzponře a odboji podněcuje.

5 © Jj. 104 před Kristem rok po smrti Mathatiášově víz 2, 70.
S £ J. až do Armenska.
7 £ J. totéž, kde se ukázal Kristus Pán učeníkům svým; asi půl |

míle od Modinu, rodiště Machabejských. h
* t j. aby skoupili od vojska kořistí, zvlášť lidi zajaté: k tomn so

i penězi i služebníky hotovill. 

* £ j. kudy tábli, přípojíli se k nim nepřátelé Židův. M |SÍN
E. 28
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42. I vida Judas a bratří jeho, že se rozmohly zlé věci,
a vojska vtrhají do krajin jejich: a zvěděvše o slovích králo
vých, kterýmiž rozkázal zkaziti a zhladiti Jid do konce:

43. i řekljedenkaždý bližnímu svému: Vyzdvihněmeponížení
lidu našeho, a bojujme za lid náš, a za svaté věci naše.

44. I sebralo se shromáždění, aby hotovi byli k bitvě; a
aby se modlili, a prosili za milosrdenství a slitování.

45. A v Jerusalémé nebylo bydleno, ale byl jako poušť:
nebyl, kdo by vcházel anebo vycházel z synův jeho: a svatiué
pošlapána byla: a synové cizozemcův byli na hradě: tam
bylo obydlí pohanův: i odjata byla rozkoš od Jakoba, a pře
stala tu píáťala i harfa.

46. I shromáždili se, a přišli do Masfy'“ proti Jerusalému :
nebo v Masfé bývalo prvé místo modlitby v laraeli.

47. I postili jsou ae v ten den, a oblékli se v žíně: a popel
sypali na hlavy avé, a roztrhli roucha svá:

48. a rozvinuli knihy zákona,'* z nichžto zkoumávali pohané
podobenství modl svých: '“

40. a přinesli ozdoby kněžské, a prvotiny, a desátky: a
vzbadili Nazarejské, kteříž vyplnili dny:'*

50. a volali hlasem velikým k nebi, řkouce: Co učiníme
těmto, a kam je povedeme?'“

51. I svatyně tvé pošlapány jsou, a poskvrněny, i kněží
tvoji jsou v zármutku, a v ponížení:

52. a aj národové sešli se proti nám, aby nás pobaobili:
ty víš, co smýšlejí proti nám.

53. Kterak budeme moci obstáti před tváří jejich, jestliže
ty Bože nepomůžeš nám?

54. I zatroubili na trouby zvukem velikým.
bo. A potom ustanovil Judas vůdce lidu, tisícníky, a setníky,

a padesátníky, a deeátníky.
56. A řekl tém, kteříž stavěli domy, a brali sí ženy, a

štěpovali vinice, a. bázlivým, abyse navrátili jedenkaždý do
domu svého podle zákona.

57. I hnulí se s vojskem, a položili se k straně polední
u Emmaus. .

58. I řekl Judas: Přepašte se, a buďte synové mocní, a
buďte hotovi k jitru, bojovati proti národůmtěmto, kteříž se
sešli proti nám, aby shladilí nás i svatyni naší:

59. nebo lépe jest nám umřítí v boji, nežli viděti zlé věcí
národa našeho, a svatyně. .

60. Však jakož bude vůle na nebí, tak se staň.

KAPITOLA IV.

Vypravvje se, Jak Jndas přemobl |! Gorgiáše, | — Lysláše; — koně potomchrám a oltář vyčistiji a zasvětili, a složby Boží v něm obmovili

1. I pojal Gorgiáš pět tisíc pěších, a tisíc jízdných výborných:
a hnuli se z ležení v noci,

'é t j. na pomezí kmenů Judy a Benjamina, ast tři míle od Jeruza
léma, kdež Samuel jd svolal k prohlášení umluvy. (1. Král. 7, 5.) —
Jiné jest v Gsládsku (Sonde. 11, 29) a v kmenu Ruben. (2. Machab.
5, 86)

Wtj. jako na důkaz s přísahu, že pro zákon bojovati, a omříti
hotovi jsou: tak Ezechláš 4. Král. 19.

'9 £ j. jejichž smysl převraceli pohané, vykládajíce je na obavná
bajky své, jako Mojžiše k Minosovi, Samsons k Herkulesovi přípo
dobňajíce; nebo jich k pověrám k p. k hádání nadnživajíce; nebo dle
zákonů plsem av. (zvlášť 8. Mojž.> svým modlám obětujíce.

'5 4 j. slibu svého: načež se měli dostaviti do chrámu Hospodinova,
a vzdáti předepsanou oběť Ty představují Bohu, aby se pro
ně smiloval. — Smysl tedy: Patř na bezpráví nám činěné! Nač nám
zákon tvůj, když ho plniti nemůžeme, aniž oběti slušně vzdávati tobě.
(5. 60.)

'* ©j. ty Nazarejské, nemajíco přístupu k chrámu. (4 Mojž.6, 2 atd.)
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2. aby udeřili na ležení židovské, a porazili je vnáhle: a 4
synové ti, kteříž byli z bradu,' byli jim vůdcové.

8. I uslyšel to Judas, a vstal, on i silní jeho, aby porazili
sílu vojska králova, kteréž bylo v Emmaus.

4. Ještě zajisté vojsko porůznu bylo od ležení.
5. I přitáhl Gorgiáš do ležení Judova nočně, a žádného

nenalezl, i hledal jich po horách, neboť řekl: Utfkajíť oni
před námi.

6. A když byl den, ukázal se Judas na poli se třemi tisíci
mužů toliko, kteříž neměli ani odění, ani mečův.“

7. i uzřeli vojsko pobanské silné, a oblečené v pancíře, a
jezdce vůkol něho, a tí byli vycvičení k boji.

8. I řekl Judas mužům, kteříž byli s ním: Nebojta se
množství jejich, aniž útoku jejich lekejte se.

9. Pomněte, jak vysvobození jsou otcové naší v moři Rudém,
když je honil Farao s vojskem velikým.

10. A nyní volejme k nebi; a smiluje se nad námi Pán,
a rozpomene se na umluvu otcův naších, a potře vojsko toto
před obličejem naším dnes:

11. a zvědít všěickni národové, že jest, kdo by vykoupil, a
vysvobodil Israele. |,

12. I pozdvihlí cizozemci očí svých, a uzřeli je, aní táhnou
proti nim.

13. I vyšli z ležení k boji, i zatroubili v troubu tí, kteříž
byli s Jadou.

14. I potkali se: a potříni jsou pohané, a uřekli v pole.
16. Zadní pak všíckní padlí mečem, a honili je až do

Gezeronu,* a až na pole idumejské,“ a azotské, a jamnijské :*
a padlo jich do tří tisíců mužův.

16. I navrátil se Judas, a vojsko jeho, táhnouc za ním.
17. I řekl lidu: Nepožádejte kořistí: nebo boj jest proti

nám,
18. a Gorgiáš a vojsko jeho blízko nás na hoře: ale stůjte

nyní proti nepřátelům našim, a vybojujte je, a potom bráti
budete kořisti bezpečně.

19. A když ještě Judas to mluvil, aj ukázal se díl nějaký
vyhlídaje z hory.

W. I uzřel Gorgiáš, že se lid jeho dal v útěk, a že zapálili
stany: dým zajisté, kterýž vidín byl, ukazoval, co se bylo
stalo.“

21. Oní tedy epatřivše to, báli se velmi. vidouce spolu
1 Judu, i rojsko v poli hotové k bitvě.
«22. I utekli všickni do země cizozemcův:

23. a navrátil se Judas vyloupit ležení, i nabrali zlata
hojnosť, i stříbra, a postavce modrého, a šarlatu mořského*
a zboží veliké.

24. A vracejíce se, zpívali píseů, a dobrořečilí Bohu k nebi,
že dobrýjest, že na věky milosrdenství jeho. [Žalm. 185.)

25. I stalo se vysvobození veliké v Israeli v den ten.

KAPITOLA IV.

' t j. vojínové Antiochovi z posádky hradu Slonu, znajíce dobře
krajinu vůkol

3 £ |. „jakých al žádali“ dokládá řecký text, a mnozí latinští rako
vé: t. dlouhých a nýbrž krátkých a špatných, mnozí však

toliko kyjí, kopími a p. musněozbrojení byli.
> t. J. tři čtvrtě míle od Eramausna pomezí Filistinakém.
* tak alula krajina jihozápadní od Emmaus, jda k Azotu.
3 © Jj. dvanáct mil jižně od Emmans: rozuměj tedy, že někteří z ne

přátel až v ta místa se rozutíkali.
* To uělníli Židé, aby napřítele na svá vítězství pozorna uělalli, a

Jej zastrašill.
* £ |. půrpurového neb červcového. tak nazvaného dle blemejžďů

mořských, 3 nichž se drahá ta barva vyráběla.

M. .
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26. Kteříž pak koli z cizozemců vyvázli, přišli, a oznámili
Lysiášovi všecko, co 8e bylo přihodilo.

27. Což on uslyšev zděsil se, a myslí omdléval: že ne tak
se povedlo v Israeli, jakož on chtěl, a což poručil král.

28. Tedy druhého léta“ sebral Lrsiáš mužů vybraných
Šedesáte tisíc. a jízdných pět tisíc, aby vybojoval je.

29. I přitáhli do Judstva, a položili ce v Bethoron;“ i vy
téhl proti nim Judas s desíti tisíci mužův.

30. I viděli vojsko silné, i modlil ee a řekl: Požehnaný
jsi, spasiteli israelský, kterýž jsi potřel útok mocného skrze
ruku služebníka svého Davida, a vydal jsi vojsko cizozemců
v ruce Jonaty, syna Saulova, a oděnce jeho.

31. Sevři vojsko toto v ruce lidu svého lsraelského, ať jsou
zahanbeni s pěšímí svými, i s jezdci.

32. Dej jim strach, a zemdli smělost síly jejich; at se
pobnou potřením svým.

33. Poraz je mečem, milajících tebe: ať tě chválí písněmi
všickní, kdož poznali jméno tvé.

34. I svedli bitvu: a padlo z vojska Lysiášova pět tisíc
mužů.

35. Vida pak Lysiáš útěk svých, a Židů smělosť, a že hotovi
jsou, buď živu býti, buď umříti statečně, odtáhl do Antiochie,
a vybral bojovníky, aby, jsouce rozmnožení, opět táhli do
Judstva.

36. I řekl Judas, a bratří jeho: Aj! potříni jsou nepřátelé
naši: pojďme nyní vyčistit, a zasvětit místa svatého.'?

37. I shromáždílo se všecko vojsko, a vstoupili na horuSion.
38. A uzřeli svatyní zpustlou, a oltář poskvrněný, a brány

vypálené, a v sfních křoví vyrostlé, jako v lese anebo na
horách, a komnaty pobořené,

39. roztrhli roucha svá, a kvílilí kvílením velikým, a sypali
popel ná hlavu svou:

40. a padli na tvář na zem, a zatroubili na trouby znamení'!
a volali k nebi.

41. Tehdy zřídil Judas muže, aby bojovali proti těm, kteříž
byli na hradě, dokudž by nevyčistili svatého místa.'*

42. I vybral kněží bez poakvrny, mající vůli v zákoně
Božím:

43. a vyčistili místo svaté, a vynesli kamení ohavnosti '*
na místo nečisté.

44. A myslil o oltáři zápalných obětí, kterýž byl poskvrněn
co by s ním učinil.

45. I připadla jim rada dobrá, aby jej zbořili: aby snad
nebyl jim k pohanění, že ho poskvrnili pohané, i zbořili jej.

46. A složili kamení na hoře chrámové na místo příhodné,
až by přišel prorok, a vypověděl o nich.'“

47. I vzali kamení celé'* podle zákona; a vzdělali oltář
nový podle onoho, kterýž byl prve:

5 £ J. r. 168 před Kristem.
* Dle řeckého: „Betbzur“ na pomezí země idumejské.
'* Vyčištění dělo se odstraněním modl, zasvěcení pak modlitbami a

obětmi. (48.)
"' tj. na tronby hldsné, zvučné, na něž se dávalo znamení, jak

k bojí, tak k elavnosti.
" tj. aby novypadil na ně « bradu, a nepřekazili jim u vysvěco

vání chrámu Bošíbo.
L j. kamenné sochy modl pohanských, obětnice jich, a cokoliv

k modloslužbě náleželo.
'* t j o kamení tom, €o so s ním díti má: prorokem tím ee míní

nvlášť zaslíbený vykupitel světa, jejš těmi časy vědy toužebnůjí
očekávali. Že tehdáž nebylo proroka, sám Josef FL svěděí.

"5 £ j. hrubé, neotesané. (2. Mojš. 30, 25)

I1.—70



556 |. MACHABEJSKÁ KAPITOLA VY. 556

6. A odtud táhl proti synům Ammonským, a nalezl zástup
silný, a lid mnohý, a Timothea vůdce jejich :

7. i svedl s nimi bitvy mnohé, a potříni jsou před obličejem

48. a vystavěli místa svatá '“ a což bylo vnitř v domě: a
domu i síňce poevětili.

49. I nadělali nádob svatých nových, a vnesli svícen, a
oltář zápalův, i stůl do chrámu. jejich a pobil je:

50. A položili zápal na oltáři, a rozsvítili lampy, kteréž ů 8. a dobyl města Gazer a dcer jeho“ a navrátil se dobylynasvícně,asvítilivchrámě. La| Judstva.
51. A vložili na stůl chleby, a zavěsili opony, a dokonali Pad VE 9. I sebrali se národové, kteříž jsou v Galaad,“ proti Ierael

všecka díla, kteráž. dělali. ským, kteříž byli v končinách jejich, aby je zhobili: I utekli
52. A vstavše před jitrem pětmecítmého dne měsíce derá- do pevnosti Datheman,“ *'

tého "7[jenž jest měsícKaslev] léta stého čtyřicátého osmého: !* 10. a poslali listy k Judovi, a k bratřím jeho, řkouce:
53. obětovali oběť podle zákona, na novém oltáři zápalů, Sebrali se proti nám vůkolní národové, aby nás zhubili:

kterýž byli udělali. 11. a strojí se přitáhnouti, a dobyti pevnosti, do níž jsme
54. Podle času, a podle dne, v němž ho byli poskvrnili utekli: a Timotheus jest vůdce vojska jejich.

pohané,'? v týž den obnoven jest se zpěvy, a citarami, a 12. Protož nyní přitáhna vytrhni nás z rukou jejích, nebo
harfami, a 8 cimbály. padlo množství nás.

65. I padl veškeren lid na trář, a klaněli se, a dobrořečili 13. A všickní bratří naši, kteříž byli na místech Tubin,“
k nebi tomu, kterýž jim dal štěstí. zbiti jsou: a zajaté odvedli ženy jejich, i dítky, i kořisti,

56. A konali posvěcení oltáře osm dní, aa obětovali oběti a pobili tu na tisíc nužův.
zápalné s veselostí, a oběť spasení a chvály. 14. Ještě se ty listy četly, a aj poslové jiní přišli z Galilee

67. A ozdobili průčelí“chrámu koranami zlatými a štítky: 8 roztrčenými rouchy, oznamujíce v tato slova,
a posvětíli bran a komnat, a sdělali k ním dvéře, 15. pravíce, že se sebrali proti nim zPtolemaidy. a z Týru,

58. I bylo veselí vlida veliká velmi, a odvráceno jest a z Sidonu: a že plná jestiť všecka Galilee cizozemcův, aby
pobanění pohanův. nás zhladili.

59. I ustanovil Judas, a bratří jeho, a všecko shromáždění 16. Když pak uslyšel Judas, a lid, tyto řeči, sebralo: se
ieraelské, aby držán býval den zasvěcení oltáře časy svými, -shromáždění veliké, aby pomyslili, co by učinili bratřím svým,
rok po roce po oam dní, od pětmecítmého dne měsíce Kaslev, kteříž byli v soužení, a proti nimž bojováno bylo od nich.
8 veselím a 8 radostí. 17. I řekl Judas Šimonovi, bratru svému: Vybeř sobě

60. I vzdělali toho času horu Sion, a vůkol zdi vysoké, muže, a táhni, a vysvoboď bratry své v Galilei: já pak a
a věže pevné, aby někdy přitáhnouce pohané, nepošlapali jí, bratr můj Jonathas potáhneme do země Galaad.
jako učinili prve. 18. A zůstavil jest Josefa, syna Zachariášova, a Azariáše,

61. A osadil tu vojsko, aby ostříhali jí, a ohradil k ochraně za vůdce lidu, s ostatkem vojska v Judstvu k stráži:
její Bethsoru,““ aby měl lid pevnosťod strany země idumejské. 19. i přikázal jím řka: Buďte nad tímto lidem: a nevedte

války proti pohanům, aš se navrátíme.
20. I odděleno jest Šimonovi mužů tři tisíce, aby šel do

Galilee: Judoví pak osm tisíc do země Galaad.
21. I táhl Šimon do Galilee, a svedi bitvy mnohé s pohany:

a potříni jsou pohané od něho, a honil je až k bráně
22. Ptolemaidy: a padlo z pohanů na tři tisíce mužův,

i pobral kořisti jejich.
23. A vzal ty, kteříž byli v Galilei, a v Arbatech * s ženami,

a 8 dětmi, a se vším, cožkoli měli, přívedl je do Judska
8 radostí velikou.

24. A Judas Machabeuse a Jonathas bratr jebo přepravili
se přes Jordán, a táhli cestou tří dnů po poušti.

25. I vyšli jim vstříc Nabuthejští,* a přijali je pokojně,
a vypravovali jim všecko, co ge stalo bratřím jejich v zemi
Galaad,

26. a že mnozí z nich zjímání jsou v Barasa, a v Bosor,
a v Alimis, a v Kasfor a v Mageth, a v Karnaim:“ všecka ta
města jsou hrazená, a velíká.

27. Ano že iv jiných městech země Galaad drží se zjímaní,

KAPITOLA V.

Vypravuje se, jak Judas nad Idumejskými zvítězil, — Galilejským Ďimone

bratra ku pomoci poslal, sn dám do Galádeka táhl a moocháměsta vybojoval,

Josef a Azariáš proti radě jebo v boj te pustivše poraženi jsou, — Judas slaven

ode všech porazil Idumejské I Fillstinské.

1. I stalo se, když uslyšeli národové vůkol, že vzdělán
jest oltář a svatyně jako prve, rozhněvali se velmi:

2. i myslili vyhladiti z pokolení Jakobova ty, kteříž byli
mezi nimi, a počali [některé] z lidu zabíjeti, a pronásledovati.

3. I bojoval Judas proti synům Eeau v zemi idumejské, a
těm, kteříž byli v Akrabathané,' neboť byli oblebli lid israel
ský, a porazil je ranou velikou.

4. I zpomenul na zlosť synů Bean,“ kteříž byli lidu osidlem
a pohoršením, úklady mu činíce na cestě.

5. A sevříni jsou od ného navěžech, a přitrhl k nim, a
klatbu na ně dal, a spálil věže jejich ohněm se všemi, kteříž
byli v nich..

* £ j. náležejících k němu menších míst Ammonských.
* t. j. krajina za Jordánem ns východ.
5 t. j. pevnost tamže, v úsemí kmene Gadova.

. ©Jinak Tob, v pouští Zajordanská.
1 ©j. v planinách; poněvadž vůkol pohany obklíčení jeonce životy

Jlati nebyli.
%4. j. Nabuthejští, Jeden « mocnějších arabských [sammonských)

kmenů východně od moře lrtvého; své sídlo měli v městě Petra,
blavně sloo obchodem se živíce, avšak jako vůbec Arabové mímo to
1 loupežice. [Srov. 9, 85]

" Města nuzvíce nesnáimá v Zajordání.

'6 t. J. opravili všecko, 00 v chrámě v obojí svatyni, vnější i vnitřní,
a v okolních komnatách pobořeno bylo.

" £ J našemu listopadu dílem, dílem prosinel se vyrovnává.
" £ j. 168 př. Kr.
W © j. před třemi lety. (Vis 1, 52. 60. pozn.)
+ tj. povný hrad, pět honů, asl šest set kroků od Jerusaléma vzdá

lený a v horách ležící.
KAPITOLA V.

' £ j. krajina na jižním pomezí Judska k Idnmejsku.
* město Amorejskýcb, k kmenu Bubenovu náležející. (Sr. Jeronym.)

l = < m rád“hod
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a že na zejtří umínili si, oblehnouti města ta, a dobyti, a
zahubiti je jedním dnem. :

28. Tedy obrátil se Judas, a vojsko jeho cestou po poušti
k Bosor nenadále, a dobyl města: a pobil všecko pohlaví
mužské mečem, a pobral všecky kořisti jejich, a vypálil je
ohněm.

24. I vstavše odtud v noci, táhli až k pevnosti.'“
30. I stalo se na úsvitě, když pozdvihli očí svých, aj lid

mnohý. jemuž počtu nebylo, nesouce řebříky, a nástroje válečné,
aby dobývali té pevnosti, a vybojovali je.

31. I viděl Judas, že se začala bitva, a křik válečný vstupuje
k nebi jako trouba, a křik veliký z města:

32. | řekl vojsku svému: Bojujtež dnes za bratry své.
33. I táhl třemi řadami za nimi, a zatroubili v trouby, a

volali na modlitbě.

34. I poznala vojska Timotheova, že Machabens jest, a
utekla před tváří jeho: a porazili je ranou velíkou, a padlo
z nich v ten den na osm tísíc mužův.

96. I obrátil se Judas do Masfy, a vybojoval, a dobyl ho:
a zbíl všecko pohlaví mužské v něm, a pobral kořistí jeho,
a vypálil je ohněm.

96. Odtud táhl, a dobyl Kasbon, a Mageth, a Bosor i jiná
města Galaadských.

87. Po těchto pak věcech sebral Timotheus vojsko jiné, a
položil se s vojskem proti Rafon za řekou.

38. I poslal Judas, aby shlédli to vojsko: a oznámili mu,
řkouce: Shromáždili se k němu všickni národové, kteříž jsou
vůkol nás, vojsko náramné veliké:

39. 1 Araby najali si na pomoc, a položili se za řekou,
hotovi jsouce, přitáhnouti proti tobě k boji. I vytábl Judas
proti nim.

40. I řekl Timothous knížatům vojska svého: Když se
přiblíží Judas, a vojsko jeho k řece: přeplaví-li se k nám prve,
nebudeme moci snésti jeho: neboť se tím proti nám velmi
vzmůže.

41. Pakli se bude bátí přepraviti, a položí se s vojskem
za potokem, přeplavme ee k nim, a přemůžeme bo.

42. Když se pak přiblížil Judas k řece, postavil písaře lidu
u řeky, a přikázal jim řka: Žádného člověka nenechávejte:
ale nechť táhnou všíckní k bitvě.

43. I přeplavil se k ním první, a všecken lid za ním;
1 potříni jsou všickní ti národové před obličejem jejich, a
odvrhše braň svou, utekli do chrámu modlařského, kterýž
byl v Karnaim.
. 44. I dobyl města toho, a chrám zapálil obněm, se všemi,

kteříž byli v něm: a potlačeno jest Karnaim, aniž mohlo
odolati proti Judovi.

45. I shromáždil Judas všecky Izraelské, kteříž byli v zemi
Galaad od nejmenšího až do největšího, i ženy jejích, i dítky,
i vojsko velmi veliké, aby šli do země judské.

46. I přišli až k Efron: a město to jest veliké na vchodu
postavené, hrazené velmi, a nebylo lze vyhnouti se jemu ani
na pravo, ani na levo, ale prostředkem jeho byla cesta.

47.I zavřeli se, kteříž byli v městě, a zařítilí brány kamením :
i poslal k nim Jodas slovy pokojnými,

48. řka: Nechť projdeme akrze zemí vaši. abychom došli
do země naší: a žádný vám nic neuškodí: toliko pěšky
přejdeme. I nechtěli jim otevřítí.

49. I poručil Judas prohlásiti u vojátě, aby oblehli jeden
každý, na kterémž byl místě.

'©t. j. Datheman — viz 9.

MU<2, VM
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50. I oblehli je muži silní: a dobýval města toho celý
den, a celou noc, a dáno jest město v ruce jeho:

51. i zbili všecko pohlaví mužské ostřím meče, a vyvrátil
je do kořen, a pobral kořisti jeho, a táhl celým městem po
zbitých.

52. I přepravili se přes Jordán na poli velikém: proti
tváři Bethsan.''

59. Judas pak shromažďoval zadní vojsko, a vzbuzoval líd
po vší cestě, až přišli do země judaké.

54. I vstoupili na horu Slon s veselím, a s radostí, a oběto
vali zápaly, protože nepadl z nich žádný, až se navrátili
v pokoji.

55. V těch pak dnech, v nichř byl Judas a Jonathas v zemí
Galnad, a Šimon bratr jeho v Galilei proti Ptolemaidě,

56. uslyšel Josef, syn Zachariášův, a Azariáš, vůdce voj
ska.'“* o věcech dobře vyvedených, a bitvách, kteréž se staly,

57. a řekl: Učiůme | my sobě jméno, a pojďme bojovat
protí pohanům, kteříž jsou vůkol nás.

68. I přikázal těm, kteříž byli u vojště jeho, a odešli
k Jamnii.

59. I vytáhl Gorgiáš z města, a muží jeho vstříc jim k boji.
60. I zahnáni jsou Josef, a Azariáš až ku pomezim jud

ským: a padlo v ten den z lídu israelského do dvou tisíc
mužův, a stalo se utíkání veliké v lidu:

61. protože neuposlechli Judy. a bratří jeho, domnívajíce
se, že zmužilosti dokáží.

62. Oni zajisté nebyli ze semene mužů těch, skrze kteréž
stalo se vysvobození v Israeli.

63. A muží Judovi zvelebení jsou velmi před obličejem
všeho lidu israelského, i všech národův, kdež slyšáno bylo
jméno jejich.

64. I sešli se k nim, chvály ze šťastného prospěchu vzdá
vajíce.

65. I vyšel Judas, a bratří jeho, a vybojovali syny Esau
v zemí, kteráž jest na poledne, a dobyl Chebronu,'* a dcer
jeho:'* a zdi jeho, a věže vypálil vůkol ohněm.

66. A hnal se 8 vojskem, aby táhl do země cizozemcův,
a přecházel Samaří.

67. V ten den padli kněží v boji, chtějíce zmužilosti do
kázati, vytábSe bez rady k boji.

68. I uchýlil se Judas k Azotu do země cizozemcův, a
zbořil oltáře jejich, a rytiny bohů jejich spálil ohněm: a
sebrav kořistí měst, navrátil se do země judské.

KAPITOLA VL

Vypraruje se, Jak Antiochas král do Elymaldy táhi a tam bobatý chrám oloz
piti chtěl, ale odražen jest; — jak 60 tam rozstonal a umřel; — Jak jebo syn

Antioch Eepator matrůn dosedl a — proti Židům táhl; — ale kdyš Filip

vlády se domáhal, navrátil se do Antiochie.

1. Král pak Antioch přecházel hořejší krajiny, a uslyšel,
že jest město Elymals ' v zemi perské nejznamenitější, a velmi
bobaté na stříbro i zlato,

16 Viz 12, 40. pozn.
"" Ve Vulg. „Kníže moci".
u t. j. Hebron, v území kmene Judova v horách, čtyry míle od

Jerusaléma.
" 1. j. města vůkolní.

KAPITOLA VI.

! Slulo i Persepolis, u řeky Ealalos ležíc; jíní vykládají o krajině
tak řečené.
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2. a chrám v něm bohatý velmi: a tam oponyzlaté, a pan

cířové, a pavézy, kteréž zůstavíl Alexander, [syn] Filipův,
král macedonský,- jenž byl první kraloval v zemi řecké.

8. I přitáhl,a usiloval, aby dobyl města, a zloupil je: ale

nemohl, nebo byla ta věc v známost uvedena těm, kteříž byliv městě:

4. 1 povstal k boji, a on utekl odtud a odtáhl s zármutkem
velikým, a navrátil se do Babylona.

5. I přišel (posel), zvěstuje jemu v perské zeml, že v útěk
obrácena jsou vojska, kteráž byla v zemijudské:

6. A že přitáhl Lysiáš -8 mocí silnou nejprve, a zahnán jest

od Židův. i že rozmohli se zbrojí, a allou, a kořistmi mno
hými, jichž nabrali z vojsk, kteráž porazili:

7. a že zbořili ohavnosť,“ kterouž byl vzdělal na olťáři,
jenž byl v Jerusalémě, a svatyní, jako byja prve, že obebnali
zdmi vysokými, ano 1 Bethearu město své.

A. I stalo se, když uslyšel: král ty řeči, lekl a pohnul se
velice: a sklegl na lože, a upadl teskností v nemoc, že ne
stalo se jemu, jakož byl myslil.

9. I byl tu drahně dnů: nebo se obnovoval v něm zármotek
veliký, a domníval se, že umře.

10. I svolal všecky přátely své, a řekl jim: Odstoupil sen

od očí mých; apadl jsem, a poražen jsem srdcem: pro zármutek:

11. i řekl jsem vardci svém: -Vjak veliké soužení přišel
jsem, a v jaké vlnobití zármutku, v němž nyní jsem: ježto
jsem býval vesel, a milován v moci své!

12. Nyní pak se rozpomínám na zlé věcí, kteréž jsem
učinil v Jerusalémé. z něhož jsem pobral všecky kořisti zlaté
a stříbrné, kteréž. byly v něm, a poslal jsem hubiti obyvatele
Judské bez příčiny.

18. Protož poznal jsem, že proto přišlyna mne tyto zlé
věcí: a aj hynu zármutkem velikým v zemí cizí.*

14. I povolal Filipa, jednoho z přátel svých. a ustanovil
jej nad veškerým svým královstvím:

15. a dal -jemukorunu, a rodcho své,-u prsten, aby. vedl
Antiocha -syna jeho, a vychoval jej, a kraloval (prozatímně).

16. I umřel ta král Antioch. léta svého čtyřicátého devátého.*

17. I zvěděv Lysiáš, že umřel. král, ustanovil Antiocha,
syna jeho, kteréhož vychovával od mladosti, aby kraloval: A
nazval jméno jeho Eupator.*

18. Ti pak, kteříž -byli na hradě, stísnili lidjeraelský vůkol
svatého místa: a hledali vždycky jejich :zlého, a upevnění
pohanův.

19. I umínil Judas: zhobiti je: a avolal veškeren lid, aby '
je oblehli.

©, I shromáždili se epolu, a oblehali je, léta stého padesá- 
tého, a nadělali prakův a strojů (válečných).

21. I vyšli: někteří z těch, kteříž byli obležení, a připojili
se k nim někteří bezbožníci z Israele:“

22, I odešli ku králi a řekli: Dokavadě nenčiníš soudu,
a nepomstíš bratří našich?

* £. j. modly v obrámě Jerusalémském postavené. (Viz 4, 48.)
3 Tenť příkladem útrap zlého svědomí, které čím více zanedbáváno

bývá a dušeno v životě, tím hlasněji před smrti volá „co tisieero evěd
kův“; tenf obrazem umírajícího, nekajícího hříšníka!

* Neví se jistě kde, zdali na cestě, anebo došel-li Babylona. — 162
př. Kr.

3 t J. „blahorodý“; anebo: „Dobrým Oteem“, ač byl teprv pachole
devitileté.

tj. S od pravávíry,jímžvždypředčívezdejšíprospěchnad Boha a pravdu
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23. My jsme umínili sloužiti otci tvému, a choditi vpři
kázáních jeho: a poslušní býti rozkazův jeho:

24. a synové lidu našeho pro tu věc odtrhli se od nás, a
kteřížkolí nalezení byli z nás, zbiti jsou, a dědictví naše
jsou rozebrána.

25. A netolíko na nás roku vztáhli, ale i na všecky kon
činy naše.

26. A aj oblehají po dnes hrad jerusalémský, aby ho do
byli, a pevnost. Bethsnru ohradili:

27. a jestliže rychle nepředejdeš jich, větší věci nežlí tvto
učiní, a nebudeš moci jich se zmocniti.

28. I rozhněval se král, uslyšev. tý věci: a svolal všecky

přátely své, a knížata vojska svého, a ty, kteříž byli nad
jízdnými.

29. Ano i zjiných království, a z ostrovů mořských při
táhla k němu vojska najatá.

30, I byl počet vojska jeho sto tisíc pěších, a dvaceti tisíc
jízdných, a slonů třícetí dra, vycvičených k boji.

31. I táhli skrze zemi idumejskou, a položili se a Bethsury,
a bojovalí drahně dní, a nadělali strojů válečných; i vypadše
[obležení Judští), spálili je ohněm, a bojovali zmužíle.

32. I odtrhna Judas od bradupřitáhl vojskem k Betbza
cbaře proti ležení královu.

33. I veta! král na úsvitě, a kázal vojsku k útoku proti
cestě k Bethzachaře: 1 připravila se vojska k boji, a troubíli
na trouby:

34. a slonům ukazovali krev z hroznů a moruší, aby©je
rozlítili k boji:

35. a rozdělili ta zvířata k plukům: a stálo při každém
slonutisíc mužů. v pancířích kroužkovitých, a lebky měděné

na blavách jejich: a pět set jízdných výborných zřízeno bylopři každém tom zvířeti.
86.: Titobyli před 'čásem tu, kdéškoli bylo zvíře: a kamž

koli Slo, šli,- a neodcházeli od něho.
87. Věže také dřevěné [byly] na nich pevné, ochranné na

každémzvířeti: ana nich stroje válečné: a na jednékaždé
mužů eilných třiceti a dva, kteříž bojovali s hůry: a Indián
správcem zvířete.

88. A ostatek jezdcův onde i onde postavil na dvě strany,
aby povzbuzovali vojska trubamí, a podněcovali shlaklé pluky
jeho.

39. A jak slunce zasvítilo na štíty zlaté, a měděné, za
stkvěly se hory od nich, a stkvěly se jako světla ohně.

40. I rozdělil se díl vojska králova po horách vysokých,
-a jiní po místech nízkých: a šli opatrně, a pořádně. .

41. I pohnulí se všickni obyvatelé země hluku množství,
a zástupu táhnoucího, a hřmotu zbroje: neboť bylo vojsko
veliké velmi, s silné.

42. I přiblížil se Judas, a vojsko jeho k boji: a padlo
z vojska králova čest set mužův.

49. I uzřel Eleazar, syn Saurův, jedno z těch zvířat, pří

oděno pancíři královskými: a bylo vyšší nad jiná zvířata:
i zdálo se mu, že by na něm byl král:

44. a vydal se, aby vysvobodil lid svůj, a získal si jména
věčného. '

45. I běžel k němu směle středem pluku, zabíjeje na pravo
i na levo, a padali od něho sem i tam.

46. I všel pod nohy slonovy, a podlehna pod něj, zabil
jej: a on upadl jest na něj na zem, i umřel tam.

47. A vidouce sílu královu, a útok vojska jeho, uchýlili
se od nich.
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I. NACHABEJSKÁ

48. Vojska pak králova táhla na ně do Jerusaléma, a po
ložila se vojska králova v Judstvu, a u hory Sion.

49. I učinil pokoj s těmi, kteříž byli v Bethsuře: i vyšli
z města, protože neměli tam potravy jsouce zavření; nebo
sobotu měla země.*

50. A vzal král Bethsuru: a osadil tam stráž, aby ji ostří
hali.

51. obrátil vojsko k místu svatému za mnoho dní: a po
stavil tu berany a stroje válečné, a ohnivé šípy. a praky
k házení kamením, a házecí kopí, a kuše k střílení střelami,
a praky.

52. Zdělali pak i oni stroje válečné proti strojům jejich,
a bojovali drahně dní.

53. Ale nebylo spíže v městě, protože bylo sedmé léto: a
kteříž pozhetali v Židovstvu z národů, strávili ostatky toho,
což uloženo bylo.

-54. I zůstalo na místech svatých mužův málo, nebo hlad
se jich byl zmocnil: i rozprchli se jedenkaždý na místo své.

55. 1 uslyšel Lysiáš, že Filip, kteréhož byl ustanovil král
Antioch, když ješté živ byl, aby choval Antiocha syna jeho,
a kraloval,

56. navrátil se ze země perské, a médaké, a vojsko, kteréž
bylo odešlo s ním, a že hledá ujmouti správu království:

57. pospíšil jíti, a říci králi, a vůdcům vojska: Hynemet
na každý den, a potravy málo máme, a místo, kteréž jsme
oblehli, jest ohrazené, a potřebí jest nám opatřiti královatví.

58. Protož nyní dejme pravice lídem těmto, a učiňme
8 nimi pokoj, i se vším národem jejich:

59. a ustanovme jim, aby chodili v zákonech avých jak
prve: nebo za příčinou zákonních ustanovení jejich, kteráž
jsme potupili, rozbněvali se, a učinili tyto všecky věci.

60. I líbila se řeč králi i knížatům: a poslal k nim učiniti
pokoj, a oni přijali jej.

61. I přísáhl jim král i knížata: i vyšli z pevnosti.
62. I všel král na horu Sion, a shlédna pevnosťtoho místa,

zrušil rychle přísahu, kterouž učinil: a kázal zbořiti zeď
vůkol.

63. A odtrhl spěšně, a navrátil se do Antiochie, a nalezl
Filipa, an panuje nad městem: a bojoval proti němu a vzal
město.

KAPITOLA VII
Demetrins uprchl a Říma, a dosáhlikrálovatví syrské země, del Antiocha, a Ly

uláše zavraždit. — Nevěrní Židé osočojí lid svůj o nového krále; — ten vy

výlá Bachida ku pokoření země, kterýš lateš 60 mužů pobíti dává, — Na

opětnou žalobu poslán jest Nikanor ; — ale toho Jadas šťasteě přemohl.

1. Léta stého padesátého prvního ušel Demetrius, syn Selev
kův. z města Říma, a vstoupil s muži nemnohými do města
pomořského a kraloval tu.'

" £ Jj.byl rok sobotní, kdežto se země neosivala, a pole úborem
ležela. (8. Moji. 25, 1-4)

KAPITOLA VII.

' Autloch, příjmím Veliký, jsa přemožen od Římanů, musil mezi
jiným 1 svého syna Antiocha — příjmím později Epifaness — co za
etavence do Říma poslati. Když pak po smrti otcově starší syn Seleuknae
Filopator vládu nastoupil, vyžádal sí na Římanech, že mu mladšího
bratra za vlastního syna Demetria vyměnili. Špatně se věsk odměnil
Antioch bratru svému; neboť jest důmnění nikoliv bezdůvodné, že
Antioch Seleuka o život připravil, aby sám kraloval Když pak po
smrti Epifanesově syn jeho nedospělý Antioch Eopator vlády se ujal,
tu žádal v Římě Demetrins o své propaštění, předstiraje, že jemu co
synu Seleukovu království syrské náleží. Ale senat jej propustiti ne
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2. I stalo se, když všel do domu království otců svých,
jalo vojako Antiocha a Lysláše, aby je přivedli k němu.

3. I donesla se ho ta věc, a řekl: Neukazujte mi tváři
jejich.

4. I zabilo je vojsko. A sedl Demetrius na stolicí králov
ství svého:

5. i přišli k němu muži nešlechetní, a bezbožní z Israele:
a Alcimus vůdce jejich, kterýž chtěl býti knězem.“

6. A obžalovali lid u krále, řkouce: Zhubii Judas, a bratří
jeho, všecky přátely tvé, a nás rozptýlil ze země naší.

7. Protož nyní pošli muže, jemuž věříš, ať přijde a pohledí
na zhoubu všecku. kteronž učinil nám, a krajinám královským,
a ať ztresce všecky přátely jeho, a pomocníky jejich.

8. Tedy vybral král z přátel svých Bachida, kterýž panoval
za řekou velikou“ v království, věrného králi: i poslal ho,

9. aby ohledal zhoubu, kterouž udělal Judas: ano i Alcima
bezbožného ustanovil v kněžství a přikázal mu vykonatí po
msta nad syny israelskými.

10. I vstali, a přitáhli s vojskem velikým do země judské:
a poslali posly, a mluvili k Judovi, a bratřím jeho slovy
pokojnými lstivě.

11. Ale oni nedbali na řeči jejich: nebo viděli, že přitáhli
s vojskem velikým.

12. I sešlo se k Alcimovi a Bachidovi shromáždění zákon

níkův, aby žádali, což by bylo spravedlivého:
13. a první byli Aesidejští, kteříž byli mezi syny israelskými,

a žádali od nich pokoje.“
14. Nebo pravili: Člověk kněz ze semene Áronova přišel,

neoklamá( nás.

15. I mluvil s nimi slova pokojná: a přisáhl jim, řka: Ne
učinímeť vám nic zlého, ani přátelům vašim.

16. A uvěřili mu: i jal z nich šedesáte mužův, a usmrtil
je v jeden den podle slova, kteréž psáno jest:

17. Těla svatých tvých a krev jejích vylili vůkol Jerusaléma
a nebyl, kdo by pochoval. (Žalm 78, 2. 3.]

18. I připadl strach a třesení na všecken lid: nebo řekli:
Není a nich pravdy ani soudu: nebo přestoupili uetanovenou
věc, a přísahu, kterouž učinili.

19. Tedy hnul se Bachides 8 vojskem od Jerusaléma, a
položil se u Bethzechy: i poslal, a zjímal mnohé z těch,
kteříž byli od něho utekli, a některé z lidu pobil, a do studnice
veliké vmetal.

20. I poručil krajinu Alcimovi, a nechal s ním čásť vojska
na pomoc. I odšel Bachides k králi:

21. a pilně pečoval Alcimus o nejvyšší kněžství avé.*
22. I scházeli se k němu všickní, kteříž bouřili svůj lid,

a opanovali zemi judskou, a učinilí porážku velikou v Israeli.
23. I viděl Judas všecko zlé, kteréž činil Alcimoe, a ti,

jenž byli s ním, synům leraelským mnohem více nežli pohané.
24. I vytáhl do všech končin judekých vůkol: a vykonal

pomsta nad muži pobéěhlými; 1 přestali dále vycházeti do
krajiny.

chtěl, jaa tomn rád, že nedospělec v Byrií kraluje. Tu Demetrina tajně
z Říma prehl, města Tripolis doplul, a trůnu oteovského se zmocnil.
[160 před Kristem.)

3 £ Jj. nejvyšším; již za vlády Eupatorovy dotřel se důstojnosti té
a nyní o potvrzení žádal.

9 t j. za Enfratem; byl místodržícím královským.
* Vis 2, 42. pozn. Toť příklad, že k sprostnosti holubíči vždy opatr

nostihadí jest potřebí.
5 t.j. bedlivě se snažil o přízeň u lidu strany své I u krále, aby

se v důstojnosti udržel.

II.-71
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25. Vida pak Alcimus, že přemohl Judas, i ti, kteříž s ním
byli: a poznávaje, že nemůže odolati jim, navrátil se k králi,
a obžaloval je mnohými žalobami.

26. Tedy poslal král Nikanora, jednoho z knížat svých
znamenitějších: jenž byl nepřátelsky jednal proti lidu israel
skéma: a přikázal ma vybladití ten lid.“

27. I přitáhl Nikanor do Jerusaléma s vojskem velikým,
a poslal k Judovi a k bratřím jeho slovy pokojnýmí lstivě,

28. řka: Nebudiž války mezi mnou a vámi: příjdu s muží
nemnohými, abych víděl tváři vaše s pokojem.

29. I přišel k Judovi, a pozdravili se vespolek pokojně:
ale nepřátelé byli připravení chytiti Judu.

30. I došla řečJudy, že lstivě byl přišel k něma:i etrachoval
se ho, a nechtěl více viděti tváři jeho.

31. Srozuměv pak Nikanor, že pronesla se rada jeho: vy
táhli proti Judovi k bítvě vedle Kafarsalama."

82. I padlo z Nikanorova vojska na pět tisíc mužův: a
ostatek utekli do města Davidova.

33. Po těchto pak věcech vstonpil Nikanor na horu Sion:
i vyšli (někteří) z kněží lidu, aby ho pozdravili v pokoji, a
ukázali mu oběti zápalné, kteréž obětovány bývaly za krále.

34. Ale on posmívaje se, zavrhl, a poskvrnil (jich),* a
mlavil pyšně,

85. a zapřisáhl se s hněvem řka: Nebude-li vydán Judas,
i vojsko jeho v ruce mé, hned když se navrátím v pokoji, vy
pálím dům tento. A vyšel s hněvem velikým.

86. Tehdy vešli kněží, a stáli před oltářem, a chrámem:
a plačíce řekli:

: 87. Ty, Pane, vyvolil jsi dům tento, aby jméno tvé vzýváno
bylo v něm, a aby byl dům modlitby, a prosby lidu tvého.

38. Vykonej pomstu nad člověkem tímto, i nad vojskem *
jeho, ať padnou mečem: pomni na rouhání jejich, a nedejž
jim trvati.

39. I vytáhl Nikanor z Jerusaléma, a položil se s vojskem
u Bethoron: i potkalo se s ním vojsko syrské.

40. Judas pak položil se u Adarsy se třemi tisíci mužův:
i modlil se Judas, a řekl:

41. Pane, když ti, kteříž posláni bylí od krále Sennacheriba,
se rouhalí tobě, vyšel anděl, a pobil z ních sto osmdesáte
pět tisíců:

42. tak potři vojsko toto před obličejem naším dnes: ať
poznají ostatní, že zle mluvil proti místa svatému tvému: a
suď ho podle zlosti jeho.

49. I svedli vojska bitvu třináctého dne měsíce Adar:* a
potříno jest vojsko Nikanorovo, a on padl první v bitvě.

44. Když pak uzřelo vojsko jeho, že padl Nikanor, povrhše
zbroj svou, utekli:

45. | honilí je cestou dne jednoho, od Adazer, až se přijde
do Gazary, a na trouby troubili za ními návěští dávajíce:

46. i vyšli ze všech městeček judských vůkol, a brali si
je jako na rohy, a obraceli se opět k nim,'© i padli všíckni
mečem, a nezůstal z nich ani jeden.

47. A pobrali kořistí jejich v loupež: a hlavu Nikanorovu

* E doplnění sde vypravovaných události viz 9 Macbab. 14.

5 ©Jj. město v území kmene Manasesovn, Herodesem později obno
veno a Antipatrida nazváno.

* t J. „poplval je“ tak někteří; jiní: donntiv Je, že se poskvrnili
požíváním nečistých pro ně jidel

9 t Jests části náš únor, a s části náš březen.

'* Vlastně dle řeckého: „naskočili Je“, t. j. předstihli, nadešli sl je.
Jední druhým nahánějíce
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sťali, a ruku jeho pravou, kterouž byl vztáhl pyšně, a přínesli
* ji. a pověsili proti Jerusalému.

48. I veselil se lid velmi, a slavili ten den 8 veselím velikým.
49. I ustanovil (Judas). aby slavili na každý rok den ten,

třináctého dne měsíce Adar.

60. I umlkla země judská za dny nemnohé.'

KAPITOLA VIIL
Na pověst o veliké moci Řírnanův — vyvýlá Judas posly do Říma, ktafí
ve jménu národa židovského s národem římským právně smlouve, a přátelství

uzavírají

1. I uslyšel Judas jméno Římanů, že jsou mocni v síle, a
povolní ke všemu, čehož se žádá od nich: a kteřížkoli při
stoupili k nim, že učinili 8 nimi přáteletví, a že mocní jsou
v síle.

2. I slyšeli o jejich bojích a udatnostech dobrých, kteréž
učinili v Galacii,' že je opanovali, a uvedli pod plat:

3. u jak veliké věci učinili v krajině hišpanské, a že pod
(svou) moc uvedli kovy stříbra a zlata, kteréž tam jsou, a
opanovali všeliké místo radou svou, a vytrvalostí: *

4. i že místa, kteráž velmi daleko byla od nich, a krále,
kteříž byli přitáhli na ně od končin země, potřeli, a porazili
je ranou velikou: ostatní pak že jim dávají plat na každý
rok:

5. a Filipa a Persea, krále Cetejských,* i jiné, kteříž se
proti nim zbroje chopili, že potřeli bojem a zmocnili se jich:

G. i Antiocha Velikého, krále Asie, kterýž proti nim byl
válku vyzdvihl, maje sto a dvaceti slonův, a jezdce, a vozy,
a vojsko veliké velmi, že porazili, a potřeli ho:“

7. a žeho jali živého,* a uložili naň, aby dával on, i tí,
kteříž by kralovali po něm, daň velikou, a aby dal rakojmě,
a co se uložilo“

8. a krajinu indickou, a médskou a lydickou,“ z nejlepších
krajin jejich: a vzavše je od nich, dali je Eumenesovi králi:

9. a že ti, kteříž byll v Helladě,“ chtěli táhnoati, a zhubiti
je: ale když tito zvěděli o té věci,

10. že poslali na ně vůdce jednoho“ a bojovali proti nim,
a padli znich mnozí, a ženy jejich i syny že jaté odvedli,
a oloupili je, a opanovali zemí jejich, a pobořili zdí jejich,
n vslužbu je podrobili až do tohoto dne:

11. i jiná království a ostrovy, kteréž se jim byly někdy
zprotivily, že vyhladili a pod svou moc podmanili.
1 12. Ale s přátely svými, a s těmi, kteříž v nich odpočinutí

měli,'© zachovali přátelství, a zmocnili se království, kteráž

'9 4. J. měla pokoj za nějaký čas.
KAPITOLA VIIL

' Krajina v Menší Aasli,jejišto bojovné obyvatele, še Antlochoví
Velikému pomáhali, l Manline Volso. (180 př. Kr.)

* Tam trval boj neustálý po sd fs a jen opatrnosti a vytrvalostiŘímanův Izo bylo zemí tn podman

* t. j. Macedonských;Filipa I. Bono Fiamioins 197 před Kr.,Persea pak Emilius Panlns 168 př. Kr.
* ©j. u Msgnesie v Lydioka r. 190(před Kr. vedením obon Scipio.

nův. (Srov. Dan. 11.)
* t j. tak jej obklíčili, že ve všem vítězí evoliti nncen byl.
* © postoupení částky říše Eumenesovi, králi v Pergamu, přítelí

Římanův, nepříteli svému.

Apneině: Jonll, Mysil a Lydil, krajiny v Asii Menší až k pohoří
se) Řekové; naráží na Etolské, kteří spoléhajíce se na poimoo

Antlochovu proti Římanům povatali.
* t. j. kterého zde mysli, nelzo urěltí, poněvadž mnozí vůdcové

Hmšti delším časem bojovali proti Řekům
' ©j. kteří v ně důvěřovali,jim se oderadali, a s nímí za jedno byli.
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byla blízko, a kteráž byla daleko: nebo kteřížkoli slyšeli jméno
jejich, báli se jich:

19. a kterýmž chtěli na pomoc býti, aby kralovali, kralo
vali: kteréž pak chtěli, s království svrhli: a zvelebení jsou
velmí.

14. A mezi nimi všemi žádný nenosí koruny, aniž se obláčí
v šarlat, aby zveleben byl v něm.

15. A radní dům vzdělali sobě, a na každý den radili ae
tři sta a dvaceti, radu držíce vždycky o obec, aby co jest
hodného, činili :

16. a poroučejí jednomu člověku '! správu avou na každý
rok, aby panoval nade vší zemí jejích, a všickni poslouchají
jednoho, a není závisti ani nepřízně mezi nimi.

17. I vyvolil Judas Eupolema, syna Janova, syna Jako
bova, a Jásona, syna Eleazarova, a poslal je do Říma, aby
s nimi udělali přátelství a společenství:

18. a aby odjali od nich jho Řekův, nebo viděli, že v službu
podrobovali království israelské.

19. I odešli do Říma cestou dlouhou velmi;
radního domu, a řekli:

20. Judas Machabejský, a bratří jeho, a lid židovský po
slali nás k vám, abychom učinili s vámi společenství a pokoj,
a abyste zapsalí nás za společníky a přátely své.

21. I líbila se řeč před obllčejem jejich.
22. A tentot jest zápis, kterýž odepsali na dskách mědě

ných, a poslalí do Jerusaléma, aby byl tam u nich na pa
mátku pokoje, a společenství.

29. Dobře budiž Římanům, a národu židovskému na
moři i na zemi na véky: a meč i nepřítel daleko budiž od
nich.

24. Nastane-li válka Římanům prve, nebo všelikým spo
lečníkům jejich po všem panství jejich:

25. dá pomoc národ židovský, jak čas určí srdcem plným: '*
26. a bojovníkům nebadou dávati ani opatřovati potravy,

zbroje, peněz, lodí, jakož se líbilo Římanům: a ostříhati
budou nařízení jich, ničehož od nich neberouce.

21. Podobně pak nastane-li národu židovskému válka prve.
pomáhati budou Římané z té duše, jakož jim čas dopustí:

28. a vojsku pomocnému nebude dodáváno potravy, zbroje.
peněz, lodí, jakož líbilo se Římanům: a budou ostříhati při
kázání jejich beze lstí.

29. V ta slova učinili smlouvu Římané s idem judským.
30. Budou-li pak po těchto slovích ti neb oni chtíti něco

k tomu přidati aneb ujmouti, učiní to dle předsevzetí avého: '*
a což by koli přidali nebo ujali, právem bude.

31. Však j o věcech zlých, kteréž Demetrius král učinil
proti nim, psali jsme '* jemu řkouce: Proč jsi obtížil jho své
na přátely naše, a společníky Židy?

32. Protož jestliže zase přijdou k nám, učíníme jim proti
tobě spravedlnost, a bojovati budeme s tebou na moři i na
zemi.

a vešli do

"! Římané volili sice ročně po dvou konsnlech, ale s těch po třídě
jeden toliko vládi: podobně i ve všech svobodných obelch starověkých
ce dělo, že ač mnozí bývali k správě obecné svolení, přece vždy jen
jediný nejvyšší vládu míval.

1 L j. vojsko své, kteréž Židé vypraví Římanům ku pomoci, Židé
sami vydržovati mají.

10£ j. dle urovnání a svolení druhé strany, Římané s přivolením

Židů, a opak. :'* © J. imaně; tof Jest odpovědí na svláštní prosbu Židův,s kteronž
spolu k Římanům byli přišli.
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KAPITOLA IX.

Jak Jadas proti Demetriovi bojoval a aahynul, — Josathas na misto Jehů Jest
zvolen a — Jan pro sbraň poslán a na cestě sabit; — Jak bratří usmrcení

Jeho pomstili ;——Jak Jomatbas proti Bachidovi bojoval a——pokoj s ním učinil,

1. Zatím když uslyšel Demetrius, že padl Nikanor a vojsko
jeho v bitvě, poslal opět Bachida a Alcíma do země judské,
a pravý roh* s ními.

2. I táhli cestou, kteráž vede do Galgaly,“ a položili se
u Masaloth,* kteréž jest v Arbeli:“ i dobyli ho, a pobili
mnoho lidí.

3. Měsíce prvního léta stého padesátého druhého * položili
se s vojskem u Jerusaléma :

4. odtud vstavše táhli do Beream“ dvaceti tisíc pěších, a
dva tisíce jízdných.

G. A Judas položil se s vojskem v Laise" a tři tisíce mužů
výborných s ním:

6. i uzřeli sílu toho vojska, že jich mnoho jest, a báli se
velice: i vykradli se mnozí z ležení, a nezůstalo z nich než
osm set mužův.

7. I viděl Jadas, že se rosběhlo vojsko jeho, a že bitva
mu nastává, zarmoutil se ardcem, poněvadž neměl času sbro
mážditi je: i roztržen jest“

8. a řekl těm, kteříž byli zůstali: Vstaňme, a pojďme proti
nepřátelům našim, budeme-li moci bojovati proti nim.

9. [ odvracovali ho, řkonce: Nebudeme moci, ale zachovejme
Životy své nyní, a navratme se k bratřím našim, a tehdy
bojovati budeme proti nim: neb málo nás jest.

10. I řekl Judas: Odstup to. abychom učinili tu věc, a
utekli před nimi: í jestliže ee přiblížil čas náš, zemřeme
zmužile za bratry své, a neuvoďme úhony na slávu svou.

11. I hnulo se vojsko z ležení; 1 stáli [Syrští) proti ním:
a rozdělili se jízdní na dvě strany, a prakovníci a střelcí
táhli před vojskem, a přední bojovníci, všickni silní muži.

12. Bachides pak byl na pravém rohu; i přibližoval se pluk
s dvou strun, a troubili na trouby:

13. ale i ti zkřikli, kteříž byli a strany Judovy, také oni
(troubilij. a pobnula se země od hluku vojsk: a vedena jest
bitva od rána až do večera.

14. I viděl Judas, že silnější jest díl vojska Bachidova
po pravé straně, a sešli se k němu věickni statní srdcem:

15. i potřína jest pravá strana od nich, a honil je až
k hoře Azotské.

16. Ti pak, kteříž byli na levém robu, vidouce, že potřín
jest pruvý rob, pustili se pozadu za Judou, a za těmi, kteříž
s ním byli:

17. i rozmohla se bitva, a padlo raněných mnoho, z těch
i z oněch.

18. I Judas padl, a ostatní utekli.

KAPITOLA LX.

' £ j. pravý roh vojska svého, kterýš ležel v jižních krajinách syrské
země, zemi židovské na blízkn.

3 € Jj. do Galileje.
3jest neznámé místo; jinak: „u jeskyaě“.
* tj. „Araboth“, planina.
5 © Jj. 159 př. Kr. v měsíci březnu.
* ©j. neznámé misto: ansd — Betrotb (Bíré) na blízku města Bethel,

jenž 5 Luz (Laisa?) slove.
+ ©J. snad — Lachelsa (Lachis), pevné misto jížně od Jerusaléma

pět mil vzdálí: neboť Lale Dan na severním pomezí Palestiny Jest
těchto událostí příliš vzdálené.

st j. pozbyl mysli.
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49. I uslyšel o tom Bachides, a přitáhl v den sobotní až
k břehu jordánskému s mocí velikou.

44. I řekl Jonathas svým: Vstaňme, a bojujme protí ne
„přátelům naším :: nebo. není. dnes jako včera a před včerej
škem;** :

45. neboť aj válká jest proti nám, vodapak Jordánu s.obou
stran, a břehové,a louže, a.lesové: a ení: místa k uchýlení se.

46. Protož nyní volejte k .nebi, abyste! bylí vysvobození
z ruky nepřátel vašich. I.stala se.bitva. :

47. I napřáhl Jonathas ruku svou, aby udeřil Bachida, a
on uhnul se od něho zpět:

48.-i vekočilJonathas, ati, kteříž s ním byli, do Jordánu,
a přeplouli k nim přes Jordán.

49. I padlo s strany Bachidovy ten den iste mužův: i na
vrátili se'“ do Jérusaléma,

50. a vzdělali města hrazená v Judstvu: pevnost, kteráž
je k Bachidovi, a mstll se nad nimí, a posmíval se jim. „byla v Jerichu, a v.Ammaus,'? a v Betboron,'* a v Bethel,'?

27. I bylo soužení věliké v Israeli, jaké nebylo ode due, a Thamnata,““ a Fara, a Thopo zdmí vysokými, a branami,co není vídán prorok.v.Israeli. z; i. závorami:
28. I sešli se všickni přátelé Judovi, a řekli Jonathanoví: PR. 51. a osadil je stráží, aby nepřátelství činili v Israeli.
29. Co bratr tvůj Judas umřel, není muže podobnéhojemu, 52. A obradíl město Bethsuru** a Gazaru*“*i hrad, a

kterýž by: táhl. proti nepřátelům naším, Bachidovi, a těm, . položil v nich pomocná vojska, a zásobu potrav:
kteříž jsou nepřátelé národa našeho. 53. a vzal syny knížat krajiny v zástavu, .a dal je na hrad

30. Nyní tedy tebe dnes vyvolili jsme místo něho za kníže, v Jerusalémě pod stráž.
a vůdce, abys bojoval boj náš. 54. Léta pak stého padesátého třetího, měsíce druhého "“

31. I přijal Jonathas toho času knížetství, a por místo -rozkázal Alcímus, zbořitizdi domu svatého vnitřního,a zkazitiJudy, bratra svého. . díla prorokův:** a počal bořití.
32. A zvěděv to Bachides, hledal ho zabiti, ' 5D. Ten čas poražen jeat Alcimus, i překaženo jest skutkům
33. Dozvěděvse pako tom Jonathas, a Šimon, bratr jeho, jeho, a zavřena jsou ústa jeho,.a ráněn jest mrtvicí, aníž

a všickni, kteříž s ním byli: utekli na poušť Thékue, "©3 po- více mohl mluvití slova, a poručiti o domu svém.
ložili se u vody.jezera Asfar. '56. I-umřel Alcimus v ten čas s trápením:velikým.

34. I zvěděl to Bachides, a přitáhl sám v den sobotní, 57. I viděl Bechides, že úmřel Alcimus, a navrátil sa
i všecko vojsko jeho za Jordán. k králi: | odpočinula.země za dvě léta.

35..Aposlal Jonathas bratra: svého,'! „vůdce lidu, a prosil 58. Tehdy myslili všickní nešlechetníci řkouce: Aj Jonathas,
Nabuthejských !“ přátel .svých, aby.jim propůjčili příprav -a kteříž sním jsou, v pokoji bydlejí bezpečně: nyní tedy
svých (vojenských), kterýchž měli..hojně.'? přiveďme Bachida, a .zjímáť je všecky noci jedné.

36. I vyšedšesynové Jembri z Madaba,'* jali Jana, a všecko, 59. I šli a radu mu dali.
což měl, a majíce to oděšli. . 60. I vstal, aby přitábl s vojskem velikým: 'a poslal tajně

37. Po těch věcech zvěstováno jest Jonathanovi, a Šimonovi, -listy společníkům svým, kteříž byli v Judstvu, aby jal Jonathu,
bratru jeho, že synové Jambri strojí svadbu velikou, a vedou i-ty, kteříž s ním byli: ale nemohli jsou; neboť oznámil se

nevěstu: z Madaba, dceru: jednoho z velikých knížat (Shananej“ jim úmysl jejich.ských,s-nádhernostívelikou..

38. I rozpomenuvše se na krev Jana, bratra svého, vyšli,
a skryli. se .v skrýši hory.

39. I pozdvihli očí svých, a uzřeli: a aj hluk, a příprava
mnohá: ano ženich béře se, a přátelé jeho, abratří jeho
vstřícjim: sbubny, .a nástroji hudebními, as zbrojí mnohou.

40. [ vstali proti nim ze zálohy, a pobili je; a padli ranění
mnozi, a ostatní utekli na.hory.: i pobrali všecky kořisti
jejich :

41. a obrátila se svadba v pláč, a zvuk hudců jejich v na

19. Tedy Jonathas a Šímon vzali Judu, bratra svého, a
pochovalí ho v hrobě otců svých v městě Modin.

20. I plakali ho veškeren lid iaraelský pláčem velikým, a
kvflilí za mnoho dní, - ó

21. a řekli: Jakté pad] silný, jenž vysvobozovallid israelský !
22. Ajiné věci z bojů Judových, a udatných skutků, kteréž

činil, a -velikosti jeho nejsou popsány: nebo jieh velmi mnohobylo.

23. I stalo se po smrti Judově, že se„vyskytl nešlechetnící
po všech končinách jsraelských, a pozdvihli. se všickni, kteříž
činili nepravost.

24. V těch dnech byl hlad veliký velmi, a poddala seBačhi

dor všecka krajina jejich 8 nimi.25. [ vyvolil Bachides muže bezbožné, a ustanovil je pány

ad krajinou:
26. a vyhledávali a vyzvídali přátely. Judovy, a. přiváděli

61. I zjímal (Jonathes) z mužů krajiny, kteříž byli původci
nešlechetnosti,padesáte mužův,a zabil je:

"62 i odšel Jonathas,a Simon, a kteříž.8 ním byli, do

Bethbessen, kteréž jest na poušti: a vzdělal, což zbořeno
bylo v něm, i opevnili. je. .

63. To zvěděvBachides, sebral všecko množství avé: i tém,

kteříž byli z Judstva, vzkázal.

. t Jj.jsme u větším nebezpočenství nešli kdyjindy; bojujme tedy,
říkaní. ač Jest sobota.

42. I pomstili krve bratra svého: a navrátili se k břehu , opanovalBachidess ostatkem vojska svého,jimbyl celouskorozemí
jordánskému. | nej. . Emmass.

'" Severně od Jeruzalémana cestě k Liddě.
'* asi půl třetí míle severně od Jerusaléma.
39© j. Timnath soverozápadně od Jerussléma na pomezí kmene Ju

dova nejsou snáma.
31 Viz 4. 61.

5 t J. co Bůh odjal milosť proroctví národu lsraelskému. (Srov. Mal.
4 4 pozn.)

1 Jižně od Jerusaléma Mpokolení Jandaod města téhož jména zvaná:arabské pouště,
jest počátek veliké arabsk: " © j. Hasor (Arotium), pevnoať u Azatu. (Vis 14, 84.)" £ J. Jana(96) nej

1 Viz 6, % % £ j. 158 př. Kr.
3 Dle řeck.: „aby uschovali zboží jejich mnohé“. 38Dle řeck.: „seď síně chrámové vnitřní“ vzdělanou vzbuzováním
**Jest město znamenité Amorrejských; v kmenu Rubenovu ložicí. proroků, t£.Aggeusa a Zachariáše.
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64. I přitáhl, s položil se s vojskem nad Bethbessen : 12. I prchli cizozemci, kteříž bylí v pevnostech, kteréž byl
i dobýval ho mnoho dní, a vzdělal stroje válečné.

65. I nechal Jonathas Šimona, bratra svého, v městě. a
vytáhl do krajíny. a přitábl s četným lidstvem,

66. a porazil Odara, a bratří jeho, a syny Faseron v stanech
jejich; i počal bíti, a růsti v síle.

67. Šimon pak, a ti, kteříž snim byli, vyšedše z města,
zapálili stroje válečné,

68. a bojovali proti Bachidovi; i potřín jest od nich: a
soužili jej náramně; nebo byl zámysl jeho a útok jeho marný.

69. A rozhněvav se na muže nepravé, kteříž mu byli radu
dali, aby přitáhl do krajiny jejich, pobil mnohé znich: on
pak myslil s ostatními odjíti do krajiny své.

70. I zvěděv to Jonathas, poslal k němu posly, aby s ním
učinili pokoj, a aby navrátil ma zajaté.

71. I přijav to rád, učinil podle alov jeho, a přisáhl mu,
že mu nic zlého neučiní, po všecky dny života jeho.

72. I navrátil mu zajaté, kteréž prve byl zjímal ze země
judeké: a obrátiv se odtáhl do země své, aniž se více pokusil,
přitáhnouti do krajiny jeho.

78. [ přestal meč v Israeli; a Jonathas bydlil v Machmas ;**
a počal tu Jonathas souditi líd, a vyplenil bezbožné z laraele.

Jednání Demetria a Alexandra, králův o společenství s Jonatbou. — List

Alexandrův, — též Dematriův, — Jak tento zahynel, a — Alexander 60oženil ;
Jak Jonsthas s Apollonlem bojoval a mad ním | zvítězil.

1. Léta pak stého šedesátého * přitáhl Alexander. syn
Antiocha, jenž měl příjmí Jasný,“ a opanoval Ptolemaidu : *
i přijali jej, a kraloval tu.

2. [uslyšel to král Demetrius, a sebral vojsko veliké velmi,
a vytáhl mu vstříc k boji. V

8. I poslal Demetrius list k Jonathovi slovy pokojnými,
velebě jej.

4. Neboť řekl: Pospěšme prve učiniti pokoj s ním, nežli
by on ho učínil 8 Alexandrem proti nám.

5. Zpomeneť zajisté na všecky zló věci, kteréž jsme učinili
proti němu a proti bratru jeho, 1 proti národu jeho.

6. I dal jemu moc abírati vojsko, a nadělati zbroje, a aby
byl společníkem jeho: i ty, kteříž byli v zástavě na hradě,
rozkázal vydati jemu.

7%.I přišel Jonathas do Jerussléma, a četl listy, aby veškeren
lid slyšel, i tí, kteříž byli na hradě. 

8. I báli se bázní velikou,“ nebo slyšeli, že jemu dal král
moc sbírati vojsko.

9. I vydáni jsou Jonathovi ti, kteříž byli v zástavě, a na
vrátil je rodičům jejich:
10. i bydlil Jonathas v Jerusalémě, a počal stavěti, a ob
novovati město.

11. I řekl těm, kteříž dělali díla: aby stavěli zdí, a horu
Sion vůkol kamením čtverohranným aby ohradili: i učinili tak.

56(, j. město, dvě míle soverně od Jerusaléma v kmenu Benjami
nově; Jerusalém měli nepřátelé.

KAPITOLA X.

' © J. roku 151 př. Kr.
* £ J. Eplfanesa.
5 £ J. fenlcké město pomořní; nyní sluje Ak
* t j. kteříž byli na bradě, posádka vojenská, aby jich novybojoval.

vzdělal Bachides:

13. a opustil jedenkaždý místo své, a ušel do země své:
14. toliko v Bethsuře pozůstali někteří z těch, kteříž byli

opustili zákon, a přikázání Boží: nebo to bylo jejich útočiště.
15. I uslyšel Alexander král o slibech, kteréž byl učinil

Demetrins Jonathovi: a vypravovali mu boje a udatné činy,
jichž dokázal on i bratří jeho, a práce, kteréž jsou sneali.

16. I řekl: Zdali najdeme kterého muže takového? I učiníme
jej nyní přítelem, a společníkem naším.

17. I napsal list, a poslal mu jej v tato slova, řka:
18. Král Alexander bratru Jonathovi pozdravení.
19. Slyšeli jame o tobě. že jsi muž mocný vsíle, a že

způsobný jsi, abys byl přítelem naším:
20. a nyní ustanovujeme tě dnes nejvyšším knězem národa

tvého, a abys slul přítelem královým (a poslal mu šarlat a
korunu zlatou), a svorně 8 námi smýšlel, a zachoval přátelství

nám.

21. [oblékl se Jonathas v roucho posvátné sedmého mósíce,
léta stého šedesátého, v den slavný stánkův:* a sebral vojsko,
a nadělal zbroje hojnost.

22. I uslyšel Demetrins ty věci, a zarmoutil se velmi a
řekl:

23. Co jsme to učinili, že předešel nás Alexander, aby se
uchopil přátelství Židů k upevnění svému?

24. Buda i já jím psáti slova prosebnáa [slíbím] důstojen
ství, a dary: aby byli se mnou ku pomoci.

25. I psal jim v tato slova: Král Demetrius národu židov
akému pozdravení.

26. Že jste k nám zachovali smlouvu, a zůstali jste v přátel
ství našem, s nepřístoupili jste k nepřátelům našim, uslyšeli
jsme, a radovali jsme 8e.

27. A nyní setrvejtež ještě, chovajíce k nám věrnost, a od
platíme se vám dobrým za to, což jste nám učinili:

28. a odpustíme vám daně mnohé, a dáme vám dary.
29. A nyní osvobozují vás, a všecky Židy od daní, a od

pouštím poplatky ze soli,“ a sprošťuji korun,“ i třetího dílu
semene: “

30. a polovici ovoce ze stromoví, což jest dílu mého, ostavuji
vám od dnešního dne, i napotom, aby brána nebyla z země
judské, ani z tří měst, kteráž přidána jsou jí ze Samaří a
Galilee, od dnešního dne, a po všecken čas:

31. a Jerusalém budiž svatý, a svobodný 8 končinami svými:
a desátkové i daně budte jeho.

32. Pouštím také moc nad hradem, kterýž jest v Jeruaalémě:
a dávám jej nejvyššímu knězi, aby osadil jej muži, kteréž
by koliv on vybral, aby ostříhali ho.

33. A každého člověka Žida, kterýž jest zajat ze země jadské
po všem království mém, propouštím svobodného darmo, a
aby všickni osvobození byli od daní, i z dobytka svého.

34. A všickni dnové elavní, i soboty i novoměsíce, i dni
uložené, i tři dni před dnem slavným, i tří dní po dni slav
ném, ať mají všickni svobodné a volné všíckní Židé, kteříž
jsou v království mém:

5 Roku 161A pě Kr. v tak zvaný evátek podzelenou; ku konci našeho měsíce*Cj.cosz aoilplatili,ačkolivsísamísvousůldostatečněumoře
Mrtvého vyráběli.

3 4 jf.kteréž každého roku na snamení poddsnosti darem dávány,
ale místo nich také penízo odváděny bývaly. (Niš II, 85.)

* © J. třetinu výtěžku polního, kterouž odváděli.

II.-72=A
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35. a žádný ať nemá moci, činiti něco, a působiti obtíže
kterému koliv z ních, se strany jakékoli věci.

36. A buďtež připsání z Židů k vojsku královu ke třiceti
tisícům mužův: a těm se bude dávati potřeba, jakož náleží
všem vojskům královským, a z nich zřízení budou, kteříž by
byli v pevnostech krále velikého:

37. a z těch ustanoveni budou [úředníci] nad věcmi králov
ství, kteréž se jednají v důvěrnosti,* i knížata **buďtež z nich,
a chodtež v zákoních svých, jakož přikázal král v zemi judské.

38. A tři města, kteráž přidána jsou k Judstvu z krajiny 8 slávou velikou.
samařské, buďdtež počtena s zemí judekou:'* aby byla pod 59. I napsal král Alexander Jonathovi, aby se vypravil
jedním, a neposlouchala moci jiné, jediné nejvyššího kněze. V vstříc jemu.
89. Též Ptolemaidu, a končiny její, kteréž jsem dal v dar . ; 60. I vyjel s slávou do Ptolemaidy, a vyšel vstříc dvěma

svatyním,'* kteréž jsou v Jerusalémě, k potřebným nákladům králům, a dal jim stříbra mnoho, i zlata, i darův: a nalezl
Bvatyň.'* milost před obličejem jejích.

40. A já dávám na každý rok patnácte tisíc lotů stříbra 61. I sešli se proti němu muži jedovatí z Israele, muži ne
ž důchodů královských, kteříž ke mně přísluší: šlechetní, žalujíce na něho: ale nedbal na ně král.

41. a všecko, což by zůstávalo, co nezapravili, kteříž byli 62. I rozkázal svléci Jonathu z roucha jeho, a obléci jej
k tomu ustanoveni, za prvních let, z toho dají na díla domu. v šarlat: i učíníli tak. A posadil jej král s sebou.

42. A nadto pět tisíc lotů stříbra,'“ kteráž brávali z důchodů 63. A řekl knížatům avým: Vyjděte 8 ním do prostřed
svatyně na každý rok: a to ať přínáleží kněžím, kteříž konají města, a provolejte: ať žádný nežaluje na něho o žádnou
službu. véc, aniž kdo buď těžek jemu v jakékoli věci.

43. A kdož by koliv utekli do chrámu, jená jest v Jeru- 64. I stalo se, když víděli tí, kteříž zlehčovalí slávu jeho,
salémě, a ve všecky končiny jeho, byť i povinní byli králi co se provolává, a jej oděného šarlatem, utekli všickni:
v jakékoli věci, buďtež propuštění, a všecky věci, kteréž mají 65. a zvelebil jej král, a zapsal bo mezi první přátely, a
v království mém, mějtež svobodné. učinil ho vévodou, a účastníkem knížetství.

44. A na vystavení neb opravování díl míst svatých, ná- i 66. I navrátil se Jonathas do Jerusaléma 8 pokojem, a
kladové dání budou z důchodu královského: ki| s veselím. .

4. a na vystavení zdí jerusalémských, a hradeb vůkol dání 67. Léta pak stého šedesátého pátého '“ přišel Demetriug,'"
budou nákladové z důchodu královského | na vystavení zdí syn Demetriův, z Kréty do země otců svých.

v Judstvu. . $ he 68. I uslyšel to Alexander král, a zarmontil se velmi, a
46. Když pak uslyšel Jonathas, a lid řečí tyto, nevěřili navrátil se do Antiochie.

jim, aniž jich přijali: nebo vzpomněli na zlobu velikou, kte- 69. I ustanovil Demetrius král Apollonia vůdcem, jenž
rouž byl učinil v Israeli, a je trápil velíce. vládl nad Celesyrií: a sebral vojsko veliké, a přistoupil

47. Ale oblíbili si Alexandra, neb on jim byl první psal k Jamnil: a poslal k Jonathoví nejvyššímu knězi,
řečí pokoje, a jemu činili pomoc po všecky dny. 70. řka: Ty sám jediný odpíraš nám: a já učiněn jsem

48. I sebral král Alexander vojsko veliké, a položil se v posměch, a v potupu, proto že ty protí nám moc provozuješ
s ním proti Demetrioví. : na horách.

40. I svedli ti dva králové bitvu, a uteklo vojsko Demetriovo, 71. Nyní tedy doufáš-li v sílu svou, sstup k nám do pole,
a honil je Alexander, a připadl na ně. a měřme 8e tu vespolek: neb jest se mnou moc bojovná.

50. I rozmohla se bitva náramně, až slance zapadlo: i padl 72. Otaž se a zvěz, kdož jsem já, i jiní, kteříž jsou mi
Demetrius v ten den. na pomoc, kteříž také praví, že nemůže ostáti noha vaše před

51. I poslal Alexander k Ptolemeovi, králi egyptskému, tváří naší, nebo dvakrát v útěk obrácení jsou otcové tvoji
posly podle těchto slov, řka: v zemi své:

52. Poněvadž jsem se navrátil do království svého, a vsedl 73. a nyní kterak budeš moci snésti jízdu, a vojsko tak
Jsem na stolici otců svých, a obdržel jsem knížetství, a potřel veliké v poli, kdež není kamene, ani skály, ani místa k útěku?
Demetria, a opanoval jsem krajinu naší 74. Když pak uslyšel Jonathas řeči Apolloniovy, pohnut

53. a svedl jsem bitvu s ním, a potřín jest on, i vojsko jest v mysli: a vybral deset tisíc mužův, a vytáhl z Jerusa
jeho od nás, a dosedli jsme na stolici království jeho: léma, a přirazil k němu Šimon, bratr jeho, na pomoc.

54. protož nyní vejděme spolu v přátelství: i dej mi dceru 75. I položili se s vojskem u Joppe, a zabránili mu jíti
svou za manželku: a já budu zetém tvým, a dám dary tobě do města, nebo stráž Apolloniova byla v Joppe; "*i dobýval ho.
i jí, hodné tebe. 76. A přestrašeni jsou, kteříž byli v městě, otevřeli mu, a

bo. I odpověděl Ptolemeus král, řka: Šťastný den, v němá opanoval Jonathas Joppe.
77. I uslyšel to Apollonius, a pojsl tři tisíce jízdných, a

vojsko veliké.

jsi se navrátil do země otců svých, a dosedl jsi na stolici
království jejich.

56. Protož nyní učiním tobě, oč jsi psal: ale vyjeď mi
vstříc do Ptolemaidy, ať se vidíme spolu, a zasnoubím ti dceru,
jakož jsi řekl.

57. I vyšel Ptolemeus z Egypta, on i Kleopatra, dcera jeho.
a přišel do Ptolemaidy léta stého šedesátého druhého.'*

58. I vyjel mu vatříc Alexander král; a dal mu Kleopatra
dceru svou: a učinil jí svadbu v Ptolemaidě, jako králové,

> ©j. které se toliko zvláštním důvěrníkům ponechávají.
'9 £ J. vůdcové vojska.
'"' Ta města so svým okolím, čí ty kraje byly: Efraim či Aferema,

Lydda a Ramathaim či Ramatha. (Viz 11, 94)
15£ J. ehrámu, jenž byl zo dvou svatyní.
3 4 j. k obětem každodenním, a slavnostním dávům.
'* Vlastně „stklů“, po jednom tolaru; dle Jos. Flav. Star. IIL 8.

8 2. a Bůkba.

'5 6, J. 149 před Kristem.
'* © j. r. 146 před Kristem.
'* £ j. Nikator, jenš se svým bratrem Antiochem od otce Demetria

Sotera byl poslán do Knidu k příteli Lasthenesovi. aby někdy na
Alexandrovi smrť otcovu pomatil. (Viz 50. — Srov. též 11, 81.)

1.. Jj. město pomořní s dobrým přístavem; nyní sloje Jaffa.On < -1A „7Dká L)->
. ťaP >' úd ba
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78. A odšel k Azotu,'? jako by se na cestu dal, a hned vytáhl
do pole, protože měl množství jízdných, a doufal v ně. I hnal
ge po něm Jonathas do Azotn, a svedli bitvu.

79. I zanechal Apollonius v záloze tisíce jízdných za nimi,
tajně.

80. I zvěděl Jonathas, že jsou zálohy za ním: i obešli
vojsko jeho, a stříleli šípy na lid, od jitra až do večera.

81. Lid pak stál, jakož rozkázal Jonathas: i ustávali koňové
jejich.

82. I vypustil Šimon vojsko své, a svedl bitvu s plukem
tím: nebo jezdci byli unaveni: i potříni jsou od něho, a
utekli.

83. A kteří se rozprchli po poli, utekli do Azotu, a vešli
do domu Dágona, modly své, aby se tu zachovali.

84. Ale Jonathas zapálil Azot, a města, kteráž byla vůkol
něho, pobral kořisti jejich: a chrám Dágonův, a všecky, kteříž
utekli do něho, spálil ohněm.

8b. I bylo těch, kteříž padli mečem, s těmi, kteříž byli
spáleni, na osm tisíců mužů.

86. I hnul se odtud Jonathas s vojskem, a položil se s ním
u Askalonu: i vyšli z města vstříc jemu se slávou velikou.

87. I navrátil se Jonathas do Jerusaléma se svými, a měli
kořistí mnohé.

88. I stalo se: když uslyšel Alexander král věci ty, oslavil
ještě více Jonathu.

89. A poslal jemu záponu zlatou. jakož obyčej jest dávati
příbuzným královským. A dal mu Akkaron, i všecky končiny
jeho k vládnutí.

KAEITOLA XI.

Prolemeus zrádně proti zeti srému Alexandrovi brojil, při čemů oba zahynolí.

Po ních kraluje Demetrius Nikator; — ten oslavaje Jonatha, ——nedostává

vlak elibům, které mu učlaíl ; proto Jonathas ——drší s Tryfonem, jenž pak

Antiocha mladšího ne trůn povznasl,

1. Tedy král egyptský sebral vojska jako písku, kterýž Jest
vůkol pobřeží mořského, a lodí mnohých; a hledal obdržeti
království Alexandrovo lstivě, a přídati je k královatví svému.

2. I vyšel do Syrie se slovy pokojnými, a otvírali jemu
města, a vycházeli jemu vstříc: neb byl přikázal Alexander
král, aby jemu vycházeli vstříc, protože byl test jeho.

3. Ale Ptolemeus vcházeje do města, postavoval stráže vojen
ské v každém městě.

* 4 A když se přiblížil k Azotu, ukázali jemu chrám Dágonův
vypálený ohněm, i Azot i jiná místa jeho pobořená, a těla
povržená, a hroby těch, kteříž byli zbiti v boji, kterých byli
nadělali vedle cesty.

5. A vypravovali králi, že ty věci učinil Jonathas, aby
uvedli jej v nenávist: král pak mlčel.

6. I vypravil se Jonathas vstříc králi do Joppe Beslávou,
a vespolek se pozdravili, a spali tam.

7. [odšel Jonatbas s králem až k řece, kteráž slove Eleu
therus:" a navrátil se do Jerusaléma.

8. Král pak Ptolemeus opanoval města až do Selevcie * pomořské, a obmýšlel proti Alexandrovi rady zlé.

'* Azot, Askalon (86) a Akaron (89)flistinská města v Jižní částí
Palestiny.

KAPITOLA XL

* £ Jj. pomezní řeka mezi Fenickem a Syrskem; ústí severně od
města Tripolis.

9 r. ). západně od Antlochle asi tři míle vzdáli. Město přístavní.
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9. A poslal posly k Demetriovi, řka: Pojď, a učiňme 8 sebou
smlouva, a dám tobě dceru svou, kterouž má Alexander, a
kralovati budeš v království otce evého:

10. líto mi zajisté, že jsem jemu dal dceru svou: nebo
mne hledal usmrtiti.

11. I zhaněl ho, protože byl žádostiv království jeho.
12. I vzal dceru serou, a dal ji Demetriovi, a odtrhl se

od Alexandra, a vyjeveno jest nepřátelství jeho.
13. I všel Ptolemeus do Antiochie, a vstavil dvé koruny

na hlavu svou, egyptskou a asijatskou.
14. Král pak Alexander byl těmi časy v Cilicii: neb ee mu

byli zprotivilí ti, kteříž byli v téch místech.
15. I uslyšel to Alexander, a táhl proti němu k boji: i vy

vedi Ptolemeus král vojsko, a potkal se s ním s rakou silnou,
a zahnal ho.

16. I utekl Alexander do Arabie, aby se tam ochránil: král
pak Ptolemeus povýšen jest.

37. I sťal Zabdiel Arab“ hlavu Alexandrovu, a poslal Ptole
meoví.

18. A král Ptolemeus umřel (na to) třetí den: a ti kteříž
byli v pevnostech, zhynuli od těch, kteříž byli v leženích.“

19. I počal kralovati Demetrius léta stého šedesátého sed
mého.*

20. V těch duech sebral Jonathas ty, kteříž byli v Judstvu,

aby dobývali hradu toho, kterýž jest v Jerusalémě, a nadělali
proti němu strojů válečných mnoho.

21. I odešli někteří, jenž nenáviděli národa svého, muží
nešlechetní ku králi Demetriovi: a oznámili mu, že Jonathas
oblehá hrad.

22. To když uslyšel. rozhněval se: a hned přišel do Ptole
maidy, a napsal Jonathovi. aby neoblehal hradu, ale aby vy
pravil se rychle jemu vetříc k rozmluvě.

23. Když pak uslyšel Jonathaa, rožkázal dobývati: a vybrav
ze starších israelských, a z kněží dal se v nebezpečenství.

24. I nabral zlata, a stříbra, a roucha, a jiných darů mno
hých, a jel ku králi do Ptolemaidy, a nalezl milost před
obličejem jeho.

25. I sočili proti němu někteří nešlechetní z národa jeho:
26. i učinil jemu král, jakož byli jemu ačinili, kteří před

ním byli: a povýšil ho před obličejem všech přátel svých,
27. a potvrdil mu knížetství kněžské, a jakékoli jiné měl

drahé věci prve, a učinil jej prvním z přátel.
28. I žádal Jonathas od krále, aby svobodné učinil Judstvo,

a troje knížetství, a Samaří a končiny její: a slíbil jemu
hřiven tři sta.

29. I avolil král: a napsal Jonathovi listy o všech těch
věcech na tento způsob:

30. Král Demetrius Jonathovi bratru pozdravení i národu
"židovskému.

31. Přípis listu, kterýž jsme psali Lasthenovi,“ otci svému,
o vás, poslali jsme k vám, abyste věděli:

32. Král Demetrius Lasthénoví otci pozdravení.
39. Národu židovskému, přátelům našim, a kteříž zachovávají,

což spravedlivého jest u nás, usoudili jsme dobře učiniti pro

i 4 dobrotivosťjejich, kterouž mají k nám.

v ) i h 3 t.j. kníže arabské, sby si ziska! přízně Ptolemeovy a uchoval
v Vy zemisvounájezdůjah
v NZ * Dle řeck.: „od těch, kteří byli v pornostech*t posědkyegyptské

XI jE od obyvatelů pevností pobiti jsou.

4 3t.j. 144předKrlatem.Mří: * Viz 10, 67. pozn.: nazývá jej otcem, poněvadž wu za zachování

NE života svého co děkovati měl.

AN SSLE
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34. Protož ostavujeme jim všecky končiny judské a tři
města: (Aferemu)," Lydu, a Ramathbu. kteráž přidána jsou
Judstvu od Samaří, | všecky končiny jejich, aby byly odděleny
všem, kteříž obětují v Jerusalémě,“ za ty věci, kteréž brával
král od nich prve každého roku, i za úrody země i ovoce.

85. I jiné věci, kteréž náležely nám z deaátkův, a daní,
od tohoto času odponuštímejim: i solní doly * a koruny, kteréž
se nám přinášely,

36. všecko jim odpouštíme: a nic z toho nebude zrušeno,
od nynějška a po všecken čas.

87. Protož nyní hledte si učiniti přepis těch věcí,.a buď
dán Jonathovi, a položen na hoře svaté na místě slavném.

38. I vida Demetrius král, že umlkla země před obličejem
jeho, a nic mu neodpírá, rozpustil všecko vojsko své, jednoho
každého na místo jeho, kromě vojska cizího, kteréž sebral
z ostrovůnárodův: všecka vojskaotcův jeho byli nepřátelé
jeho.

89. Ale. nějaký Tryfon, byv prve po. straně Alexandrově,
vida ano všecko vojsko repce proti Demetriovi, šel k Emal
chuelovi arabskému, který choval (u sebe) Antiocha, syna
Alexandrova:

40. i přísedál.k němu,'© aby jemu ho dal, aby kraloval
místo otce svého: a oznámil mu, co učinil Demetrius, i o ne
přátelství vojsk jeho proti němu. A zůstal tam drahně dnů.

41. I poslal Jonathas k Demetriovi králi, aby vyhnal ty,
kteříž byli na hradě v Jerusalémě, a kteříž byli v pevnostech:
nebo válčívali proti laraeli.

42. I poslal Demetrius k Jonathovi, řka: Nejen to učiním

tobě, a národu tvému: ale alávon zvelebím tebe, i národ tvůj
v čas příhodný.

43. Protož nyní dobře učiníš, pošleš-li mi muže.na pomoc:
nebo odstoupilo ode mne všecko vojsko mé.

44. I poslal mu Jonathas tři tisíce mužů silných do Anti
ochie: i přišli ku králi, a-byl potěšen král z příchodujejich.

45. I ahromáždili se, kteříž byli z města, sto dvaceti tisíc
mažův, a.chtěli zabíti krále.

46. I utekl král do dvora [svého]: a ti, kteříž byli změsta,
osadilicesty města,a jáli se bojovati.

47. Tedy povolal král Židů 'na pomoc; i sešli jsou se k němu
všickní spolu, a řozběhli se všickní po městě:

48. a pobili v ten den sto tisíc lidí, a zapálili město, a na
brali mnoho kořistí toho dne, a vysvobodili krále.

49. I víděli obyvatelé, že se zmocnili Židé města, jakož
chtěli: pozbyli mysli, a volali ku králi s prosbou, řkouce:

50. Podej nám pravice, a nechť přestanou Židé bojovati
proti nám'i proti méstu. 

51. I odvrhli braň svou, a učinili pokoj, a oslavení jsou
Židé před. obličejem krále, a před -obličejem všech, kteříž
byli v království jeho, a na slovo vzati jsou v království: i na-.
vrátili jeou 6e. do Jerusaléma, majíce kořistí mnoho.

52. A seděl Demetrius' král na stolici království svého: a

umikla země před obličejem. jeho.
63. Alo selhal. všecko, cožkoli byl řekl, a odcizil se od

Jonathy a neodměnil se jemu vedle dobrodiní, kteráž jemu
byl učinil, a sužoval jej náramně

* £ j. nejmenuje se sice v obecném čtení latinském, aloev řeckém
textu. (Srov. 10, 88. s pozn.

* £ J. Židé. Samaritáni obětovali v Garlzim.
> £ J. platy, desátky ze aolnio zvlášť u Jírtvého moře, z nichž sí

sůl vyráběli. (Viz 10, 29.)
'o £ j. naléhal naň, přimlouval jomn.
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54. Potom pak navrátil se Tryfon, a Antioch s ním, dítě
mladičké, a kraloval a vstavil sí korunu.

55. I shromáždila se k němu všecka vojska, kteráž byl roz
„ptýlil Demetrius, a bojovala proti němu: a utekl obrátiv se
hřbetem.

56. I vzal Tryfon slony, a obdržel Antlochii.
57. I psal Antiochmladší Jonathovi, řka: Ustanovuji tobě

kněžství, a ustanovují tě nad čtyřmi městy, abys byl z přátel
královských. ,

58. A poslal ma nádoby zlaté k službě, a dal mu moc píti
ze zlata, a býtí v šarlatě, a míti záponu zlatou:

59. a Šimona, bratra jeho, ustanovil vévodou od končin
tyrských, až k mezem egyptským.

60. I vyšel Jonathas, a procházel města za řekou: i ehro
máždilo se k němu všecko. vojsko syrské na pomoc, i přišel
k Askalonu, a vyšli mu vstříc z města alavně. 

61. Odtud pak táhl ku Gáze: a zavřeli se, kteříž byli
v Gáze: i oblehl je, a spálil, což bylo vůkol města, -a zloupil je.

62. I prosili Gazenátí Jonathy, a podal jim pravici: a vzal
syny jejich v zástavu, a poslal je do. Jerasaléma: a prošel
tu krajinu až k Damašku.

63. I uslyšel Jonathaa, že přestoupila '* knížata Demetriova
v Kádes, kteréž jest v Galilei, s vojskem mnohým, chtějíce
vytisknouti jej od spravování královetví: ©

64. i vytáhl proti nim: bratra pak svého Šimona zanechal
v krajině.

65. I položil se Šimon u Bethsnry a dobýval jí za mnoho
dní, a sevřel je.

66. I žádali od něho přijíti pravice, a podal jim: a vy
hnal je odtud. a vzal město, a osadil je stráží.

67. Jonathas pak a vojskojeho položilo seu vody Genesar *!
a přede dnem bděli na poli Azor.'*'

68. A aj, vojska cizozemců táhla proti ním v poli, a zdělali
jemu zálohy na horách: on pak vstříc táhl proti nim.

69. Zálohy pak vyskočivše z míst svých, svedli bitvu.
70. I utekli, kteří byli po straně Jonathově všickni : a žádný

nezůstal z nich, jediné Mathatiáš, syn Absalomův, a Judas,
syn. Kalfův, kníže polní vojska.

71. Tedy roztrhl Jonathas roucha svá,a nasypal zemí na
hlavu svou a modlil se. .

72. I navrátil se Jonathas proti nim k boji, a obrátil je
v útěk, i bojovali.'*

73. I viděli to se strany jeho ti, kteří utíkali, a navrátili
ge k němu, ahonili s ním všecky až do Kádes, .do ležení je
jich, a přitáhli až tam.

74. I padlo z cizozemcův ten dentři tisíce mužův: a Jona
thas se navrátil do Jerusaléma.

KAPITOLA XIL

Jovathns s Římany, d s Spartiaty smlouvy obnovil, ——vojsk Demetrlova za
hnal, — Arabská porazil, — zdi jeresalémské opravil, konečně spad] ©lest

odTryfonak záhoběma nastraženoa,

1.I viděl Jonathas, že čas' jemu slouží, vybralmuže, a
poslal je do Říma, aby potvrdili a obnovili s nimi přátelství:

" £ j. „vzsbonřilase“, nebo k zbouření popuzovali Galilejčsny proti
Jonathovi, „aby ponechav Syrie, Galilejským ku pomoci přispěl“. (Jos.
Flav.) Kades [Kedes] město v borich Nefthalim; nebo: Kedesa, dálo
na sever, jlžně řeky Leontu, nedaleko pomezí fenického.

m £, |. jezera genezarethského [tiberladského, galilejekéhoj.
" £ j. rorina na úpatí Antilíbanu.
" £ j. mnístvo Jonathovo pak bojovalo,nentikalo. Řecky: „utikali“

t. nepřátelé.



PARISEUS A PUBLIKÁN.



577 I, NACHABEJSKÁ

—LL©LY=:8

2. i k Spartiatům, a do jiných míst rozeslal listy podle Atéhož znění slov.

3. I odešli do Říma, a vešli do radního domu a řekli:
Jonathas, nejvyšší kněz, a národ židovský poslali nás. abychom
obnovili přátelství, a společenství podle předešlého.

4. I dali jím listy k svým po místech,' aby doprovodili je
do země judské s pokojem.

5. Tento pak jest přepis listů, kteréž psal Jonathas Spar
tiatům:

6. Jonathas, nejvyšší kněz, a starší lidu, a kněží, i ostatní
lid židovský, Spartiatům bratřím pozdravení.

7. Již dávno posláni jsou listové k Oniášovi, nejvyššímu
knězi, od Aria“ kterýž kraloval u vás, že jste bratří naši,
jakož přepis obsahuje, kterýž dole položen jest.

8. I přijal Oniáš muže, kterýž poslán byl. poctivě: a vzal
listy, jimiž oznámeno bylo o společenství a přátelství.

9. My, ačkoli nic toho nepotřebujeme, majíce za potěšení
knihy svaté, kteréž jsou v rukou našich,

10. raději jsme chtěli poslati k vám obnovit bratrství, a
přátelství, abychom snad nebyli vám učinění cizími: nebo
drahně časův minulo, co jste poslali k nám.

11. Protož my každého času bez přestání, ve dny ulavné
i v jiné, v kteréž náleží, pamatujeme na vás při obětech,
kteréž obětujeme, a při řádech, kteréž zachováváme, jakož
povinno jest a slušno pamatovati na bratry.

12. Protož radujeme se ze slávy vaší.
13. Ale nás obklíčila jsou mnohá soužení, a války mnohé,

a bojovali proti nám králové, kteříž jsou vakol nás.
14. Protož nechtěli jsme těžci býti vám, ani jiným společ

níkům a přátelům našim v těch válkách.
16. Měli jeme zajisté pomoc a nebe, a vysvobození jeme

my, a nepřátelé naši jsou poníženi.
16. Protož vyvolili jsme Numenia, syna Antiochova, a Anti

patra, syna Jásonova, a poslali jsme je k Římanům, aby ob
novili 8 nimi přátelství, a společenství předešlé.

17. Poručili jsme jim také, aby i k vám se vypravili, a
pozdravili vás; a dodali vám lístů našich o obnovení bratrství
našeho.

18. A nyní dobře učiníte, dadouce odpověď nám na to.
19. A tento jest přepis listů, kteréž poslal Oniášovi:
2. Arius, král spartiatský, Oniášovi, knězi veiikému, po

zdravení.

21. Nalezeno jest v písmě* o Spartiatech, a o Židech, že
jsou bratří,“ a že jeou z pokolení Abrahamova.

22. A nyní jak jeme zvěděli o tom, dobře učiníte, píšíce
nám o pokoji vašem.

29. Též j my psali jsme zase vám: Že dobytek náš, a jmění
naše, vaše jest, a vaše, naše: poručili jsme tedy, aby to
oznámeno bylo vám.

24. I uslyšel Jonathas, že se navrátila knížata Demetriova
8 vojskem větším nežli prve, aby bojovala proti němu.

25. I vyšel z Jerusaléma, a potkal se s nimi v krajině
amathitaké:* nebo nedal jim chvíle, aby vtrhli do krajiny
jeho.
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* t.j. listy odporučajíci k svým úředníkům, po rozličných mistech
ustanovených.

3 Bylť za doby Pyrrha, krále epirského, s rodu Aigidovců.
3 £ Jj. toho nestává více; bylť snad rodný zápis.
* jakkoliv to mnozí dokázati bledí z podobných u obou národů zá

konův a obyčejův, přec z nedostatku důkladných o tom správ úplně
tobo dotvrditi těžko.

* Krajina horního Galilejska na úpatí Antilibanu.
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26. I poslal vyzvědače do ležení jejich:
oznámili, že míní přepadnouti je v noci.

27. Když pak zapadlo slunce, rozkázal Jonathas svým, aby
bděli, ale byli ve zbroji hotovi k boji po celou noc, a postavil
strážné vůkol ležení.

28. I uslyšeli nepřátelé, že hotov jest Jonathas a svými
k bitvě: báli jsou se a strachovalí v srdci svém: a zapálili
ohně v ležení svém.

29. Jonathas pak a kteříž s ním byli, nezvěděli až ráno:
viděli pak světla hořící:

90. i hnal se po nich Jonathas, a nedostihl jich: nebo se
byli přeplavili přes řeku Eleutheru.

31.1 obrátil se Jonathas k Arabským, kteřiž alovou-Zabadel,“
a porazil je a pobral kořisti jejich.

32. A sebral se, a přišel do Damašku, a protáhl všecku
tu krajinu.

33. Šimon pak vytábl, a přišel až k Askalonu, a k blízkým
pevnostem: a uchýlil se k Joppe, a dobyl jí;

34. (nebo byl slyšel, že chtějí tu pevnosť vydati stranám
Demetriovým ;) a osadil tam strážné, aby jí ostříhali.

35. I navrátil se Jonathas, a svolal starší lidu a umíníl
s nimi vzdělati pevností v Judstvu,

86. a vzdělati zdi v Jerusalémě, a vyvýšiti vysokost velikou
mezi prostředkem hradu a města, aby oddělil jej od města,
aby sám byl zvláště, a, [aby tam] aní nekupovali, ani ne
prodávali.“

87. I sešli se, aby stavěli město: i padla zeď, kteráž byla
nad potokem od východu slance, i opravil tu, kteráž slovo
Kafetetha :

38. a Šimon vystavěl Adiadu“ v Sefela,“ a ohradil ji, a
vložil dvéře a závory.

39. A když myslil Tryfon kralovati v Asii, a vzíti korunu,
a vztábnonti ruku na Antiocha krále:

40. boje se, že snad nedopustí mu toho Jonathas, ale
bojovati bude protí němu, hleděl ho jíti, a zabíti. A vstav
odšel do Bethsan.'“

41. I vytáhna Jonathas proti němu se čtyřicíti tisíci mužů
vybraných k bitvě, přitáhl do Bethsan.

42. I viděl Tryfon, že přichází Jonathae s vojskem velikým,
aby vztáhl ruku na něho, bál 6e;

43. a přijal ho 8 počestností, a schválil jej všechněm přá
telům svým, a dal mu dary: a vojskům svým přikázal, aby
ho poslouchali, jako jeho samého.

44. I řekl Jonathovi: Proč jsí trápil všecken lid, ano není
války mezi nami?

45. A nyní odešli je do domů jejich: sobě pak vybeř málo
mužů, kteříž by a tebou byli, a pojď se mnou do Ptolemaidy,
a dám ji tobě, í jiné pevnosti, i vojsko, i všecky, kteříž
ustanovení jsou nad věcmi, a navrátím se. a odejdu: nebo
proto jsem přijel.

46. I uvěřil jemu, a učinil jakož řekl: a propustil vojsko,
a táhli do země judské.

47. Nechal pak při sobě mužů tři tisíce: z nichžto dva
tisíce poslal do Galilee, tisíc pak šlo s ním.

i navrátivše se

* £ j kmen Arabův východně od gileadského poboří bydlících a
velmi loupeživých.

* t.j. aby sevření byli a z nouze te vzdali.
* t. j. Adid nebo Hadida, kdež Vespaslan obrany vzdělal, než Jeru

salém sevřel.
* £ j. rovina západně od Eleutberopolis, Jihozápadně od Jeruzaléma.
tě t. |. město nedaleko Jordánu, j. od mořegenezarethského, v kmenu

Jsacharovu ; řecky Skytbopolie.
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48. Ale když všel Jonathas do Ptolemaidy, zavřeli Ptole- |
maidští brány města: a jali jej, a všecky, kteříž byli vešli
s ním, pobili mečem.

49. I poslal Tryfon vojsko, a jízdu do země galilejské, a |
na pole veliké, aby zhubili všecko mužstvo Jonathovo.

50. Oni pak zvěděvše, že jat jest Jonathas, a zahynul se
všemi, kteříž s ním byli, napomínali jední druhých, a vyšli,
hotovi jsouce k bitvě.

51. Avěak vídouce ti, kteříž je honili, že jim o život běží,
navrátili se:

62. oni pak přišli všickni v pokojí do země judské. I pla
kali Jonathy. i těch, kteříž 8 ním byli, náramně: a Israel
kvílil pláčem velikým.

53. A hledali všickni národové, kteříž byli vůkol nich, po
tříti je, nebo řekli: :

54. Nemají knížete, ani pomocníka; protož nyní vybojujme
je. a vyhlaďme z lidí památku jejich.

KAPITOLA XIIL

Jak Šimon od ida vůdcem ustanoven, — Tryfon pak arádně | Jonathu s syny

$ — krále Antiocha zavraždil. — Šímou dobyv Gány a bradu Jernšalémského

ového syna Jana vůdcem nstanovil.

1. I uslyšel Šimon, že sebral Tryfon vojsko veliké, aby
vtrhl do země judské a potřel ji.

2. Vida, že lid jest v strachu a bázni,
saléma, a shromáždil lid:

3. a napomínaje jich řekl: Vy víte, jak veliké boje pod

stoupili jsme, já a bratří moji, a dům otce mého, pro zákon
a přo svatyni, a jakých úzkostí jsme zkusři.

4. Proto zhynuli bratří moji všickni pro Israele, a zůstal
jsem já sám,

5. A nyní odstup ode mne, abych šetřil života svého v který
koli čas soužení: neboť nejsem lepší bratří svých.

©. Pomstím tedy národa svého, a svatyně, i dítek našich
i žen: poněvadž sebrali se všickni národové, potřít nás z ne
přátelství.

7. I rozpálil se duch lidu epolu, jak uslyšel řeči tyto:
8. a odpověděli hlasem velikým, řkouce: Ty jsi vůdce náš

místo Judy a Jonathy. bratra tvého:
9. bojuj boj náš: a všecko, cožkoli řekneš nám, učiníme.

10. Sebrav tedy všecky muže bojovné, pospíšíl, aby dokonal
všecky zdi jerusalémské, a ohradil jej vůkol.

11. I poslal Jonathu, syna Absolomova, a s ním vojsko nové
do Joppe: a vybnav ty, jenž byli v něm, zůstal tam aám.

12. Tryfon pak hnul se od Ptolemaidy s vojskem velikým,
aby vtrhl do země judské, a Jonathas byl s ním pod stráží.

18. Šimon pak položil se v Addus' proti tváří pole.
14. A když zvěděl Tryfon, že povstal Šimon na místo

Jonathy, bratra svého, a že bude s ním se potýkati v boji,
poslal k němu posly,

16. řka: Pro stříbro, kteréž povinen byl Jonathas, bratr
tvůj, do královy komory, pro správu věcí, kteréž měl, zadrželi
jeme ho.

16. A nyní pošli sto hřiven stříbra, a dra syny jeho do
zástavy, aby jsa propuštěn neodstoupil od nás, a vydámejej.

17. I porozuměl Šimon, že Istivě mluví s ním, a však

vstoupil do Jeru

KAPITOLA XIIL

* Totěž jako svrchu Adinda; 12, 88.

Me
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přece rozkázal dáti stříbro i syny: aby nepojal velikého
nepřátelství proti lidu israelskému řkoucímu:“

18. Že neposlal jemu stříbra, a synův, proto zabynul.
19. Poslal tedy syny, a sto hřiven: a onen selhal, a ne

propustil Jonathy.
20. A potom přitáhl Tryfon do krajiny, aby potřel ji:

i točili se cestou. kteráž vede k Ador:* a Šimon i vojsko
jeho tábli, na kteréžkoli místo oni šli.

21. Ale kteří byli na hradě “ poslali k Trvfonovi posly,
aby pospíšil příjítí po poušti, a aby poslal jim špíža.

22. I vypravil Tryfon všecku jízdu, aby přitáhl tu noc:

byl pak sníh velmi veliký, i nepřišel do Galaad.*
23. A když se přiblížil k Baskamé,“ zabil tam Jonathu

i syny jeho."
24. I obrátil se Tryfon a táhl do země své.
25. I poslal Šimon, a vzal kosti Jonathy, bratra svého, a

pochoval jo v Modín, v městě otcův jeho..

26. I plukali ho všickni leraelští pláčem velikým, a kvlilinad ním mnoho dní.

27. I vzdělal Šimon nad hrobem otce svého, a bratří svých
stavení vysoké k epatření, z kamení hlazeného napřed i vzadu:

28. a postavil sedm pyramid“ jednu proti druhé, otci a
mateři, a čtyřem bratřím:

29. a okolo nich postavil sloupy velíké, a na sloupích zbroj,
na památku věčnou: a vedle zbroje lodi vyryté, kteréž by
spatříny byly ode všech plavících se po moři.

80. Tenť jest hrob, kterýž udělal v Modin, až do tohoto-dne.
31. Tryfon pak, když cestou jel s Antiochem, králem mladým,

lstivě zabil ho.

32. A kraloval místo ného, a vstavil sobě korunu Asie
a učinil ránu velikou v zemi.

89. I vzdělal Šimon pevnosti země židovské, ohradiv je
věžmi vysokými, a zdmi velikými, a branami, | závorami:
i špíže nakladl do pevností.

34. I vybral Šimon muže, a poslat k Demetrioví králi,
aby učinil krajině polehčení: nebo všíckni skutkové Tryfo
novi byli vykonání násilím.

35. I odpověděl jemu Demetrius král na ta slova, napsav
list takový:

36. Král Demetrius? Šimonovi, nejvyššímu knězi, a příteli
králův, a starším, i národu židovskému pozdravení.

37. Korunu zlatou, a ozdobu, '* kterouž jste poslalí, přijali
jsme: a hotoví jsme s vámi učiniti pokoj veliký, a peáti
úředníkům královským, aby odpustili vám, co jsme my od
pustili.

38. Nebo kteréžkoli věcí jsme ustanovili vám, stojít. Pevno
sti, kteréž jste vzdělali, vám buďte.

39. Odpouštíme také nevědomosti, a hříchy až do dnešního
dne, i korunu, kterouž jete dlužní byli: a bylo-li cos jiného
pod daní v Jerusalémě, již nebudiž pod daní.

* Též: „aby snad nenpadl u velikou nelibosť u lidn, kterýž by
1: —
2 Město idomejské. Tryfon jihem si je ahtěl obejití, a od východu

k Jerusalému přitáhnonti.
* t. J. Blonském, v Jerusalémě. Posádka oisincův.
* Řeck.: „I nepřišel té noci, nýbrš táhl do Galádska.“
9 Město v Galádsku.
* Řecky ještě: „a pochován jest tam.“ (Viz 25)
* £ j. sloupů špičatých, Jeblancův.
» Utekl se byl za vlády Tryfonovy do východních krajín syrské

země.

4 na to£. j. náramkyzlaté ns způsob palmovýchlistů, řecky: „baine".
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40. A jsou-li kteříž z vás způsobní, aby zapsání byli mezi
naše, buďtež zapsání ; i buď mezi námi pokoj.

41. Léta stého sedmdesátého '' abato jest jho pohanů
s Israele.

42. I počal lid fisraelský psátí ve deskách, a v skutcích
obecných: Léta prvního za Šimona. nejvyššího kněze a velikého
vůdce, a knížete židovského.

49. V těch dnech položil se Šimon u Gázy, a obklíčil jí
vojsky, a nadělal strojů válečných, a zasadil proti městu, a
udeřiv k jedné věži, dobyl jí.

44. I vypadli tí, kteří byli v tom stroji, do města: a stalo
Be v městě pohnutí veliké.

45. I vstoupili ti, kteříž byli v městě, s ženami, a dětmi

na zeď, a roztrhše roucha svá, volali json hlasem velikým,
žádajíce od Šimona, aby jim pravice podal,

46. a řekli: Neodplacuj nám podle zlostí našich, ale podle
milosrdenství svého.

47. I slitovav se Šimon, nebojoval proti nim: avšak vy
hnal je z města a vyčistil domy, v nichž byly modly, a pak
teprv všel do něho 8 chválami, dobrořeče Pánu:

48. a vyčistív z něho všelikou nečistota, osadil v ném muže,

kteříž by plnili zákon: a ohbradivje, vzdělal si (tu) příbytek.
40. Těm pak, kteříž byli na bradě jerusalémském, zabráněno

bylo vycházeti, a vcházeti do krajiny, a kapovati, a prodávati :
I trpěli jsou hlad veliký, a mnozí z nich zhynuli hladem.

50. I volali k Šimonovi, aby pravice vzali: i podal jim
(pravice), a vyhnal je odtud, a očistil hrad od poskvrnění.

51. A vešli do něho třímecítmého dne měsíce druhého, léta
stého sedmdesátého prvního '* s chválou, a ratolestmi palmo
vými, a s harfami, a cimbály, a s loutnamí, a chválami, a
8 písněmi, nebo potřín jest nepřítel veliký z Ieraele.

52. [ ustanovil, aby po všecka léta slavení bývalí tí dnové
s veselím.

53. A ohradil horu chrámu, kteráž byla pří hradu, a bydlil
tam on, i ti, kteříž s ním byli.

54. I viděl Šimon Jana, syna svého, že jest muž silný
k boji: ustanovil ho vůdcem nade všemi vojsky: a ten bydlil
v Gazaře.'*

KAPITOLA XIV.

Demetrins jest Jat, — načež nastal pokoj v semi Judské. — Šlmoo obnovil

smlouva přátelství « Římany, a poslal jim čtit alatý 1000 liber těžký; — oni

pak Jamu chralně listy.

1. Léta stého sedmdesátého druhého *shromáždil Demetrius *

král vojsko své; i táhl do Médie, aby si sebral pomoci odtud,
a vybojoval Tryfona.

2. A uslyšel Arsaces," král perský a médský, že vtrhl
Demetrius do končin jeho, 1 poslal jednoho z knížat svých,
aby bo jal žívého, a přivedl jej k němu.

3. I vytáhl, a porazil vojsko Demetriovo: a jal jej, a pří
vedl je k Arsacesovi. a vsadil ho do vězení.

4. I umlkla všecka země judská po všecky dny Šimonovy,

""€ j. 141 př. Kr.
* £ j. 140 před Kristem v měslci dubnu nebo květnu.
" £, J. Gezeron vis 4, 16. pozn.

KAPITOLA XIV.

* © J. 189 před Kristem.

1„eř Nikator (vítěz) viz 18, 86. pozn.t J. tak obecně slnll králové partšti, jako egyptští
vlastně sul Mithridatea.

Faraonové:
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i bleděl k dobrému národa svého: a líbila se jim moc jeho,
a sláva jeho po všecky dny.

5. A mimo všecku slávu svou dobyl ještě Joppe za přístav,
a učinil průchod k ostrovům mořským.

8. A rozšířil končiny národa svého, a obdržel krajinu.
- 7. A shromáždil ze zajetí mnohé, a panoval- nad Gazarou,

a Bethsurou, a bradem: a odstranil z něho nečistoty, a ne
byl, kdo by mu byl odpíral. -—

8. A jedenkaždý vzdělával zemí svou s pokojem: a země
judská vydávala úrody své, a stromoví polní ovoce své.

9. Starší sedali všickni na ulicích, a rozmlouvali o dobrých
věcech země, a mládenci obláčeli se v roucha slavná a bójovná.

10. A městům dodával špíže, a ustanovil, aby byla zbroj

k obraně, až i jmenováno jest jméno slávy jeho do končin
země.

11. Způsobil pokoj na zemi, a veselil se Israel veselím
velikým.

12. I sedával jedenkaždý pod vinným kmenem svým a pod
fíkem svým: a nebyl, kdo by je přestrašil.

13. Zhynul bojující proti ním na zemi; a králové potříni
jsou v těch dnech.

14. A posilnil všechněch ponížených lidu svého, a zákona
hleděl, a vyhladil všelikého nešlechetného a zlého:

16. svatyni zvelebil, a nádobí svatyně rozmnožil.
16. I uslyšáno jest v Římě, že umřel Jonathas, a až k Spar

tiatům: i zarmoutili se náramně.

17. Ale když uslyšeli, že Šimon, bratr jeho, učiněn jest
nejvyšším knězem místo něho, a že on drží všecku tu krajinu
i města vní:

18. psali k němu na dskách měděných, aby obnovili přátel
ství a společenství, kteréž byll učinili s Judou, a a Jonathou,
bratřími jeho.

19. A čteny jsou před oblíčejem shromáždění v Jerusalémě.
A tento jest přepis listů, kteréž poslali Spartlaté:

20. Spartiatská knížata, a města Šimonovi,knězi veli
kému, a starším i kněžím, i jinómu lidu židovskému, bratřím,
pozdravení!

21. Poslové, kteříž byli poslání k lidu našomu, oznámili

nám o vaší slávě, a cti. i radosti: 1zradovali jame se z příští
jejich.

22. A napsali jsme to, co od nich praveno bylo, do sněmů
lidu takto: Naumenius,syn Antiochův, a Antipater, syn Jaso
nův, poslové židovětí, přišli k nám, obnovujíce 6 námi přede
šlé přátelství.

23. I líbilo se lidu přijíti ty muže slavně, a vložiti přepis
řečí jejich do knih lidu zvláštních, aby byl na památku lidu
spartiatskému. Přepispak toho napsali jsme Šimonovi, velikému
knězi.

24. Potom pak poslal Šimon Numenia do Říma s velikým
zlatým štítem, ztíží tisíc liber,“ potvrdit s nimi společenství.
Když pak uslyšel lid římský *

25. řeči tyto, řekli: Jaké poděkování učiníme Šimonovi,
a synům jeho?

26. Neboť on navrátil bratry své“ a vybojoval nepřátely
israelské od nich: i ustanovili jemu svobodu, a zapsali to na
dskách měděných, a postavili je na sloupích na hoře Sion.

* Asi 198.625 dukátů ceny.
3 Text řecký nemá slova „římaký“, a lépe se to rozumí o lidu

judském.
t.j. k předešlému, svobodnému stavu, zachoval je; anebo: „po

volal z cízích zemí “
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27. A tento jeat opis toho písma: Osmnáctého dne měsíce
Elal,? léta stého sedmdesátého druhého, léta třetího pod
Šimonem knězem velikým v Asaramel,*

28. v shromáždění velikém kněží, a lidu, a knížat národa
a starších krajiny známy učiněny jsou tyto věci: Že často
krát bývaly bitvy v krajině naší.

29. Ale Šimon, syn Mathatiášův, z synů Jarib, a bratří

jeho vydával se v nebezpečenství, a odpírali nepřátelům národa
svého, aby ostála svatyně jejich, i zákon: a slávou velikou
oslavili národ svůj.

30. I shromáždil Jonathas národ svůj, a učiněn jest jím
knězem velikým, a přiložen jest k Jidu svému.

31. A chtěli nepřátelé jejich pošlapati, a potříti krajinu
jejich, a vztábnouti ruce na svatyní jejich.

32. Tehdy opřel se Šimon, a bojoval za národ svůj, a vy
naložil peněz mnoho, a ozbrojil muže bojovné národa svého,
a dal jim mzdu:

33. a ohradil města judská, | Bethsuru, kteráž byla v končí
nách země židovské, kdež prve bývala zbroj nepřátel: a osadil
tam k stráží muže judské.

34. I Joppe ohradil, kteréž bylo u moře: a Gazaru, jenž
jest v končinách azotských, kdežto bydlili prve nepřátelé, a
osadil tam Judské: a nařídil v nich, cožkoli se hodilo k po
trestání jich.“

36. I viděl lid skutek Šímonův, a slávu, kterouž umínil
působiti národu svému, ustanovili jej vůdcem svým, a knížetem
kněžským, protože on učinil všecky ty věci, a spravedlnost,
a víru, kterouž zachoval národu avému, a vyhledával vším
způsobem povýšití lidu svého.

36. A za dnův jeho podařilo se v rukou jeho, že vyplenění
byli pohané z krajiny jejich | ti, kteříž byll v městě Davidově,
v Jerusalémě na bradě, z něhož vycházeli, a poakvrňovali
všech věcí, kteréž vůkol svatyně jsou, a činilí ránu velikou
čistotě: '*

37. a osadil v ném muže judské k obraně krajiny, i města,
a povýšil zdí jerusalémských.

38. A král Demetrius potvrdil jemu nejvyššího kněžství.
39. Dle toho učinil ho přítelem svým a oslavil jej slávou

velikou.

40. Nebo slyšel, že nazváni jsou Židé od Římanů přátely,
a společníky, a bratřímí, a že příjali posly Šimonovy slavně:

41. a že Židé, a kněží jejích avolili, aby byl jejich vůdcem,
a nejvyšším knězem na věky, dokudž by nepovstal prorok
věrný:*!

42. a aby byl nad nimí vůdcem, a péči měl o svatyni, a
aby ustanovil úředníky nad díly jejich, i nad krajinou, a
nad zbrojí, i nad pevnostmi:

43. a aby péči měl o svatyni, a aby ho poslouchali všickni,
a aby sepisování byli pod jménem jeho všickni zápisové v kra
Jině: a aby se obláčel v čarlat a zlato:

44. a aby nebylo lze žádnému z lidu, a z kněží, zrušíti
něčeho z těch věcí, a opírati se tomu, co on praví, anebo
svolatl shromáždění v krajině bez něho: a obláčeti se v šarlat,
a míti záponu zlatou.

1 Od poly náš srpen a září.
* Boď: „v Hospodinu Bohu“: nebo: „v Israeli“ [dle syrského).
> £ j. „k napravení jich“; dle řec!

"ej p svatost místa toho svoumodloslužbou,loupeží,a jinými ohavnostmi
"Ly očekávaný ode všeho lidu Mesiáš; a skotečně rodina Macha

bejských panovala, duchovní mos se světskou spojujíe, až do Herodesa
krále, za jehožto vlády Kristne se narodil.T1 nhosy)
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45. Kdo by pak očinil proti tomu, anebo zrušil něco z těch
věcí, vinen bude.

46. I líbilo se všema lidu ustanoviti Šimona, a učiniti
podle slov těch.

47. I přijal to Šimon, a líbilo se mu, aby nejvyššího kněž
ství užíval, a byl vůdcem a knížetem národa židovského a
kněží, a vládl nade všemi.

48. A písmo toto kázali vrýti do desk měděných, a po
staviti je v ohradě svatyně, na místě slavném:

49. přepis pak těch věcí vložíti do pokladnice, aby ho měl
Šimon, i synové jeho.

KAPITOLA XV.

Aotloch, syn Dematriův, Zádá sl Šimonova přátelstvi, — a válčí s Tryfonem,
Římané lidu židovskému odpovědi posýlaji. — Antioch slovu danému nedostává,

nýbrž posýlá Cendebea s vojskem do země Judské,

1. I poslal Antioch, syn Demetriův,* listy z ostrovů * moř
ských Šimonovi knězi, a knížeti národa židovského, i všemu
národu:

2. a obsah jich byl způsobu tohoto: Král Antioch Šimonovi,
knězi velikému, a národu židovskému pozdraveníl

9. Poněvadž někteří nešlechetní obdrželi království otců

naších, a chci tedy zase dobyti království, a zříditi je jako
bylo prve: sebral jsem množství vojska, a nadělal jsem lodí
válečných.

4. Chci pak táhnouti skrzo krajinu, abych pomstil se nad
těmi, kteříž zkazili krajinu naši, a kteříž zpustošili města
mnohá v království mém.

5. Protož nyní potvrzuji tobě všech obětí“ kteréž odpostilí
tobě přede mnou všíckni králové, a kteréžkoli jiné dary od
pastilí tobě:

6. a povolují tobě bíti ráz mince vlastní v krajině své:
7. Jerusalém pak budíž svatý, 4 svobodný: a všecka zbroj,

kteráž kována jest, i pevnosti, kteréž jsi vzdělal, kteréž držíš,
zůstaňtež tobě.

8. A všecken dluh královský, a což by budoucně náleželo
králi, od této chvíle, i po všecken čas odpouští se tobě.

9. Když pak obdržíme království naše, oslavíme tebe, i ná
rod tvůj, i chrám slávou velikou, tak aby zřejmá byla sláva
vaše po vší zemi.

10. Léta stého sedmdesátého čtvrtého“ vyšel Antioch do
země otců svých, i sešla se k němu všecka vojska, tak že
málo jich ostalo 8 Tryfonem.

11. I stíhal ho Antioch král; a přišel do Dory,* utíkaje
pomořím.

12. Nebo věděl, že shromážděny jsou zlé věci, a že ho
opustilo vojsko.

13. I položil se Antioch u Dory se sto dvacíti tisíci mužů
bojovných, a s osmitisíci jízdných:

14. a obklíčil město, a lodi připluly od moře: a sevřeli
město od země i moře, a nedali žádnému vjíti, anebo vyjíti.

16. Přišel pak Numenius, a kteříž 8 ním byli, z města
Říma, majíce listy ku králům, a ku krajinám psané, v nichž
bylo psáno toto:

KAPITOLA XV.

+4, j. staršíbo Demetria Sotera, jenž později příjmí měl Sidetes.
* £ j. z Rbodu, kdež byl s bratrem Demetriem Nikatorem útočiště

nalesl.
3 Dle řeck.: „polehčení“, t. svobod od jiných králův udělených.
* Roku 187 před Kristem.
4 Město pevné u moře jižně od hory Karmelské ; nyní Tantura.
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16. Luciua,“ konsul římský,Ptolemeovi,"králi pozdravení!
17. Poslové židovští přišli k nám, přátelé naši. obnovujíce

přátelství předešlé, a společenství, poslání jsouce od Šimona,
knížete kněžského, a lidu židovského.

18. A přinesli také štít zlatý liber tisíc.
19. Protož líbilo se nám psáti králům, a krajinám,aby jim

nečinili nic zlého, aniž bojovali proti ním, a městům jejich,
a krajinám jejich: a aby nedávali pomoci těm, kteříž by bojo
vali proti nim.

20. Vídělo se pak nám přijíti od nich štít. o

21. Protož jestliže kteří nešlechetníci utekli z krajiny je
jich k vám, vydejte je Šimonovi knížeti kněžskému, ať trestá
je podle zákona svého.

22. To též psáno jest Demetriovi králi“ a Attalovi,* a Aria
rathovi,'* a Arsacesovi,'!

23. a do všech krajin: a Lampsakovi, a Spartiatům, a do
Délu, a do Mindu a doSicionu, a do Karie, a do Sámu, a do

Pamfilie, a do Lycie, a d> Alikarnasu, a do Kos, a do Sidy,
a do Arady, a do Rhodu, a do Faselidy, a do Gortyny, a do
Gnidu, a Cypru, a Cyrény.'*

24. Přepis pak toho napsali Šimonovi, knížeti kněžskému, .
a lidu židovskému.

25. Antioch pak král položil se s vojskem u Dory podruhé,
a přičiňoval k němu vždy (více) vojska, a válečné stroje
stavěl: a sevřel Tryfona, aby neušel.

26. I poslal jemu Šimon dva tisíce mužů vybraných na
pomoc, a stříbro a zlato, a nádobí mnohá:

27. a nechtěl těch věcí přijmoutí, a zrušil všecko, což s ním
byl amluvil prve, a cizíl se ho.

28. I poslal k němu Athenobia, jednoho z přátel svých, aby
rozmluvil s ním, řka: Vy držíte Joppe, a Gazaru, a hrad,
kterýž jest v Jerusalémě, města království mého:

29. končiny jejich zpustošili jste, a udělali jste ránu ve
likou v zemi, a opanovali jste mnohá místa v království mém.

30. Protož nyní vydejte ta města, kteráž jste opanovali:
a daně míst, nad nimiž jste panovali, kromě končin judských. *

81. Pakli nechcete, dejte za ně pět set hřiven stříbra, a za
zkázu, kterouž jste učinili, a za platy z měst jiných pět set
hřiven: pakli nic, přitáhneme a vybojujeme vás.

32. I přišel Athenobius, přítel královský, do Jerusaléma,
a viděl slávu Šimonovu, a lesk zlata a stříbra, a příprava
hojnou: i podivil se a přednesl mu slova králova

38. I odpověděl Šimon, a řekl jemu: Ani cizí země jsme
nevzali, aniž cizí držíme, ale dědictví otců našich, kteréž ne
spravedlivě od nepřátel našich za nějaký čas držáno bylo.

84. Protož my, majíce čas, osobujeme si zase dědictví otců
svých.

35. Z Joppe však, a z Gazary, jichž žádáš, ty čínívaly
v lidu ránu velikou i v krajině naší: z těch dáme sto hřiven.
I neodpověděl mu Athenobius slova.

36. Ale navrátiv se s hněvem ku králi, oznámil mu slova

4 4 j. Kalpurnine Piso; alul vlastně Cnaens, a byl konsulem r. 615 *“
po vyst. Ř. s M. Popillem.

5 Příjmím Evorgetes II. nebo Fyskon.- .
%t j. o němž Římané snad ještě nevěděli,že Jat I vězněn jest.
? Bylť král v Pergamu, jenš umíraje Římany dědici svého království

ustanovil.
té £ j. králi v Kapadocil
"! Králi Partbskému, témuž, který Demetria jal. |Vís 14, 2]
1 Devatenástero dílem měst,dílem krajín a ostrovů se tuto jmenuje,

kterýmž Římané ochranné listy ku prospěchu národa židovského dali:
to ponkazuje síce na jejich rozsáhlou moe, ale Židům málo prospělo.
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tato, i slávu Šimonovu i všecko, což viděl: i rozhněval se
král hněvem velikým.

37. Tryfon pak ušel po lodi do Orthosiady."*
38. I ustanovil král Cendebea vůdcem pomořským, a dal

jemu vojsko pěších a jízdných.
39. A kázal jemu hnouti se s vojskem proti zemi judské:

a rozkázal jemu vzdělati Gedora,'“ a zahraditi brány města
a bojovati proti lidu. Král pak honil Tryfona.

40. I přitáhl Cendebens k Jamnii,'* a počal popouzeti lidu,*

Da pošlapávati zemi judskou, a zajímati lid, i zabíjeti, a sta
věti Gedoru.

41. A postavil tam jízdné, i vojsko: aby vycházejíce pro
cházeli cestu země judské, jakož mu byl král přikázal.

KAPITOLA XVL

Šimon vájší s Cendebeem, a vítězí mad nim. — Ptolemeuu, oprávce v Jerichu,

urádač nabil Šimona, tchána svého, | dva syny jebo; — vražda ta pomstil Jan,

syn Šimonův.

1. I vypravil se Jan z Gazary* a oznámil Šimonovi, otci
51. svému, co učinil Cendebeus v lidu jejich.

2. I povolal Šimon dvou eynů starších, Judy a Jana, a řekl
jim: Já a bratří moji, i dům otce mého vybojovali jsme ne
přátely lidu israelského od mladosti až do tohoto dne: a zda
řilo se nám rukama našima vysvoboditi Israele několikrát.

8. Ale nyní sestárnul jsem, vy pak buďtež na místě mém,
a bratří moji? a vytáhnouce bojujte za národ náš: pomoc
pak s nebe budiž s vámi.

4. I vybral z krajiny dvaceti tisíc mužů bojovných 1jízdné;
a táhli na Cendebea, a nocovali v Modin.

5. A vstavše ráno, vytáhli do pole: a aj'vojsko veliké táhlo

proti nim, pěších, a jízdných, a řeka prudká byla mezí ními.
6. I hnul se s vojskem proti nim, on i líd jeho, a viděl,

an se lid strachuje plavati přes řeku, i přeplaval nejprve:
1 viděvše jej muži, přeplavalí za ním.

7. I rozdělil lid, a jízdné v prostřed pěších: byla pak jízda

nepřátelská velmi mnohá. - :
8. I zatroubili na trouby posvátné, a v útěk zahnán jest

Cendebeus i vojsko jeho: a padlo z ních mnoho raněných:
ostatní pak utekli v ohradu.

9. Tebdy raněn jest Judas, bratr Janův: Jan pak honil je,
až přišel do Cedronu, kterýž byl vzdělal [Cendebeus]:

10. i utekli až na věže, kteréž byly na polích azotských,

a zapálil je ohněm. A padlo z nich dva tisíce mužův, 8 Da
vrátil se do země judské v pokoji.

11. Ptolemeus pak, syn Abobův, ustanoven byl vůdcem na

poli jerišském, a měl stříbra i zlata mnoho;
12. bylť zajisté zeť nejvyššího kněze.
13. I povýšilo se srdce jeho, a chtěl opanovati krajinu, 8

obmýšlel lesť proti Šimonovi, a synům jeho, aby je zahladil.
14. Šimon pak, procházeje města, kteráž byla v krajině

judaké, a péči maje o ně, sstoupil do Jericha, on a Matha

1 Orthosias bylo město fenické, od Tripolis na sever asi tři míle
vzdálí; nyní Tortosa. Demetrius pak dobyv Orthosiady Tryfona od
praviti dal.

t Gedor (Gazer) město v zemi judské kmene Dan.
18Město Alistínské nedaleko ústí řeky Sorek do moře Středozemního.

KAPITOLA XVL

2 Viz 4, 16. pozn.
1 Řecky: „misto bratra mého; vy pak milosrdenstvím (Božím)

echopní jste věkem.“

I.—14
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tiáš, syn jeho, i Judas léta stého sedmdesátého sedmého, mě
síce jedenáctého: ten jeat měsíc Sabath.*

16. I příjal je syn Abobův na pevnůstku, kterouž vzdělal,
a kteráž slove Doch, lstivě: a učinil jim hody veliké, a skryl
tam maže.

16. A když se byl podnapil“ Šimon i synové jeho, vstal
Ptolemeus s svými, a vzavše zbroj svou, vešlí na hody, a za
bili jej, i dva syny jeho, i některé služebníky jeho:

17. a učini) zradu velikou v Israeli, a odplatil se zlým za
dobré.

18. I psal o tom Ptolemeus, a vzkázal králi, aby mu poslal
vojeko na pomoc, a odevzdal jemu krajinu, a města jejich
i platy.

* Roku 184 před Kristem v měsici buď lednu nebo únoru. [Vls
Zach. 1, 7.)

* £ Jj. rozehřál, nasytil vínem. Ten smysl má v plsmě to slovo;
nelze to na opítí rozaměti,

"VYVNONY V
ada

M “dym-1

KAPITOLA AVI.

19. I poslal jiné do Gazary, aby zahladili Jana: a tísícní

kům poslal listy, aby přišli k němu, aby dal jim stříbra azlata, i darův.

20. Jiné pak poslal, aby osadili Jerusalém, a horu chrá
movou.

21. I předběhl jeden, a oznámil to Janovi v Gazaře, že
zahynul otec jeho, i bratří jeho, a že poslal [Ptolemeus),aby
zabili i tebe.

22. Když pak to uslyšel, ulekl se náramně: a zjímal muže
ty, kteříž byli přišli, aby xahubili bo, a pobil je: nebo zna
menal, že hleděli jeho zabiti.

29. Jiné pak věcí o Janovi, a o válkách jeho, a o dobrých
udatných činech, jimiž sobě statečně počínal, i o stavění zdí,
kteréž vzdělal, i o skutcích jeho:

24. aj, to sepsaáno jest v knize dnů kněžetví jeho, když
učiněn jest knížetem kněžským po otci svém.

e
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KAPITOLA IL

Žldě Jedětí píši rodákům svým v Egyptě usedlým o strastech, kteréž je 1 do

poštšeí Božiho potkaly a — jak byři elavnosť posvěcení ohrámu vykonali,

1. Bratřím, kteříž jsou v Egyptě, Židům,* pozdravení
vzkazují bratří Židé, kteří jsou v Jerusalémě, a kteří v kra
jině judské, i pokoj dobrý.

2. Dobře učiň vám Bůh a pamatuj na smlouvu svou, kterouž
mlavil k Abrahamovi, a Isákovi, a Jakobovi, slnžebníkům svým
věrným:

9. a dejž vám všechněm ardce, abyste jej ctili, a činili vůli
jeho srdcem velikým. a myslí volnou.

4. Otevříž urdce vaše k zákonu svému, a k přikázáním svým,
a učiň pokoj.

5. Vyslyš modlitby vaše, a amiř se s vámi, aniž opouštěj
vás v čas zlý.

6. A nyní trváme modliti se zde za vás.
7. Za kralování Demetria, léta stého šedesátého devátého,

my Židé paali jsme vám v soužení, a v nátisku, kterýž přišel
na nás tato léta, co odstoupil Jáson od země svaté a od
království.

8. Vypálili bránu, a vylili krev nevinnou: i modlili jsme
se ku Pánu, a vyslyšání jame, a obětovali jsme oběť, i běl,
a rozsvítili jsme světla, a předložili jsme chleby.

9. A nyní na každý rok slavte dny stánků měsíce Kaslev.*
10. Léta stého osmdesátého osmého“ lid, kterýž jest v Je

rusalémě, a v zemi judské, i starší i Judas“ Aristobolovi,*

KAPITOLA I.

' V Egyptě drahně bylo se usadilo Židů: bylť jim Egypt zemi nej
bližší, pak byl již Ptolomeus Legi více než 10.000 Židův do
uvedl, potom se Jich tam mnoho uteklo po zavraždění Godolláše (Jer.
€8, 5.), a nejnověji před utiskoráním králův syrských. Oniáš, nejvyšší
kněz, vystavil v Hellopoli dhrám na způsob Jerusalémaského, a konal
tam oběti dle zákuna. S tim mnozí Židé v Judsku právem nespokojení
byll, a to tím vice, když Egyptští chráma jerusalémského docela ne
dbali. K tomu směřuje tuto želárí pokoje a napomínání k němn. (V. 1,

5.)
* Neníf vlastně slavnosf stánků [ta se alavívala o dva měsíce dříve) :;

nýbrž výroční památka vyčištění a znova zasvěcení chrámu od Judy
Macbabejského ustanovena dle I. Mach. 4, 59.

S £. 128 před Kristem.
* Slyší se na Janas Hyrkana, jeně možná že | jinak Judou slul.
3 Znamenítý učenosti Žid, jejž Ptolomeus Fyskon svému synuLa

thyroví za učitele ustanovil.

mistru Ptolemea krále, jenž jest z pokolení kněží pomazaných,
i těm, kteříž jsou v Egyptě, Židům pozdravení a zdraví|

11. Z velikých nebezpečenství od Boha vysvobození jsouce,
velice děkujeme jemu, že jsme totiž proti takovému králi
bojovali.“

12. On zajísté způsobil, aby se vyřítíli z perské zeměti,
kteříž bojovalí proti nám, a svatému městu.

13. Nebo když vůdcem on byl v perské zemi, a s ním ne
smírné vojsko, padl v chrámě Nanee," zklamán jsa radou
kněží Nanee.

14. Nebo aby s nf přebýval, přítáhl na to místo Antioch,
a přátelé jeho, a aby vzal peníze mnohé jménem věna.

15. A když je kněží předložili Nanoi, a on s několika všel
do ohrady chrámu. zavřeli chrám,

16. když byl všel Antioch: a otevřevše skrytý vchod chrá
mový, metali kamení, a zabili vůdce i ty, kteříž s ním byli,
a na kusy je rozsekavše, a hlavy stínavše, vyvrhli je ven.

17. Ve všem požehnán Bůh, kterýž vydal bezbožné.
18. Majíce tedy vykonati očištění chrámu pětmecítmého dne

měsíce Kaslev, za potřebné jsme uznali oznámiti vám: abyste
i vy slavili den stánkův, a den ohně, kterýž dán jest, když
Nehemiáš vystavěv chrám i oltář, obětoval oběti.

19. Nebo když do perské země vedeni byli otcové naši,
kněží, kteříž tehdář ctitelé Boží byli, vzavše oheň s oltáře,
tajně skryli jej v údolí, kdež byla stadníce hluboká a suchá,
a v ní echránili jej, tak že všem neznámé bylo místo.

20. A když bylo minulo mnoho let, a líbílo se Bohu, aby
poslán byl Nehemiáš od krále perského: poslal vnuky téch
kněží, kteříž jej byli skryli, aby vyhledali toho ohně: a jakož
vypravovali nám, nenalezli ohně, než vodu shustlou.

-21. I kázal jim navážíti. a jemu přinésti: a oběti, kteréž
byly položeny, rozkázal kněz Nebemiáš pokropiti tou vodou,
1 dříví, i což bylo na ně vloženo.

22. A když se to stalo a čas přišel, v němž zase slunce
zasvítilo, kteréž prve bylo pod mrakem, zapálil se oheň ve
liký, tak že se divili všickni.

“ t. J. někteří rozumějí Antiocha Eplfanesa; avšak co tuto o emrti
jmenovaného následuje, nelzo rozuměti leč o Sedetovi; tenf nělaiv
Židům veliké nátisky v bojí proti Parthům za své vzal (L Mach. 15

* £ J. modďly pohanské, již někteří Artemidě Řekův, nebo Dianě
Římanův přirovnávají.
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23. Modlitbu pak činili všickni kněží, když vykonávala se
oběť, Jonathas začínal, jiní pak odpovídali.

24. A Nehemiášova modlitba byla na tento způsob: Pane
Bože, všech věcí stvořiíteli, hrozný a silný, spravedlivý a milo
srdný, kterýž jsi sám jedině dobrý král,

25. sám dárce, sám upravedlivý a všemohoucí, a věčný,
jenž vysvobozuješ Israele ze všeho zlého, kterýž jsi učinil
otce vyvolenými, a posvětil jsi jich:

26. přijmiž tu oběťza všecken lid tvůj israelský, a ostříhej .
dědictví svého, i posvět.

27. Shromažď rozptýlence naše, vysvoboď ty. kteříž slouží
národům, a popatř na potupené a opovržené: aby věděli ná
rodové, že jai ty Bůh náš.

28. Sužuj utlačovatele naše, i kdož nám činí pohbanění
v pýše.

20. Ustanov lid svůj na místě svatém, jakož pověděl Mojžíš.
30. Kněří pak zpívali písně, až i dokonána jest oběť.
31. Když pak dokonána byla oběť, rozkázal Nehemiáš

z ostatku vody políti kamení větší.
82. Což když se stalo, plamen z ních zapálil se: ale od

světla, kteréž se zastkvělo od oltáře, stráven jest.
89. A jakž se -prohlásila ta věc, oznámenojest králi per

sakóma, že na místě, kdež byli oheň schovali kněží ti, kteříž
byli přestěhováni, voda se ukázala, z níž Nehemiáš a kteříž
s ním byli, očistili oběti.

84. Král pak váže tu věc, a pilně zkoušeje, udělal mu
chrám,“ aby schválil, což se bylostalo.

35. A když to schválil, dal kněžím mnoho dobrých a roz
ličných darův, a svou rukou bera, dával jim.

36. Nazval pak Nehomiáš to místo Nefthar, jenž se vykládá

očištění. Říkají pak tomu mnozí Nefi.

KAPITOLA 1I.

Dále vypravují, jak Jeramiáž archu, stánek a ojtář zápalu byl uschoval ;

s děje bratří Machabejských od Jásona v pateru kolb septané

v Jednu pojmoutl sbuje.

1. Nalézá se pak v písmech Jeremiáše proroka,' že roz

kázal těm, kteříž se stěhovali, aby vzali oheň:“ jak. oznámeno
jest, a jakož rozkázal přestěhovaným.

2. A dal jim zákon, aby .nezapomínali -na přikázání Páně,
a aby nepobloudili myslí, vidouce modly zlaté a stříbrné, a
ozdoby jich.

3. I jiné věci takové mluvě napomínal, aby zákona neodmítali od srdce avého.

4. Bylo pak v tom písmě, jak byl prorok dle zjevéní Bo
žího k němu učíněného rozkázal, aby stánek i archu za ním

nesli, až vyšel:na horu, na kterouž byl vetoupil Mojžíš, a viděldědictví Boží.*

5. A přišed: tam Jeremiáš, nalezl místo v jeskyní, a vnesl
tam stánek, i. archu, i oltář zápalu, a zahradil dvéře.

6. I přistoupili někteří spolu, kteříž za ním šli, aby si po-.
znamenali místo: a nemohli ho:nalézti.

ZA když to zvěděl Jeremiáš, přimlouvaje jim, řekl: Ne

* Dle řeck.: obradív (to místo) posvátným učinil, na důkaz udá
losti té.

RAPITOLA I.

"L j. nalézalo so Joště sa oněch čazů, ale teď so vioe nenalézá.> a schoval

stj. zaslíbenou zemi. (6. Mojž. 84. 1.)T. DCISS

KAPITOLA II. 692

známé bude místo, dokavadž Bůh neshromáždí shromáždění
lidu, a nesmiluje se:

8. a tehdáž ukáže Pán ty věcí, a zjeví se velebnosť Páně,
a bude oblak, jakož se 1 Mojžíšoví zjevoval, a jakož se ukázal,

když Šalomoun prosil, sy místo posvěčeno bylo velikémuBohu.

9. Velebně zajisté s moudrostí se obíral: a jakož maje
moudrost, obětoval oběť při posvěcení, a dokonání chrámu.

10. Jakož i Mojžíš modlil se Pánu, a sstoupil oheň s nebe,
a spálil zápalnou oběť, tak i Šalomoun modlil se, i sstoupil
oheň s nebe, a spálil zápalnou oběť.

11. I řekl Mojžíš, protože nebylo snědeno, což bylo [obětí]
za hřích, spáleno jest.

12. Podobně i Šalomoun po osm dní alavil posvěcení.
13. Sepsány pak jsou v spisech i pamětech Nehemiášových

ty též věci: I jak vzdělal knihárnu, a shromáždil z krajin
knihy, i prorokův | Davidovy i listy královské i (zápisy)
o dařích.

14. Podobně pak i Judas shromáždil všecky ty věci, kteréž
se byly potratily válkou, která se nám přihodila, I jsou u nás.

16. Protož žádáte-li těch věcí, pošlete ty, kteříž by je vám
přinesli.

16. Majíce tedy činiti (slavnost) očišťování,.psali jsme vám:
dobře tedy učiníte, budete-li ty dny alaviti..

17. Bůh pak, jenž vysvobodil lid svůj, a navrátil všechněm
dědictví, 1 království, i kněžství, i svatyni,

18. jakož zaslíbil v zákoně, doufáme, že se brzo nad námi
emiloje, a abromáždí nás [odevšad] pod nebem na místo svaté.

19. Nebo vytrbl nás z velikých nebezpečenství, a místo
vyčistil.
. 20. O Judovi pak Machabejskám, a- bratřích jého, i o vy
čištěníchrámu velikého,a oltářeposvěcení;

21. ano i o bojích, kteříž patří k Antióchu Epifanesovi a
synu jeho Eupatorovi:

22. a o osvíceních, kteráž s nebe stala se těm, kteříž se pro
Židy statečně měli, tak že veškerou krajinu, v málém počtu
jsouce, opanovali, a množství čizozemců zahnali,
. 23. a nejslovůtnějšího po všem světě chrámu zase nabyli,

a město vysvobodili a práva, kteráž zrušena byla, zase na
vrácena jsou, když Pán se vší tichostí jim milostiv byl;

24. a také věci od Jásona Cyrenejskébo pěti knihami obsa
žené, pokusili jsme se v jednu knihu krátce sepsati.

25. Nebo uvažujíce množství knih, a nesnadnosť, kterouž
mají ti. jenž chtějí čístí vypravování dějin pro množství věcí,
' 26. snažili jsme se, aby ti, ktéříž chtějí čísti, měli kochání
mysli: pilnější pak, aby tim snáze pamatovati mohli: a všickni,
kteříž čtou, aby užitek měli.

27. A my zajisté sami, kteříž tuto prácí zkracování přijali

jeme, ne lehkou práci, nýbrž věc plnou bdění, a potu vzali
jsme na se:

28. jako ti, kdož strojí hody, a snaží -re jiným po vůli
býti, pro mílost mnohých rádi práci neseme.

29. Pravdy zajisté o jednotlivých věcech skladatelům za
nechávše. sami pak podlé daného způsobu krátkosti hledíce.

30. Nebo jakož nového domu stavitel o veškeré stavení pe
čovati má: ale ten, kterýž malovati míní, příhodných věcí

„k ozdobě vybledávati musí: tak myšleno má býti í o nás.

31. Nebo důvody sebrati, a spořádati řeč, a pečlivěji vše
liké jednotlivé částky prozkoumatí náleží dějepisci:

32. ale krátkosti řeči šetříti, a obšírného vypravování věcí
se varovati, má se dopustiti tomu, jenž po něm krátce spiguje.

RY
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33. Odtud tedy vypravování začneme: o předmlavé dosti
buď na tom, což jsme již řekli; nebo bláznivá věc jest, před
dějinami obšírně mluviti, v dějinách pak samých zkracovati.

KAPITOLA III.

Šimon, správce pokladů chrámových, zrádoě je udává Apolloalovi. — Dověděv

60 o tom král, posýlá Hellodora, aby Je vzal; ——ale sásračně mu v tom překa

Ženo; — on sám až k smrti raněn jse, na přímluvu Onlášova od Boha

uzdraveéh Jest.

1. Když tedy svaté město s obyvateli bylo ve všem pokoji,
zákonové také ještě velmi dobře ostříhání byli pro pobožnosť
Oniáše biskupa, a duše, mající v nenávisti zlé věci,

2. bývalo, že i králové a knížata to místo v největší pocti
vostí měli, a chrám převelikými dary ozdobovali:

3. tak že Seleukns, král aslatský, z důchodů svých dával
všecky náklady, přináležející k službě obětní.

4. Šimon pak z pokolení Benjaminova, ustanovený správce
chrámu, usiloval něco nepravého způsobiti v městě; ale od
píral jemu nejvyšší kněz.

5. Když pak nemohl Oniáše přemoci, šel k Apolloniovi, synu
Tharseovu, jenž toho času byl vůdcem Celesyrie, a Fenicie:*

8. a oznámil mu, že jest pokladnice v Jerusalémě plná
peněz neačíslných, a obecné zboží, kteréž nepřináleží k počtu
obětí, že nesmírné jest: a že by to mohlo býti, aby všecky
ty věci pod moc královu dostaly se.

7. A když byl pověděl králi Apollonius o penězích, o nichž
8e mu oznámilo, povolav on Heliodora, kterýž byl úředníkem
jeho, poslal ho, rozkazuje, aby peníze právě řečené přinesl.

8. Heliodorus tedy dal se ihned na cestu, na pohled sice,
jako by chtěl města Celesyrie a Fenicie projeti, ale v pravdě
chtěje vůli králova naplniti.

9. Když pak přišel do Jerusaléma, a v městé od nejvyššího
kněze dobrotivé přijat jest, oznámil o učiněném pronešení
peněz: a z jaké by příčiny tu byl, pověděl: i ptal se, tak-lí by
bylo v pravdě.

10. Tehdy dal nejvyšší kněz zprávu, že jsou to skladové
a živnosti vdov a sirotků:

11. některé pak z těch věcí, které udal bezbožný Šimon,
že jsou Hirkána, (vnuka) Tobiášova, muže velmi vznešeného:
věcho pak stříbra že jest čtyři sta hřiven, a zlata dvě stě:*

13. a že nikoli to býti nemůže, aby oklamáni byli ti, kteříž

svěřili místu a chrámu, který po všem světě stěn jest pro
jeho poctivost a svatost.

13. Ale on podle toho, co měl poračeno od krále, pravil,
že to vším způsobem musí doneseno býti králi.

14. Vuložený pak den všel Heliodorus, aby těch věcí po
řídil. I byl nemalý po všem městé strach.

15. Kněží pak v kněžském rouše padli před oltářem, a vzý
vali s nebe toho, jenž o těch skladích zákon dal, aby je těm,
kteříž je složili, neporušené zachoval.

16. Každý pak, kdož viděl nejvyššího kněze obličej, raněn

byl v myslí: nebo tvář a barva změněná na něm, okazovalavnitřní bolest srdce.

17. Pojalať zajisté muže toho jakási truchlivost, a hrůza

KAPITOLA III.

! Celesyrie [hluboká Syrie), krajina mezi Libanem a Antilíbacem;
Feniele, krajina poděl Středozemního

? HFivna stříbra počítá se asl na S171zl. r. č, alata pak deset
násobně tolik.
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na těle, z čehož těm, kdož jej spatřili, patrně se jevila bolest
srdce jeho.

18. Jiní také zástupem z domů sbíhali se, veřejnou mo
dlitbou prosíce, protože v potupu přijíti mělo to místo.

19. A ženy přepásavše prsy žíněmi, po ulicích se sbíhaly;
ale i panny, kteréž uzavřené byly, vybíhaly k Oniášovi, jiné
pak na zdi, některé pak z oken vyhlídaly:

2. všecky pak spínajíce ruce k nebi, modlily se:
21. byloťtzajisté útrpné očekávání všelikého množství i veli

kého kněze, v úzkosti postaveného.
22. A ti zajisté vzývali všemohoucího Boha, aby svěřené

sobě věci těm, kteříž avěřili, ve vší celosti byly zachovány.
23. Heliodorus -pak, což byl umínil, vykonával, jsa již na

témž místé sám s drabanty při pokladnici přítomen.
24. Ale duch všemohoucího Boha velikou moc svou zjevně

ukázal, tak že všickni, kteříž se opovážilí uposlechnouti ho,*
padše mocí Boží, mdlobou a strachem poraženi jsou.

25. Nebo se jím ukázal jakýsi kůň s hrozným jezdcem,
nejlepším oděním ozdobený: a ten úprkem předními kopyty
udeřil Heliodora, jezdec pak, kterýž na něm seděl, zdál se, že

má odění zlaté. .
26. Jiní také dva mládenci ukázali se silou ušlechtilí, vý

borní slávou, a stkvoucí rouchem: kteříž obstoupili jej, a
s obou stran mrakali, bez přestání mnohými ranami tepouce.

27. Tedy hned Heliodorus padl na zemi, a velikou mrá
kotou obklíčeného uchopili, a na nosicí stolici vloživše, kvapně
ven vynesli.

28. A ten, kterýž s mnohými běhouny, a drabanty k svrchu
řečené pokladnici všel, vynesen jest ven, ano jemu žádný ne
pomohl, poznav zjevnou moc Boží:

29. a tak on ležel mocí Boží oněmělý, zbaven jsa vší na
děje a zdraví.

80. Tito pak dobrořečili Pánu, že zvelebil místo své: a
chrám, kterýž málo před tím plný strachu a břmotu byl, když
se ukázal všemohoucí Pán, radostí a veselím napločn jest.

31. Tehdy někteří z Heliodorových přátel, ihned prosíli
Oniáše, aby vzýval Nejvyššího, by život daroval tomu, kterýž
v posledním tažení ležel.

32. Uvažuje pak nejvyšší kněz, aby snad král nedomníval
8e, žo by z nějaké zlosti Heliodorovl Židé byli tak učinili,
obětoval oběť spaslivou za uzdravení muže.

33. A když nejvyšší kněz se modlil, tíž mládenci v táž
roucha odíni jsouce a stojíce u Heliodora, řeklí: Dékuj Oniá
šovi knězi: nebo pro ného daroval tobě Pán život.

34. Ty pak, jsa bičován od Boha, ohlašuj všechněm veliké
skutky, i moc Boží. A to pověděvše, zmizeli.

35. Heliodor pak, obětovav oběťBohu, a sliby veliké učiniv

tomu, kterýž jemu život navrátil, a poděkovavOnlášoví, pojal
vojsko, a navrátil se zase ku králi.

36. Osvědčovalpak všechněm o těch skutcích velikého Boha,
kteréž na své oči byl spatřil.

37. A když se král otázal Heliodora, kdo by způsobný byl,
aby ještě jednou byl poslán do Jerusaléma, řekl:

38. Máš-li kterého nepřítele, anebo kdo by o království tvé
ukládal, pošli jej tam, a dostaneš ho zase zbíčovaného,jestliže
totiž ujde: protože v pravdě nějaká Boží moc na tom místě jest.

39. Nebo ten. kterýž má příbytek na nebi, obráncem a po
mocníkem jest toho místa, a ty, kteříž přicházejí, aby zle či
nili, tepe a zahlazuje.
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40. Protož o Heliodorovi, a zachování: pokladnice tak jest
se v skutku dálo.

KAPITOLA IV.
Jak Šimon Onláže osočíl, a tento se ospravedinil: — jak el Jáson důstojnost

nejvyššího kočžetví koupil, a nebodnějí zastával; — tak též Jason

a — Uyaimach.

1. Šimon pak svrchu řečený, zrádce peněz i vlasti, zle
mluvil o Oniášovi, že by on byl nabádal Heliodora k tomu,
a on že by byl původem zlých věcí:

2. a opovážil se opatrovníka města, a obránce národa svého,
a borlitele zákona Božího úkladníkem králevství nazvati.

8. Ale když se nepřátelství tak velice rozmohlo, že skrze
některé přátely Šimonovy, také vraždy se dály:

4. mmamenajeOniáš nebezpečenství sváru, a že Apollonius,
jsa vůdcem Celesyrie a Fenicie, zuří k rozmnožení zlosti Ši
monovy, odebral se ku králi,

5. ne jako žalobník měšťanův, ale uvažuje sám u sebe
obecný prospěch veškerého množství.

6. Viděl zajisté, že bez královského opatření nelze obci:
pokoje získati při věcech, a že Šimon nemůže ustati od svého
bláznovatví.

7. Ale po smrti Seleukově, když přijal království Antioch.
kterýž slul Epifanes, ucházel se Jáson, bratr Oniášův, o nej
vyšší kněžství:

8. a přistoupiv ku králi sliboval mu tři sta šedesáte hřiven
stříbra, a osmdesgátehřiven z důchodů jiných.

9. Nad to sliboval i jiných sto padesáte, jestliže by se mu
dala moc, zříditi si gymnasium a efebii' a ty, kteříž byli
v Jerusalémě, Antiochenskými peáti.“

10. Tomu když král svolil, a on knížectví obdržel, jal se
ihned národovce své k pohanskému způsobu vésti.

11. A zrušiv ty věci, kteréž z vlídnosti ustanoveny byly
Židům od králů, skrze Jana, otce Eupolemova, kterýž byl
o přátelství a společenství k Římanům učinil řádné poselství,
a ruše práva městská, zlá nařízení ustanovoval.

12. Neboť opovážil se pod samým hradem vystavěti gym
nasium, a ty nejlepší mládence v hampejsích postaviti.“

13. I nebylof to počátek, ale jakési rozmnožení, a prospěch
pobaoského a cizozemského obcování z ohavné a neslýchané
nešlechetnosti bezbožníka a nekněze Jásona:

14. tak že již kněží nebyli pilní služeb oltářních, ale po
hrdajíce chrámem,a zanedbávajíce obětí, chvátali, aby účastní
byli šermířství, a obdarování jeho nepravého, a cvičení se
v házení plástem:“.

15. a čest otcův za nic sobě pokládajíce, slávu řeckouza
nejlepší měli: —

16. pro kteroužto nebezpečná horlivost je pojala, a násle

KAPITOLA IV.

* £ Jj. nižší a vyšší školu pro mládež, kde by se nčíla pohanským
obyčejům a vědám: o gymnasínm vlz L. Mach. 1, 15. pozn.; efeble
bylo vyšší oddělení pro mladíky od 16—18 roků, kdež se mimo tělo
ovičná umění | k občanskému svému povolání připravovali. To všecko
směřovalo k odaárodnění lidu židovského a chytře je ošemetný zrádce
vlasti u mládeže sapočíti mínil.

3 © J. udělovatí jím právo měšťanův Antlochenských
3 Veřejné hry pohanské konaly se vždy k poetě bohův, pročež

1 n obětmi se počínaly, a skonávaly (viz 19.); všelikon pak modlo
elužbu považovali Židé za obavnou nečístotu.

* Diskem: bylf plást kamenný, t ploský, okronhlý kámen rozličné
velikosti, jímž se k určitému cíli bázelo.
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dovali ustanovení jejich, a ve všech věcech podobníbýti chtěli
těm, ježto za nepřátely a zhoubce byli měli.

17. Ale proti zákonu Božímu bezbožně činiti, nebývá bez
pomsty, a však to potomní čas ukáže.

18. Když pak se slavily hry pětileté* v Týru, a král pří
tomen byl,

19. poslal nešlechetný Jáson z Jerusaléma muže hříšníky,
kteříž by nesli etříbra tři sta lotů k oběti Herkulesově: za
něž [však] žádali ti, kdož je byli přinesli, aby se nevydávali
na oběti. protože by nebylo potřebí, ale aby byli na jiné ná
klady odloženi.

20. Ale zajisté obětováno jest od toho, kterýž je poslal,

k oběti Herkulesově: pro přítomné pak dáno jest na dílo lodí
tréřadních.

21. Když pak poslán byl do Egypta Apollonius, syn Mne
eteův, pro přední lidu“ Ptolemea Filometora krále. a Antioch,
když byl znamenal, že odstrčen jest od věcí královatví,* sta
raje se o avé zvláštní dobré, odšed odtud, přišel do Joppe,
a odtud do Jerusaléma.

22. A byv slavně od Jásona a města přijat, všel tam se

světly pochodní, a 8 chvalozpěvy, a odtud se obrátil s voj
skem do Fenicie.

23. A po třech letech poslal Jáson Menelaa, bratra svrchu
jmenovaného Šimona, aby donesl peníze králi, a o věcech
potřebných odpověď přinesl.

24. Ale onschválen jsa králi, když byl velebil tvář. moci
jeho, obrátil nejvyšší kněžství sám k sobě, nadsadiv nad Já
sona tři sta hřiven stříbra.

25. A vzav od krále poručení přišel, nic zajisté hodného

kněžství na sobě nemaje: ale maje mysl ukrutného tyrana,
a hněv líté šelmy. 

26. A tak Jáson, kterýž byl vlastního bratrajal, sám jsa
oklamán, jako poběhlík do krajiny ammanitské vyhnán jest.
* 27. Ale Menelaua obdržel sice knížetství: avšak o peníze
králi slíbené nic se nestaral, ač ho napomínal Sostratus.
kterýž byl vladařem na hradě;

28. nebo k němu příslušelo vybírání platu, -pro kteroužto
příčinu oba ku králi povoláni jsou.

20. A Menelaus sesazenjest s kněžství, na jehož místo na
stoupil Lysimachus bratr jeho: Sostratus pak představen jest
Cyprským.

30. A když se ty věci dály, přihodilo se, že se Tharsenští,
a Mallotští“ zbouřili, protože Antiochidě, ženině králově,
darem dání byli.

31. Protož spěšně přišel král epokojit jich, zanechav na

místě svém Andronika, jednoho z společníků svých.
32. Domnívaje se pak Menelans, že dostal příhodného času,

ukradl některé zlaté nádoby z chrámu, a daroval je Andro
nikovi, a jiné prodal do Týru, a po okolních městech.

33. O čemž jistotně zvěděv Oniáš, trestal ho, sám jsa na
místě bezpečném v Antiochii vedle Dafne.“

st j. hry olymploké, noskávajíc v rozličných zápasích, původně
v Olýmpii každý čtvrtý rok slaDle řeek.: „pro dosednotí 1na dne,aby dosadil na trůn Pt. Pilo
metora.

36 j poslal tam, aby 00 Uujeosvár mezi oběma bratry smířil, ale
vlastně ukládaje o to, aby sám se království egyptského zmocnil;
když pak si Egyptěti Ptolomea Evrergeta (Fyskona) zvolili, znamenaje
Antioch, že opovršen jest, k svému bezpečí hleděl.

* © j. obyvatelů Tarsu s Mallosu, dvon znamenitých měst cilických.
9 Místo asi mill cesty od Antiochie vzdálené, v utěšeně, vavřinovím

oplývající krajině.
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3. i projíždění koňstva v řady sestaveného, i potýkání, ana
se dějí z blízka, i pobybování štítův, a množství v lebkách
s tasenými meči, a střílení střelami, a lesk zlaté zbroje, a
pancířův všelikého druhu.

4. Protož všickní Be modlili, aby se ty úkazy obrátily k do
brému.!

5. Ale když vyšla pověst lživá, že umřel Antioch, vzav
Jáson neméně tisíc mužův, učinil vnáhle útok na město: a

34. Pročež Menelaus přistoupiv k Andronikovi, prosil, aby
zabil Oniáše. Kterýžto když přišel k Oniášovi, a podáním
pravice 8 přísahou (ačkoli byl jemu podezřelý), namluvil ho,
aby z místa útočištného vyšel, a hned ho zabil, neostýchaje
se spravedlnosti.

35. Pro kteroužto příčinu netoliko Židé, ale I jiní národové
hněvalí se, a těžce nesli vraždu nad takovým mužem spácha
nou, nespravedlivou.

36. Když se pak král navrátil z míst cilických. přistoupili "4 když měšťané sběhli se na zed, a naposledy vzato jest město,
k němu Židé u Antiochie, spolu i Řekové, stěžujíce ai na p uteki Menelaus na hrad.
nespravedlivou smrť Oniášovu. RN 6. Jáson pak nešetře měšťanů svých zabíjel je, aniž po

'37. Tedy Antioch zarmoutiv se v mysli pro Oniáše, a po- — myalil, že štěstí proti příbuzným zlé jest největší, domnívaje

hnuv se k lítostí, vylil slzy, vzpomínaje na střídmost a mír- i , se, že by nepřátel a ne měšťanů vítězná znamení měl obdržeti.
nost zemřelého. 7. Avšak knížetství neobdržel, ale konec úkladů jeho byl,

38. A rozpáliv se v mysli kázal Andronika ze šarlatu svlécí, X že došel hanby, a zase jako poběhlec do krajiny ammanitské
a po celém městě kolem vésti: a na témž místě, kdež byl odšel

nad Oniášem bezbožnost rpáchal, svatovraha života zbaviti, 8. Naposledy maje zahuben býti, uvězněn jest od Arety,
an tak jemu Pán hodným trestem odplatil. krále arabského; (ale vyvázna) utíkal z města do města, ode

89. Ale když Lysímach dle rady Menelaovy mnohé svato- n všech nenáviděn, jako poběhlec od zákona, a zlořečený jako

krádeže v chrámě učinil, a když se to rozneslo, sebralo se vx nepřítel vlásti a měšťanů,a do Egypta vyvržen jest.
množství proti Lysimachovi, když již bylo drahně zlata vy- h 9. A on, jenž byl mnohé z vlasti jejich vyhnal, zabynul
neseno. sám v zemicizí, odšed k Lacedemonským, aby tu jako pro40. Když se pak zástapové zdvihli, a hněvem naplnění byli, | příbuznost“ útočiště měl:
ozbrojiv Lysimachus do tří tisíc mužů, počal bezbožně násilí + 10. a kterýž mnohých bez pohřbu byl vyházel, sám zavržen

prováděti. vůdcemmaje nějakého Tyranna, jenž byl jakož Ň jest, neoplakán a nepohřben, nedošed ani cizího pohřbu, ani
u věku, tak i v pošetilosti pokročil. hrobu otcův účasten jsa.

41. Ale jak srozuměli usilování Lysímachovu, chopili se n 11. A když ty věci se tak dály, domníval se král, že chtí
jedni kamení, druzí silných kyjův: a někteří metali popel na 4 Židé od něho odpadnouti: a proto vytábl z Egypta a rozlítiv
Lysimacha. : 4 se v mysli vzal město útokem.

42. A tak mnozí byli raněni, někteří pak i poražení, všickní

pak v útěk obráceni: samého také svatokrádce u pokladnice
zabili.

43. Pročež zaveden jest o ty věci soud proti Menelaovi.
44. A když přijel král do Týru, vzneslí naň tu věc tři

muži, poslání jsouce od starších.

45. A když byl přemožen Menelaus, slíbil Ptolemeovi mnoho
peněz dáti, aby radil králi.'©

46. Tedy Ptolemeus přistoupiv ku králi, když byl v nějaké h
síni. jako by se chtěl prochladiti, odrazil ho od usouzení: (N

47. a tak Menelaa, vší zloby vínného, zprostil, na smrť pak .
odsoudil ubohé, kteříž za nevinné by byli uznání, byť by M
i u Scythův svou při byli vedli. '

48. Rychle tedy nespravedlivou pokutu nesli ti, kteříž
o město, i lid, i svaté nádobí pří vedli..

49. Pro kteroužto příčinu i Tyrští hněvajíce se, ku pohřbu X

jejich velmi štědrými se prokázali. v

12. A rozkázal vojákům zabíjeti všecko na potkání, a ne
šetřiti, a vražditi i ty, kteříž by na domy vlezli.

13. Protož dálo se vraždění mladých | starých, a vyhlazo
vání žen i dětí, a zabíjení panen í nemluvňat.

14. I bylo ve všech třech dnech osmdesáte tisíc zabito,
čtyřicet tisíc zajato, neméně pak prodáno.

, (15. Ale ani na tom dosti nebylo: opovážilť se také vjíti do
chrámu, veškeré země světějšího, vůdce maje Menelaa, kterýž
byl zrádcem zákona | vlasti:

16. a vezma nešlechetnýma rukama svatá nádobí, kteráž
od jiných králův, a měst byla dána k ozdobě, a k slávě místa,
nehodně se jich dotýkal, a poskvrňoval jich.

17. Tak omámen jsa na mysli Antioch, nepovažoval, že pro
hříchy obyvatelů města Bůh maličko se rozhněval: a že proto
přihodila se tomu místu potupa

18. jinak kdy by nebyli právě v mnohé hříchy pohříženi,

| jako Heliodor, kterýž od Seleuka krále poslán byl, aby zloupil
pokladnici, byl byi tento hned, jakž přišel, zmrakán, a za
jisté od úsilí avého zapuzen.

19. Avšak ne pro místo, národ; ale pro národ vyvolil Bůh
místo.

20. A protož i to místo učiněno jest účastno zlých věcí
národu: potom pak účastno bude i dobrých věcí, a ježto bylo
vbněvě Boha všemohoucího opuštěno, bude zase smilováním
velikého Pána s největší slávou povýšeno.

21. Tedy Antioch vzav z chrámu tisíc a osm set hřiven,

50. Menelaus pak pro lakomství těch, kteříž v moci posta
veni byli, zůstal u vládě, rozmáhaje se v zlosti k úkladům
měšťanův.

. KAPITOLA V.

Viděná na nebi znamení děci lid. — Jak hrosně vraždili v Jerusalémě Jásan,

Aotloch, — a Apollosius; — a jak Jodne Machabejsakýúkladů sobě

. nastrojených ušel.

1. Téhož času vypravil Antioch druhé tažení do Egypta.
2. I přihodilo se, že po všem městě Jerosalémě vidění byli

po čtyřiceti dní v povětří jezdcové semo tamo jezdící, v zlatém
rouše a kopími jako vojenští plukové ozbrojení;

KAPITOLA V.

- * Neboť Bůh mnohdy takovými úkazy budoucí nebody naznačuje,
i Jakož bylo dle Josefa Flavia před vyvrácením Jeruzaléma. (Viz Mat.

24. 29 |

+ Domnívali se totiž Židé soukmenovci byu 6 Lacedemonskými.'* €. j. k straně jeho, aby úsudek změníl (Vlz 47.) (I. Mach. 12, 31.)

m
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599 I. MACHABEJSKÁ OZ

rychle se navrátil do Antiochie, domnívaje se v pýše savé,že
zemi splavnou, mořepak schůdným učiní vysokomyslností svou.

22. Zůstavil pak i úředníky, aby lid trápili: a sice v Jeru
salémě Filipa, rodem Fryga, mravy ukrutnějšího nežli ten, od
něhož ustánoven jest:*

23. v Garazim pak Andronika í Menelaa, kteřížto nakládali:
s měšťany tíže nežli jiní.

24. A když se byl rozlítil proti Židům, poslal kníže nená
viděné Apollonia * s vojskem dvamecítma tisícův. poručiv jemu,
aby pobil všecky dospělé věkem, ženy a mládence aby prodal..

25. Kterýžto když přišel do Jerusaléma, pokojným se sta
věje, odpočinul až do svatého dne sobotního: a když Židé
avětili svátek, rozkázal svým, aby 8e.chopili zbraně.

26. A pobil všecky, kteříž vyšli se podívati: a běhaje
e oděnci po městě, usmrtil náramné množství lidu.

27. Judas pak Machabeus, kterýž byl desátý, ušel na pusté
místo a tam se svými měézízvěří na horách živ byl: a po

krmem z trávy se živíce, trvali tu, aby účastni nebyli poskvrnění.

KAPITOL A VI
Anrioch natil Židy odstoupit od aákona; — poskvrnil obrám. — Dvě ženy 60

zdi ovrišeny Jeoa proto, že daly své ditky obřezati. — Eleazar raději mouky

a smrť podstoupil, než by byl maso vepřové Jedi.

1. Po nemnohém pak času poslal král starce jednoho antio
chenského, kterýž by nutil Židy, aby odstoupili od zákonův
otcovakých a Božích:

2. a také aby poskvrnil chrámu, kterýž byl v Jerusalémě,
a nazval (jej) Jovíše Olympského:' a ten v Garazim Joviše
Hostinného, jakož byli ti, kteříž bydleli na tom místě.“

3. Nejhorší tedy a těžký byl všechněm ten sběh zlých věcí:
4. nebo chrám byl pln prostopášnoati a hodování pohanův,

a smilnících s nevěstkami; a do svatých síní svóvolněse ví
raly ženy, vnášejíce tam“ věcí, kteróž neslušely :*

5. oltář také plný: byl „neslušných věcí, kteréž zákon zapovídal.
6. Aniž pak se zachovávali dnové sobotní, aniž dnové slavní

otcovětí se slavívali, aniž kdo naprosto se přiznával býti Židem :
7. ale vedení byli s hořkým musením na den narozenín

králových k obětem: a když byl svátek Bachusův, bývali

nucení, obcházeti k poctě Bachusově,“ břečtanem -ověnčení
jsouce. —

8. Vyšlo pak vyrčení do blízkých měst. pohanských. vnuk

nutím Ptolemeův,“ aby i onl též činili proti Židům, abyobětovali :

9. ty pak,kteříž by.něchtěli přestoupiti k ustanovením po
hanským, aby usmrtili: bylo tedy viděti bídu.

10. Nebo byly dvě ženy obžalovány,že byly syny své obře

zaly: kteréžto, zavěsivšejim nemluvňátka k prsům, a provedlo
je veřejně:po městě vůkol, se zdi svrbli. ©

3 t |. než Antioch dám; o Andronikovi viz svrchu 4, 31. a d.,
o Menelaovi 4, 28, a d.

+Vizo něm3,5. 7.— 442.
KAPITOLA VL

! Nejvyšší Bůh pohanský, ochránce hosti, proto 1 „Hostinným“ alul.
2 £ |. Samaritání; ti bývali vždy sa cizince považování od Židův.
> © J. modly a zvířata nečistá k pohanským obětem, ku př. dobytek

epřový.
* t j. nejen v slavném průvodu, nýbrž I vůbec, aby nebylí týrání.
5 t. j. králův Egyptských; že se Židéode všech národův obyčeji

svými nejen lišili, nýbrž jich se I stranili, proto byli všechněmodporní.
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11. Jiní pak do nejbližších jeskyň se scházejice, a skrytě
den sobotní světíce, když byli prozrazení Filipovi, upálení
jsou, protože se ostýchali, pro nábožné a svědomité ostříhání
svátku rukou ai pomoci.“

12. Prosím pak, kdož čísti budou tuto knihu, aby se ne
zhoršili příhod těch odporných, ale povážili, že ty věci, kteréž
se přihodily, ne k zahynntí, ale k potrestání jsou národa

| našeho.
13..Nebo nedati hříšníkůí dlouho své vůle provozovati,

k ale hned pomstu učiniti, jest znamení velikého dobrodiní.
14. Neboť u jiných národů čeká Pán trpělivě, aby je

v plnosti hříchů potrestal, až přijde den soudný:
15. ale ne tak Í o nás usoudil, aby teprv, když by ku konci

přišli hříchové naší, potom je nad námi matil."
"10. Protož zajisté nikdy milosrdenství svého od nás neod

jímá: trestaje pak protivenstvím, neopouští lidu svého.
. 17. Ale to od nás krátce povědíno buď k napomenutí těm,

kteříž. čtou. Již pak přistapme k vypravování. ©
. 18. Tedy Eleazar, jeden z předních zákonníků, muž se

šléhověku,a tváři krásné, byl nucen, aby jedl maso vepřové,
když byli jemu ústa otevřeli.

19. Ale on slavnou smrť raději nežli opovrženlivý život vy
voliv, šel dobrovolně napřed na popravu.
. 20. Hledě pak; kterak by slušelo přistoupiti, trpělivě sná

šeje, uložil nepřipustíti neslašných věcí pro milování žívota.*
21. Ti pak, kteříž tu stáli, .neprarým elitovánímhnuti

jsouce, pro staré s ním přátelství, pojavše jej soukromí, pro
eili, aby přineseno bylo maso, kteréž by jísti směl, aby se
dělal, jako by byl k rozkazu královskému snědl masa obětního:
. 22. aby učiniv to, vysvobozen byl od smrti: a pro staré

s ním přátelství vlídnost tu mu prokazovali. 
29. Ale on počal rozvažovatí věku a starosti své důstojnou

vznešenost, a čediny. přirozené šlechetností, a skutky výbor
ného od .dětinství obcování: a dle ustanovení svatého a od

Boha daného zákona odpověděl rychle, řka: že chce předeslán
býti do hrobu.

24. Neboť prý nesluší na náš věk ge přetvařovati: aby
mnozí z mládenců, domnívajíce se, že Eleazar devadesátiletý
k života cizozemců přestoupil:

25. též oni pro mé pokrytství, a pro malou chvílku poru
šitelného života podvedenínebyli: a já bych tím poakvrnění,
a prokletí své starostí nedošel.

26. Nebo, byť bych nyní ušel mukám lidským, avšak raky
Všemohoucího ani živ, aní mrtev bych neušel.

27. Protož zmužilým z tohoto života vystoupením ukáži se
hoden svého stáří:

- 28. mládencům pak zůstavím hrdinský příklad, když ochot
nou myslí, a statečně pro nejvzácnější a nejevětější zákony
počestnou smrť podstoupím. Když to pověděl, hned jej vlékli
na popravu.

29. Ti pak, kteří hovedli, a málo před tím lítostiví [k němu)
byli,rozlítili se hněvem pro řeči od něho mluvené, majíce za
to, že je byl z pýchy mluvil.

80. Když pak pod ranami umíral, povzdechl a řekl: Pane,
kterýž máš svatou (všech věcí) známost, ty víš zjevně, že
moha se od smrti vysvoboditi, přetěžké bolesti na těle sná-
ším: ale podle dnše rád to pro bázeň tvou trpím.

* £. j. brániti se. [Viz I. Mach. 2, 82. a d.)
* Dolož: ale trestá nás dříve, než hříchové naši vrchu dosáhnou,

aby nás polepěll.
9 Dle řeck.: jak sluší kráčetí těm, kteří statně trpěti hotovi jsou,

odplivnuv to, 00 hřích by bylo okusiti pro lásku k živobytí.

>
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601 II. NACHABEJSKÁ

31. A tak on na takový způsob život svůj dokonal, netoliko
mladým, ale i všemu národu památku smrti své zůstaviv na
příklad ctnosti a statečnosti.

KAPITOLA VII

Jak Aatloch král sedm bratří | 6 mateři jejich umučití dal.

1. Přihodílo pak se, že také sedm bratří i s matkou svou
popadených nuceno bylo od krále, aby mučeni jsouce bíči
a žilami, maso vepřové proti zákonu jedlí.

2. Tedy jeden z nich, kterýž byl první, takto řekl: Co se
tážeš, a čeho se chceš na nás dozvěděti? Hotovi jsme raději
umříti, nežli přestvupiti otcovské zákony Boží.

3. Tedy rozhněvav se král, rozkázal pánve a hrnce měděné
rozpáliti: kteréž když ihned rozpáleny jsou:

4. kázal jazyk uřezati tomu, kterýž nejprve mluvil: a kůži
s hlavy stáhnonti, konce také rukou a nohou mu osekati, an
se druzí bratří jeho, i matka na to dívali.

5. A když se již k ničemuž nehodil, kázal oheň rozpáliti,
a ješté dýchajícího na pánvi smažiti: na kteréžto když se
dlouho mučil, ostatní se s matkou vespolek napomípali, aby
udatně zemřeli,

6. řkouce: Pán Bůh pohledí na pravdu, a budeť míti po
těšení z nás, jakož osvědčil a zjevil Mojžíš v písní své: „a
v služebnících svých potěšen bude.“ '

7. Tedy když ten první tím způsobem umřel, přivedl i ku.
posmívání“ druhého: a kůži a vlasy mu s hlavy sedřevše,
tázalí se, bude-li jísti prve, nežli by na celém těle po jedno
tlivých údech mučen byl.

8. On pak jazykem mateřským odpovídaje, řekl: Neučiním
toho! Protož i ten podstoupil trápení jako první:

9. a již duši vypustiti maje, takto řekl: Ty sice, nešlechet
níče, v přítomném žívoté nás zabíjíš: avšak král světa nás
pro zákony jeho usmrcené k životu věčnému vzkřísí.

10. Po tomto dál se posměch třetímu,* a když od něho
žádán byl jazyk, ihned jej vyplazil, a ruce statně vztáhl,

11. a s důvěrou řekl: S nebe tyto mám, ale pro zákon
Boží pohrdám jimi nyní, neboť naději mám,že jich od něho
zase dostanu:

12. tak že se král i ti, kteříž s ním byli, podivili mysli
mládence, že jako nic nevážil si mučení.

13. A když ten tak skonal, čtvrtého týmž způsobem mučíce
trápili.

14. A když měl již umříti, takto řekl: Lépeť jest těm,jež
lidé na smrť vydávají, když od Boha doufají, a očekávají, že
zase od něho vzkříšení budou: ale tobě nebude vzkříšení
k životu.

15. A když přivedli pátého, trápili jej. A onpohleděv na
něho, řekl:

16. Moc nad lidmi maje, jsa porušitelný, činíš, co chceš:
avšak nedomnívej se, že by národ náš od Boha opuštěn byl:

17. ty jen postrp a počkej, a uzříš velikou moc jeho, kterak
tebe i plémé tvé trápiti bude.

18. Po tomto přivedli šestého, a ten, počínaje umírati,
takto řekl: Nemyl se darmo: my zajisté svou vinou tyto věci

KAPITOLA VII

* V. Mojž. 32, 36. Nebo: „potěšíš nás“, a: „služebníků svých potěší.“
" © J. k trápení s posměchem a potapou.
3 tj. katovali se s třetím.

—
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trpíme, hřešivše protí svému Bohu, a věcí podivení hodné
staly se v nás:

19. ty pak nemní, že ujdeš budoucí pomsty, protože jsl
se pokusil proti Bohu bojovati.

20. Nad obyčej pak matka podivení a památky dobrých
hodna jest, kterážto vidouc sedm synů jedním dnem zahy
nouti. dobrou myslí to snášela pro nadějí, kteronž měla
v Bohu,

21. každého z nich napomínala jazykem vlastenským zmu
žíle, plna jsouc moudrosti: a 8 ženskou myslí srdce mužské
Bpojivši,

22. řekla k nim: Nevím, jak v životě mém učinění jste:
aniž pak já jsem vám ducha, a duší a život darovala, a údův
jednomukaždému jáť jsem nespojila:

23. ale stvořitel světa, jenž způsobil narození člověka, a
kterýž nalezl všech věcí počátek, i ducha vám zase z milo
srdenství navrátí i život, jakož vy nyní sami sebou pohrdáte
pro zákon jeho.

24. Antioch pak, maje za to, že by potupen byl, a po
brdaje též hlasem domlouvajícího, když ještě nejmladší zůstal,
netoliko slovy ho napomínal, ale i pod přísahou sliboval, že,
dá-li se svésti od zákona otcův, bohatým a blaženým jej učiní,
a že jej bude míti za přítele, a že jemu dá, čeho potřebo
vati bude.

25. Ale když se k tomu mládenec nikterak neměl, povolal
král matku jeho, a přimlouval jí, aby mládenci radou byla
k (jeho)zachování.

26. Když pak ji byl mnohými slovy napomínal, připověděla,
že bude synu svému přimlouvati.

27. Tedy nachýlivší ae k němu a posmívajíc se ukrutnému
tyranu, jazykem vlastenským řekla: Synu můj, smiluj se nade
mnou, kteráž jsem tě v životě po devět měsíců nosila, a tři
léta mlékem kojila, a krmíla, a k tomuto věku přivedla;

28. prosím. synu, abys pohleděl na nebe i na zemi, i ke
všem věcem, kteréž na nich jsou: a poznal, že z níčehož Bůh
učinil, je £ lidaké pokolení:

29. tak se stane, že nebudeš se báti tohoto kata; ale hoden
jsa bratří svých, i účasten jich učiněn jsa; podstup amrt,
abych tě v onom smilování zase s bratřími tvými přijala.

30. A když ona ješté mluvila, řekl mládenec: Koho čekáte?
Neposlechnuť rozkazu králova, ale rozkazu zákona, kterýž dán
jest nám akrze Mojžíše.

31. Ty pak, kterýž jsi vší zlosti nálezcem učinén protí
- Židům, neujdeš ruce Boží.

32. Myť zajisté pro své hříchy tyto věcí trpíme.

33. A byť se na nás pro pokárání a potrestání Pán Bůh
náš maličko hněval: však opět se amíří se služebníky svými.

34. Ale ty, Ó nešlechetníče, a ze všech lidí nejhanebnější,
nevypfnej se darmo marnou nadějí, roznícen jsa proti služeb

. níkům jeho:
35. nebo jsi ještě neušel soudu všěmohoucího a vše spatřu

jícího Boha.
36. Nebo bratří moji, maličké nyní bolesti potrpěvše, došli

života věčného dle zaslíbení Božího: ale ty Božím soudem
spravedlivé pokuty za svou pýchu trpěti budeš.

87. Já pak, jakož i bratří moji, duši i tělo avé vydávám
pro zákony otců: vzývaje Boha, aby spíše milostiv byl národu
našemu, a ty abys skrze muky a trápení vyznal, že on sám
jest Bůh.

38. Na mně pak, a bratřích mých přestane Všemohoucího
bněv, kterýž jest všecko pokolení naše spravedlivě zastihl.

1L.—76
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39. Tehdy král rozpáliv se hněvem, na toho nade všecky
ukrutněji se rozlítil, hněvaje se, že se mu posmíval.

40. I ten tedy čist jsa umřel, u všem doufaje v Pána.
41. Nejposléze pak po synech i matka usmrcena jest.
42. Protož o obětech, a o přílišných ukrutnostech dosti po

vědíno jest.“

KAPITOLA VIII.

Jak Judas Machabejský bubí nepřátely, a Jak — zvlášť porazil Nikanora,
Timothea a Bacbida.

1. Judas pak Machabejský, a kteříž s ním byli, vcházeli
tajně do městeček: a svolavše příbuzné, a přátely, a pojavše
i ty, kteříž byli zůstali v žídovakém náboženství, sebrali jsou
k sobě šest tisíc mnužův.

2. A vzývali Pána, aby vzhlédl na lid, kterýž ode všech
šlapán byl: a slitoval se nad chrámem, kteréhož poskvrňovali
bezbožní:

3. aby se také smiloval nad zkázou města, kteréž málem
se zemí srovnáno býti mělo, aby vyslyšel hlas krve, k němu
volající :

4. a také aby rozpomenul se na přeukrutné vraždění ne
vinných dítek, i na rouhání činěná jménu jeho, a ukázal hněv
pro takové věci.

5. Tedy Machabeus sebrav množství lidu, vzmohl se tak,

že mu pobané odolati nemohli: nebo hněv Páně obrátil se
v milosrdenství.

6. A případ náhle do městeček a měst, pálil je: a příhoduá
místa osadiv, nemálo porážek činil mezi nepřátely.

7. Nejvíce pak v noci takové výjezdy činil, a pověst o síle
jeho všudy se roznášela.

8. Vida pak Filip, že potnalu rozmáhá se muž ten, a že
Se mu častokrát šťastné daří, psal k Ptolemeovi, vůdci Cele
syrie a Fenicie, aby královým potřebám ku pomoci přispěl.

9. Tedy on rychle poslal Nikanora, (syna) Patroklova, jednoho
z předních přátel svých, dada jemu neméně dvaceti tisícův
ozbrojenců ze všelikých národův, aby veškeren národ židovský
vybladil, připojiv k němu i Gorgiáše, muže bojovného, a u vá
lečných věcech velmi zkušeného.

10. Ustanovil pak Nikanor, aby daň,' kterouž Římanům
dáti měl, dva tisíce hřiven, ze zajatých Židů králi doplnil.

11. I poslal hned do měst pomořských, svolávaje ke ku
pování židovských otroků, slibuje, že devadesát otroků za
hřivnu“ dávati bude, neprohlédaje ku pomstě, kteráž od Vše- ,
mohoucího měla ho dostihnouti.

12. Ale Judas zvěděv to, dal věděti Židům, kteříž s ním

byli, o příchodu Nikanorovu.
18. Z kterýchžto někteří strachujíce se, a nevěříce spra

vedlnosti Boží, v útěk se dali:
14. jiní pak, co jim zbývalo, prodávali, a spolu Pánu se

modlili, aby je vysvobodil od bezbožného Nikanora, kterýž je
byl prodal prve, nežli se byl přiblížil;

15. a byť ne pro ně, tedy pro umluvu, kterouž byl učinil

* Bratří tito slují I s matkou Machabejšti, avšak nikoliv jako by
z rodiny Machabejských pocházeli, nýbrž toliko, že tohdáš pro zákon
Boži smrf podstoupili, když bratří Machabojští za tentýž zákon statně
bojovali. Udál se příběh ten asi roku 166 př. Kr., a sice v Antlochil.

KAPITOLAVL

* t Jj. z části ještě dlužnou po otel svém Antiochovi, jejž byll
Římané přemohli.

* © J. asl za 2171 sl. r.č.; pak by byl přišel Jeden asl na 24 zl r. č.E <.L pM
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8 otci jejich, a pro vzývání nad nimi svatého, a velebného
jména svého.

16. Tedy sebrav Machabeus sedm tisíc, kteříž s ním byli,
prosil. aby se nesmířili s nepřátely, aniž se báli množství
nepřátel. táhnoucích nespravedlivě proti nim, ale by statečně
bojovali,

17. majíce před očima pohanění, kteréž oni nespravedlivě
místu svatému učinili, též i ukřivdění městu, kteréž v posměch
uvedli, nadto i ustanovení starších, jež byli zrušili.

18. Oni zajisté doufají v zbroj, řekl, spolu i v smělosť:
ale my doufáme v Pána všemohoucího, kterýž může i ty. kteří
proti nám táhnou, i veškeren svět jedním pokynutím sbladiti.

19. Připomenul pak jim také o pomocech Božích. kteréž
se byly udály otcům, a že pod Sennacheribem sto osmdesáte
pět tisícův zahynulo:

20. a o bitvě, kterouž svedli proti Galatským“ v Baby
lonsku: jak jimi, když macedonští společníci * majíce bojo
vati, váhali, jsoucími počtem toliko šeet tisícův, zhubeno jest
sto a dvaceti tisícův s pomocí jim s nebe danou, a jak mnoho
dobrého za to vzali.

21. Těmi slovy statní učinění jsou, i hotovi zemříti pro
zákon a vlast.

22. Ustanovil tedy braty své, Šimona, a Josefa, a Jonathu,
za vůdce obojího zástupu, poddav jednomukaždému tisíc a pět
set [mužův).

23. Po tom pak, když Esdráš četl jim knihu svatou, a dal
znamení pomoci Boží,* v první řadě vůdcem jsa potýkal se
s Nikanorem.

24. A majíce pomocníka Všemohoucího, zbili přes devět
tisíc lidí: větší pak vojska Nikanorova částku, ranami ze
mdlenou, v útěk zahnali.

2. Pobravše pak peníze těch, kteří jich přišli kupovat,
se všech stran je stíhali.

26. Ale navrátilí se, hodinou jsouce donuceni, nebo bylo
před sobotou: pro kteroužto příčinu nesetrvali, boníce je.

2%. Ale zbroj jejich. a kořisti shromáždivše, světili sobotu:

velebíce Pána, kterýž je vysvobodil vv ten den, počátek mílosrdenství kapaje na ně.,
25. Po soboté pak, rozdělili kořisti mdlým. a sirotkům, a

vdovám: a ostatek sami se svými podrželi.
29. Tedy když se ty věci dály. a všickní obecně modlitbu

konali, prosili milosrdného Pána, aby se do konce smířil se
služebníky svými.

30. A z těch, kteříž byli s Timotheem a Bachidem, proti
nim bojujíce, přes dvaceti tisíc pobili, a pevnosti vysoké opa
novali: a větší čásť kořisti rozdělili podělivše rovným dílem
mdlé, sirotky a vdovy, ano i starce.

31. A zbroj jejich pilně sebravše, všecku složili v místech
příhodných, ostatek pak kořisti do Jerusaléma přinesli:

39, a zabili Filarcha, kterýž byl s Timotheem, muže ne
šlechetného, kterýž byl v mnohých věcech Židy trápil.

33. A když slavnost vítězství slavili v Jerusalémě, toho,
kterýž byl svaté dvéře zapálil, totiž Kallisthena, když byl
utekl do jednoho domu, spálili, hodnou mu mzdou za bez
božnosti jeho aplativše.

34. Přehonebný pak Nikanor, kterýž tisíc kupců k skou
pení Židů byl přivedl,

5 To se stalo za Antiocha Sotera, o němž Applan vypravuje, že
Galaty s pomocí Židů x Asie vypadil.

* £ j. řecké vojsko, které spolu s židovským měsťo hájilo.
€ j. dal za heslo: „Pomoc Boží“.5
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35. pokořen jsa 8 pomocí Páně od těch, kterýchž sobě za
nic nevážil, složiv se sebe roucho slavné, středem krajiuy“
utíkaje, samojediný přišel do Antiochie, u veliké neštěstí zn
hynutím svého vojska upadna.

36. A ten, jenž byl Římanům slíbil, že jim daň zapraví ze
jatých jerusalémských utrženou, oblašoval sní, že Židé
ochránce mají Boha, a že tedy nemohou ranění býti, protože
následují zákonův od něho ustanovených. :

KAPITOLA IX.

Navracoje se s Persidy Antioch král, na cestě s vozu spadl, a hroznou nemoci

sachvácen Jest. — Jak moc Boží nazval,— Židěm lichotil, a — skonal.

1. Téhož času se Antioch s hanbou z Persie vracel.

2. Neb byl všel do města toho, kteréž slove Persepolis.'
a pokoušel se obloupiti chrám, a město pobubiti: ale když
množství lidu zbraně se chopila, v útěk zahnáni jsou: a tak
se stalo, že Antioch po útěku s hanbou se vracel.

3. A když přišel k Ekbataně,* zvěděl, co se atalo s Nika
norem a Timotheem.

4. Tedy pohnut jsa hněvem, domníval se, že ukřivdění těch,
kteříž ho zahnali, bude mocí na Židy obrátiti: a protož roz
kázni hnáti vůz svůj, bez přestání cestu konaje, nebeským

soudem jsa nucen, poněvadž tsk pyšně mluvil, že »ž přijede
do Jerusaléma, udělá z něho mohylu hrobovou Židův. .

5. Ale ten, kterýž všecky věci vídí, Pán Bůh israelský,

uděřil jej ranou neuzdravitelnou a neviditelnou. Nebo jakž
dokonal tu řeč, popadla jej ukrutná bolest střevní, a hořká
muka vnitřní:

6. a jistě dosti spravedlivě, on totiž mnohými a novými
mukami jiných utroby mučíval, a nikoli neustal od své zlosti.

7. Ale nadto ještě, když pln jsa pýchy, a v mysli ohněm
srše proti Židům, rozkázal pospíšit k účinku“ přihodilo se,
že prudce jeda s vozu spadl a těžkým těla obražením na
údech veliké bolesti trpěl.

8. A ten, který pýchou nad lidský obyčej naplněn byl, až
ee mu i zdálo, že mořským vlnám rozkazovati, a vysokosť
hor na váze vážití může, ten nyní až k zemi ponížen jsa. na
nosidlech nesen byl, zjevně moc Boží sám na sobě osvědčuje:

9. tak že z těla bezbožníkova červi se prýštili, a za živa
v bolestech maso s něho pršelo, puchem také jeho a smradem
vojsko obtěžováno bylo.

10. A kterýž málo před tím mněl, že by nebeských hvězd
dosáhl, toho nikdo pro nesnesitelný smrad nésti nemohl.

11. Tu tedy počal, těžké pýchy zanechav, ku poznání sebe
příchězeti, Božskou ranou jsa napomenut, any každým oka
mžením bolesti jeho se vzmáhaly.

12. A když již ani sám svého smradu nemohl snésti, takto
řekl: Spravedlivé jest, býti poddánu Bohu, a smrtelnému člo
věku věcí Bohu rovných nesmýšleti. ©

13. I modlil se ten nešlechetník Pánu, od něhož neměl
dosíci milosrdenství.

14. A mésto, k němuž 8 chvátáním jel, aby je s zemí

srovnal, a hromadou hrobův učinil, žádá nyní svobodné učiniti:

©Volg.: Per moditerranea, snad cestami maně zvolenými, neschůd
nými utikaje.

KAPITOLA IX.

* Dle L Mach. 6, 1. Elimaje: tamž srovnej | dále.
> Hlavní město země médské.

* Dle řeckého: „Přispíšiti sl s cesťon“ nebo s jízdou.
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15. a Židům, o kterýchž byl řekl, že je ani pobřbu hod
nými býti neuzná, ale ptactvu a šelmám k rozchvátání po
uechá, a že je i s dětmi pohubí, těmuyní slibuje, že je rovny
Athenským učiní:

16. chrám také svatý, kterýž prve oblonpil, že nejlepšími
dary ozdobí, a svatá nádobí rozmnoží, nákladů k obětem ná
ležejících že ze svých důchodů dodávati bude:

17. nadto i Židem že bude, a všeliké místo zeměže zchodí,
a moc Boží že ohlašovati bude.

18. Ale když nepřestávaly bolesti [byl zajisté na něj upra
vedlivý Boží soud došel), zoufaje psal k Židům list na způsob
odprošení. toto obsahující:

19. Nejlepším měšťanůmŽidům mnohé pozdravení [vzka
zujej. a aby byli zdrávi a šťastní, [přeje] král a kníže Antioch.

20. Dobře-lí se máte, | synové vaši, a daří-lí se všecky
věci podle vůle vaší, největší díky vzdáváme.“ *

21. A já v nemoci jsa postaven, vás pak dobrotivě pamětliv,
navraceje se z krajin perských, a téžkou nemocí jsa zachvácen,
za potřebné jsem soudil, péči míti o obecné dobro:

22. nezoufaje o sobě, ale naději velikou maje, že z té ne
moci vyjdu.

23. Prohlédaje však, že i otec můj za oněch časů, když
© v hořejších krajích vedl vojsko, ukázal, kdo by po něm měl

přijmouti knížetství:
24 aby, jestliže by se co odporného dálo, anebo co ne

šťastného se problásilo, vědouce ti, kteříž byli v této krajině,
komu zanechána jest správa, nebouřili se.

25. K tomu rozvažuje, že okolní mocnářové, a sousedé pří
hodného času šetří, a čekají, co se zběbne, ustanovil jsem
svého syna Antiocha králem, kteréhož jsem častokráte od
jížděje do hořejších království, mnohým z vás poroučel: a
k němu jsem psal věci níže položené.

26. Prosím vás tedy, a žádám, abyste pamatujíce na dobro
diní obecná i zvláštní, jedenkaždý víru ke mně i k synu
mímu zachovali.

27. Doufám zajisté, žeť on mírně a vlídně jednati bude,
a že následuje mého předsevzetí, i přítelem vám bude.

28. Ten tedy vrah, a rouhač nejhůře jsa poražen, jakož
i on s jinými nakládal, v cizí zemi na horách bídnou smrtí
život dokonal.

29. Filip pak, jenž byl spolu s ním vychován, přenesl tělo
jeho; a obávaje se Antiocha syna, k Ptolemeovi Filometorovi

do Egyptaodšel.

KAPITOLA X.

Judas dobyl Jerusaléma, a očlstli chrám. — Antiochus Enpator pronásleduje

Židy, Jako byl činil otec Jeho; — ale s pomocí Boli vítězí Židé nad nepřátely,
a velebí a toho Boha.

1. Machabeus pak, a kteří s ním byli, s pomocí Páně chrám
zase i město vzal:

2. a oltáře, kteréž byli cizozemci na ulicích vzdělali, i chrámy
modlářské zbořil,

3. a vyčistivše chrám, udělali jiný oltář: a z ohnivého ka
mení vzavše oheň.' oběti po dvou letech obětovali. a zápal,
n svítelnice, a chleby posvátné předložili.

* t J. „Bohu, doufajíce v nebesa“ ; jakož řecký text dokládá.

KAPITOLA X.

' 4. j. rozkřesavše oheň nový, Jelikož onen starý sohovati nemohli.
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4. To učinivše, prosili Pána padše na zemi, aby více ne
upadli v takové zlé věci: ale jestliže by kdy i zhřešiii, aby

od něho milostivěji pokárání byli, a nebyli vydávání ukrautným
a rouhavým lidem.

5. Příhodilo pak se, že, kteréhož dne chrám od cizozemců
poskvrněn byl, téhož dne stalo se vyčištění, pětmecítmého dne
měsíce Kaslev.

6. I slavili s veselím osmdní jako slavnost stánků, vzpo
mínajíce ai, že před malým časem den slavný stánků na ho
rách a v jeskyních obyčejem zvířat byli slavili.

7. Pročež oštípy břečtanem obvínuté, a ratolesti zelené,
i palmy přednášeli tomu, kterýž přispěl jim, aby vyčístili
místo jeho.

8. I uložili jsou obecným přikázáním a usnešením všemu
národu židovskému, aby každého roku slavili dny tyto.

9. A tenť byl konec života Antiochova, jenž slul Epifanes.
10. Nyní pak co se za Eupatora, syna bezbožného Antiocha,

událo, vypravovatí budeme, ukracujíce zlé věci, kteréž se
u válkách přihodily.

11. Ten zajisté uvázav se v království, ustanovil nad úřady
královskými nějakého Lysiáše, fenického a syrského vojska
kníže.

12. Nebo: Ptolemens, jenž elul Macer, ustanovil k Židům
spravedinosť( zachovati, a zvláště pro křivdu, kteráž se stala
proti nim, a pokojně a nimi nakládati.

13. Proto obžalován jsa od přátel u Eupatora, a když ča
stokrát zrádcem jest nazván, že byl Cypr jemu od Filometora
svěřený opustil, a k Antiochu Epifanesovi se obrátil, a od
něho též byl odšel, jedem život dokonál.

14. Gořgiáš pak jsa správcem krajin, sebrav příchozí,*často
Židů vybojovával.

15. Ale Židé, kteříž příhodné pevnosti drželi, přijímali vy
hnance z Jerusaléma, a jali se bojovati.

16. Ti pak, kteříž býli s Machabeem,na modlitbách Pána

vzývajíce, aby jim pomocníkembb na idumejské pevnostudeřili:
17. a obořivše se na ně s velikou silou. zmocnili se míst,

a každého na potkání zabili, a všech spolu neméné dvačeti
tisíců povraždili.

18. Když pak někteří na dvě velmi pevné věže se' byli
utekli, všecku potřebu k bránění majíce,

19. Machabeus-zanechavŠimona, a Josefa, a Zachea,a těch,
kteříž s nimi byli, dosti drahně, aby je vybojovali, sám obrátil
se k těm bojům, kdež větší potřeba kázala.

20. Ale ti, kteří s Šimonem byli, lakomatvím svedeni jsouce,

dali se některým z těch, kteříž na věžích byli, penězi na

mlovliti: a sedmdesáte dvoúdrachem“ vzavše, dopustili ně
kterým uteci.

21. Když pak oznámeno bylo Machabeovi, co se stalo,
ebromáždiv knížata lidu, žaloval, že za peníze prodali bratry,
nepřátely jejích propustivše.

22. Protož zabiti dal ty, kteří zrádci se stali, a rychle těch
dvou věží dobyl.

23. Zbrojí pak, i rukou všecko šťastně působě, na dvou
pevnostech více nežli dvaceti tisíc zhubil.

24. Ale Timotheus, kterýž prve přemožen byl od Židů,
evolav vojsko z množství cizíncův, a sebrav jízdu asiatskou,
přitáhl, jako by chtěl brannou rukou židovské země dobyti.

3 ©.J. cizozemce od jinnd najaté vojáky.
3 Jedna drachma platila asl , tolaru, 87'/, kr. r. č.
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25. Machabeus pak a ti, kteříž s ním byli, když on se při

bližoval, modlili se Pánu, prachem hlavy posypavše, a bedra
žíněmi přepásavše,

26. u kraje oltáře padše, aby jim milostiv byl, nepřátelům
pak jejich aby byl nepřítelem, a protivníkům jejích aby se
protivil, jakož zákon dí.

27. A tak po modlitbě, vzavše zbroj, opodál z města vy
táhše, a blízko jsouce nepřátel, položili se.

26. Hned pak, když eluncevzešlo, obě strany učinily bitvu ;
tito zajisté za rukojmě vítězství a štěstí mímo svou udatnosť
majíce Pána: oni za vůdce v bojí měli smělosť.

29. Když pak bitva prudká byla, ukázálo se nepřátelům
s nebe pět mužů na koních, 8 uzdami zlatými, krásných,
jenž byli vůdci Židů:

30. z nichžto dva Machabea u prostřed majíce, a zbrojí
svou ho obkličívše, neporušena zachovávali: na nepřátely pak
šípy a blesky stříleli, pročež slepotou zmámení a plni zmatku
jsouce padali.

31. I pobito jest dvaceti tisíc pět set (pěších) a jízdnýchšest set.

32. Tímotheus pak utekl do Gazary hradu pevného, kte
rýmž vládl Chereáš.

33. Tedy Machrbena, a kteříž s ním byli, veselíce se oblehli
tu ohradu za čtyry dny.

34. Ti pak, kteříž vnitř byli, v pevnosť místa doufajíce,
láli jsou uad míru, a řeči hanebné mluvili.

35. Ale když se k pátému dni svitalo, dvacet mládenců
z těch, kteříž byli při Machabeovi, rozpálivše se bněvempro
roabání, zmužile přistoupili ke zdi, a s lítou myslí jdouce
vstupovali ;

3U. ale i jiní též vstoupivše, jali se věže a brány zapalo
vati. a ty zlolejce za žíva páliti.

37. Po celé dva dni pustošíce pevnost, Timothea, schova
ného v jednom místě, nalezše, zavraždili: i bratra jeho Che
reáše a Apollofanesa zabili.

38. To vykonavše, v písních a chvalozpěvích dobrořečili
Pánu, kterýž veliké věci učinil v Israeli, a dal jim vítězství.

KAPITOLA XI.

Lysině s velikou allou tabne proti Židám. Těm se ukázala pomoc s nebe.

Lysláš přemožen obodil « nimi o mir. — Jahé Ilety peall Židům Lysláš,

Autloch, a — Římané,

1. Po malém pak času Lysiáš, poručník a příbuzný králův,
a správce vlády, těžce neaa to, což se bylo stalo,

2. sebrav osmdesáte tisíc [mužův) a jízdu veškerou, táhl
proti Židům,' maje za to, že dobuda města, učiní je pří
bytkem pohanům,

3.-chrám pak že mu bude důchodem peněz“ jako jiní
chrámové pohanští, a kněžství že bude míti každoročně na
prodej:

4. nikoliv nerozvažuje moc Boží, ale s myslí zpupnou
v množství pěších, a v tisících jízdných a v osmdesáti slo
ních doufal.

Ď. A vtrhna do Judstva, a přiblíživ se k Bethsuře, kteráž
byla v úzkém místě, od Jerusaléma vzdálí pět honů, dobýval
té pevnosti.

KAPITOLA XI

3! Toto Jest druhé jeho tažení proti Židům; v prvním [I. Maob. 4,
28—88.| byl pormžev, a potom ihned toto druhé nastoupil.

3 Dilem z daně poutnikův, dilem = prodaných Aústojnosti.
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6. Když pak Machabens a kteří s ním byli, zvěděli, že
dobývají pevností, s pláčem a slzami prosili Pána, i veškeren
lid spolu, aby dobrého anděla poslal k vysvobození Israele.

7. A sám Machabeus první zbraně se chopiv, napomínal
jiných, aby spolu s ním vydali se v nebezpečenství, a ku
pomoci přišli bratřím svým.

8. A když spolu šli s ochotnou myslí, v Jerusalémě ukázal
se jezdec v rouše bílém, an před nimi jede, v odění zlatém
kopím máchaje.

9. Tedy všickní společně chválili milosrdného Pána, a po
silnili se v srdci: hotovi jsouce netoliko lidi, ale i šelmy nej
lítější a zdí železné proniknouti.

10. I šlí ochotně, majíce s nebe pomocníka, a smilujícího
se nad nimi Pána.

11. A jako lvové obořivše se na nepřátely úprkem, porazili
z nich pěších jedenácte tisíc, a jezdch tisíc šest set:

12. a všecky v útěk zahnali, mnozí pak z nich ranění
jsouce, bez zbraně vyvázli. Ale i sám Lysiáš vyvázl, hanebně
utíkaje.

13. A že nebyl nemoudrý, sám v sobě rozjímaje, jaké se
jemu umenšenístalo, a nahlížeje, že Židé jsou nepřemožitelní,
na pomoc všemohoucího Boha zpoléhajíce, poslal k nim:

14. a sliboval, že chce svoliti ke všemu, což jest spravedli
vého, i krále že přinutí, aby byl přítelem [jejich].

15. Svolil pak Machabeus prosbě Lysiášově, ve všem k uži
tečností hledě: a kteréžkoli věci psal Machabeus Lysiášoví
o Židech, v ty král svolil.

16. Byli zajisté psáni Židům listové od Lysiáše na tento
způsob:

Lysiáš lidu židovskému pozdravení!

17. Jan a Abesalom, kteříž byli posláni od vás, podávajíce
psaní, žádali, abych to, což skrze ně zvěstováno bylo, naplnil.

18. Cožkoli tedy mohlo přednešeno býti králi, vyložil jsem :
a co možného bylo, on dovolil.

10. Zachováte-li tedy v jednání víru, i potom vynasnažím
se, abych vám příčinou dobrých věcí byl.

20. O jiných pak věcech, o každé zvlášť ústně jsem po
ručil i oněm, i těm, kteříž ode mne posláni jsou, aby pro
mlavili s vámi.

21. Mějte se dobře. Léta stého čtyřicátého osmého, Dioakora
měsíce,* dne čtyrmecítmého.

22. Líst pak králův toto v sobě obsahoval: Král Antioch
bratru Lyslášovi pozdravení |

23. Když otec náš mezi bohy vzat byl, my chtějíce, aby
ti, kteříž jsou v království našem, bez rozbroje živí, a svých
věcí pilni byli,

24. slyšeli jsme, že Židé nesvolili otci mému, aby přistou
pili k obyčejům řeckým, ale že chtějí držeti své ustanovení,
a protož žádají, aby jim od nás puštěny byly zákonní věci
jejích.

25. Protož chtějíce, aby i ten národ v pokoji byl, ustano
vili jsme, a usoudili, aby chrám jím byl navrácen, aby činili
vedle obyčeje starších svých.

26. Dobře tedy učiniš, pošleš-li k nim, a podáš-li (jim)
pravice: aby poznajíce naši vůli, byli dobré mysli, i svého
dobrého pilní byli.

27. K Židům pak list od krále byl takový: Král Antioch
radě židovské i jiným Židům pozdravení!

3 © j. našeho března, jak se domnívají; roku 164 př. Kr.

L
KAPITOLA XII. 610

28. Dobře-lí se máte, máte se tak, jakož chceme: však
i my se dobře máme.

29. Přišel k nám Menelaus řka, že chcete přijíti k svojím,
kteříž jsou u nás.

30. Protož těm, kteříž půjdou až do třicátého dne měsíce
Xantika,“ zaručujeme bezpečnost,

31. aby užívali Židé pokrmů, a zákonů svých, jakož i prve:
a žádný z nich žádným způsobem ať netrpí žádné obtížnosti
pro ty věci, kteréž z nevědomí dály se.

92. Poslalí jsme pak i Menelaa, kterýž by k vám mluvil.
33. Mějte se dobře. Dán léta stého čtyřicátého osmého,

měsíce Xantika dne patnáctého.
34. Poslali pak | Římané list, takto psaný: Kvintus

Memmius, a Titus Maniliug, poslové římětí, lidu židovskému
pozdravení.

35. Těch věcí, kterých vám'Lysiáš, příbuzný králův, do
pustil, i my dopouštíme.

36. O těch pak [věcech], kteréž soudil, že by měly na krále
vznešeny býti, pošlete někoho ihned, rozmluvíce mezi sebou
pilněji, abychom ustanovili, jakož slušína vás: nebo my je
deme do Antiochie.

87. Protož pospěšte odepsati, abychom i my věděli, které
jste vůle.

38. Mějte se dobře. Dán léta stého čtyřicátého osmého,
patnáctého dne měsíce Xantika.

KAPITOLA XIL

Joppeoští zrádně v moři utopili 200 Židů, — Machabeus se na niob pomstil,

4Jamaické potresta), že totéž obmýšleli. — Poraziv Araby a vojska Timotheova,

poslal oběti sa mrtvé do Jerasaléma.

1. Když se ty smlouvy staly, Lysiáš jel ku králi, Židé pak
orbou se obírali.'

2. Ale ti, kteříž se byli osadili, Timotheus, a Apollonius,
syn Genneův, též i Jeroným, a Demofon, mimo ty, i Nikanor,
kníže cypraké, nedali jim v tichosti dělati, a v pokoji.

3. Joppenští pak tu nešlechetnosťspáchali: že prosili Židy,
s kterýmiž bydlili, aby vstoupili na loďky, kteréž byli při
pravili, 8 ženami a syny, jako by žádného nepřátelství mezi
nimi nebylo.

4. Když tedy podle obecného města ustanovení, i oni 8vo
lili, pro pokoj žádného podezření nemajíce, a když na hlu
binu přišli, ztopill jsou jich neméně dvou set.

b. Kteréžto nkrutenství nad lidem národa svého zpáchané
když zvěděl Judas, přikázal mužům, kteříž byli s ním, a vrý
vaje spravedlivého soudce Boha,

6. táhl na vrahy bratří, a nočně přístav lodí zapálil, a
loďky spálil, ty pak, kteříž od ohně utekli, mečem pobil.

7. A když to tak udělal, odtáhl, chtě se zase navrátiti, a
všecky Joppenské vyhladiti do kořen.

8. Ale když zvěděl, že i Jamničtí tolikéž chtějí učiniti Ži
dům, kteříž s nimi bydlí,

9. připadl nočně i na Jamnitské, a přístav s loďmi zapálil:
tak [že záře od ohně vidína jest v Jerusalémě vzdálí honův
dvě stěčtyřiceti.a

* £ j. našeho dubna; tak též v. 89. a v. 88.

KAPITOLA XII

*Trvalten pokojasi osmměsíců;v mě stech, zvláštpomořních, obývali Židé pospolu s lidem Jiných národ342bonypočítajenačeskoumíli,jestskoro6l.Dletohoi jinde,
jako 10, 17. a dále.

1I.—17
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10. A když odtud byli odtrhli devět honův, a proti Timo- £
theovi táhli, svedli s ním bitvu Arabátí, pět tisíc mužů (pě
ších), a jízdných pět set.

11. Bitva byla silná, ale s pomocí Boží šťastně se podařila:
Arabští přemožení jsou, a kteří ostali, prosili, aby jím podal
Judas pravice, slíbujíce pastvy dávati, | v jiných věcech pro
epěšní býti.

12. Judas pak, maje za to, že v pravdě ve mnohých vě
cech jsou jím užiteční, slíbíl pokoj: a přijavše pravice, odešli
do svých stanů.

13. Připadl pak i na město jedno pevné, mosty a zdmi
obrazené, v němž bydlili zástupové národů rozličných, jemuž
jméno Kasfin.*

14. Ti pak, kteříž bylí vnitř, doufajíce v pevnost zdí, a
v hojnost Spíže, nedbanlivě se bránili, zlořečením popouzejíce
Judu, a rouhajíce se, a mluvlce, což nesluší.

15. Tedy Machabeus, vzývav velikého svého Pána, kterýž
bez beranův a válečných nástrojův za času Jesusa zbořil Je
richo, lítě hnal ke zdi: (Jos. 6.)

16. a města dle vůle Páně dobyv, nesčíslných povraždil lidí,
tak že se zdálo, jako by jezero tu ležící, zšíří dvou honů,
krví zbitých oplývalo. « .

17. Odtud odtáhše honů sedm set padesáte přišli do Cha
raky“ k těm Židům, kteříslovou Tubianejští:*

18. a Timothea v těch místech nepostihli jsou, an nic ne
spraviv navrátil se, zanechav na jednom místě stráže velmi
silné.

19. Tedy Dositheus a Sosipater, kteříž byli vůdcové s Macha
beem. pobíli, zanechaných od Timothea stráží, deset tisíc
mužův.

20. Machabeus pak, zřídiv okolo sebe šest tisícův, a roz
staviv je v pluky, táhl proti Timotheovi, majícímu s sebou
sto dvacet tisíc pěších, a jízdných dva tisíce pět set.

21. Zvěděv pak otažení Jadové Timotheus, poslal napřed
ženy, a děti i jinou přípravu do pevnosti, kteráž slove Kar
nion:“ byla zajisté nedobytná, a nesnadný k ní přístup pro
úzkost míst.

22. A když první pluk Judův ukázal se, příšel strach na
nepřátely z přítomnosti Boha, kterýž všecky věci vidí, a v útěk
zahnáni jsou jeden od druhého, tak že jich více od svých
padlo, a ranami svých mečů zemdleno (poraněno) bylo.

23. Judas pak náramně dotíral na ně, trestaje bezbožné,
a porazil z nich třicet tisíc mužů.

24. Sám pak Timotheus upadl v pluky Dosithcovy, a Sosi
patrovy: a žádal s mnohými prosbami, aby ho nechali na
živě, protože má drahně rodičů židovských i bratří (zajatých),
kteří by pro smrť jeho oklamáni byli.*

25. A když na avou víru slíbíl, že je navrátí podle usta
novení, propustili jej bez úrazu pro zachování bratří.

26. Judas pak vyšel ku Karnionu, pobiv pětmecítma tisícův.
27. Po útěku, a pobití jich hnul ze s vojskem k Efronu,

městu hrazenému, v němžto množství národů rozličných by
dlilo: a mládenci silní statečně odpírali na zdech srojíce:
bylo pak v tom městě také mnoho válečných nástrojův, a
zásoba střel.

28. Ale když vzývali Všemohoucího, kterýž svou močísíla

* Snad totéž co Kasfor. (I Mach. 5, 26.)
* V krajině moszbaké; podnes Karak.
5 Po krajině Tob nebo Tubin tak zván
* Snad totéž jako Karnalm. (L Mach. 5, 26. 48.)
* t Jj.naděje svobody a života zbavení byli.
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nepřátelskou potírá, dobyli města: a z těch. kteříž v něm
byli, pětmecítma tisícův pobyli.

29. Odtud táhli k městu Scythických,“ kteréž bylo od Je
rusaléma šest set honů vzdálí.*

30. Ale když Žídé, kteříž u Scythopolitských byli, svěde
ctví vydávali, že dobrotivě 8 ními nakládali, že také v čas
neštěstí mírně s nimi činili,

31. poděkovavšejim, a napomenuvše, aby i potom dobrotiví
bylí k národu jejich, přišli do Jerusaléma, když den slavný
téhodnů nastával.

32. A po letnicích vytáhli proti Gorgiášovi, správci země
idumejské.

33. Vytáhl pak s třemi tisíci pěších, a jízdných čtyřmi sty.
34. A když se spolu potýkali, přihodilo se, že něco málo

Židů padlo.
35. Ale nějaký Dositheus, jezdec bacenorský, muž silný,

jal Gorgiáše: a když ho chtěl jíti živého, jízdný jeden z Thrá
ckých obořil se naň, a uťal mu rameno: a tak Gorgiáš utekl
do Maresy.'*

36. Když pak ti, kteříž 8 Esdrinem bylí, dlouho bojujíce,
již ustávali, vzýval Judas Pána. aby byl pomocníkem a vůd
cem boje: .

37. i počna mateřským jazykem, pozdvihl 8 písněmi hlasu,
a udeřiv na bojovníky Gorgiášovy, rozehnal je.

38. Judas pak sebrav vojsko, přitáhl do města Odollam:
a když přicházel sedmý den, očistívše se podle obyčeje, na
témž místě sobotu světili.

39. A drubého dne přišel Judas se svými, aby sebral těla
těch. kteříž poražení byli, a aby je položil s rodiči v hrobích
otcovských.

40. I nalezlí pod sukněmi zabitých dary modl, kteréž
u Jamnie byly. kteréž zákon Židům zapovídá: protož všech
něm zřejmé bylo. že pro tu příčinu padli.

41. Pročež všichni velebili spravedlivý soud Páně, kterýž
tajné věci učinil zjevné.

49. A tak k modlitbě se obrátivše, prosili, aby to provinění,
kteréž se stalo, v zapomenutí dáno bylo. Udatný pak Judas
papomínal lidu, aby zachovali se bez hříchu, před očima
vidouce, co se stalo pro hříchy těch, kteříž poražení jsou.

43. A učiniv sbírku, dvanácte tisíc drachem stříbra'" po
glal do Jerusaléma, aby obětována byla za hříchy mrtvých
oběť, dobře a nábožně mysle o z mrtvých vatání:

44. (nebo kdyby byl neměl naděje, že vstanou z mrtvých
ti, kteříž byli padli, zdálo by se zbytečné a marné, modliti
se za mrtvé:)

45. a že uznával, že ti, kteří s pobožností zesnuli, mají
výbornou milosť složenou.

46. Pročež svatá, a spasitelná jest myšlénka za mrtvé se
modliti, aby od hříchů zproštění byli.

KAPITOLA XIII.

Jak AntiochbPupator přitáhl do Judstva, Menelan ustartiti dal, — od Jady pak

přemoženJest a — smlouvu s nim ačlnil.

1. Léta stého čtyřicátého devátého zvěděl Judas, že Antioch
Eupator táhne 8 množstvím proti Judstvu,

* Soythopolis, nedaleko Jordánu v kmenn Manassesovu, v krajině
desíti měst.

9 £ J. asi 14 mil, 42 bony počítaje na mílí. (Srov. svrchu 9. pozn.)
te Město v kmenu Jndovn; tak též Odollam v. 38.
" Počítejí se vůbec 4 drachmy na 1 tolar — 1 zL 50 kr. r. č.
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2. a sním Lysiáš, poručník a eprávce vlády, maje 8 sebou
pěších sto deset tisíc a jízdných pět tisíc, a slonů dvamecítma
a vozů s kosami tří sta.

3. Přimísil pak se k nim i Menelaus: a s velikou lstí
prosil Antiocha, ne za zachování vlasti, ale naděje se, že
bude ustanoven knížetem.

4. Ale král králův vzbudil boěv Antiochův proti hříšníku:
a když vnuk! Lysiáš, že on jest příčinou všeho zlého, roz
kázal (jakož u ních obyčej jest). ihned na tom místě jiti ho.

22. Smlouval král opět s těmi. kteříž byli v Bethsuře: po
dal pravice (k emíření), přijal, a odtábl.

23. Svedl bitvu s Judou a přemožen jest. Když pak zvěděl,
že se zprotivil Filip v Antiochii, kterýž byl zanechán u vládě,
náramně poděšen odprosil Židův. a poddávaje se jim, pod
přísahou všecko, co by se spravedlivéhozdálo: a smířiv se
obětoval oběť, uctil chrám, a dal dary.
» 34. Machabea objal, a ustanovil vůdcem, a knížetem od
Přolemaidy až ku Gerenským.

a zabití. 25. Když pak přišel do Ptolemaidy, těžce nesli Ptolemaidští

č. Byla pak na témž místě věže padesáti loktů [rysoká]. MA přátelskou lu smlouva, hněvajíce se, aby anad smlouvy ne
mající hromadu popele všudy vůkol:* z té byl pohled přímo zrušili. :
dolů:* KO LÁL 26. Tebdy vstoupil Lysiáš na stolici soudnou, pověděl pří

6. odtud rozkázal svatokrádce onoho do popele svrci, an
jej všickni pudilí k zahynutí.*

7. I stalo se, že takovým zákonem umřel zákona přestupník
Menelaus, aniž v zemí pohřben byl.

€. A jistě dosti spravedlívě: nebo že byl mnoho hříchů
proti oltáři spáchal, jehož oheň i popel byl svatý, on k smrti
v popeli odsouzen jest.

9. Ale král pustiv uzdu vůli své, táhl dále, aby okázal Ži
dům, že horší jest nežli otec jeho. 

10. To zvěděv Judas, přikázal lidu, aby dnem i nocí vzý
vali Pána. aby jakož vždycky, tak i nyní pomohl jim:

činu, a ukrotiv lid navrátil se do Antiochie: a tak Be jest
dálo tažení i navrácení královo.

KAPITOLA XIV.

Alcimus, nejvyšší kněz, pepouzí Demetria protí Židům, — Demetrius dává Nika

norovi rozkaz Jadu jitl, — ten pak úkladům jebo ošel, — Hazláš hrosnou smrť

si učinil, aby pohanům v race nepadl.

1. Po třech pak letech zvěděl Judas i kteříž s ním byli,
že Demetrius [syn] Seleukův,' s množstvím velikým, a 8 loďmi

11. ježto se obávali, aby zákona, a vlasti, i chrámu sva- v přístavu tripolském vystoupil k místům příhodným,
tého zbavení nebyli: a aby lidu, kterýž nedávno maličko si M 2. a že obdržel krajiny proti Antiochovi, a vůdci jeho
oddechl, nedopouštěl opět rouhavým pohanům poddánu býti. hV A/B Lysiášovi.

12. Když tedy všickní spolu tak činili a prosili od Pána i 3. Nějaký pak Alcimus, kterýž byl nejvyšším knězem,* ale
milosrdenství s pláčem a posty, po tři dni ustavičně rozpro- dobrovolně poskvrnil se za času smíšení“ znamenaje, že
stření jsouce, napomínal jich Judas, aby se připravili. žádným způsobem nebude míti zniku, aniž přístupu k oltáři,

13. Sám pak se staršími myslil, aby dříve. nežli by král 4. přišel ku králi Demetriovi léta stého padesátého, nesa
8 vojskem vtrhl do Judstva, a dobyl města, vytáhli, a poručili mu korunu zlatou, a palmu, a mimo to i ratolesti, kteréž
soudu Páně konec věcí. se zdály býti z chrámu. A v ten den zajisté mlčel.

14. Tedy poručiv všecko v moc Boha, stvořitele světa, a 5. Ale dostav příhodného času k své nesmyslnosti, po
napomenuv svých, aby statečně bojovali, a až do smrti pro volán od Demetria do rady. a tázán, na jaké věci, a rady
zákon, chrám, město, vlasť, a měšťany stáli, položil se 8 voj- by Židé spoléhali, :
skem u města Modin. 6. odpověděl: Ti z Židů, kteříž Assideové“ slovou, nad

15. A dada svým heslo: „Vítězství Boží“! mládence nej- nimižto vládne Judas Machabejský, strojí války, a činí roz
silnější vybrav, v noci případl k stanu královu, a pobil v le- broje, aniž dopouštějí, aby království bylo pokojné.
žení čtyry tisíce mužův, a největšího ze slonů s těmi, kteříž 7. Nebo i já obloupen byv ze slávy rodičů (pravím pak
na něm byli. , z nejvyššího kněžství), přicházím sem:

16. A největším strachem a zkormoucením vojsko nepřá- 8. nejprve víra zachovávaje užitkům královským, drahé
telské naplnivše, šťastně pořídivše, navrátili se. pak abych také prospěl spoluměšťanům: nebo zlostí oněch

17. To pak ae stalo na úsvitě, s pomocí a pod ochranou veškeren národ náš nemálo bědován jest.
Páně.

, 9. Ale prosím, 6 králi, pozuav všecky ty věcí zevrubně,
18. Ale král zakusiv smělosti židovské, pokoušel se lstí opatř i krajinu i národ podle vyhlášené všechněm vlídnosti své ;

o místa nesnadná: 10. nebo dokudž Jody stává, není možná, aby věci pokoj
"19. a táhl s vojskem k Bethsufe. jenž byla pevnost židov. měly.

ská hrazená: ale odehnán, poražen, oslaben jest. 11. Takové věci když od něho pronešeny byly, také jiní
20. Těm pak, kteříž tam byli, posýlal Judas potřeby.HM 1 , přátelé, nepřátelsky se majíce k Judovi, rozpálili Demetria.
21. Pronášel pak tajnosti nepřátelům kýsi Rhodok z vojska 12. Kterýž ( hned Nikanora správce nad slony poslal za

židovského, kterýžto postižen, jat a vsazen jest. vůdce do Judstva,
13. poračiv mu, aby Judu zajal, ty pak, kteříž s ním byli,

. KAPITOLAXIII rozehnal, a Alcíma nejvyšším knězem největšího chrámu

' Dleřeck.:„uvnitř“ | ustanovil.
%£ j. měla naboře pavlan, s něhož se přímo dolů hledělo. :
> Dle řeckého: (5: „Jest pak na tom místě věž, plná popele; ta

má ústrojí vůkol, přímo v popel nakloněné; (6) odtud toho, kdo se
svatokrádeže dopustil, nebo jiný veliký zločin spáchal, všickní v zů
hubn svrhují.“ Tento usmrcení způsob vymyaslilDarius Ochns; zapři- 2 £ j. ustanoven Antiochem po smrti Menelaa.
cúbna ae totiž, že odpůrce své, kteří se proti němu byli opikli, a jichž 3 £ j. samovolně, nejsa k tomu nucen, obcoval s pohany, když spolu
se byl zmocnil, mečem nentrati, pozval je k sobě a častoval bojně pomíšeně přebývali.
vínem, potom pak v takové věži v žhavý popel svrhnouti dal. * Viz I. Mach. 7, 18. pozn.

KAPITOLA XIV.

* Viz I. Mach. 7, 1. pozn.
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Ho
meJE. 14. Tehdy národové, kteříž z Judstva před Judou utekli,

sběhli se sborně k Nikanorovi, bídy a porážky Židů za štěstí
svých věcí pokládajíce.

15. Tedy Židé uslyševše, že Nikanor přichází, a že náro
dové s ním se spojili, zemí se posypavše prosili toho, kterýž
lid svůj ustanovil, aby ho na věky ostříhal, a kterýž svého
dědictví zázraky patrnými ochraňuje.

16. Když pak vůdce rozkázal, ihned se odtud hnuli, a sešli
se k městečku Dessau.

17. Šimon pak, bratr Judův, svedl bítvu e Nikanorem ; ale
přestrašen jest náhlým přitažením nepřátel.

18. Ale však Nikanor, uslyšev o zmužilostí upolečníkův
Judových, a velikosti mysli, kterouž měli při válkách pro
vlasť, obával se učiniti rozhodnou bitvu.

19. Pročež poslal napřed Posidonia. a Theodocia, a Matthiáše,
aby dali pravice i přijali.

20. A když dlouho se o ty věci rokovalo, a sám vůdce
na lid to vznesl, všechnéch jedna byla mysl, aby k přátelství
přivolili.

21. Protož uložili den. v němž by soukromí, mezi sebou
jednali: každému stolice přinešeny, a postaveny jsou.

22. Judas pak rozkázal, aby byli oděnci na místech pří
hodných, aby snad od nepřátel vnáhle něco zlého nevzniklo:
I učinili jsou slušné rozmluvení.

23. Bydlil pak Nikanor v Jerusalémé, a nic nečinil ne
pravého, a hejna zástupů, kteříž se byli k němu shromáždili,
propustil.

24. Byl pak laskav na Judu vždy z té duše, a bvi k muži
tomu náchylen.

25. A prosíl ho, aby pojal ženu, a zplodil syny. I učinil
svatbu: a pokojně se choval, a společně živi byli.

26. Ale Alcímus, vida lásku jejich vespolek, a smlouvy,
přišel k Demetriovi a pravil, že Nikanor k cizím věcem svo
luje, a že Judu, úkladníka království, nápadníkem svým
ustanovil.

27. Tedy král rozhněvav se, a nešlechetnými jeho žalobami
rozzloben jsa, psal Nikanorovi, pravě, že přátelskou smlouvu
těžce nese, ale že poroučí, aby Machabea svázaného rychle
do Antiochie poslal.

28. To zvěděv Nikanor, zděsíl 3e, a těžce to nesl, měl-li
by ty věci, o kterýchž se byli smluvilí, zrušití, an jemu ten
muž nic zlého neučinil:

29. ale že králi odepříti nemohl, hledal času příhodného,
aby rozkaz vykonal.

30. Machabeus pak vida, an ne tak ochotně má se k němu
Nikanor, ale zuřivěji při obyčejném potkání se ukazuje, roz
uměje, že ta přísnost není z dobrého; sebrav málo svých,
kryl se před Nikanorem.

31. To když on zvěděl, že jej statečně muž předstihl, při
šel k největšímu a nejsvětějšímu chrámu: a kněžím, kteříž
obětovali obyčejné oběti, rozkázal, aby mu toho mnže vydali.

32. Kteřížto když pod přísahou pravili, že nevědí, kde jest
ten, jehož hledali, vztáhl ruku proti chrámu

39. a přisáhl řka: Jestliže mi Judy svázaného nevydáte,
tento dům Boží srovnám s zemí, a oltář rozkopám, a chrám
ten posvětím Bachusovi otci.

34. A to pověděv, odšel. Kněží pak zdvihše ruce k nebi,
vzývali toho, kterýž vždycky byl obránce národa jejich, toto
řkouce:

35. Ty, Pane všech věcí, kterýž ničeho nepotřebuješ, chtěl
jsi míti chrám příbytku svého mezi námi.PNmBBC.NÍ
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36. A nyní, nejsvětější Pane všech, zschovej na věky dům
tento neposkvrněný, kterýž jest „nedávno vyčištěn.

37. Raziáš pak nějaký ze starších v Jerusalémě obžalován
jest u Nikanora, muž to milovný města, a dobré pověsti,
kterýž pro tu milost slul otcem Židův.

35. Ten za mnoho časů předsevzetí zdrželivosti* zachovával
v židovství, hotov jsa setrvati, byť tělo i duši vydati měl.

39. Chtěje tedy Nikanor zjevné pronésti nenávisť, kterouž
měl k Židům, poslal bojovníků pět set, aby ho jali.

40. Domníval se zajisté, že, chytí-li ho, velmí velikou
škodu učiní Židům.

41. Když pak zástapové na dům jeho se obořiti, a dvéře
vylomiti, a oheň přiložiti chtěli, a když ho již jímali, vrazil
do sebe meč:

42. vyvoliv raději slavně umříti, nežli poddánu býti hříš
níkům, a křivdy rodu svého nehodné trpěti. : .

43. Ale když spěchem ne dosti měrně sobě tu ránu dal,
a zástupové dveřmi vrazili, vyběh směle na zeď, a vrhl sebou
zmužile mezi zástupy,

44. a když oni rychle rozstoupili se, upadl na prostředek
šíje:“

45. a když ještě dýchal, roznícen jsa v mysli, vstal: a ač
se krev z ného velikým tokem lila, a on těžkými ranami
zraněn byl. během zástup prorazil:

40. a stoje na jedné příkré skále, a když krev již z něho
byla vytekla, njav střeva svá, oběma rukama hodil je na zá
stupy, vzývaje panovníka života i ducha, by mu je zase na
vrátil: a tak život dokonal.

KAPITOLA XV.

Nikanor rouhavě proti Bohu mlavi, — Mackabenesvých k udatmostinapominá,

a oen od Boha mu sjevený vypravaje, — modli se pak a líd za to Bobu diky

. vadává a výroční památku toho ustanovuje,

1. Nikanor pak, když zvěděl,že Judas jest v místech gamař
ských, myslil vší silou v den sobotní bítvu avéstí.

2. Když pak Židé, kteříž z donucení 8 ním táhli, pravili:
Nečiň tak zuřivě a ukrutně, ale česť dej dni zasvěcenému a
cti toho, kterýž všecko vidí:

3. nešťastník onen tázal se, jest-li na nebi mocný, kterýž
přikázal avětiti den sobotní?

4. A když oni odpověděli: Jest sám Pán živý na nebi
mocný, kterýž přikázal světiti den sedmý.

5. Tedy on dí: I já mocný jsem na zemi, kterýž poroučím
vzíti zbroj, a královskou potřebu vykonati. A však nedovedl
toho, aby byl tu vůli vykonal.

6. I zdvihl se sice Nikanor s velikou pýchou, a umínil
nad Judou vystavěti všeobecný vítězný pomník.

7. Ale Machabeus vždycky se vší nadějí doufal, že mu Bůb
ku pomoci přispěje.

8. I napomínal svých, aby se nebáli příchodu národův, ale
aby na pamětí mělí pomoci, jež byly jim dány 8 nebe, a
nyní též doufali, že od Všemohoucího dáno jim bude vítězství.

9. A mlavil k nim o zákonu a prorocích, připomínaje jim
také bitvy, kteréž byli prve vykonali, a ochotnější je učinil:

10. a tak pozdvihl mysli jejich, a ukazoval při tom pohanův
ošemetnosť, a přestupování přísah.

5 ©j. od obyčejů pohanských —
* £. j. na hlavu, nebo na znak; dle řeck. pak: „na břicho“:
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11. Jednoho každého z nich ozbrojíl, ne štítu a kopí obranou,
ale výbornými řečmi a napomenutími, pověděv sen hodno- hnuli se.
věrný, kterýmě všecky obveselil. 26. Ale Judas a tí, kteříž s ním byli, vzývavše Boha,

12. Byloť pak vidění takové: (Ukázal se jemu) Oniáš, s modlitbami svedli bitva:

kterýžbyl nejvyššímknězem,muždobrýa dobrotivý,ctihodný UE 27. rukama sice bojujíce,ale srdcemPánu se modlíce,popohledem,mravopočestný,a krasomluvný,a od dětinství v ctno- W razili neméně třiceti pěti tisíců, přítomností Boží velice ob
stech cvičený, an rukama pozdviženýma modlil se za veškeren veseleni jsouce.

lid židovský. J 28. Přestavše pak, a a radostí se navracujíce, zvěděli, že
13. Potom se ukázal i jiný muž, věkem i elávou předivný, Nikanor padl ve svém odění.E

25. Nikanor pak, a kteří s ním byli, s troubami a zpěvy

a obklíčený vůkol krásou velikou. 29. Protož učinivše křik, a pozvedše hluk, mateřským ja
14. I promlaviv Oniáš řekl: Tentoť jest milovník bratří, zykem dobrořečili Pánu všemohoucímu.

i lidu israelského: tenť jest, kterýž se mnoho modlí za lid A 30. Tedy rozkázal Judas, kterýž všelijak tělem i duší hotov
a za všecko město svaté, Jeremiáš, prorok Boží. byl umříti za měšťany, Nikanorovu hlavu, a ruku 8 ramenem

15. Jeremiáš pak vztáhl pravici, a dal Judovi meč zlatý, řka: uťatou, do Jerusaléma přinésti.

lidu mého israelského. povolal i těch, kteříž byli na hradě.
16. Vermi meč svatý, dar od Boha, jímž porazíš protivníky P 31. A když přišel tam, svolal spoluméšťany, i kněží k oltáři,

17. Tedy napomenuti jsouce řečmiJudovými velmi dobrými, A p 82. A ukázav hlavu Nikanorovu i ruku nešlechetnou, kte
kteréž s to byly i mysl povznésti i erdce mladíkův posilniti, rouž vztáhna proti domu svatému všemohoucího Boha, velice
umínili potýkati se, a statečně bojovati, aby zmužilosť ty věci se honosil:
rozhodla; protože město svaté i chrám v nebezpečenství byly. 39. jazyk také bezbožného Nikanora vyřezav, rozkázal po

18. Neboť byla o ženy, a o děti, též o bratry, a příbuzné kusích ptákům dáti: raku pak pošetilého proti chrámu po
menší starost: ale největší a přední strach byl o svatost chrámu. věsíti.

19. I ty také, kteříž v městě byli, nemalá péče pojala jest a 34. Tedy vňickni dobrořečili Pánu nebeakému, řkouce: Po
o ty, kteříž se měli potýkati. žehnaný ten, kterýž místo své neposkvrněné zachoval.

20. A když všickni již očekávali, že rozsudný boj nastane, 35. Hlavu pak Nikanorova pověsil nejvýše na hradě, aby

a nepřátelé byli již přitáhli, a vojsko bylo sšikováno, slonové 4) Pro patrné, azjemé znamení pomoci Božské.
a jezdci v místě příhodném spořádáni, 36. Tedy všickni z obecného usnešení uložili, aby toho dne

bez slavnosti nepomíjeli:
37. ale aby slavili jej slavně třináctého dne měsíce Adar,

jakož slove syrským jazykem, ten den přede dnem Mardochea.

38. A když tedy ty věci s Nikanorem staly ee, od těch
časů vládli jsou městem Židé; i já také tu konec řeči učiním.

39. A jestliže to dobře (psáno jest), a jak na dějiny ná
leží, toho by i já sobě žádal: pakli méné hodně, buď mi od
puštěno.

40. Nebo jako protivné jest, vždycky víno, anebo vždycky

21. vida Machabeus příchod toho množství, a přípravu roz
ličnou zbroje, a slonů vztek, zdvihl ruce k nebi, a vzýval

Pána, jenž zázraky činí, a ne vedle mocii zbroje, ale jak se
jemu líbí, hodným dává vítězství.

22. Vzývaje pak, řekl takto: Ty, Pane! kterýž jsi poslal
anděla svého za Erechiáše, krále judského, a zbil jsi z vojska
Sennacheribova sto osmdesáte pět tinicův :

23. I nyní, Panovníče nebes, pošli anděla svého dobrého

před námí, v bázní a strachu velikosti ramene svého, vodu píti: ale jednoho po druhém užívati utěšené: tak i čtou
24. aby se báli ti, kteříž s rouháním táhnou proti lidu cím, když řeč vždy velmí jest úpravná, nebude příjemná.

tvému svatému. Á on zajisté tak se pomodlil. Budiž tedy této řeči konec.



Knihami Machabejskými skonávajíse svaté

dějiny národa druhdy vyvoleného, a s nimi I zjevení

Boží Starého zákona. Další příběhyŽidův až do

příští Kristova [po 134 léta) nejsou Již předmětem

svatých písem, a to hlavně pro mravní zhoubu lidu,

v kterouž potom vždy hlouběji upadal, působenou

Jednak nesvorností v panující rodině Machabujské,

Jednak nábožensko - politickými rozmíškamí, hlavně

Farliseův a Saduceův. Jan Hyrkan, o němž

I. Mach. 16, 23. se zmiňuje, byl poslední panovník

národa židovského horlící opravdově a vroucně o česí

Boží. On vybojoval národu svému samostatnost, roz

šířil vládu svou, podmaniv Idumejských, a upevnil ji

vnitř zavržením líchého učení Fariseův. Syn jeho

Aristobul obnovil sice důstojnosť královskou, ala

Jen dle jména: zavraždiv bratra svého, zemřel téhož

roku. Jan. bratr jeho, tak byl nakloněn k obyčejhm

pohanským, že i jméno své změnil, Alexandrem

se nazývaje. Po něm vládla žena jeho Alexandra,

Jsouc pouhým nástrojem zvůle Fariseův. Když po její

smrti synovéjeji Aristobul a Hyrkan o vláduse

svářice Římany k rozsouzení povolali, poslali tito Pom

peja co soudce. Ten příjda a vojskem, slabého Hyr

kana sice na kněžství dosadil (68), ale i Judako pod

manil, a poplatným učinil, zdi jerusalémské zbořil,

Aristobula pak i s syny,Antigonem a Alex

andrem, jal, a do Říma odvezl.Ti odtudjeden po dru

hém utekše, proti Hyrkanoví brojili. I vyslán Jest Julius

Caesar do Judska, a ustanovil k podpoře Hyrkanově

Antipatra Idumejskéhovrchním správcem země ži

dovaké; Antonius pak syny Antipatrovy Heródesa

a Fasela úděly v Palestině obmyslil, a co čtvrtáky

dosadil. Z těchto vymohl vládychtivý Heródes na

Římanech, že Antigona, syna Aristobula mladšího,

posledního potomka rodu Machabejských [Hyrkan byv

od protivníkův z vlasti vypuzen u vyhnanství zemřel),

odpraviti dal. KonečněustanoviliŘímané Heródesa

vladařem země židovnké, a povolili Jemu, že se I krá

lem nazývati směl.

Tak berla Jadova vyhynula, což bylo dle proro

otví umírajícího Jakoba (I. Mojž. 49, 10.) zname

ním, že se přiblížila doba, kdež přijíti měl očekávaný

národům vykupitel, a spasitel, Ježiš Kristus, s je

hožto příštím se počíná zákon Nový.



SVATÉ

JEŽÍŠE KRISTA EVANGELIUM
PODLE SEPSÁNÍ

SV. MATOUŠE.

SV. MATOUŠ, i Levi řečený, rodem Žid, syn Alfeův, jsa celníkem římským u jezera genezaretského
[tiberiadského], povolán byv od Krista Pána, a vyvolen za apoštola, nespustil se ho více, jsa očitým
svědkem zázrakův, učení, smrti, zmrtvýchvstání, i nanebevstoupení jeho. Po seslání Ducha svatého kázal
nejprve v zemi židovské krajanům svým na víru obráceným. Hodlaje pak opustiti vlasť, aby jiným ná
rodům kázal [pravdě podobno za příčinou pronásledování Heródesova roku 42 po Kr.), sepsal prve, jak

Eusebins vypravuje, věřícím v zemi židovskétoto evangeliumjazykem hebrejským [syro-chaldejským),Jak
jím tehdáž vůbec národ židovský mluvil.

Sv. Ireneus praví sice, že sv. Matouš psal, když sa. Petr a Pavel v Římě kázali. Ale pomníme-li, že tehdáž
[61—67] již sv. Lukáš nejen své evangelium byl vydal, nýbrž i skutky apoštolské dokonal, sv. Matouš
pak, jakož všeobecně uznáno jest, nejprve ze všech spisovatelů Nového zákona psal, můžeme právem
slova sv. Irenea rozaměti o. prvním příští sv. Petra samého do Říma okolo roku 42. Sv. Ireneus při

družuje i sv. Pavla, poněvadž se obyčejně oba jmenovávali, kdykoli se o apoštolském, jednoho
nebo druhého v církvi římské působení mluvilo.

Sv. Matouš tedy sepsal, jak se pravdě podobá, evangelium své okolo léta osmého po nanebevstoupení
Páně. Původní hebrejský spis brzo byl na řecký jazyk [mnozí míní, že od samého sv. Matouše) přeložen,

kterýž pak výklad tak zobecněl, že onen původní k zapomenutí, až i k ztracení přišel.

Sv. Matouš kázal, jak se vypravuje, Ethiopům, Indům, Parthům a Arabům, a došel mučennické onrti
byv za živa upálen.

3. Judas pak zplodil Fáresa, a Záru z Thámar. Fáres pak
zplodil Earona. Esron pak zplodil Arama. [L Mojž. 38, 39.)

4. Aram pak zplodil Aminadaba. Aminadab pak zplodilNásona.NásonpakzplodilSalmona.| (IV.Mojž.7,12.)
5. Salmon pak zplodil Bóza z Rabab. Bóz pak zplodil

Obeda z Ruth. Obed pak zplodil Jesse. Jesse pak zplodil

KAPITOLA L

Vyčitá, z Jakých předkův Kristno dle těla pocházel; — anděl Páně poučuje

Jossth, že úasnonbená Jeho choť u Ducha sv, počala, a že parodi zaslíbeného

Vykopitele světa,

1. Kniha rodu“ Ježíše Krista, syna Davidova, syna
Abrahamova. (Luk. 3, 31.) Davida krále. [Rut. 4, 22. I. Král. 16, 1.)

2. Abraham zplodil Isáka: Isák pak zplodil Jakoba: Jakob 6. David pak král zplodil Šalomouna, z té, kteráž byla
Uriášova. (HI. Král. 12, 24.)pak zplodil Judu a bratří jeho. [I. Mojž. 21, 3. 25, 25. 29, 35.)

7. Šalomoun pak zplodil Roboama. Roboam pak zplodil

KAPITOLA L

* Tím rozuměj toliko posloupnosť rodní Ježíše Krista, až po v. 16.
Synem se tn míní vnnk, . — Židě si na rodokmenech velmi
zdležeti dávali; ov. Matouš tedy káže Krista Židům, nejprve dokázati
musil, že dle člověčenství z rodu Davidova pochází, a to dovedl, když
ukázal, že Josef, „muž Marie“, x rodu Davidova byl, čímži dokázáno bylo,
že Maria zrodu Davidova byls, poněvadž so dle zákona (TV. Mojš.
86, 6. 7.) mimo svůj kmen za muže vdáti nesměla. (Srov. 8, 28.)

Abiáše. Abiáš pak zplodil Asu. (II. Král. 11, 43. 14, 31. 15, 8.)

8. Asa pak zplodil Josafata. Josafat pak zplodil Jorama.
Joram pak zplodil Oziáše.

9. Oziáš pak zplodil Joathama. Joatham pak zplodil Achaza.
Achaz pak zplodil Ezechiáše: [II. Par. 26, 23. 27, 9. 28, 27.]

10. Ezechiáš pak zplodil Manassesa. Manasses pak zplodil
Amona: Amon pak zplodil Josiáše. [1I. Par. 32, 33. 33, 20.)
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11. Josiáš pak zplodil Jechoniáše, a bratří jeho [v čas)
zajetí babylonského.*

12. A po zajetí babylonském,* Jechoniáš zplodil Salathiele.
Salathiel pak zplodil Zorobabele. [IL Par. 36, 1. I. Ezd. 3, 2.)

13. Zorobabel pak zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Elia
kima. Eliakim pak zplodil Asora.

14. Asor pak zplodil Sádocha. Sádoch pak zplodil Achima.
Achim pak zplodil Eliuda:

15. Eliud pak zplodil Eleazara. Eleazar pak zplodil Ma
thana. Mathan pak zplodil Jakoba:

16. Jakob pak zplodil Josefa, muže Marie,“ z nížto se na
rodil Ježíš, jenž slove Kristus.*

17. A tak [jest] všechrodův od Abrahama až do Davida
rodů čtrnácte: a od Davida až do zajetí babylonského rodů
čtrnácte; a od zajetí babylonského až do Krista, rodů čtrnácte.

18. Kristovo pak narození takto se dálo: Když byla za
snoubena matka jeho Maria Josefovi, prve uež se sešli,"
nalezena jest mající v životě Ducha svatého. (Luk. 1, 27.)

19. Josef. pak, mužjejí, spravedliv jsa, a nechtě ji v leh
kosť uvésti“ chtěl tajně ji propustiti.*

20. Když pák on'o tom přemýšlel, aj anděl Páně ukázal
6e mu ve snách, řka: Josefe; synu Davidův, neboj se vzíti
(k sobě) Marii, manželku svou: nebo což v ní zrozeno jest,'*
z Ducha svatého jest.

21. Porodíťtpak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš:*! onť
zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich.

(Luk. 1, 31. Sk. 4, 12.)
22. Toto pak všeckostalo se, aby se naplnilo, což povědíno

bylo ode Pána skrze proroka řkoucího: (ls. 7, 14.)
23. Aj panna v životě míti bude, a porodí syna, a nazvou

jméno jeho Emtmanučl, jenž se vykládá: S námi Bůh.

24. Povstav pak Josef ze sna, učinil, jakož mu přikázal
anděl Páné, a přijal manželku svou.

2 Vlastně: „v čas přestěhování do py oylona“i staré výklady: „v převedení babylonském“:a dle toho I
5 t j. po vystěbování sedo najetí v zajetí samém.
* © Josefovi se tm noklade, jako o předešlých otolohi:plodit,

nýbrž že byl mužem Marie, — aby se ukázalo, že byl Josef toliko
pěstounem, a jakožto muž Marie, zákonním otcem Ježíše Krista.
Zákonni otoovství bylo u- starých Židův 1 Řimanův stejného práva
6.otcovstvím a synovstvím pHrozeným. Po obojí straně tedy byl Pán
Ježíš syn Davidův; po Maríl přirozeně,po Josefovi sákonně. —

* Kristne jest tolik co „Pomazaný“, t ev. olejem posvěcený,
jako ee dělo u kněží a králův. Kristus jest řecký výklad bebrejského
elova Mesiáš. Může také zde řečenobýti, „Jenžjest Mesiáš čl Kristus“ ;

neb „slouti“ dle bebrejského jazyka častokrát jest tolik, co „býti“.platilo u Žídů hned od zasnoubení, ač potom ženich
někdy po mnohých teprva měslcích avou manželkuveřejně a slavbě
pojal a do domu svého nvedl. Nechtěl-li si ji po zasnoubení vziti,
musil ji jako pravou manželku dle zákona řádně a písemně propustiti,
což se mohlo státi buď veřejně, anebo soukromí.

* „Že pravi: „Prve neš 60 sešli“ z toho nendaleduje, že bý ae byli

sešli potom; nýbrž tím plamopoukazujenato, 00 se nestalo.“ (Sv.Je
tonym.)

* tj. veřejně,jako by ne érnou byla, prozraditi, a obšalovati, k čemuž:
P oa

echtěl učiniti, co mu soukromá ctnosť, spravedlnost, dovolovala,
nýbrž Jednal Jak mu láska, královna všech ctností. kázala.“ [9v. Aug.]

'e Vlastně dle řeck.: „oož v ní splozeno jost“. Staré výklady:
„C0 de vD s,

" SlovoJešíš (Jesus) snamená spasitele, vykupitele, vysvoboditele,
ku př. z poddanosti, otroctví, zajetí. Židé očekávali ode dávna, a zvláště
za poslední doby vykupitele, ale více světského, jenž by je z pod
danosti národův, a tehdáš zvláště Římanův vysvobodil: a domýšleli
se, že vykupitel jejich bude také alavným a mocným králem, I že je
něiní pány všech národův. Tu pak jíž anděl pravý smysl slova, a
úřadůvykupltele poznamenal,an dí, že vysvobodí lid svůj— od
hříchů Jejich.
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25. A nepoznal jí, až i porodila'* syna svého prvorozeného:'*
i nazval jméno jeho Ježíš.

KAPITOLA U.

Madrcové od východu narozenému Kristu dary přinášejí; Heródes káže zabíti

dítky betlámaké; Josef se s Marií a Kristem Pánem utíká do Egypta, a po

smrti Horódesově, navrátiv se, usazuje no v Mazaretu.

1. Když se tedy byl narodil Ježíš v Betlómě Jadově za
dnův Heródesa krále, aj mudrci od východu" přijeli do Je
rusaléma, (Luk. 2, 7.)

2. řkouce: Kde jest ten. kterýž se narodil, král židovský?
nebo víděli jsme hvězdu jeho na východu, a přijeli jsme
klanět se jemu. (IV. Mojž. 24, 17.]. .

3. Uslvšev pak to Heródes král, zarmoutil se“ i všecken
Jerusalém s ním.*

4. A.shromáždív všecka knížata kněžská, a učitele lidu,
tázal se jích, kde by se Kristus měl naroditi.

5. Oni pak řeklijemu: V BetléměJudově: nebo tak psáno
jest skrze proroka: (Mich. 5, 2. — Jan. 7, 42.]

6. A ty Betléme, země judská, nikoli nejsi nejmenší mezi

neboť z tebe vyjde vévoda, kterýž by spra
voval'lid mů) israelský.

7. Tehdy Heródes, tajně povolav mudrců, "pilně se jích
vyptával na čas hvězdy, kterát se jim byla ukázala: “

8. a. je do Betléma propouštěje, řekl: Jděte a ptejte se
pilně na dítě, a když naleznete, zvěstujtež nii, abych i já
přijda, poklonil se jemu.

9. Kteřížto vyslyšavše krále, odešli. A aj. hvězda, kterouž
„byli viděli na východu, předcházela je, až i přišedši stála
nad místem, kdež bylo dítě.

10. Uzřevše pak hvězdu, zradovali se radostí velikou velmi.
(11. I všedše do domu nalezli dítě s Marií; matkou jeho,

"* Rozuměj: „než porodila“ ; I dolož: aniž potom, když byla porodila.
Slovičko „až“ dle způsobu hebr. poukazuje iu jen na minulosf, ne
zavírajíc v sobě nijak toho emyslu, jako by se to bylo potomně stalo,
co se nestalo prve. Zřejměji se tim tedy praví, co 18. a 20. řečeno
Jest, že totiž vtělení Kristovo v požehnaném životě blah. Marie panny
působeno jest zázračnou mocí Ducha svatého. (Viz Luk. 1, 86. Srov.
I. Král. 6, 23. Dan. 6, 24. 1. Mach. 5, 54. Mat. 5, 18.)

"8 £ j. jednoroseného. Obecná víra cirkve sv. učí, že přesvatá Panna
4 po porodu neposkvrněnou zůstala, a žádných dítek více neměla.
9w.Jan Zlatoústý dí: „že by byl Ježíš, na kříží umíraje, neporučil svou
matku Janovi, kdyby byla ještě nějakého vlastního syna měla“. Ti,
kteří v písmě bratřími Páně slují, byli toliko příbuzní jeho. V pismě
se vůbeo předkové otci, potomkové syny, příbuzní bratřími nazývají.

© KAPITOLA IL

' £. J. učení maži, jimš Bůh zvláštní hvězdou, anebo hvěsdě podob
- ným úkazem nebeským narození Kristovo zjovil. Z které východní

země byli přišli, nelze určiti. Dle darů zdá se, že byli z Arable tak
řečené šťastně. Bylo pak vůbec na východě známo proroctví o „hbvě
sdě“, kteráž „z Jakoba vzejde“ (IV. Mojž. 24, 27.. Že pak tim za
slíbený Vykupitol světu se rozumí, věřil národ židovský vždycky,
tuto víra svou národům sonsedním sdělil svýmiobovváním ©nimí vůbec,
a svým mezí nimi v %Olotémzajetí rozptýlením zvlášť. Dle starobylého
podání slovou mudrcové ti i „králi“ ; neboť králové zvláštních kmenů
tamních bývali i madrel i kněžími jich, jako Abraham a j.

* £ Jj. ulekl se, boje se o své královatví: viz pon. na koncí knib
Macha ch.

> t j. buď se tak jen stavěli, zalíbiti ne obtějíce Heródesovi, anebo
skuteéně se báli nových bouří, kdyby tento nově zrozený král o to
so pokoušel, aby se v zemi ovou uvázal. Všickni si představovali příštího
Mestáše co krále pozemského.

* Proč? toť zjevno z v. 16.; hledélť dobu narození dítěte vypočítati
a myslil, ze jistě jej zavraždí, když všecky dítky od dvouletých, a
níže, zabiti dá.
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a padše, klaněli se jemu: “ a otevřevše poklady své, obětovali
jemu dary: zlato, kadidlo, a myrhu.“

12. A napomenutí dostavše ve snách," aby se nevraceli
k Heródesovi, jinou cestou vrátili se do krajiny své.

13. Kteříšto když odjeli, aj anděl Páně ukázal se Josefovi
ve snách, řka: Vstaň, a vezmi dítě i matku jeho, a utec do
Egypta, a buď tam, až povím tobě: neboť bude Heródes
hledati dítěte, aby zahubil je.

14. Kterýžto vstana, vzal dítě i matku jeho v noci, a odšel
do Egypta;

15. a byl tam až do smrti Heródesovy, aby se naplnilo,
což povědíno jest od Pána skrze proroka řkoucího: Z Egypta
povolal jsem syna svého. (0s. 11, 1.)

16. Tehdy uzřev Heródes, že by oklamán byl od mudrců,“
rozhněval se náramně, a poslav, zavraždil všecka pacholátka,
kteráž byla v Betlémě, a ve všech končinách jeho, od dvou
letých a níže podle času, na kterýž se byl vyptal od mudrců.*

17. Tehdy naplněno jest to, což povědíno bylo skrze Jere
miáše proroka řkoucího:

18. Hlas v Ráma slyšán jest, pláč a kvílení mnohé: Ráchel
plačící synů svých, a nechtěla se utěšiti, protože jich není.'“

19. Když pak umřel Heródes, aj andél Páně ukázal se
Josefovi ve snách v Egyptě,

20. řka: Vetaň a vezmi dítě i matku jeho a jdi do země
israelské: neboť jsou zemřeli, kteří hledali bezživotí dítěte.

21. Kterýžto vstana, vzal dítě i matku jeho, a přišel do
země israelské.

22. A ualyšev, že Archelaus kraluje v Judsku místo Heró
desa, otce svého, obával se tam jíti: a byv napomenut ve
snách, obrátil se do krajin galilejských.'!

23. A přišed bydlil v městě, jenž slove Nazaret: uby se na
plnilo, což povědíno bylo skrze proroky, že Nazaretský slouti
bude.'*

* £ Jj. vnaknatím shůry poučení jsouce, že jest pravý Bůh, což
patrno | s darů jemu daných, které se toliko králům, a Bohn obštovaly.
„Vla, oo mu dávají, a poznáš, co o něm věřill.“ (Sv. Fulgentius.)

“ Tak zjeven jest Spasitel | cizím národům, proto | příchodu
mudrců (sv. tří králův) také Zjevením Páně alove. (Ž. 71, 10. Ia. 60, 6.)

* € J. od Boha skrze anděla, jako tam výše: 1, 20.

©Vlastně-on sám ve svém očekávaní so zmýlil.

* £ j. buď toliko jednoleté, anebo I dvanleté spolu. Toto se s povahou,
a úmyslem nkratníka toho srovnává, aby totiž tím Jistěji usmrtil toho,
kterébož hledal, a jebož příšti za nebezpečné považoval.

'* Rachel, žena Jakobova, byla pohřbena v krajině betlémské
[I. Mojž. 86, 19.). U Jerem. 31, 15. představuje se kvílicí nad odvedením
lidu do zajetí babylonského, s toho používá tuto sv. evangelista k vy

Učení nářku a pliče matek betlémekých nad pobítim nemluvňáteksvých; vis tamž pozu.

" Po smrti Heródesa Ukrutného rozdělena jest země židovská na
čtvero knižetství, a dáva synům Heródesovým, z nichž Arcbelfs,
ukratný jako Heródes, dostal Judako s Jerusalémem i Betlémem, a
Heródes mladší, příjmím Antipas, jsa mírnější, Galllej; Filip pak
Iturei, a Lysaniáš Abilénu. (Lak. 8, 1.)

"%Dle ls. 58, A. „pohrdaný“, jakož byli a Židů Galilejští vůbec,
a Nazarejští zvlášť Jan. 1, 46. Di „ekrze proroky“, ponkasuje tim,
še vůbec jen dle «myslu praví, aniž který doslovný výrok na myslí
má. (Bv. Jeronym.) — Nebo dle řeckého: „Nazarejský“, t j. Bohu
zasvěcený, zvlášť dle jiného čtení, které má: „skrze proroka“
le. 11, 1., jenž Mesiáše nazývá „Nezer“, t |. prutem, výstřelkem,
květem z kořene Jesse. Toto se tím více pravdě podobá, anť sv. Matouš
bobrejsky své evangeliumpsal.
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KAPITOLA III.

Jan káže, a křtí na poušti; — kárá Farizejské a Badacejské; — ukazaje,

Jaký rozdíl Jest mezi křrem Jeho a budousiho Mesiáše, — Ježiš přijda k němu,

Jest od něho pokřtěn, — při čemi se najev. Trojice ajeruje.

1. V těch pak dnech! přišel Jan Křtitel káže na pouštiM

M judské [Mar. 1, 4.)
2. a řka: Pokání čiňte;“ nebo se přiblížílo království ne

beské.* (Luk. 3, 4.)
3. Tenť jest zajisté, kterýž předpovědín jest skrze Isaiáše

proroka řkoucího: Hlas volajícího na poušti: Připravujte
cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.

[Is. 40, 3., Mar. 1, 3., Lok. 3, 4., Jan. 1, 28.)
4. On pak Jan měl roucho ze arsti velbloudí“ a pás ko

žený okolo bedr svých: a pokrm jeho byly kobylky“ a med
lesní.“

5. Tehdy vycházeli k němu z Jeruealéma, a ze všeho Judaka,

i ze vší krajiny při Jordánu: [Mar. 1,6.)
6. a křtěni byli od něho v Jordáně,? vyznávajíce hříchy

své.“

7. Uzřev pak mnohé z Fariseův a Saduceův,“ ani jdou
k jeho křtu, řekl jim: Pokolení ještěrčí,'“ kdo vám ukázal,
utéci budoucímu hněvu?'' [Luk. 3, 7.)

8. Pročež čiňte ovoce hodné pokání!
9. A neříkejte samí u sebe: Otce mámo Abrahama: neboť

pravím vám, že mocen jest Bůh z kamení toboto vzbudití
syny Abrahamovi. (Jan 8, 39.)

KAPITOLA III.

3 To se vztahuje k tomu, 00 následuje. Die sv. Lak. 8, 1. stalo so
to v 16. roce cisařorání Tfberia, dle obyčejného letopočtu v roce 28,
po Kristu.

3 K pokání napominá, poněvadě jiš v pravého Boha uvěřili: to pak
záleží v lítosti nad hříchy, v pravém úmyslu, nehřešiti více, v zadost
učinění, a v úplném polepšení zlého života.

3 £ j. tím ukazuje 1) na příští Krista Pána samého,jenž nám
smrti svou nebesa opět otevřel; 2) na jeho učení, kteréž nás k etnosti,
a tím k blaženosti nebeské vede; 5) na jeho sv. církev, v nížto uložil
sklad jmilostí, nám k dosažení té blaženosti potřebných, a 4) na blažené
patření velebnosti Božské v životě věčném.

* ©J. sešitě z koší velbloudích, jako bylo Eliálovo; ten byl oděv
sprostých, a chudých lidí, a prorokův.

5 Kobylky ty jsou většího druhu nežli u nás, a za pokrm slouží
podnes tamním chudým lidem, buď samy o sobě, nebo v chléb smíšený.

S ©j. od divokých včel v stromích, a skálách nanešený.
* Křest ten byl toliko znamením, a povsbuzením k vnitřnímu oči

ění srdce, od hříchu skutečně neočišťoval,aniš zvláštní milosti získal.
[8r. 11. Sk. 1, 6. 19. 8—65.]

* K pravému pokání přirozeně náleží dokonalé poznání bříchů,
dokonalé pak bývá jen vyznáním so z nich, jako myšlénka sevnitřně
slovem vyznačená teprv úpiné dokonalosti nabývá; proto 1 v Starém
zákoně vyznání se z hříchů přikázáno bylo. (TV. Mojš. 6. 7.)

5 Okolo 150. roku před marozením Páně počalo se Zidovstvo roz
padávati v rozličné strany; s těch byli nejhlavnější Fariseové a
Sadnoeové, Fariseové(,„Odlončenoi, Výtečníol“, totiž učoností

apogo mimosvaté pisma věřilitéž v ústní podání, vykládalijetěž doslovně, a plnili zevnitř s zevrubnou malichernosti, a okázalosti,
při tom dncha zákona 1 v hlavních věcech opomíjejíce. Ač tim Jen
lichého, a pokryteckého pobožnůstkářství docílili, byli u veliké vážnosti
u lidu, a měli slavné školy, a mocné působení u vládě. Jim na opak
Saduceové [Spravedlivci) věřilí jen v svaté písmo, ba někteří jen
v patero knih Mojžíšových, které si I svobodně vykládali; dosti majíce
na. domnělé spravedlnosti své, zovnitřníchobřadů nedbali, a
Jsouce pyšní, a nevěřici, více o přízeň vznešených než o vážnost lidu
so úcházeli.

10£ j. poněvadě znamenal, že nepřicházejí e pravým, kajícím úmyslem,
nýbrž jen ze zvědavosti a s pokrytatvi.

5! £ j. Jak se smíte domýšleti, že poubým křtem bez napravení
života ujdote trestu, jehož za své hříchy zasinhujete?

V a c II.-79
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6. a řekl mu: Jei-lí Syn Boží, spasť se dolů.“ Nebo psáno

ha jest: Andělůmsvým přikázalo tobě, a na ruce uchopítebe,

s V aby snad o kámennohysvé neurazil. (Žalm90, 11.)

0x1 EVANGELIUMSV.MATOUSE h 'e

10. Neb již jest sekera k kořenustromů přiložena.Každý Mtedy strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň
uvržen bude.

11. Ját křtím vás vodou ku pokání: ten pak, kterýž po
mně příjíti má, mocnější jest, nežli já, jemužto nejsem hoden
obuvi nositi: tené vás bude křtíti Duchem svatým a ohněm.'*

(Mark. 1, 8., Luk. 3, 16.)
12. Jehožto věječka v ruce jeho, i vyčistí humno avé, a

shromáždí pšenici svou do obilnice: ale plévy spálí ohněm
neuhasitelným. (Jan 1,26., Sk. 1, 6.)

13. Tehdy přišel Ježíš z Galilee k Jordánu. k Janovi, aby
pokřtěn byl od něho.

14. Ale Jan zbraňoval jemu, řka: Jáť mám od tebe pokřtěn
býti, a ty jdeš ke mně?

15. Odpovídaje pak, Ježíš řekl jemu: Dopusť nyní: nebo
tak sluší nám naplniti všelikou spravedlnost."* Tehdy po
zvolil jemu.'* (Mar. 1, 9.]

16. Jea pak pokřtěn Ježíš, vystoupil i hned z vody: a aj
otevřína jsou mu nebesa, a viděl Ducha Božího, sstupujícího,
jako holubici, a přicházejícího na něj.

7. I řekl mu Ježíš: Zase psáno jest: Nebudeš pokoušeti
Pána Boha svého.*

8. Opět pojal jej ďábel na horu vysokou velmí: a ukázal
„ mu všeckakrálovství světa, i slávu jejich

9. a řekl jemu: Toto všecko tobě dám, jestliže padna budeš
mi se klaněti.“

10. Tehdy dí mu Ježíš: Odejdiž, satane! neboťpsánojest :
Pánu Bohu svému se klaněti, a jemu samému aloužiti budeš“

(V. Mojž. 6, 13.)
11. Tehdy opustil ho ďábel: a aj andělé přistoupili, a slou

žili jemu.
12. Když pak uslyšel Ježíš, že by Jan vsazen byl,"“ odšel

do Galilee,'!
(Níž 14, 3., Mar. 1, 14., Luk. 4, 14, Jan. 4, 34.)

18. a opustiv město Nazaret, přišel, a bydlil v Kafarnaum
pomořském při krajích Zabalon a Neftalim:

14. aby se naplnilo, což povědíno jest skrze Isaiáše pro17.Aajhlassnebeřkoucí:Tentoťjestsynmůjmilý, Š| roka: [9,1—2.)
v nemž jsem sobě zalíbil.'* (Luk. 3, 21., II. Pet. 1, 17.) | 15. Země Zabulon a země Neftalim, cesta moře za Jor

Ť dánem, Galilea pohanská:| ; 16. lid, kterýž seděl v temnosti, viděl světlo veliké, a se
l

KAPITOLA IV. M V 4 dicím v krajiněstínu smrti, světlovzešlojim. (Luk. 1, 79.)

KristusPán postll 6e na poušti40 dní a 40 noci, — byl pokoušenod ďábla NÍ / 17. Od toho času počal Ježíš kázati a praviti: Pokánípovolalučenníky,kázalevangelim,auzdravovalnemocné.E| čiňte;neboťsepřiblížilokrálovstvínebeské.(Mar.1,16.)
18. Choděpak Ježíš podle mořegalilejského, uzřel dva bratry,

1. Tehdy veden jest Ježíš na poušť od Ducha," aby po- „W Šimona, kterýž slove Petr, a Ondřeje,bratra jeho, ani pouštějí
koušen byl od dábla.“ u, )S„© síť do moře, (nebo byli rybáři), (Mar. 1, 16. Luk. 6. 2.)2.Apostivsečtyřicetidnůačtyřicetinocí,potomzlačněl.c S),=| 19.1díjim:Pojďtezamnou,aučinímvásrybářilidí.**

(Mar. 1, 12., L. 4, 1.) v 20. A oni hned opostivše sítě, šli za ním. ©
3. A přistoupiv pokušítel, řekl jemu: Jsí-li Syn Boží, rciž, 21. A odšed odtud, uzřel jiné dva bratry, Jakoba, (syna)

ať kamení toto chlebové jsou.? 8 Zebedeova, a Jana, bratra jeho na lodi s Zebedeem, otcem
4. On pak odpovídaje řekl: Paánoť jest: Ne samým chle- V jejich, ani spravují sítě své: i povolal jich:

bem živ jest člověk. ale každým slovem, kteréž vychází (df + 22. A oni hned opustivše sítě a otce, šli za ním.
z úst Božích.“ (V. Mojž. 8, 3., Luk. 4. 4] 23. I obcházel Ježíš všecku Galilei, uče v školách '* jejich,

5. Tehdy pojal ho dábel do svatého města, a postavil ho a káže evangelium království, a uzdravuje všelikou nemocnavrchchrámu“ M?<| ivšelikýneduhvlidu. [Luk.4,15.)
L M 24. I vyšla pověsť o něm po vší Syrii;'* a podávali mu

tu Miní oheň Ducha svatého, , ; jánýmirozněeujício horlivostsKlatnosék věslikýmskatkůmaz a , všechzlesemajících,rozličnýmineduhyatrápenímiob
'* £ j. abychom učinili nejen to, 00 se přikazuje, nýbrž I, co so

sluší, a k svatosti šivota náleži.
t £ j. aby se v Jordáně pokřtil. S

'* Tak se Bůh zjevil lidem v nejevětější svě Trojici: Oteo vydal .hlas, Byn byl křtěn, Duch ov. v způsobě bolubice se vznášel;
zvlášť Bůh Oteo Ježíše Krista za Syna svého prohlásil, aby jej lidé

tim ochotněji přijali, tím horlivěji poelouchals. Při tom pomnl, každý
křesfane, že i ty ve jménu nejev. Trojice pokřtěn jel.

* tj. ať to lid vidí, a z obdivení takové odvážnosti slávu ti vzdá,
T V. Mojž. 6, 16., £ jen v potřebném, oikoliv pak v svěvolném

nebezpečenství smíme pomoci, a vchrany Boží doníktí.

* t. j. ke mně se Jako ku králi a pánu svému přiznávati, a vůlo mé
posloachati.

4Zpati“ 9 Jako jej slovy písem sv. pokuuší, tak mu Kristus Pán opět
plsmem odpovídá, aby jej touž zbraní zahnal, a porazil. Že so Kristus
Pán od ďábla pokoušetí dal, tim učí nás, že I my pokušení podrobení
jsme, sle že je puk též postem, modlítbon a sv. rozjímáním s pomoci
Boží přemáhati mámo.

te ©j. do žaláře od Heródesa, jenž slul příjmím Antipater [Antipas),
panovníka Galileo. (Mat. 14, 8.)

1 £ j. pohanské [18], poněvadž ve tam zhusta poháné byli usadili:
ležela západně od mofe genezaretakého, a byla poddána Filipovi, bratru
Herddesovu, mírnějšímu poněkud, a opravediivějšíma.

n £ Jj.jako jste siti ryby lovili, tak badeto kdzáním učení mého
shromažďovati lidi v cirkev mou.

1 £ j. kdežto ve Židé oohásivali, aby se modlili, a čtení zákona
alyšell Taková školy povataly, a rozmnožily se zvlášť po zajetí baby
lonském. V kašdém městě byla nejméně jedna, ve větším bývalo jich
vice: v Jernsalémě prý jich bylo 480.

: " t1.1 vlastního či velikého, Itak zvaného hlabokého Syrska,
s kterými oběma mezila severní ona čásť galilejská. (V. 13.)

KAPITOLA IV.

*t j.od Ducha svatého, téhož, který se nad ním vznášel; na ponšť
pak se odebral, aby se, vzdálen jsa hluku světského, k Božakému úřadu
svému postem a modlitbou připravoval.

* Jakož první člověk Adam, otec lidského pokolení, od dibla byl
pokoušen: tak ráčil | Pan Ježíš druhý Adam či první člověk z druhého
pokolení, od dibla pokoušen býti, aby zase dobyl, co prvním Adamem
straceno bylo, i aby dal příklad, jak bychom my dábelská pokušení
přemáhatí měli. „Proto pokoulen byl Kristus, aby od pokušitele nebyl
přemožen křesťan.“ (Sv. Aagnstin.]

> t J. dokaš svon Božskou moe zázrakem, a učiňi dosti lačnosti své.

[Bror. I. Mojš. 8, 6.]t Jj. mocen Jest Bůh | bez pokrmu [tak vůbec roznměj slovo
chlebs) pouhým slovem svým na šivu zachovat.

Š t Jj. na pavlan anebo výstupek na ploché střeše chrámová, jak se
míní, na jižní straně, kdežto byl pohled přímo v hlubokou propasť.
(V. Mojž. 22, 8.

EjKA

ap

PAY,
Vbí

u
á «

nl

Ned 

pM

+
č“ o)<

() «= ba „y o - NE 09
E - 2 ap 3 ohl ' č

p “ (-! o



f

629 EVANGELIUM SV. MATOUSE

kličených, i kteří dábelství měli,'* i náměsíčníkův "“i šlakem
poražených.'" a uzdravoval je;

25. i šli za ním zástupové mnozí z Galilee, a z Desítiměstí,
i z Jerusaléma, i z Jadska i z Zájordání. (Mar. 3, 7.)

KAPITOLA V.
Kristus káže na hoře osmero blahoslavemství: pravi — Ze json apoštolové

eli semě, a světlo světa, — a vykládá některá přikázání.

1. Vida pak Ježíš zástupy, vstoupil na horu: a když se
posadil, přistoupili k němu učenníci jeho: (Luk. 6, 17.]

2. | otevřev ústa svá, učil je, řka:
3. Blaboslavení chudí duchem: * nebo jejich jest království

nebeské“ (Luk. 6, 20.)
4. Blahoslavení tiší:* neb oni zemí vládnouti budou.“

(Žalm 86, 11.)

5. Blahoslavení Ikající: neb oní potěšení badou.
(Is. 61, 2.)

©. Blahoslavení, kteříž lačnějí, a žíznějí po spravedlnosti:
neb oni nasycení budou.

7. Blahoslavení miloardní: neb oni milosrdenství dojdou.
S. Blahoslavení čistého srdce: neb oni Boha viděti budou.

[Žalm 23. 4]
9. Blahoslavení pokojní: neb oni synové Boží slouti budou.

10. Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost:
neb jejich jest královatví nebeské. (L Petr. 3, 14.)

11. Blahoslavení jste, když vám budou zlořečiti, a proti
venství činiti a mluviti všecko zlé proti vám lhoace, pro
mne:

'12. radujte se a veselte se: nebo oJplata vaše hojná jest
v nebesích: tak zajisté pronásledovali jsou I proroky, kteříž
byli před vámi.
(18. Vy jste sůl země. Jestliže sůl zmařena bade, čím bude
golena?* k ničemuž se nehodí více, než aby ven vyvržena
a od lidí pošlapána byla. (Mar. 9, 49., Luk. 14, 34)

14. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýti město, na hoře
postavené:

15. aniž rozsvěcují svíce, a stavějí ji pod kbelec, ale na
svícen, aby svítila všechněm, kteříž v domě jsou.

(Mar. 4, 21.)

1 £ j. zlými dachy, dábly posedlí: tyto klade nejprvněji mozi těmi,
kteří sle se měli, a rozeznáváje od těch, kteří neduhy, nemocmi
navštívení byli. Neboť dábel, o němž Bůb předpověděl, že zaslíbeného
Vykupitele v patu bude chtíti uštknouti, vší sílou svou se o to za
saroval, aby svou na hříchu se zakládající vládu na zem! utvráli, když
byl snamenal, že Kristns přišel skazit říše jebo. Proto I ten nepřítel
všebo, co od Boha pochází, tolik nešťsstníkův za věku Kristova opa
noval, a týral, proto 1 srdce Židův tak hroznou zuřivosti proti Bož
akému Vykupiteli roznítil: Báh pak tomu dopustiti rášil, aby se tím
zjevně ukázalo, že zaslíbený Vykupitel nad diblem svítězil, že jej na
hlavu potřel. (I. Mojž. 8, 15.)

:* t j. padoucí nemoc majících, která dle proměn měsíčných mnohdy
se objevuje.

" £ j. a mrtvicí raněných.

KAPITOLA V.

5 £ J. eprostníi, pokorní.
2 £ j. účastenství království Božího zde na zemi, i potom v nebesích.
* t J. kteří nejsou hněviví a sváriiví, raději trpice a mičice, nežli

se vadíce.
* £ j. 1 na zemi dobře ostojí, a pochodí, a laskavě vládnouti badou.
5 £ j. když sůl ztratí svou ostrost, chuti dodávající, a před zkaže

ním ochraňující, čímž jí opět nabude P?K soli a k světlu je přirovnává,
poukazuje onou na dobré mravy,.tímto na jasné učení, ješ od ních
žádá.
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16. Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše
dobré, a velebí Otce vašeho, jenž jest v nebesích.

(I. Pet. 2, 12.)
17. Nedomnívejte se, že jsem přišel rušit zákona, aneb

proroků: nepřišelt jsem rušit, ale naplnit.“
(Svrchu 3, 15.)

18. Amen zajisté pravím vám, dokudž nepomine nebe
1 země, jediné písmě, aneb jediný pantík nepomine z zákona,
až se všecko stane. [Luk. 16, 1%.)

19. Protož zrušil-li by kdo jedno z přikázání těchto nej
menších" a učiti bude tak lidi, nejmenším slouti bude v krá
lovství nebeském: ale kdo bude činiti a učiti, ten velikým
slouti bude v království nebeském. (Jak. 2, 10.)

20. Nebo pravím vám, že nebude-li hojnější spravedlnost
vaše nežli zákonníkův a Fariseův, nevejdete do království
nebeského. (Lak. 11, 39.j

21. Slyšeli jste, že řečeno jest starým: Nezabiješl? pakli
by kdo zabil, hoden bude soudu.'* (IL Mojž. 20, 13.)

22. Ale ját pravím vám, že každý, kdož se hněvá na bratra
svého, hoden bude soudu. Kdož by pak řekl bratru svému:
Rácha,'' hoden bude rady. A kdož by řekl: Blázne,'* hodeu
bude pekelného ohuě.'*

23. Protož obětaješ li dar svůj na oltář, a tu 8e rozpomeueš,
. že bratr tvůj má něco proti tobě:

24. nechej tu daru svého před oltářem, a jdi prve, smířit
se s bratrem svým, a potom přijda obětuj dar svůj.

25. Vejdi v dobrou vůlí s protivníkem svým rychle, dokudž
jsi s ním na cestě,'* ať by snad nedal tebe protivník tvůj
soudci, a soudce dal by tě služebníku, a byl bys uvržen do
žaláře. (Luk. 12, 58.)

26. Amen pravím tobě, nevyjdeš odtud, dokudž posledního
penízku nenavrátíš.'*

27. Slyšeli jste, že řečeno jeat starým: Nezcizoložíš !
(O. Mojž. 20, 14.)

28. Ale já pravím vám, že každý, kdož by pohledél na ženu
ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém.

S Kristus Pán naplnil zákon: 1. když jej sám zachovával, 2. nám
milostí udělil, abychom i my jej zachovávati mohli, 8. všecka v něm
obsažená předobrazení dílem v své osobě, dílem v své cirkvi vyplnil,
a 4 když pravý smysl zákona ukázal a vyložil, | jej, kde nedokonalý
byl, novými příkazy zdokonalil.

" © j. které se k myšlénkám a žádostem vztahuje, a krocení Jejich
velí. (IL. Mojž. 20, 17.)

* ©j. nejmenším bude, což znamená: „nedojde, nedosáhne krilov
ství nebeskébo“.

* Tak znělo přikázání Boží; co odsleduje, byl dodatek Fariseův.
Kristus Půn ho nezavrhoje, nýbrž podrobuje mu I tobo, kdo se ne
nkojitelně na blížního hněvá, i kdo jej nešetrně tupí, | kdo jej rouhavě
proklíná. [22.)

te Před panováním Římanů měli Židé trojí soud: 1. menší o třech
soudejch v městech, kde bylo aspoň 120 měšťanů; 2. větší o 28 soud
cích, sloul i malou radou a soudil důležitější přestupky; 8. radu ve
kou nebo radu 879 mužů, která jen v Jerusulémě sedávala, a věci
nejdůležitější rozsuzovala, a právo měla nas hrdle trestati; dle toho
rozuměj 22,

" Dle syrského tolik eo prázdný, hlvupý, ničemný: dle hebrejského :
alina, povrbel.

' £ j. bezbožniče,neznsbohu! největší potapa u Židů, kdyš se komu
poznání Boha, a víra v něho upírala.

ts Vlastně: obně údolí Gehenny, jenš I Tofeth alnlo, a obrazem ohně
pekelného bylo. (Vls ls. 80, 88.)

" £ j. ©šalobníkem, ktorý tě o dlub pohání, smluv a oprav se, než
přijdeš na soud. V smyslu vyšším: Dokud jsi živ, člň pokání z hříchů
svých!

'**To se vykládá | na všeliké viny na onom světě —
v očlstel. (Sv. Jeronym, Ambrož, Hillar a Jiní.)
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47. A budete-li pozdravovati toliko bratří svých, což více
činíte? zdaliž i pohané toho nečiní?

48. Buďtež vy tedy dokonalí, jakož i Otec váš nebeský
dokonalý jest.

29.'% Jestliže oko tvé pravé pohoršuje tě, vylup je a vrz
od sebe: neboť užitečněji jest tobě, aby zahynul jeden úd
tvůj, než aby celé tělo uvrženo bylo do pekelného obně.

(Níže 18, 8. Mar. 9, 46.)
30. A jestliže ruka tvá pravá pohoršuje tebe, utni ji, a

vrz od sebe: nebo užitečněji jest tobě, aby zabynul jeden úd
tvůj, než aby celé tělo tvé upadlo v oheň pekelný.

31. Řečeno pak jest: Kdobykoli propustil manželku svou,abyjídallístekzapuzení.© [Luk.16,18.I.Kor.7,10.)
32. Ale já pravím vám, že kdokoli propustil by manželku

avou kromě příčiny smílstva,'" úvodí jl v cizoložství: a kdo
propuštěnou pojme, cizoloží. [Mar. 10, 11.)

33. Opět slyšeli jste, že řečeno bylo starým: Nebudeš
křivě přísahati, ale splníš Pánu přísahy své.

(II. Mojž. 20, 7.)
34. Ale ját pravím vám, abyste nikterak nepřísahali, ani

skrze nebe, nebo trůn Boží jest:
35. ani skrze zem, nebo podnožnohou jeho jest: ani skrze

Jerusalém, neb jest město velikého Krále:
36. ani skrze svou hlava nebudeš přísahati, nebo nemůžeš

jednoho vlasu učiniti bílého, nebo černého.
87. Ale buď řeč vaše: Jest, jest: ne, ne: což pak nad to

více jest, to od zlého jest.'“ (Jak. 5, 12.)
38. Slyšeli jste, že řečeno bylo: Oko za oko, zub za zub.

[. Mojž. 21, 24.)
39. Jáť pak pravím vám, abyste neodpírali zlému: '* ale

udeří-li té kdo v pravé líce tvé, nastav mu i druhé;
(Luk. 6, 29.]

40. a tomu, kdož se s tebou chce soudem svářití, a sukni
tvou vzítí, nech mu | pláště; (I. Kor. 6,.7.]

41. a nutil-li by tě někdo, abys s ním šel míli jednu, jdi
s ním | jiné dvě.

42. Kdo tebe prosí, dej jemu: a od toho, kdo by chtěl od
tebe vypůjčiti, neodvracuj se. (V. Mojž. 15, 1.)

45. Slyšeli jste, že řečeno bylo: Milovati budeš blížního
svého *! a nenáviděti budeš nepřítele svého.*t ©

44. Ale jáť pravím vám: Milujte nepřátely své, dobře čiňte
těm, kteříž vás nenávidí, a modlete se za ty, kteříž vám
protivenství činí a utrhají vám: © (Luk. 6, 27.)

45. abyste byli synové Otce svého, kterýž jest v nebesích :
jenž slanci svému velí vzcházeti na dobré i zlé: a déšť dává.
na spravedlivé i na nespravedlivé. 

46. Nebomilujete-lí ty, kteří vás milají, jakouž odplatu

míti budete? dala. i publikáni toho nečiní?**

KAPITOLA VI.
Kristus Pán uči, jak se sachovati máme při slmušně, — modlitbě, ——postu,

v bohatství, — s počování o pozemské věcí.

1. Varujte se, abyste spravedlnosti své *nečinili před lidmi,
abyste od nich vidění byli: jinak nebudete míti odplaty
u Otce svého, který jest v nebesích. (Níže 23, 6.]

2. Protož když dáváš almužnu, netrub před sebou, jako
pokrytel činí ve školách, a na ulicích, aby ctění byli od
lidí. Amen pravím vám, vzali odplata svou.

3. Ale ty když almužnu dáváš, ať neví levice tvá, co číní
pravice tvá:

4. aby almužna tvá byla v skrytě, a Otec tvůj, jenž vidí
v skrytě, odplatí tobě.

5. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, kteříž obyčej
mají ve školách, a na úhlech ulic stojíce modliti se, aby byli
vidíni od lidí. Amen pravím vám, vzali odplatu svou.

6. Ale ty když se budeš modliti, vejdi do pokojíka svého,
a zavři dvéře, a modli se Otci svému v akrytě:“ a Otec tvůj,
kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě.

7. Modlíce se pak, nemluvte mnoho jako pohané:33 nebo se
domnívají, že pro mnohé mluvení své budou vyslyšání.

8. Nepřirovnávejtež se tedy jim: neboť ví Otec váš, čehoť
vám potřebí jest, prve nežli byste ho prosili.

9. A protož vy takto se budete modliti: Otče náš, jenž jsinanebesích:posvěťsejménotvé“©-| (Luk.11,2.)
10. Přijď království tvé.* Buď vůle tvá, jako v nebí, tak

Í na zemi.“

11. Chléb náš vezdejší? dej nám dnes.
12. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme naším

vínníkům.*

13. A neuvoď nás v pokušení.*“ Ale zbav nás od zlého.!“1o
Amen.'

KAPITOLA VL

' t. |. dobrých skutků. Jaké míní, ukazuje hned dále; když oči.jak
je konati máme, tim 1 přikasuje, že je konati máme

3 Nezavrhoje ta Pán modliteb zjevných vůbec, jakéž eo pří veřej
ných službách Božích dějí, anebo jinak bez honosnosti veřejně se ko
nají: nýbrž toliko zapovídá bledati pří tom lidské pochvaly. [Srovnej
6, 16)

3 Tu opět nezapovidá Pán delší modlitby konati, nýbrž toliko mnoho
" fečí ©tém úmyslem,jsk o pohanech dále praví.

* t Jj. aby jméno Boží, Bůh sám, byl zvláště avatosvatým ostřiháním
jeho přikázání otěn, chválen, a veleben.

5 t j. království tvů milosti kavítej v srdce všech dl, 1tvá svaté
elrkev budiž rozšířena; i dejž, af po smrti blaženosti věčnéúčastol jeme.

* © j. Jako andělé a svatí plní vůli tvou na nebi, tak dejž, abychom
1 my Jídě rádi, ochotně a vždycky vůli a přikázání tvá zde na zemi

Inlii.
* t.j. dostatečný, vždyna jednotlivý den, do zejtřka dostačnjící;

|. téš: „obyčejný“; smysl: „všeoko, čeho nám k zacbování duchovního
1 tělesného života potřebí .

* ©J. protivníkům, nepřátelům, kteří nám nblížílí.
* Nedopouštěj tobo na nás, abychom jakýmkoliv pokušením k zlému

svolili, s což se tuto pro účenníky Kristovy obsvláštně míní, od tebo
odpadli a tvého náboženství a tvá církve se trhii.

té Rozuměj nejprve všeho hříchu, jenž Jest to největší zlé na světě,
a pak | všeho ostatního slého: strasti, bídy atd.

1"V některých pozdnějších rukopisech řeckých nalézají se tuto
elova: „Nobo tvě jest království, | mocnost, i sláva na věky věkův!“
jsonť však podvržena. Starší a správnější rukopisy Jich nemají. Zdá
se, že jen z obřadních knih řeckých za věku pozdnějšího nesprávně

" Cokoliv tě k hříchu jakémukoliv vábi, a buď si to sebe milejší,
a prospěšnější, vrsto od sebe!

W£ j. buď před sňatkem, anebo po sňatku (cizoložství) spáchaného ;
dle V. Mojž. 24, 1., srov. 19, 8. 9. — I. Kor. 7, 11.

'* £ j. z důbla, zlé, hříšné jest Nezapovídá Půn přísahy pravé, kde
třeba ji skládati: ale týká so toliko obyčejných zlých řečí,a zapovidá
všeliké jakékoli ronhavé zaříkání se. proklínání atd.ej.teBo aansekUsvémoelnemetili,anižprojakékolivnrášky
bratrské lásky zanechi

1%Příslovím tak řešeno, Jakož 1 co 40. dí. Že tim všeobecné při
kázání dáti nemínil, sám Kristus Pán ukázal: Jan 18, 29.; ale vždy
hotov byl I sebe větší bezpráví utrpěti raději, než se mstíti. Dobře
pak to lze považovati 00 radu, a může dle tobo jednatí, kdo vyššího
stupně dokonalosti dosábnouti žádá, jakož příklady svatých ukazují.

4 JIL Mojž. 19, 18.
% Tak z prvního soudili Farisoové křivě, a proti zákonu Božímu.
% Publikání byli římští oslní či nájemníci a výběrčí cla v zemi ži

dovaké, jichžto Židé velmi nenáviděli, je vůbec za nespravedlivé a vo
fejně hříšníky měli, tak že jim publikán a veřejný hříšník jedno bylo.

Štítili pak se jich a všeho účastenství s nimí tolik, že 1Jisti s ními
za nedovolené měll. ,

=A
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14. Nebo jestliže odpustíte lidem hříchy“jejich, odpustíť
i vám Otec váš nebeský hříchy vaše.

(Sir. 28, 3., Mar. 11, 25.)
15. Pakli neodpustíte lidem, aniž Otec váš odpustí vám

hříchů vaších.
16. Když pak se postíte, nebývejtež jako pokrytci smutní;

neboť pošmuřují tváří svých, aby vědomo bylo lidem, že se
postí. Amen '* pravím vám, vzaliť odplatu svou.

17. Ty pak, když se postíš, pomaž hlavy avé, a tvář svou
umej,

18. aby nebylo zjevné lidem, že se postíš, ale Otci tvému,
kterýž jest v skrytě; a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, od
platí tobě.

19. Neukládejte si pokladů na zemi, kdežto rez a mol
kazí, a kdež zloději vykopávají, a kradou:

2. ale skládejte sobě poklady v nebi, kdežto ani rez, aní
mol nekazí, a kdež zloději nevykopávají, ani kradou.

(Luk. 2, 33., I. Tim. 6, 19.)
21. Nebo kde jest poklad tvůj, tuť jest i srdce tvé.'*
22. Svíce těla tvého jest oko tvé.'* Bude-lit oko tvé sprostné,'*

všecko tělo tvé světlé bude. (Luk. 11, 34.)
23. Pakli oko tvé bude nešlechetné,'“ všecko tělo tvé bude

tmavé. Jestliže tedy světlo, kteréž jest v tobě, tmou jest, sama
tma jak veliká bude?'" (Luk. 16, 15]

24. Žádný nemůže dvěma pánům '* sloužiti: nebo zajisté
jednoho nenávidéti bude, a druhého milovati, anebo jednoho
strpí '* a druhým pohrdne, Nemůžete Bohu sloužiti i mamoně.**

[I. Jan 2, 15.)
25. Protož pravím vám, nepečujte o život svůj, co byste

jedli, ani o tělo své, čím byste se odívali. Zdaliž není život
více nežli pokrm a tělo více nežli oděv?

(Luk. 12, 22., Fil. 4, 6., I. Tim. 6, 7., I. Petr. 5, 7.)
26. Pohledte ua ptactvo nebeské, žeť neseje, ani žne, aniž

shromažďuje do stodol: a Otec váš nebeský krmí je. Zdaliž
nejste vy mnohem dražší nežli ono?

27. Kdo z vás přemýšleje“! může přidati k postavě své **
loket jeden?

28. A o oděv proč se staráte? Patřte na kvítí polní. kterak
roste: nepracuje, ani přede.

29. Pravim pak vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své
tak odín nebyl. jako jedno z nich.

" £ j. v pravdě, jistě.
'9 Tam bude i mysl i žádosf tvá, buď na nebi, anebo na zemí; ve

věcech časných, anebo věčných.
* Okem rozuměj úmyzl, tělem skutky (sv. Aug.) tedy: jak oko

tělu sviti, s je u všech činech vede, tak úmyslem dobrým řídí se duše
u veškerých skutcich tvých: mnohdy pro dobrý úmysl máme zásluhu
u Boba, byť by se I skutek ©prospěchem minul, a naopak i sebe skvě
lejší skutek pro zlý, nečistý úmysl nejen vší zásluby pozbyti, nýbrž
S hřišným so otátí může.

15£ j. člsté, zdravé.
'* ©J. nečisté, nejasné, nezdravé.
" Smysl: Když to, 00 tě v životě tvém jako avětlo Fiditi má (rosum,

svědomí, víra), tmou jeet, tak že I v dobrých skutcích tě svádí, jak
veliké bandoupak nezřízené myšlénky, žádosti, vášně tvě! v jak bídný
stav uvrhnou tě zde | onde!

'* £. j. z nichž jeden druhému naopak přikazuje. (Sv. Jan ZI.j
'» £ J. přídrží se ho.
3 £ j. bohatství, jak u Židů vůbec slulo. (8v. Aug.) Půnem rozuměj

všelikon věc, kteréž přilišně oddán jal, takměř jí slouže; neb od koho
poroben jsi, tobo jsí porobem. (Sv. Baail.) Službu Boší nijakš nelze
srovoati s nezřizenou, příllinou a úzkustlivou péčí o věcí pozemská,
aniš pak sluší se domnivati, že evou prací všecko zmůžeme: a tak
rozuměj tuto | dále. (Srov. Řim. 6, 16.)

1! £t Jj. svým ID a počováním.
1* Dle řeck.: „k věku“; k prodlonžení života srébo —m
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30. Poněvadž tedy trávu polní, kteráž dnes jest, a zejtra
do peci vhozena bývá, Bůh tak odívá: čím více vás, malověrní ?

31. Nepečujtež tedy říkajíce: Co budeme jísti, anebo co
budeme píti, anebo čím se budeme odívati?

32. Však toho všeho pohané hledají. Víť zajisté Otec váš,
že toho všeho potřebujete.

83. Hledejte tedy nejprve království Božího, a spravedl
nosti jeho: a'toto všecko bude vám přidáno.

34. Protož nepečujte o zejtřejší den: nebo zejtřejší den
pečovati bude sám o sebe; dosti( má den na své zlosti.**

KAPITOLA VII
Varuje neařízeného posuzování, — uči stálosti v modlitbě, a — Zeje úzká ce

sta k binženosti, široká k zabynntí, — vystřihá křívých prorokův, — Vykládá,

kdo vejde do království nebeského; ——komu podoben, kdo učení jebo | slyli

£ plní, a — koma, hdo slyší a neplní?

1. Nesudte," abyste nebyli souzeni.
2. nebo jakým soudem souditi budete, takovým budete sou

zeni: a jakou měrou měřiíti budete, takovou budeť vám zase

odměřeno. (Luk. 6, 37., Řím. 2, 1. Mar. 4, 24.
3. Což pak vidíš mrvu v oku bratra svého: a v oku svém

břevna nevidíš?

4. Anebo kterak díš bratru svému! Nech ať vyvrhu mrvu
z oka tvého: a hle, břevno jest v oku tvém?

5. Pokrytče, vyvrz nejprve břevno z oka svého, a tehdy
prohledneš, abys vyňal mrvu z oka bratra svého. ©

6. Nedávejte svatého psům, aniž mecte perel svých před
svině: aby snad nepošlapaly jich nohama avýma, a obrátivše
se nerozsápaly vás *

7. Proste, a bude vám dáno: hledejte, a naleznete: tlačte
a bude vám otevříno.“

8. Každý zajisté, kdo prosí, béře: a kdo hledá, nalózá: a
toma, kdo tluče, bude otevříno.

(21, 31. Mar. 11, 24, Luk. 11, 9., Jan 14, 18.)
9. Neboť, který z vás jest člověk, kteréhož kdyby prosil

syn jeho za chléb, zdali kamene podá jemu? [L. 11, 11.j
10. Anebo prosil-lí by za rybu, zdali bada podá jemu?
11. Poněvadž tedy vy jsouce zlí,* umíte dobré dary dávati

cynům svým: čím více Otec váš, jenž jest v nebesích, dá
dobré věci tém, kteříž ho prosí?

12. Všecko tedy, cožkoli chcete, aby vám lidé činili, i vy

čiňte jim. Toť zajisté jest zákon i proroci.“ [Luk. 6, 31.)
13. Vcházejte těsnou branou: nebo široká brána, a pro

'9 £ j. na své strasti a všeliké nesnází.

KAPITOLA VIL

' Tím zakazuje všetečně. nelaskavě a zlomyslně posunzovatibližního,
a velí činy jeho, jichž buď jisti nejsme, anebo si je vysvětliti nevíme,
na lepší stránko vykládati. „Nezakazuje Kristus Pán, ale nŠčÍsou
diti.“ (Sv. Jeronym.)

* £ 1. kdo jiného posuzovati chceš, anebo máš, hleď prve sám, abys
tě chyby prost byl, pro kterouž blišníbo svého káráš: uč jej příkla
dem svým. jak se polepšíti má.

3 4. j. laskavého napomenutí nejsou hodní lidé, kteří jako pej ště
káním svým svaté pravdě odporují, a jako nečistá zvířata 1 sebe
akvostnější dary v kal šlapají, a nad to i proti dárci ee sápají.

* Učí důvěrně, vrononě, a stále se modliti;tak vždyobdršíme,
ne-lí to, zač prosíme, ale jlstotně jiné dobré.

5 © j. u přirovnání k Bohu. PHrovnává Otce nebeského k otel po

zemskému, Boba k člověku, věčnou dobrota k hříšné zlosti, aby nástím vice k důvěře v Boba povzbndil.
S t. ten jest hlavní účel zjevení Bošíbo v staróm zákoně, abyste

milovali blížsího pro Boha.
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etranná cesta jest, která vede k zahynutí, a mnoho jest těch,
kteří vcházejí skrze ni. (Luk. 13, 24.)

14. Jak těsná brána, a úzká cesta jest, kteráž vede k ži
votu: a málo jest těch, kteříž ji nalézají!*

16. Pilně se varujte falešných proroků, kteříž přicházejí
k vám v rouše ovčím, vnitř pak jsou vlci hltaví:

16. po ovocijejich poznáte je. Zdaliž sbírají z trní hrozny,
nebo z bodláčí fíky? (Luk. 6, 43—44.]

17. Takt každý strom dobrý ovoce dobré nese: zlý pak
strom zlé ovoce nese.

18. Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti: ani strom zlý
ovoce dobrého vydávatí.

19. Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vytat
bude, a na oheň uvržen bude. (Svrchu 3, 10.)

20. Pročež po ovoci jejich poznáte je.
21. Ne každý, kdož mí říká: Pane, Pane,* vejde do krá

lovství nebeského: ale kdo činí vůli Otce mého, jenž v ne
besích jest, ten vejde do království nebeského.

[Níže 20, 11., Luk. 6, 46.)
22. Mnozít mi řeknou v onen den:'“ Pane, Pane, zdaliž

jeme ve jménu tvém neprorokovali a ve jménu tvém ďáblů
nevymítali, a v tvém jinénu divá mnohých nečinili?!'

(Sk 19, 13)
23. A tehdyť vyznám jim: Nikdy jsem vás neznal; odejdáte

ode mne, kteříž činíte nepravost. (Luk. 13. 27.)
24. Protož každý, kdo slyší slova má tato, a plní je, při

podobněn bude muži moudrému, kterýž postavil dům svůj na
skále: (Luk. 6, 48., Řím. 2, 13., Jak. 1, 22.]

25. i spadl příval, a přišly řeky, a váli větrové, a obořili
jsou se na ten dům, a nepadl; neboť založen byl na skále.

26. A každý, kdo slyší slova má tato, a nečiní jich, po
doben bude muži bláznu, kterýž postavil dům svůj na písku:

27. i spadl příval, a přišly řeky. a váli větrové, a obořili
se na ten dům: i padl, a byl pád jeho veliký.'?

28. I stalo se, když dokonal Ježíš řeči tyto, divili se zá
stupové učení jeho.

29. Neb učil je, jako moc maje,'* a ne jako zákonníci je
jich, a Fariseové. (Mar. 1, 22., Luk. 4, 32.]

KAPITOLA VII.
Jetiž uzdravuje malotnoeného, — složebolka setnikova, — tchyni Petroru, a
maobo jiných. ——Plavi se přes moře, a utišuje bouřkou; — vymitá z dvou

mužů ďábly, — a dopouští jim vejíti do stáda vepřů.

1. Když pak byl sstoupil s hory, šli za ním zástupové mnozí:
2. a hle malomocný' přišed, klaněl se jemu, řka: Pane,

chceš-li, můžeš mne očistiti. [Mar. 1. 40. Luk. 5. 12.)

* Těsná brána a úzká cesta jeon přísná přikázání Božl, poněvadž
Zádají zapření sebe samého, vodou však k blaženosti nebeské: široká
brána a prostranná cesta jsou pohodlnosti a rozkoše světské, konec
však jejích propasť věčná.

* £ J. ze skutků a z života jejich, v nichžto sa dobré anebo zlé
učení ukáže.

9 £ J kdo se jen ústy ko mně přiznává. ale žádného ovoce dobrých
akotkův nevydává.

'© £. j. v den soudný.
'! Hle, aní dar proroctví a divů činění není jistota k obdržení blaže

nosti věčné! Tak mámo spasení své so strachem konati!
'» Slyšeti tedy alova Kristova [víra] a plnití je (láska v dobrých

skuteich) to jest základem naděje naše k životu věčněmu.
tj. an slovem svým hloubi srdcí proniká, je k dobrému po

vzbuzuje, a poslifinje, [ evým životem a zázraky učení své potvrzuje.
KAPITOLA VUL

* Vlz III. Mojž. 18. pozn. Sv. Otcové spatřují v nešťastníku tom
obraz člověčenstva, jež Kristna od malomocenství bříchu očistil.
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KAPITOLA VIJÍ. 636

3. I vztáhl Ježíš raku, a dotekl se ho řka: Chci. Bud čist.
A hned očištěno jest malomocenství jeho.

4. I dí jemu Ježíš: Viz, abys žádnému nepravil:“ ale jdi,
ukaž se knězi, a obétuj dar, kterýž příkázral Mojžíš na svě
dectví jim.* (II. Mojž. 14, 2.]

5. Když pak všel do Kafarnaum, přistoupil k němu setník,
prose ho,

6. a řka: Pane, služebník můj leží doma šlakem poražený,*
a zle se trápí.

7. I dí mu Ježíš: Já přijdu, a uzdravím ho.
8. A odpovídaje setník, řekl: Pane, nejsem hoden, abys

všel pod střechu mou: ale toliko rci slovem, a uzdraven bude
služebník můj.

9. Neboť i já jsem člověk pod mocí postavený, maje pod
sebou vojáky; a dím tomuto: Jdi, i jde; a jinému: Přijď,
i přijde; a služebníku svému: Učiň toto, i učiní.

10. Slyše pak Ježíš, podivil se a řekl následujícím jej:
Amen pravím vám, nenalezl jsem tak veliké víry v Israeli.

11. Pravím pak vám, žeť přijdou mnozí od východu i od
západu“ a stoliti budou 8 Abrahamem, a 8 Isákem, a s Ja
kobem v království nebeském: (Mal. I, 11.)

12. synové pak království vyvržení budou do temností ze
vnitřních: tamť bude pláč a skřípení zubů.“ [Luk. 13, 28.)

13. I řekl Ježíš setníkovi: Jdiž, a jakož jsi uvěřil, staň
se tobě. I uzdraven jest služebník v tu hodinu.

14. A přišed Ježíš do domu Petrova, uzřel tchyni jeho,
ana leží, a má zimnici: (Mar. 1, 31., Luk. 4, 38.)

15. i dotekl se ruky její, a přestala jí zimnice: i vstala,
a posluhovala jim.

16. A když byl večer. podávali mu mnohých, kteří měli
zlé duchy: i vymítal duchy slovem, a všecky, kteří se zle
měli. uzdravil: (Mar. 1, 32.]

17. aby se naplnilo, což povědino jest skrze Isaiáše pro
roka, řkoucího: On vzal mdloby naše, a nesl neduhy naše.

(Is. 53, 4., I. Pet. 2, 24.)
18. Vida pak Ježíš zástupy mnohé okolo sebe, kázal pře

plaviti se za moře."
19. A přistoupiv jeden zákonník řekl jemu: Mistře, půjdu

za tebou, kamžkoli půjdeš.“ (Luk. 9, 58.)
20. [ dí mu Ježíš: Lišky doupata mají, a ptáci nebeští

hnízda: ale Syn člověka“ nemá, kde by hlavu sklonil.'*

21. Jiný pak z učenníků jeho řekl jemu: Pane, dopusť mi
prve jíti, a pochovati otce svého.

* Kristus Pán tak velí, aby | závisti a hněvu nepřátel překazil,
N * Ppřiklad vám dal, abychom ae I my s dobrými skutky svými tajili.

Bůb je zjeví, až to k jeho slávě, našemu a blížního prospěchu bude.

4 t j. že zákona neruším, a aby ti právné svědeotví dali, že jel
očištěn.

* Jinak: „dnou zlámaný, ochromělý.“ (Viz Luk. 7, 2. a d.)

3 £ Jj. národové ze všech končin povolání budou v církev, a okrze
ni u věčnou Linženosť. Tu si představovali Židé oo hody, které se
večer aš do noci slavily. Světlo vešeřadla jest obrazem světla věčného
v královatví nebeském ; temnosti zevnitřní pak znamenají věčně muky
pekelné.

©Pláč unačí pozdní imarnou žalosť nad ztrátou věčně blašenosti,
sktipění zubů náramnou vnitřní bolesť.

* tj. za jezem [moře)genezaretaké, aby taktu ušel hluku lidského.
* Chce učenníkem Páně býti, ale pro slávu toliko a prospěch po

zemský: proto jej i Pán tak přísně odbývá.
t j. tak se zovo Kristns Pán [vždy on sám sebe, nikdy tak odv

Jinýeh] dle Fil 2, 6—7.
'© Po celý život vlastního příbytku neměl, zvlášť pak na kříží umí

raje, jak bolestně slovo to potvrdil!SRV
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22. Ježíš pak řekl jemu: Pojď za mnou, a nech, ať mrtví'*
pochovávají mrtvé své.

23. A když vstupoval na lodičku, šli za ním učenníci jeho:
24 a aj bouře veliká stala se na moří, tak že se lodička

přikrývala vlnami; on pak spal. [Mar. 4, 86. Luk. 8, 22.)
25. A přistoupili k němu učenníci jeho, a zbudili jej,

řkouce: Pane, zachovej nás, hyneme.
26. I dí jim Ježíš: Co ee bojíte. malověrní? Tehdy vstav,

přikázal větrům a moři, i stalo se utišení veliké.
27. Lidé pak divili se řkouce: Kdo jest tento, že ho

větrové i moře poslouchají ?
26. A když přišel za moře, do krajiny gerasenské,'“ po

tkali se s ním dva dábly posedlí mužové, vyšedše z hrobův,'*
Jítí náramně, tak že žádný nemohl tou cestou choditi.

' [Mark. 6, 1., Luk. 8. 26.)
29. A aj zkříkli řkouce: Co jest nám a tobě, Ježíši, Synu

Boží? Přišel jsi sem před časem'* trápit nás?
30. A bylo nedaleko od nich stádo veliké vepřů, pa

Bouc Se. (Mar. 5, 11., Luk. 8, 32.)

31. I prosili ho ďáblové řkouce: Jestliže nás vymítneš od
sud. pusť nás v stáda vepřův.'*

32. I řekl jim: Jděte. A oni vyšedše, vešli do vepřův; a
aj bnalo se prudce všecko stádo s vrchu dolů do moře:
i ztonuli u vodách.'“

33. Pastýří pak utekli: a přišedše do města, vypravovali
všecko, | o těch, kteříž byli měli dábelství.

94. A aj všecko město vyšlo vstříc Ježíšovi: a uzřevše jej
prosili, aby odšel z končin jejich.'"

(Mar. 5, 17.. Luk. 8. 37.)

KAPITOLA IX.

Kristas Pán uzdravil šlakem poračendho, ——povolal Matouše za učenvika
svého, a kůrů reptání Farleeův. — Uzdravil Zenu krvotokou a rakřisí) dcera
koižete Jednoho; ——udělil dvěma slepcrám srak, ——vymiti dábelství němé, a

Utuje zástupův opuštěných, .

1. A vstoupiv na lodičku přeplavil se, a přišel do města
svého.! (Mark. 2, 3., Lak. 6. 18.)

2. A aj přinesli mu Elakem poraženého ležícího na loži.
A vida Ježíš víru jejich, řek) šlakem poraženému: Donufej.
synu, odpouštějíť se tobě hříchové tvoji.

3. A aj někteří ze zákonníků řekli sami v sobě:* Tento
ee rouhá.*

"+ © j. lidé v hříchu a páčích tohoto života pohřížení:; viz Ef 3, 1.;
I. Tim. 6, 6. Nezakazuje povinnosti lásky k zemřelým, nýbrž uči, že
péče o vlastní spasení vše jině předohězí, (Sv. Ambrož.)

"* © j. v Zájordání dle města Gerasa [Gergesa, Gedarn) řečeného,
náležela k krajině desitiměstí, kdež zhusta pohané bydleli.

'* t.j. pobřebíště, nebo hrobových jeskyň, v skále vytesaných.
* £ j. co jsme ti učinili, že nás před soudným dnem, než jeme se

tobo nadálí, trestati přicházíš? Z času soudili, a ze zázraků znamenali
příští Páně: ale Bůb „svrchovanon moudrosti a mocí svou to působil,
že mnohého tajemství života Kristova nepoznali, které by byli jinak
přirozeným rozumem svým poznati mohli.“ (Sr. Tom. Akv.)

5 ©j. aby obyvatelé, otrpěvše škodu svého jmění 82). neuvěříli
v Krista. (84)

'* Dopustil tomu Kristns Pán, 1. aby dokázal, jak by ďáblové s lidmi
nakládali, kdyby svou vůli měli; 2. aby poznali, zvlášť Sadducejští,
že duchové jaou; 8. aby tím zjevnější byl zázrak ten.

“ Tak si vážili nšitku časného více, než ažitku věčného.

KAPITOLADL

* Kafarnuum, kde nejvíce přebýval; | Nazaret sluje městem jeho,
že tam byl vychován.

* t Jj. myslili n sebe.
3 € Jj. osobuje si moci odpouštění hříchů, což jedině Bohu přináleží.
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4. A vida Ježíš myšlení jejich, řek): Proč myslite zlé věcí
v srdcích svých? [Níže 16, 8.]

5. Co jest snáze, řící: Odpouštějí se tobě hříchové tvojí;
čili říci: Vstaň a chod?“ :

6. Ale abyste věděli, že má Syn člověka moc na zemí od
pouštěti hříchy, tehdy dí člakem poraženému: Vstaň. vezmi
lože své, a jdi do domu svého.

7. I vstal a odšel do domu svého.

8. Vidouce pak to zástupové, báli se a velebíli Boha, jenž
dal takovou moc lidem.

9. A když šel odtud Ježíš, uzřel člověka sedícího na cle,
Matouše jménem. I řekl jemu: Pojď za mnou. I vstav, šel
zn ním. . (Mar. 2, 14., Lak. 5, 2%]

10. I stalo se, když seděl za stolem v domě, aj innozí pu
blikáni a hříšníci přišedše, stolili s Ježíšem a s učenníky jeho.

11. A vidouce to Fariseové, řeklí učenníkům jeho: Proč
e publikánpy a bříšníky jí mistr váš?.

12. Ale Ježíš, uslyšev, dí: Neníť potřebí zdravým lékaře,
ale nemocným.

13. Jdouce pak učte se, co jest: Milosrdenství chci u ne
oběti. Neboť nepřišel jsem volat spravedlivých, ale hříšníkův.

[0z. G, 6. níže 12, %., I. Tim. 1, 15.)
14. Tehdy přistoupili k němu učenníci Janovi, řkouce:

Proč my a Fariseové postíme se často, učenníci pak tvoji se
nepostí? (Mar. 2, 18., Luk. 6, 33.]

15. I řekl jim Ježíš: Zdalíž mohou synové“ ženichovi
truchliti, dokud jest 8 ními ženich?“ Ale přijdouť dnové,
když bude od nich odjat ženich: tehdyť se budou postiti.*

16. Žádný zajisté nepřišívá záplaty [ze] sukna nového“ na
rvucho staré; nebo odjímá celosť jeho od roucha, a horší
stává se roztrhnutí.“

17. Aniž lijí vína nového do nádob“ starých: jinak roz
paknou se nádoby, a víno se vylévá, a nádoby se kazí. Ale
víno nové lijí do nádob nových a obé bývá zachováno.

18. Když on to k ním mluvil, aj kníže'' jedno přistoupilo
a klanělo se jemu, řka: Pane, dcera má nyní skonala,'“ ale
pojd, vlož na ni ruku svou, a budet živa.

19. A vatav Ježíš, šel za ním, i učenníci jeho.
20. A aj žena, kteráž krvotok trpěla dvanácte let, při

stoupila s zadu, a dotkla se podolku rouchajeho;
21. nebo řekla sama v sobě: Dotknu-li se toliko roucha

jeho, uzdravena budu.
22. Ježíš pak obrátiv se, a uzřev ji. řekl: Doufej, dcero,

víra tvá tě uzdravila. I uzdravena jest žena v tu hodinu.

" < tj. tím dokázal Božskau svou všemohonenoeť | milosrdenství, že
nejen nemocí tělesných, nýbrž i neduhů duševních eprostiti, hříchy
odpouštětl může.

5 £ j. druhově, přátelé, průvoděl ženichovi, kteří jej o svatebních
bodech provázeli.

* Tak se jmenuje, poněvadž jest pravým oirkve své chotěm.
* t. J. k hodům avatebním nehodí se půst, a truchilvosť, nýbrž

k smrti; toť jim elovy těmí připomíná.
5 t j syrového, nesraženého.
* když se pak nová záplata srazí, roztrhne se staré sukno vůkol.
'* £ j. měchů kožených, nejvice z kozín udělaných. tak že srsť přišla

do vnitř, v níž pak se kal usadil Staró usniky byly již co možná roz
tažené, spukřelé; dalo-li ee do ních nové víno, to pak kvašením je
docela roztrhlo. (Srov. Jer. 4B, 11. pozn.) — Smysl: Moji učennici na
vyklostem prvého života poněkud jsouce oddání, nejeouještě s to, aby
přlaná pravidla učení mého sneeli a zachovávali. (Viz Luk. 5, 39.)

"© Jj. první či vrchní představený židovské školy. (Vis Luk. 8, 41.
Mar 5, 22)

"3 Z přílišné lásky otcovské k jediné dceři mimo to. co dle Marka
5, 23. n Lukáše U, 42. řekl, i toto praví.

kách“7 hd7F o,
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23. Přišed pak Ježíš do domu knížete, a uzřev píštce,
i zástup hlučící, řekl:

24. Odejdětež; nebo neumřela dívka, ale spí."* I posmívali
se jemu.'*

25. A když byl vypuštěn zástup, všel tam, a ujal ji za
ruku její. I vstala dívka.

26. A roznesla se pověst ta po vší té zemi.
27. A když tel odtud Ježíš, šli za ním dva slepci, volajíce,

a řkouce: Smiluj se nad námi, synu Davidův.'*
28. A když všel do domu, přistoupili k němu slepci. L dí

jim Ježíš: Věříte-li,, že vám to mohu učiniti? Řkon jemo:
Ovšem, Pane.

29. Tehdy dotekl se očí jejich, Fa: Podle víry vaší stanižse vám.

9. I otevřínyjsou oči.jejich:a pohrozil18jimJe řka:Hleďtež, ať žádný nezví.
31. Ale oni vyšedše, rozhlásali jej po vší té zemi.
32. A když oni vyšli, aj pódali mu člověka němého,

kterýž měl zlého ducha.'"
93. A když vyvržen bylzlý duch, mluvil němý, i divili se

zástupové. čkouce: Nikdy se nic takového nenkázalo v Israeli.
34. Fariseové pak pravili: Mocí knížete zlých duchů vy

mítá dábly.!© [12, 24.)
95. I obcházel Ježíš všecka města i městečka, uče ve ško

lách jejich, a káže evangelium království,'* a uzdravuje vše

likou nemoc. i všeliký neduh. (Mar. 6, 6.)
36. Vida pak zástupy, mél lítosť nad nimi, že byli soužení

a leželi rozptýleni,“© jako ovce nemajíce pastýře.

[IV. Mojž. 21, 17., III. Kr. 22, 17.)
87. Tehdy. dí učenníkům svým: Žeů zajisté mnohá, ale

dělníkův málo. (L. 10, 2.)
38. Protož proste Pána žně, aby poslal dělníky na žeň svou.*!

| KAPITOLA X.
Kristne Pán. rozesýlá apoštoly a dává Jim naučení; — předpovídá jim proti

venstvi; — dodává jim mysli, aby se nebáli Jidi, nýbrž Boha, Jebož pomocí
Jim přislíbuje, ,

J. A avolav dvanácte účenníků svých, dal jim moc nad
duchy nečistými, aby je vymítali, a uzdravovali všeliký neduh
i všelikou nemoc. (Mar. 3, 18., Luk. 6, 18.)

2. Dvanácti. pak apoštolů jména jsou tato: První:' Šimon
jenž slove Petr, a Ondřej, bratr jeho. (Sk. 1, 13.) .

'* U Boha jest smrť toliko spánkem; on mrtvého oživiti může, Jako
člověk spícího ze sna probuzuje.

'* £ j. přesvědčení jsouce o jistém úmrti dívky.
* tj. zaslíbený Mesidší! [Vis 1. 1. — 1%,18.)

'* Z pokory, nebledě k slávě světské: onÍ pak problaňovali to vice
2 vděčnosti než. z neposlušnosti.

" Nebyl němý, vadou přirozenou, nýbrš že byl posedlý od dábla:
proto i jakmile toho sproštěn byl, ihned také mluvil. (83.) (12, 22,
Luk. 11, 15.) ,

'* Co uprostýlid věři a skutky Boží velebí, tito zaslepení osvícenci
se rouhajíl [Vis Luk. 11, 16.)

'* £ J. radostnou novinu o království Mesiášové.

** © j. týrání uloženými mimo zákon Boží povinnostmi, a bindným
učením Fariseů rozptýleni.

3! „Na modlitbu a prosbu nděloje nám Bůb hodných a dostatečných
kazatelů slova svého.“ (Sv. Hilar ]

KAPITOLA X. ,

*t |. tak jej nazývá pro důstojnosťa přednost, kterouž mělpřed
armbými, ač Undřej bratr i věkem starší, i dříve povowan oyt.

1
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3. Jakob, [syn) Zebedeův, a Jan, bratr jeho, Filip a Bar

toloměj, Tomáš a Matouš, publikán, Jakob, leyn] Alfeův, aThadens.

4. Šimon Kananejský, a Jidáš lekařiotský, jenž i zradil jej.
b. Těch dvanácte poslal Ježíš, přikazuje jim,: řka: Na

cestu pohanů nechoďte, a do měst aamařských. nevcházejte:
6. ale raději jděte k ovcím domu israelského. kteréž jsou

zahynuly.“ (Sk. 18, 46.)
7. Jdouce pak kažte, řkouce: Přiblížilo se království nebeské.
8. Nemocné uzdravujte, mrtvé křeste, malomocné čisťte,

dábly vymítejte: darmo jste vzali. darmo dávejte.*
9. Nemějte zlata ani stříbra ani peněz v opascích svých,

(Mar. 6, 8., Luk. 9, 3. 10, 4.]

10. ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi. ani
boli: hodent zajisté jest dělník pokrmu svého.

-14. A do kteréhožkoli města neb městečka vejdete, ptejte
se, kdo by v něm byl hoden:*“ a tu pobuďte, dokad nevyjdete.*

12. Vcházejíce pak do domu, pozdrávtež ho řkonce: Pokoj
domu tomuto.

13. A bude-li ten dům hoden, pokoj váš přijde naň: pakli
nebude hoden, pokoj váš k vám 86 navrátí.

14. A kdožkoliv by nepřijal vás, aniž uposlechl řečí vašich :
vyjdouce ven z domu, nebo z města, vyrazte prach z nohou
svých.“ (Mar. 6, 11.)

15. Amen pravím vám: Lehčeji bude zemi Sodomských, a
Gomorských v den soudný nežli městu tomu.?

16. Aj já posýlám vás jako ovce mezi vlky.* Protož buďte
opatrní jako hadové, a sprostní jako holubice.* (Luk. 10, 3.]

17. Střezte pak se lidí. Nebť vás budou vydávati do rad,
a v ebromáždéních svých budou vás bičovati: [Luk. 12, 11.)

18. a před vládaře, i před krále vodění budete pro mne,
na svědectví jim a národům.'!*

19, Když pakvás vydají, nepřemýšlejte, kterak anebo co
byste mluvili: nebo dáno vám bude v tu hodinu, co byste
mluvili; . (Mar. 13, 11.)

20. neboť nejste vy, jenž mluvíte, ale Duch Otce vašeho,
jenž mluví ve vás. —*

21. Vydáť pak bratr bratra na smrt, a otec syna: u po
vstanou synové proti rodičům, a budou je zabíjeti :

22. a budete v nenávisti všechném pro jméno mé: ale kdož
setrvá až do konce, ten spasen bude.

23. Když pak vás budou pronásledovati v městě tomto,
utecte do jiného. Zajisté pravím vám, nezchodíte měst israel
ských, až přijde Syn člověka.'!!

24. Neníťučenník nad mistra, ani slnžebník nad pána svého;

2 Poněvadž slíben byl Mesiáš přímo Židům, a aby neměli výmlavy

[S 18, 46; ale potom se měli rozejíti po celémsvětě [28, 19.)zázraky neměli ničehož přijímati, ale jinak jest s odměnou
za Jelieh práci. [Viz Luk. 10, 7.)

* £t j. svou dobrou pověstí toho zasluboval, abyste u něbo pohoztinu
byli.

* £, j. z tobo města; ar. Luk. 10. 7.
* Na znamení, že chcete čisti býti od viny zatvrzelostí jejich, ježto

byli milostí Boží pohrdli.
1 Poněvadž pravdě Božské odporovalo, kteráž oněm ani zvěstována

nebyla.
* £ j. těmi míní všeliké odpůrce slova Božího a království Kristova.
9 1. j. vyhněte se úkladům jejích (28.), a nedávejte jim ani příčiny,

ani příležitosti, aby zlosf svou na vás at vylili
' £, j. utrpení vaše bude sloužiti na svědectví pravdy slov vaších

1 zrádným Židům 1 pohanům.
" £ j. neobrátite (vy a nástupníci vaší v úřaduapoštolském) kázáním

slova mého voškeren národ lsraelský, až do příští Syna člověka k soudu;
nebo laraelský národ neobráti se až na konci věkův. (Řím. 11.)

Z“ ;Baa (k
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25. dostiť jest učenníku, aby byl jako mistr jeho, a služeb
níku, jako pán jeho. Jestliže hospodáře Belzebubem nazývali,
čím více domácí jeho?

26. Protož nebojte se jich; neboť není nic skrytého, co by
nebylo zjeveno, ani tajného, ježto by nebylo zvědíno.

(Svrchu 9, 34., Mar. 4, 22., Luk. 8, 17. 12, 2.)
27. Co vám pravím ve tmě, pravte na světle: a co v ucho

slyšíte, hlásejte na střechách.'*
28. A nebojte se těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše ne

mohou zabití: než bojte se raději toho, kterýž může i duši
i tělo zatratiti do pekelného ohně.

29. Zdaliž neprodávají dva vrabce za penízek, 8 jeden
z nich nepadne na zemi bez otce vašeho?

30. Vaši pak [i] vlasové na hlavě všickní sečtení jsou.
(H. Král. 14, 11., Sk. 27, 34.]

31. Nebojte se tedy: lepší jste vy nad mnohé vrabce.
32. Kdožkoli tedy mne vyzná před lidmi, vyznámt i já jej

před Otcem svým, jenž jest v nebesích: [Mar. 8, 38.)
33. kdož by pak zapřel mne před lidmi, zapřímt i já jej

před Otcem svým, kterýž jest v nebesích.
94. Nedomnívejte se, že jsem přišel pokoje poslat na

zemi: nepřišelťjsem poslat pokoje, ale meč; '* [Luk. 12, 51.)
35. přišel jsem zajisté, rozdělit člověka proti otci jeho, a

dceru proti mateři její, a nevěstu proti tchyni její:
36. a nepřátelé člověka domácí jeho.
37. Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, nenít

mne hoden: a kdož miluje syna nebo dceru více nežli mne,
neníť mne hoden. (Luk. 14, 26.)

38. A kdo nebéře kříže svého, a nenásleduje mne, nenít

mne hoden.'“ [Níže 16, 24. Mar. 8, 34. Luk. 14, 27.)
30. Kdo nalezne život svůj, ztratí jej: a kdo ztratí životsvůjpromne,naleznejej.'*© [Luk.9,24.,Jan12,25.j
40. Kdo vás přijímá, mne přijímá: a kdo mne přijímá,

přijímá toho, kterýž mne poslal. [Luk. 10, 16., Jan 13. 20.]
41. Kdo přijímá proroka ve jménu proroka,'“ odplatu

proroka vezme: '? a kdo přijímá spravedlivého ve jméno
spravedlivého, odplatu spravedlivého vezme;

42. a kdožkoli dá nápoje jednomu z těchto nejmenších
číši vody studené, toliko ve jménu učenníka, zajisté, pravím
vám, ueztratíť odplaty své. (Mar. 9, 40.)

KAPITOLA XI.

Jan posýlá ze žaláře ka Kratu Pánu; — Kristus Péo Jej před zástupy vy
chvajuje, ——města nehající hárá, že ani jeho, nní Jana poslechností nechti ;

Otce svého velebí, a — všech sozžených k sobě volá.

1. Lstalo se, když dokonal Ježíš přikazovati dvanácti učen
níkům svým, bral ce odtud, aby učíl, a kázal v městech jejich.

2. Jan pak když uslyšel ve vězení o skutcích Kristových,
poslav dva z učenníků svých, (Lak. 7. 18.)

" © j. neohruženě, veřejně. V krajinách východních střechy domů
byly ploché, že se tam choditi mohlo, a někdy se i věcí důležíté z nich
provolávaly.

5 © j. za příležitosti kázání mé viry povstanou
Bijnosť lidskou rozbroje, nepřátelství a krveprolití;
pirati nčení mému.

" £ j. kdo není botov jakýchkoli protivenství, až | té nejohavnější
emrti pro mne a víra mou podstoupit, není hoden býti mým nčenníkem
zde na zemi, aulž bude účastníkem mé slávy na nebi.

'* £ j. kdo zachovává život svůj vezdejší aapřením mé víry, trestán
bude věčnou smrti; a kdo ztratí vezdejší život pro mne, tomu odplatím
životem věčným

'* © Jj. proto, že jest od Boha poslaný prorok.
"* © J. takovou. jskáš přisloší proroku atd.

=SS©
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3. řekl jemu: Ty-li jsí (ten), jenž přijíti má, čili jiného
čekati máme? '

4. I odpovídaje Ježíš, řekl jim: Jdouce zvěstujte Janovi,
co jste slyšeli, a viděli.

5. Slepí vidí, kulhaví chodí, malomocní se očišťují, hluší
slyší, mrtví z mrtvých vstávají, chadým se evangelium zvěstuje :

(Is. 85, 5.—61, 1.)
6. a blahoslavený jest, kdo 86 nebnde horšiti nade mnou.*
7. A když oni odcházeli, počal Ježíš mluvíti k zástapům

o Janovi: Co jste vyšli na poušť vidět? třtinu-li větrem se
klátící? (Luk. 7, 24.)

8. Anebo co jste vyšli vidět? člověka-lí měkkým rouchem
oděného? Aj kteříž se měkkým rouchem odívají, v domích
královských jsou.

9. Aneb co jste vyšli vidět? Proroka-li? Jistě pravím vám,
i více nežli proroka.

10. Tentoť jest zajisté, o němž psáno jest: Aj já posýlám
anděla svého před tváří tvou, kterýžto připraví cestu tvou
před tebou. (Malach. 3, 1. Mar. I. 2. Luk. 7, 27.)

11. Amen pravím vám, nepovstalť jest“ mezi rozenci žen
větší nad Jana Křtitele:“ ale kdo menší jest v království
nebeském. větší jesatiť nežli on.*

12. Ode dnů pak Jana Křtitele až dosavad trpí království
nebeské násilí,“ a ti, kteříž násilí činí, uchvacujíť je.

13.7 Nebo všickni proroci i zákon až do Jana prorokovali :
14. a chcete-li přijmouti,“ onf jest Eliáš, jenž přijíti má.*

(Mal. 4, 5.)
15. Kdo má uši k slyšení, slyš.'*
16. Komu pak připodobním pokolení toto? Podobno jest

dětem na náměstí sedícím, které k sobě rovným volajíce,
17. říkají: Pískali jeme vám, a neskákali jste: naříkali

jsme, a neplakali jste.
18. Přišel zajisté Jan, nejeda ani pije, a řkou: Má zlého

ducha.

19. Přišelť Syn člověka, jeda a pije, a řkou: Aj člověk
žráč a piján vína. přítel publikánův a hříšníkův. A však
ospravedlněna jest moudrost od synů svých.''

KAPITOLA XI.

* t j. ty-li jal zaslíbený Mesláš ? O tom Jan nio nepochyboval, ale
učenníky své tak o Kristn přesvědčiti, a jemu je před smrti svou po
rnčiti chtěl.

2 £ j. který tone za pravého Mesiáše nzná, jakkoliv jen chudobný,
a sprostý život n mne spatři.

3 Nesmýlili jste se v Janu; neníf ani vrtkavé rayali, věří pevně, co
byl o mně hlásal (8, 11.), ani roskošem oddán, nýbrž hotov pro pravdu
i život dáti, proto, a že předchůdcem mým jest, a lid k přijetí krá
lorství Božího připravuje, předčí nejen všecky proroky, nýbrž I všecky
syny lidské. [Lak. 7, 28.)

* Die řeck.: „neniť vzbuzen“, t. povolán; tedy on ze všech Bohem
povolanýchmužů Zákona starého největší; ale v Zákoněnovém
jest mou miloatí | ten větším nežli on.

S poněvadž jiš skutečně účasten jest všeho toho, k čemu Jan teprva
připravoval.

“ t j. počíná se doba, kdežto království nebeské přestalo býti dě
dietvím jednoho pouze národa (židovského), nýbrž dostane se v od
měnu ctnostné každému, kdož v ní nalezen bude: ta všsk
se přísně velí a nevyhnutelně žádá.

* Spoj s 11: „Amen — KHtitele“:

* © j. dle úfadu svého předchůdcem mého prvního, jakož bude Eliáš
mého drahého přišti. (Srov. 17, 12. Mar. 9, 10.)

© Tak důtklivě napomíná, kdykoliv obce, abychom tajemná slova
jebo zvlášť povážili, sobě pamatovali, je plnili; pročeš každý k sobě
zvlášť obrať.

" £ j. moudrosť věčná (prozřetelnost Božská) od synů ových [od
Jana a mne) ospravediněna jost; dokázal námi Bůh, še všecko učinil

Ra PL 1—81



642 EVANGELIUM SY. MATOUŠE KAPITOLA XII. 644

5. Anebo nečtli jste v zákoně, že kněží ve dní sobotní
v chrámě sobota ruší,* a jsou bez bříchu?

6. Pravímť pak vám, že větší jest tuto,* nežli chrám.
T. Kdybyste pak věděli, co to jest: Milosrdenství chci a

ne oběti:“ nikdy byste byli nepotupili nevinných :*
8. neboť pánem jestiť Syn člověka i soboty.
9. A když odšel odtud, přišel do školy jejích.

(Mar. 3, 1., Luk. 6, 6. 14, 3.)
10. A aj člověkmající rgku uschlou; i tázali se ho řkouce:

Sluší-li v sobotu uzdravovati? aby jej obžalovali.
11. On pak řekl jim: Který bude z vás člověk, jenž by

měl jedna ovci, a ta kdyby upadla do jámy v sobotu, zdalíž
25. V ten čas promluvív Ježíš, řekl: Chválím tě, Otče, nesáhne a nevytáhne jí? [V. Mojš. 22, 4.]

Pane nebe i země, že jsi akryl tyto věci před moudrými a L 12. Čím lepší jest člověk nežli ovce? protož sluší v sobotu
opatrnými,a zjevil jsi je maličkým.'* 4 dobřečiniti.

26. Ano, Otče: nebo tak se líbilo tobě. 13. Tehdy řekl člověku: Vztáhni ruku svou! I vztáhl; a
27. Všecky věcí dány jsou mi od Olce mého: afžádný ne- učiněna jest zdráva jako druhá.

zná Syna, jediné Otec: aniž Otce kdo zná, jediné Syn, a 14. Vyšedše pak Fariseové, učinili radu proti němu, kterak
komuž bude chtíti Syn zjeviti.'“ by jej zahladili.

[Jan 6, 46, 7, 28. 8, 19. 10, 15.j 15. Věda pak to Ježíš, šel odtud; i šli za ním mnozí a
28. Pojďtež ke mně všickní, kteříž pracujete, a obtížení uzdravil je všecky,

jste.'* a já občerstvím vás. 16. a přikázal jim, aby ho nezjevovali:
29. Vezměte jho mé na Se, a učte se ode mne; neboťjsem 17. aby se naplnilo, což povědíno jest skrze Isaiáše pro

tichý a pokorný srdcem: a naleznete odpočinutí dušem svým. roka řkoucího:
(Jer. 6, 16.) 18. Aj služebník můj, jejž jsem vyvolil: milý můj, v němž

80. Jho mé zajisté jest sladké, a břímě mé lehké.'“ se dobře zalíbilo duši mé. Položím ducha svého na něho, a
(I. Jan 5, 3.) soud národům zvěstovati bude.

19. Nebudeť se vaditi, ani křičeti, aníž uslyší kdo na

20. Tehdy počal vytýkati městům, v nichžto číněno bylo
nejvíce divů jeho, že nečinili pokání:

21. Běda tobě Korozaim, běda tobě Betsaido:'? nebo kdyby

v Týru a Sidonu činění bylí divové, kteříž činění jsou v vás,
dávno by byli a v popeli pokání činili. [Luk. 10, 13.)

22. Ale však pravím vám: Týru a Sidonu lehčeji bude
v den soudný nežli vám.

28. A ty Kafarnaum, zdaž se vyvýšíš až k nebi? Až do
pekla sstoupíš: nebo kdyby v Sodomě činění byli divové,
kteříž jsou činění v tobě, snad byli by zůstali až do tohoto dne.

94. Ale však pravím vám, že zemí Sodomských lehčeji
bude v den soudný nežli tobě.

KAPITOLA XII. ulicíchhlasujeho:a IskutkemučíKristnePám,Zebepracia potřebya láskykonanou20.třtinynalomenénedolomí,aknotukouřícíhonouhasí,lovem| skutkemuus, Papotřebya onaD0! .
sobota naruší, — slepéhon něméhouzdravuje,— tresce sákonníky, žádající až k vítěrství dovede soud:

21. a ve jménu jeho národové doufati budou.
[Is. 42, 1—4.)

22. Tehdy podán jest mu člověk, dábelství maje, slepý a
němý: a uzdravil jej, tak že mluvil i viděl.

23. I divili se všickni zástupové, a' pravili: Není-li pak
tento syn Davidův?“

24. Ale Fariseové uslyševše to řekli: Tento nevymítá zlých
duchů, leč Belzebubem, knížetem zlých duchů.

(Mar. 3, 22., Luk. 11,5.)
25. Ježíš pak znaje myšlení jejich, řekl jim: Každé krá

lovství, rozdělené proti sobě, zpustne: a každé město nebo
dům, proti sobě rozdělený, neostojí.

26. A jestližeť satan satana vyinítá, proti sobě rozdělen
jest: kterak tedy ostojí království jeho?

27. A já vymítám-li zlé duchy Belzebubem, skrze koho

vymítají synové vaši? Protož oni soudci vašimi budon.“

od oěho znamení, — a ukazuje, kdo jsou pravi jeho přátelé.

1. V ten čas šel Ježíš v sobotu skrze obilí: a učenníci

jeho lační jsouce, počali trhati klasy a jísti.'
2. Fariseové pak vidouce to, řekli jemu: Hle učenníci tvoji

činí, čeho nesluší činiti ve dni sobotní.
3. On pak řekl jim: Nečtli jste, co učínil David, když

lačněl, i ti, kteříž 8 ním byli:
4. kterak všel do domu Božího, a chleby posvátné jedl,

jichž mu nealušelo jísti, ani těm, kteříž s ním byli, než jen
samým kněžím? (I. Král. 21, 6. IIT. Mojž. 24, 9.)

k spasení vašemu, přísně Janem (17 a 18), i laskavě mnon [17 a 19),
ale neposloucháte, aniž poslechnete, jako svévolné, vzdorné dítky; tak
jste tvrdošijní!

" © j. města galilejská, Bethssids a Kafarnaum [28] u jezera gene
saretekého, Korozaim nedaleko od něho na západ.

"3€ j. sprostým, neučeným, avšak volným učenníkům mým: ježto 3 t j. zabíjením obětí a rozličnou jinou £ těžkou prací, při oběto
zůstáv jí skryté a nepochopítelně hrdým mudrcům, a nčeným tohoto
světa.

vání potřebnou? [IV. Mojž. 28, 9.)
3 Jinak: „tento“; snad při tom Kristus Pán na sebe ukázal,jakoš

s 8. souditi lze. [Víz Mar. 2, 27, 28.)
* Via Osedě 6, 6.; L Král. 15, 22.
5 £ J. učenníků mých, kteříž lační jsouce z potřeby task učinili.
S £ J. zzelibený Mesiáš: víz 1, 1—9, 27.
* Sv. Otcové tím apoštoly rozumějí. EUmysl:„Moji učenníci, kteří

jsou i vaší rodáci, Židé totiš jako vy, ďábly vymítají ve jménu mém;
tím patrnoť, že Já sám mnohem mocnější jsem nad ty, kterých oni ve
jménu mém vymítají: a mohou-li tolik učenníci mojí ve jménu mém
učiniti, tím více já sám toho mocen jsem.“ — Jínak se rozumějí očen
nicí Fariseův, £ níchžto mmozí, jak Josef Flavius a sv. Irenene dotvr
zují, ve jménu Božím ďábly vymítali. Smysl tedy: „Když učenníci vaší
dábly vymítají ve jménu Božím, a vy v tom moc Božskon uznáváte
u nich, proč ji medle neuznáváte u mne?“

* £. ). proti vám avědčiti badou.

' £ Jj.jako jenom Syn Boží zná bytnosť Otoovu, a ji komu obce
vuje, tak toliko ( Otec zná důstojnosť Synovu | v sprosté roušce

tělesnosti lidské, a zjevuje ji dušem pokorným vírou, kterouž milostí
Ducha svého v srdce jejích vlévá

'* t j. hříchy svými a přílišným! nálozky zákonníkův, i všelikými
strastmi tohoto světa.

'* Smysl: Pojďte a zachovávejte přikázání mů, a soznáte, že jsou
laskavá a milostná; tím dosáhnete, jak útěchy duševní, tak milosti
u Otce mého, čímž vám jho mé sladké a lehké bude.

KAPITOLA XIL

* Dle zákona Mojžíšova [V. Mojž. 23, 23.) bylo pocestným dovoleno,
k zahnání hladu klasy trbati a zrna jisti: Fariseové však to v sobotu
jakožto nějakou práci zakazovali.

a.. a FadeLeně
P" ji“ed né
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28. Pakliť já Duchem Božím zlé duchy vymítám, tedy přišlo $ů 44. Tehdy dí: Navrátím se do domu svého, odkudž jsem
mezi vás království Boží.* í vyšel. A přijda nalezne jej prázdný, chvojštištěm vyčištěný

29. Anebo kterak může někdo do domu silného "©vjíti a = a ozdobený.
nádobí '* jeho pobrati, leč by prve svázal silného? a potom 45. Tehdy jde, a vezme s sebou sedm jiných duchů horších
dům jeho obloupí. sebe, a vejdouce, přebývají tam: i bývají poslední věci toho

30. Kdo není se mnou, proti mnějest: a kdo neshromažďuje člověka horší nežli první; takť se stane i tomuto pokolení
ge mnou, rozptylujet. [Mar. 9, 39., Luk. 9, 50. 11, 23.) nejhoršímu.*!

31. Protož pravím vám: Všeliký hřích i rouhání bude 46. A když on ještě mluvil k zástupům, aj matka jeho a
lidem odpuštěno: ale rouhání proti Duchu '“ nebude odpu- bratří “* stáli vně, žádajíce s ním mluviti.
štěno. (Mar. 3, 28. Luk. 12, 10.) [Mar. 3. 31., L. 8, 19.)

32. A kdobykoli řekl slovo proti Synu člověka, bude mu 47. I řekl mu jeden: Aj matka tvá | bratří tvoji stojí vně,
odpuštěno: ale kdo by mluvil proti Duchu svatému, nebude hledajíce tebe.
mu odpuštěno, ani v tomto věku, aní v budoucím.'* 48. On pak tomu, kterýž mu byl pověděl, odpovídaje, dí:

99. Bud čiňte strom dobrý, a ovoce jeho dobré: anebo Která jest matka má? a kteří jsou bratří moji?
číňte strom zlý, a ovoce jeho zlé:'“ neboť po ovoci strom 49. A vztáhna ruku na učenníky své, řekl: Aj matka má.
bývá poznán. a bratří moji.

34. Pokolení ještěrčí, kterak můžete dobré věci mluviti, 50. Nebo kdožkoli činí vůli Otce mého, jenž v nebesích
jsouce zlí? nebo z hojnosti srdce ústa mluví. [Luk. 6, 45.) jest, tenť jest bratr můj, i sestra, i matka.*?

35. Dobrý člověk z pokladu dobrého vynáší dobré: a zlý
člověk z pokladu zlého vynáší zlé.

36. Ale pravím vám, z každého slova prázdného,'* kteréž
mluviti budou lidé, vydají počet v den soudný.

87. Neboťze slov svých budeš ospravedlnén, a ze alov svých
budeš odsouzen.

38. Tehdy odpověděli mu někteří ze zákonníkův a Fariseův
řkonce: Mistře, chceme od tebe znamení '“ viděti.

39. Kterýž odpovídaje, dí jim: Pokolení zlé a cizoložné '*
znamení hledá. a nebude mu dáno znamení, jediné znamení
Jonáše proroka. (Luk. 11, 29., Jan 2, 2.)

40. Neb jakož byl Jonáš v břiše velryba tři dni a tři noci:
takt bude Syn člověka v srdci země tři dni a tři noci.

41. Muži ninivitětí vstanou ne soudu s pokolením tímto,
a odsoudí je:'* neb jsou pokání činili k kázání Jonášovu: a
aj víceť nežli Jonáš tuto.'*

42. Královna od poledne“* povstane na soudu 8 pokolením
tímto, a odsoudí je; nebo přijela od končin země, abyslyšela

moudrost Šalomouuovu: a aj víceť nežli Šalomoun tuto.
(Lak. 11, 31.]

43. Když pak nečistý duch vyjde od člověka, chodí po mí
stech suchých, hledaje odpočinutí u nenalézá. [Luk. 11, 24.)

KAPITOLA XIIL

Kristas Pán uči s lodi, — vypravuje sedmero podobenství, — osvědčuje, že
prorok ve ová vlasti nebývá etén,

1. V ten den vyšed Ježíš z domu, selél podle moře.
%. I sešli se k němu zástupové mnozí, tak že vstoupiv na

lodičku, sedel, a všecken zástup stál na břehu.
3. I mluvil jim mnoho v podobenstvích, řka: Aj vyšel roz

sevač rozsívat.

4. A když rozsíval, padla některá [zrna] vedle cesty, i při
letěli ptáci nebeští, a azobali je. (Mar. 4, 1. Luk. 8, 4.)

5. Jiná pak padla na místa skalnatá, kdežto neměla mnoho
země: i hned vzešla, protože neměla hluboké země:

6. a když slunce vzešlo, uvadla: a žč neměla kořene, uschla.
7. Jiná pak padla v trní: i vzrostlo trní, a udustlo je.
8. A jiná padla v zemi dobrou: i dala užitek, některé sto

násobný, jiné šedesátnásobný, a jiné třicetnásobný.
9. Kdo má uší k slyšení, slyš.

10. I přistoupivše učenníci, řekli jemu: Proč jim mluvíš
v podobenstvích ?

11. A on odpovídaje, řekl jim: Protože vám dáno jest
znáti tajemství království nebeského: ale jim není dáno.'

12. Nebo kdo má, bude mu dáno, a bade hojněji míti:
ale kdo nemá,“ [ to, což má, bude od něhv odjato.

[Luk. 19, 26.]

5 L j. že já jsom pravý vaším otrům zaslíbený, a nyní od Boha
poslaný .

'* £ j. Jak bych mohl dibla přemoci. kdybych nebyl mocnější nad
něho?

" Tím značí všeliké bidné duše, jež el ďábel povždy hříchem po
robíl, a jichž strašným příkladem jsou posedlí zvlášť za věkn Kristova
a účennikův jeho.

'* Dolož: „svatému“; t j. buď kdo by poznané pravdě odporoval,
nebo | působení Docha svatého uplral, anebo Je rouhavě | dáblu při
čítal, jako vy činite.

'8 £ Jj. sotva, velmi těžko. poněvadž bříchové tí duší člověka tak
zatvrdí a převrátí, že neni s to, pravé pokání čiviti. Dále pak z toho
znamenej, že Božským milosrdenstvím někteří hříchové na onom světě
v očlstcí so odpouštějí.

"*Spoj s 30. Nestavte se, pokrytcové 134),jako byste ml neodpírali,
zlosti jsonos plni; okažte ae, jací

'* t. j. která nesměřuje zni ke cti Boží, aniž se zakládá v ldsce
k bližnímu. by jej poučilo, nebo potěšilo.

'* ©.j. na nebi, že jel od Boba poslán; on pak jim dává znamení
na zemi, přodpovídaje své s mrtvých vstání. (40.) Čti o tom Jonáše

ka!

4 Tim ukazuje, že Židé zavrhše jeho nčení mnohemtižeji břeší, nož
kdyby se jim nikdy nebylo přikázání Božího dostalo, ale že také za
to budou co nejpřísnějí trestání; vyvrácením svého města, rozptýlením
po celém osvětě,duchovní zaslepeností atd. Toť platí o každém | ná
rodu | jednotlivém člověku, když povrhna milostí Boží v předešlé ne
pravosti opět upadárá. Opětováním hříchu opouští Boha, a vzdává se
dábin v moc, jenž téměř útěchn v tom nalézá, když člověka týrati a
Jemu škodití může.

* c, j. příbuzní jeho, bratranci a sestřenice; srovnoj 13, 55—B6,27,
56, Mar. 15, 40. Přišli, aby jej z mocí Fariseův vyprostili, | blahosla
vená Punna Maris příšla e oim!. Jak příbuzní o něm slyšeli, viz Mar.
8, 21, Jan 7, 5.

» Tim nezavrbuje příbuznýchsvých, slo příbuzenstvíduchovnímu
dává přednosť před tělesným. [Sr. Luk. 1, 45. a 11, 28)

KAPITOLA XUL

1 £ Jj. protože vy se toho hodnými býri prokazujete, jsouce ochotní
slova má přijmouti, a uvěřiti, ale druzi ne tak.

5 £ j. kdo má, čeho potřebuje, a dobře toho nžívá, tím vice zasla
huje. a obdržuje; aloekdo nemaje tolik, čebo mu potřebí, ani toho ne

" £ j. odrodílé, svým věrným a zbožným předkům nepodobné.
'* ©.j. důvodem budou k odsouzení jeho.
" na sebe-li při tom nkázsl, zjevilť co nejařejměji, koho míní. (Brov.

evrchu 12, 6. pozn.
1 1, j. z Sáby, polední krajíny Arable t. F.šťastně. (IIL Král. 10,1.) SEL72EB . :VBa ET
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13. Protoť v podobenstvích mluvím jim, že vidouce nevidí:
a slyšíce neslyší, aniž rozumějí *

14. A vyplňují se na nich proroctví Isaiáše řkoucího:
Sluchem uslyšíte, a nesrozumíte: a hledíce hleděti budete, a
neuzříte. [Mar. 4, 12., Luk. 8, 10., Jan 12, 40.)

15. Nebo ztučnělo srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyšeli,
a oči své zamhouřilí, aby 6nad někdy očima neuzřeli, a ušima
neuslyšeli, a srdcem nesrozuměli a neobrátili se, a abych jich
neuzdravil. (Is. 6, 9-10.)

16. Ale blahoslavené jsou oči vaše, že vidí: a uši vaše, že
slyší.

17. Amen zajisté pravím vám, že mnozí proroci a spra
vedliví žádali viděti, co vy vidíte, a neviděli; a slyšeti, co
vy slyšíte, a neslyšeli. [Luk. 10, 24.)

18. Vy tedy slyšte podobenství rozsevače.
19. Každý, kdož slyší slovo o království“ a nerozumí, při

chází zlý“ a uchvacuje, co vsáto jest v srdce jeho, toť jest
ten, kterýž vedle cesty vsát jest.

20. A který v skalnatou zemi vsát jest, ten jest, kterýž
slyší slovo, a hned s radostí přijímá je:

21. a však nemá v sobé kořene, ale jest časný:“ a když
přichází soužení a protivenství pro slovo. hned se pohoršuje.*

22. A kdo mezí trní vaát jest, tent jest, kterýž slyší slovo,
ale pečování tohoto světa, a klamné bohatství udušuje slovo,
a bývá bez užitku.

23. Kterýž pak vsát jest v zemi dobrou, tenť jest, kterýž
slyší slovo, a rozumí, a nese užitek, a dává zajisté některé
stonásobný, a jiné šedesátnásobný, jiné pak třicetnásobný.“

24. Jiné podobenství předložil jim řka: Podobno jest krá
lovství nebeské člověku, kterýž nasel dobrého semene na
poli svém; (Mar. 4, 28.)

25. když pak lidé spali, přišel nepřítel jeho, a nasel kou
kole mezi pšenici, a odešel.

26. Když pak bylina vzrostla, a užitek učinila. tehdy se
ukázal i koukol.

27. Přistoupivše pak služebníci hospodářovi, řekli jemu:
Pane, zdaliž jsi nenasel dobrého semene na poli svém? od
kudž tedy má koukol?

28. I řekl jim: Člověk nepřítel to učinil. Služebníci pak
řekli jemu: Chceš-lí, půjdeme, a vytrháme jej?

29. I řekl: Ne, abyste snad trhajíce koukol, spolu s ním
nevytrhali | pšenice.

30. Nechte, ať obé spolu roste až do žně, a v čas žně dím
žencům: Sbeřte nejprve koukol, a svažte jej v snopky k epá
lení; ale pšenici shromažďte do stodoly mé.

31. Jiné podobenství předložil jim, řka: Podobno jest krá
lovetví nebeské zrnu hořčičnému, kteréž vzav člověk, vsel na

poli svém: (Mar. 4, 31., Luk. 13, 19.)
32. kteréžto alce nejinenší jest mezi všemi semeny:*“ ale

dbá, co mé, i toho se nehodným prokazuje, a právem toho pozbývá:
přičiniivý bohatec více sbobatne, nemajetný nedbal docela zehndne.

3 © J. vidonce zázraky, ověří: slyšice učení mé, nelepšl se. Timkárá nevěru a nekajicnosť
* € j. Božím.

5 £ J. duch, ďábel.

“ £ J. nemá stálosti, Jeat vrtkavý, a věří jen na čas.

5 t J. uráží se na tom, a odpadává od viry.
* £ J. podle Jednohokaldého schopnosti, dobrého srdce a přičinění

buď větší, nebo menší.

* t. J. Jedno z nejmenších semínek.

ve
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když vzroste, jest větší nežli všecky byliny, a bývá strom,'?
tak že ptáci nebeští přilétají, a bydlejí na ratolestech jeho.

33. Jiné podobenství mluvil jim: Podobno jest království
nebeské kvasu, kterýž vzavši žena, zadělala do tří měřic
mouky, až jest zkysalo všecko.'! (Luk. 13, 21.)

34. Toto všecko mluvil Ježíš v podobenstvích k zástapům:
a bez podobenství nemluvil jim : (Mar. 4, 34.)

35. aby se naplnilo, což povědíno bylo skrze proroka řkou
cího: Otevru v podobenstvích ústa svá, vypravovati budu
skryté věci od ustanovení avěta.

36. Tehdy rozpustiv zástopy přišel do domu: i přistoupili
k němu učenníci jeho řkouce: Vylož nám podobenství o kou
koli na poli.

37. On pak odpovídaje, řekl jim: Rozsevač dobrého se
mene jestiť Syn člověka: —

38. a pole jest svět: dobré pak símě jsou synové králov
ství: '* ale koukol jsou synové zlého: '*

39. a nepřítel, kterýž jej rozsíval, jest dábel: žeňpak eko
vání světa: a ženci jsou andělé. [Zjev. 14, 15.)

40. Protož jakož se sbírá koukol, a pálí obněm, takť bude
při skonání světa.

41. Pošleť Syn člověka anděly své i vyberou z království
jeho všecka pohoršení a ty, kteříž činí nepravosť:

42. a uvrhou je do peci ohnivé. Tamť bude pláč a skřípění
zubů. (Níže 22, 30.)

43. Tehdáž se budou spravedliví jako slunce skvítí v krá
lovství Otce jejich. Kdo má uší k slyšení, slyš.

44. Podobno jest království nebeské pokladu skrytému '*
v poli: jejž nalezna člověk, skrývá,'* a radostí nad ním jde,
a prodá všecko, což má, a koupí pole to.

45. Opět podobno jest království nebeské člověku kupci,
hledajícímu dobrých perel:

46. A když nalezl jeduu drahou perlu, odšel, a prodal
všecko, což měl, a koupil ji.

47. Opět podobno jest království nebeské síti puštěné do
moře, a ze všelikého plodu rybího shromažďující :

48. kteroužto, když naplnéna byla, vytáhše, a na břehu
sedice, vybírali dobré v nádoby, a zlé pryč zavrhli.

49. Takť bude při skonání světa: vyjdou andělé, a oddělí
zlé z prostředku spravedlivých.

50. a uvrhou je do peci ohnivé: tamť bude pláč a skří
pění zubů.

51. Srozuměli jste všemu tomu? Řkou jemu: Ovšem.

02. Řekl jim: Protož každý učitel umělý v království ne
beském podoben jest člověku hospodáři, jenž vynáší z po
kladu svého nové i staré věci.'“

53. I etalo se, když dokonal Ježíš ta podobenství, bral se
odtud.

'*t. j.jako strom; v teplejších krajinách vzrůstá hořčicemnohdy
o výší člověka a Jsouo větvinaté bylina, sdrží ptactvo, kteréž rádo po
žívajíc síně jeho, na větvech jeho usedává, ale nehnizdí.

" Obojím podobenstrím značí, že Božské jeho učení z maličkého
počátku k velikému vsrůste prospěchu.

" ©j. královetví Božího; k němu náležitě připravení, a hotovi je
přijmouti.

'* £ j. důbla, starého odpůrce pravdy.
£. j. skryté bylo nčení sv. evangelium až do příští Kristova.
"© J. aby bo neztratil.
"s £ J. Jako hospodář svým domácím všeliké potřeby k živobytí po

skýtá, tak £ dobrý učitel život duchovní posluchačů svých všelikým
způsobem aachovati a občerstviti bledABo
E M
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17. Odpovědělí jemu: Nemáme zde než pět chlebův a dvě

se divili a pravili: Odkud má tento moudrosttu a moc? M P M ryby. [Jan 6, 9.)

55. Zdaliž není tento syn tesařův? zdaliž matka jeho ne- | íY a 18. A on řekl jim: Přinestež mi je sem.
sloveMaria, a bratříjeho Jakob, a Josef, a Šimona Jůdas?'“ 4i i 6 19. A když byl rozkázal zástupu posaditi se na trávě, vzal

56. a sestry jeho, zdalíž nejsou všeckyu nás? Odkudž tedy "W | 1 pět chlebů, a dvě ryby, a vzhléd k nebí, požehnal, a lámal,

IN

S
54. A přišed.do vlasti,'? učil jeve školáchjejich, tak-že

E

má všecky ty věci? (Mar. 6, 1. Luk. 4, 16. Jan G,42.) a dával učenníkům chleby, a učenníci zástupům.
57. I horšili se nad ním.'“ Ježíš pak řekl jim: Není prorok ; , 20. I jedli všickni a nasvceni jsou. A sebrali ostatky drobtů,

beze cti, leč v vlasti své a v domu svém. k 0 dvanácte košů plných.

(Luk. 4, 24. Jan. 4,44 „aš 21. Těch pak, kteřížjedli, byl početpět tisíc mužů, kromě
D8. I ueučinil tu mnoho divů pro nevěru jejich. ČK k žen a dětí.

| (G0 22. A ihned přinatil Ježíš učenníky, aby vstoupili na lo
KAPITOLA XIV.

Vypraruje, Jak Heródes Jana stíti da), — Jak Kristus Pán na ponší odešel,
a tam 8000 lida nasytil, — po moři k učenníkům kráčel, a Petra od ntonuti

sachoval, — a nemocné nadravoval.

1. V ten čas uslyšel Heródes tetrarcha ' pověsť o Ježíšovi:
(Mar. 6, 14. Luk. 9, 7.j

2. i řekl služebníkům svým: To jest Jan Křtitel: onť jest
vstal z mrtvých, a protož se dějí divové skrze uěho.

(16, 14
3. Nebo byl Heródes jal Jana, a svázal jej, a dal do žalářeproHerodiadu,manželkubratrasvého;“© [Mar.6,17.)
4. neboť Jan mu pravil: Nesluší tobě míti ji!
5. A chtě jej zabiti, bál se lidu: nebo za proroka jej mělí.

(21, 28.)
6. Na den pak narození Heródesova, tancovala dcera He

rodiady u prostřed :* i líbilo se Heródesovi.
7. Pročež s přísahou slíbil jí dáti, zač by ho koli prosila.
8. Ale ona jsouc prve navedena od mateře své, řekla: Dej

mi tuto na míse hlavu Jana Křtitele.

9. I zarmoutil se král: ale pro přísahu, a pro ty, kteříž
epolu s ním stolili, rozkázal dáti.

10. I poslal a sťal Jana v žaláři.
11. A přinesena jest hlava jeho na míse, a dána jest dívce:

a ta přinesla ji mateři své.

12. A přistoupivše učenníci jeho, vzali tělo jeho a' pocho
vali je: a šedše pověděliJežíšovi.

13. To když uslyšel Ježíš, plavil se odtud na lodičce na
místo pusté soukromí: a když uslyšeli zástupové, šli za ním
pěšky z měst. (Mar. 6, 31. Luk. 9, 10.)

14. A vyšed, uzřel zástup mnohý; i slitoval se nad niini,

dičku, a předešli jej přes moře, až by rozpustil zástupy.
(Mar. 6, 45. Jan 6, 17]

28. A rozpustiv zástup, vstoupil na horu sám, aby se modlil.
A když byl večer,' byl tam samoten:

24. lodička pak u prostřed moře zmítala se vlnami; nebo
byl vítr odporný.

25. Při čtvrtém pak bdění nočním* bral se k nim ja po
moři.

26. A vidouce jej, an jde po moři, ulekli se, řkouce: Obluda
jest! a strachem křičeli. [Luk. 24, 37.)

27. A ihned k nim promluvil Ježíš, řka: Donfejtež! Ját
jsem; nebojte se!

28. [ odpověděv Petr řekl: Pane, jsi-u ty, kaž mi k sobě
přijíti po vodě.“ :

29. A on řekl: Pojď. I vystoupiv Petr z lodičky, šel po
vodě, aby přišel k Ježíšovi.

30. Ale vida vítr tuhý, bál 8e:“ a když počal tonouti,“
volal řka: Pane, zachovejž mne.

31. A ihned vztáb Ježíš raku, uchopil jej, a řekl mu: Malo
věrný, proč jsi pochyboval?*

82. A když byli vstoupili na lodičku, přestal vítr.
93. Ti pak, kteříž na lodičce byli, přistoupili, a klaněli se

jemu řkouce: Jistě Syn Boží jsl ty.

34. A přeplavivše se, přišli do země genesaretské.
(Mar. 6, 53.]

35. A poznavše jej muži místa toho, rozeslali po vší té
krajině, a podávali mu všech zle se majících:

36. i prosili ho, aby 6e aspoň odolku roucha jeho dotkli;
a kteří se koli dotkli, uzdravení jsou.

a uzdravoval nemocné jejich.
15. A když byl večer, přistoupili k němu učenníci jeho

řkouce: Pusté jest místo, a hodina již minula: rozpusť zá
stupy, ať jdouce do městeček, nakoupí 81 pokrmů.

16. Ježíš pak řekl jim: Nenf jim potřebí odcházetl; dejte
vy jim jísti.

«EMa PLSKAPITOLA XV.

Kůra Parisaje, že raši přiházání Roží křívýmjich vykládáním, a nadsazováním

mad ně ustenovení Iidakých. — Odeblrá se na pomezí fenlcké, a uzdravuje

deeru Cbenanitky | mnobé jiné, — a nasycoje 4000 mežů sedmi chleby.

..

=

"" Troji vlasť měl Kristne: Bethlehem, kde se narodil; Naza
rotb, kde byl vychován; Kafarnaum, kde se zdržoval; zde se Na
sareth miní.

'©Viz svrchu 12, 46. pozn., že jsou tu míněn! příbuzní Páně a nikoliv
bratří u vlastním rozumu .tobo slova. Zároveň se dává tuto ns fevo, že
Kristus Pán své vědoucnoatí neměl ani jako člověk z lidi, ale že byla
Jemu větipena, „vlita“.

'? Uráželí se na jeho sprostém rodu, pohrdali jim, a neměli ho za
toho, kým v pravdě byl.

KAPITOLA XIV.

1. Tehdy přistoupili k němu z Jerusaléma zákonníci a Fa
riseové řkouce:

3
BRN . 46 J. po západn slunce: Židé rozeznávali dvojí večer: 1. kdyš se

olance chýlilo k západu (v. 15.), a 2 když se
5 t j. k ránu. Noc dělili tehdáš na čtvero bdění, každé o třech bo

dináeb; čtvrté začínalo s naší bodinon třetí ráno, kdežto v Palestíně
ještě temno jest, poněvadžtam slunce skoro čelý rok teprv o Besté

Mv

h=

De
Zo0ZA' Nazývá se takto, žo byl vladařem čí knižetem čtvrtého díla země | O

israelské, jejž byl po svém orci HeródesovíUkrutném zdědil, po česku BAE “ Veliká se tu jeví Petrova víra, an doufal, že k slovu Kristovu

snad může se říci „čtvrták“. Nl) n) totěš dokále, co Kristus Pán sám." © J. kterouž byl bratra svému Filipovi odvedl, a sám pojal: bylť * „Lidské jest u velikém nebezpečenství bázní pojata býti.“ [Sv.
pak jiný, než o kterém Lak. 8, 1.

> t J. při bodech u prostřed večeřadla, podle tehdejšího způsobu
Jan Zl.)

3 „Tobo Kristus dopustil u Petra, aby nezpyšněl“ (Bv. Jan Zl.)NE
zplvajíc a na bubínek tinkonc. [TI. Mojš. 15, 90.) Dceru tu, ana slula ý | A * „Když Krlatns Petra z malé víry kárá, že na okamžik pochyboval,
Salome, měla Herodiada s Filipem, řádným manželem svým. fi což pak řekne nám, nemajícím sotva jlskřišky viry jeho?“ (Sv. Jeron.)

MEA

VOS X U, S 11.—82: 3 — u) U .
ak v 5 Lt- - di sw < = 4 G6 > BLu. .i ©
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2. Proč učenníci tvoji přestupují ustanovení starších? * neboť
neamývají rukou svých, když jedí chléb.“

3. A on odpovídaje, řekl jim: Proč i vy přestupujete při
kázání Boží pro ustanovení vaše? Nebo řekl Bůb:

4. Cti otce i matku, a: kdo by zlořečil otci neb mateři.
smrtí ať umře.*

5. Ale vy pravíte: Kdož by koli řekl otci neb mateři: Dar,
kterýž koli jest ode mne, tobě prospěje: *

6. a neuctí otce svého nebo mateře své:* a zrušili jste při
kázání Boží pro ustanovení své.

7. Pokrytci, dobře prorokoval o vás Isaiáš, řka:
8. Lid tento ctí mne ústy: ale srdce jejích daleko jest ode

mne.

9. Ale nadarmo mne ctí, učíce učení a přikázání lidská.“
(ls. 29, 18. Mar. 7, 6.)

10. A svolav k sobě zástupy, řekl jim: Slyšte a rozamějte !
11. Ne což vchází v ústa, poskvrňuje člověka: ale což z úst

pochází, to poakvrňuje člověka.“ (Tit. 1, 15.)
12. Tehdy přistoupivše učennící jeho, řekli mu: Víš-li, že

Fariseové, uslyševše tu řeč, horšili jsou se?
13. Ale on odpovídaje, řekl: Všeliké štípení, jehož neštípil

Otec můj nebeský, vykořeněno bude.“ (Jan. 15, 2.)
14. Nechte jich; slepíť jsou, a vůdcové slepých: a povede-li

slepý slepého, oba v jamu upadnou. (Mar. 7, 16. Luk. 6, 36.)
15. I odpověděv Petr, řekl mu: Vylož nám to podobenství:
16. On pak řekl: Ještě i vy bez rozumu jste?
17. Nerozumíte-liž, že všecko, co v ústa vchází, do břicha

jde, a vypouští se ven? [Kol 2, 22.)
18. Ale které věci z úst pocházeji, ze srdce vychodí, a tyť

poskvrňují člověka.
19. Nebo ze srdce vycházejí zlá myšlení, vraždy, cizoložství,

smilatví, krádeže, křivá svědectví, rouhání; [Mar. 7, 24.)
20. tyt jsou věci, které poskvrňují člověka: ale neumytýma

rukama jísti, neposkvrňuje člověka.
21. A vyšed odtud Ježíš, bral se do krajin tyrských a ai

donských.* :
KAPITOLA XV.

* £ j. předkův, anebo učitelův. Bylaťustanovení ta buď mimo zákon
Boží, anebo | protí němu (56); alula zákonem ústním a mnozí, zvlášť
Farisoové, nad zákon Boží je nadsasovaji.

3 4. j. před a mesí jidlem.
3 Vla IL Mojž. 2, 13. a 91, 16.; Efez. G, 2.; II. Mojž. 31, 17. Dle

smyzlu uvádí: slovem „ctítil“ míní se všelíké povinnosti lásky, tedy
1 slušná výživa rodičův. (I. Tim. 6, 8. 17., srov. Sir. 88. 1.)

* t.j. co vám dáti mám, otče a matkol obětují Bohu; z tobo vy
také prospěch máte, obdržůjíce podílu na oběti; e tím buďte spokojeni,
více vám povinen nejsem. (Mar. 7, 10—12.)

5 £, j. byť dále ničebož svým rodičům nedal, vy jej vší viny sprošťu
Jete: tak rušite přikázání Boží.

* £ J. taková, která nepocházejí od Boha, aniž v zákoně jeho se
i

* Smysl: Pokrm všelíký, sám o sobě, jehož střídmě a byť bylo bez
obyčejného umývání (20), požíváme, neposkvrňnje nás, ale zlů myšloní
(19.), mysl nezřízená a nezdrfenlívá, labnZnietví a nestřídmosť, a vše
liké jiné nepravosti, v zápětí je provázející, ty poskvrňují člověka
mravně, na duši a svědomí. — Jakože těmito slovy nijak nedovolil
Kristus Pán nestřídmostí, opilství a obžerství; (i ty vuházejí v ústa!)
tak též nijak neodporoval zákonu Božímu, jenž některých věcí poží
vati zspovídel. Tak i ty, křesťano katolický! opovážil-li bys se poží
Vvatizapovězených v Jistý čas od olrkve jménem Páně pokrmů, anebo
neučinil-H bys sobě v postní den přikázané v jídle ujmy, neposkvrnil
by se tím pouhým pokrmem, jehož bys požíval, na duši a na svědomí,
ale poskvrali bys se neposlušností a nezdrženlivostí svou dle slova
Páně u Aat. 18, 17. tak jistě, jako že bys zdraví svému vždy škodil
nestřídmostí anebo požitím něktorého pokrmu a nápoje proti výstraze
lékařově.

" Jako svrobu 8, 10. a 7,19. řekl o stromu a 18, 30. 42. o koukoli,
tak nyni dí o byllně všeliké, která nepochází od Boha.

*Na pomezí krajiny fenloké,jejižto hlavními městy byly Tyras a Sidon.

*
hJ
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22. A aj žena chananejská, z končin těch vyšedši, volala.
řkouc jemu: Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! dcera
má zle od dábla trápena jest.

23. On pak neodpověděl jí slova. I přístoupivše učenníci
jeho, prosili bo řkouce: Propusť ji, neboť volá za námi.

24. On pak odpověděv, řekl: Nejsem poslán než k ovcím,
které zahynuly, domu israelského."“ [Výše 10, 6. Jan 10, 3.)

25. Ale ona přišla, a klaněla ae jemu řkouc: Pane, pomoz mi!
26. A on odpověděv, řekl: Neníťt dobré vzíti chleba synův,

a vrcl psům.*!
27. A ona řekla: Tak jest, Pane: ale i štěňátka jedí drobty,

kteříž padají se stolu pánů jejich.'*
28. Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jí: Ó ženo, veliká jest víra

tvá: staniž se tobě, jakož chceš. I uzdravena jest dcera její
v tu hodinu.

29. A odšed odtud Ježíj, přišel k moři galilejskému: a
vstoupiv na horu, poseděl tam.

30. I přistoupili k němu zástupové mnozí, majíce s sebou
němé, slepé, kulhavé, mdlé, a jiné mnohé: 1kladli je k nohám
jeho, a uzdravil je; (Is. 35, 5.j

81. tak že se zástupové divili, vidouce, ano němí mluví,
kulhaví chodí, slepí vidí: i velebili Boha israelského.

32. Ježíš pak svolav učenníky své, řekl: Líto mi zástupu;
nebo již tři dni trvají se mnou, a nemají, co by jedli: a roz
pustiti jich lačných nechci, aby nezhynuli na cestě.

(Mar. 8, 2.)

33. I řkou jemu učenníci: Kdež bychom vzali tolik chleba
na poušti, abychom zástap tak veliký nasytili ?

34. I řekl jim Ježíš: Koliko chlebů máte? A oni řekli:
Sedm a málo rybiček.

38. I rozkázal zástupu, aby se posadil na zem.
"36. A vzav sedm chlebů, a ryby, a díky učiniv, lámal, a

dával učenníkům svým, a učenníci dávali lidu.
87. I jedli všickni, a nasycení jsou: a sebrali, co zbylo

drobtů. sedm košů plných
38. Bylo pak těch, kteříž jedlí, čtyři tisíce mužů, krom

dětí a žen.

30. A rozpustiv zástup, vstoupil na lodičku; i přišel do
končin Magedau.'*

KAPITOLA. XVI.

Odkazuje Kristus Pán pokonšající je) Fariseje a Sadnceje k snamení Jonáše

proroka, — udělujeŠimonovi Petrovi přednosteuství, a svrchovanou imocv církví

své, — předpovídá své utrpení, smrť, a vakříšení, ——a ači, co Jest

následovati jej.

1. I přistoupili k němu Fariseové a Saduceové pokoušejíce :
a prosili ho, aby znamení s nebe ukázal jim. [Mar. 8, 11.)

2. A on odpovídaje řekl jim: Když nastane večer, říkáte:
Jasno bude; neb jest červené nebe:

3. a ráno: Dnes bude nečas; nebo se červená zasmušilé
nebe.

te t.j. před emrti svou byl poslán toliko k lidn leraelskému; potom
pak se mělo dostati milostí učení a vykonpení jeho všem národům.
(Mar. 16, 15.)

U Mlaví dle obyčejného smýšlení Židův, kteří jiné národy tak na
zývali; však toliko, aby viru její zkusil, a zjevil přítomným, na dobrý
příklad.

u Důvtipně a pokorně obrací žena trpké slovo k své straně: „Do
přejž mi, Pane! tvé milosti, jako sa dopřává drobtů chleba 4palčetí !“

(0 Bylať krajina nz západním pobřeží jezera genezaretského, kdo
města Magedan (Magdala) a Dalmanatha (Mar. 8, 10.) ležela; někteří
obé za jedno místo rozličného jména pokládají.
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4. Tvářnost tedy nebe amíte rozsouditi: znamení pak časů
nemůžete poznati?' Plémě zlé a cizoložné hledá znamení:
a nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonáše proroka.
A opustiv je, odešel. (Svrcbu 12 39. Jon. 2, 1.]

5. A když se přeplavili učenníci jeho přes moře, zapomněli
chleba 8 sebou vzíti. (Mar. 8, 16. Luk. 12, 1.]

6. A on řekl jim: Hledte a varujte se kvasu farisejského
a saducejského!

7. Oni pak myslili mezi sebou řkouce: Nevzali jsme chleba.*
8. A věda to Ježíš, řekl jim: Co mezi sebou myslíte, malo

věrní, že chlebů nemáte? [Svrchu 9, 4.]
9. Ještě-li pak nerozumíte, aniž se pamatujete na pět chlebů

pro pět tisíců lidů, a kolik košů drobtů jste sebrali?
(Svrchu 14, 17. Jan G, 9.)

10. ani na sedm chlebů, pro čtyry tisíce lidu a kolik košů
jste sebrali?

11. I proč nerozumíte, že ne o chlebu jsem vám pravil:
Varujte se kvasu farisejského a saducejského ?

12. Tehdy srozuměli, že neřekl, aby se varovali kvasu
chlebův, ale učení Fariseův a Saduceův.

13. Přišel pak Ježíj do krajin Cesaree Filipovy:*“ i otázal
se učenníků svých, řka: Kým praví lidé býti Syna člověka? *

(Mar. 8, 27. Luk. 9, 18.)
14. A oni řekli: Někteří Janem Křtitelem,* jiní pak Eliášem,

jiní pak Jeremiášem, nebo jedním z prorokův.“
15. Dí jim Ježíš: Vy pak kým mne býti pravíte?
16. OdpověděvŠimon Petr, řekl: Ty jsi Kristus, Syn Boha

živého.“ (Jan 6. 70.]
17. A odpovídaje Ježíš, řekl jemu: Blahoslavený jsi, Šimone,

synu Jonášův: nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec můj,
kterýž jest v nebesích.

18. A já pravím tobě: Ty jsi Petr,“ a na té skále vzdělám
církev svou,“ a brány pekelné jí nepřemohou.'“

19. A tobě dám klíče království nebeského: "" a což bys koli

KAPITOLA XVL

* £«J. s úkazů na neb! dobře sonditi umíte na povětrnosť, Jinak
velmi nejistou, ale z předpovědění prorokův, kteří dobu jistého příští
mého na rok udali, toho ee dosoudití neumíte, vy pokrytai!

+ © j. nejen myslíli, nýbrž i s sebou fozmlouvali, jak ai mají chleba
zaopatřiti: proto je I kárá a drvé zázrakův jim připomíná.

* © j. do vůkoli města Cesaree pod horou Libanem, na pomezí
země syrské a židovské; sinlo prvé Paneas, od Fillpa čivrtáka roz
šířeno a zvelebeno byvěl, ke cti cisaře Tiberia Cesarei nazváno jest.

* © Jj. za koho mne mají lidé? synem člověka se nazývá, aby víru
učenníků zkumil, a příležitvsť jím dal, ové minění svobodně vyjeviti.

* ©.j. tak Heródes a dvorem svým. (14, 2)
S Mar. 6, 1). Bvrchn 11, 14. Jan, 1, 21.
7 t J. právě a skutočně syn Boží, od Boba zplozoný, „Bůh z Boha.“

Vyznává, že syn člověka Syn Boží jest, předo všemi, nejen dle své
přirozené borlivosti, nýbrž z vnuknutí Docba Sratého. (17.)

* © j. za to, že ty mne vyznáráš Synem ložím býti, Já tebo na
zývám Petrem t. skalou, na které atd.

* t j. na tobě vzdělám 00 na základě církov svou. Jest ovšem Kristus
sám základem, nárožním kamenem a blavou církve své; potřebl však
Jest, aby viditelná cirkev Kristova,i viditelného základn,vidí
telné hlavy měla, a k tomu pro výtečnou víru svou milostivě zvolen
Šlmon Jonéšův, a k naznačení důstojného přednostemství tobo nazván
jest Petrem, skalou.

"©£. j. věelika moc pekelná ani 60 nevzmůže proti olrkvi, aby ji
potlačila, ba ani se neudrží, aby od církve přemožena nebyla. Tím
anačí I věčný zápas cirkve své proti mocnostem [branám] pekelným,
ale olibuje tůž konečně vitězství s jeho pomoci.

" Klíče bývaly obrazem nejvyšší vládní moci, udělené od panovníka
svému náměstku. (le. 22, 39.) Kristus Pán tedy těmi slovy dává
Petrovi nejvyšší důstojnoať, a svrchovanou vládu a moc [Primat)
v elrkvi svá, činí jej svým náměstkem na zemí. Církov pak Kristova
majic trvati až do okonání světa, trvalé též vlády předpokládá, tu

Z = KAPITOLAXVI. 6ě4

svázal na zemi, bude svázáno i na nebi: a což bys koli roz
vázal na zemi, bude rozvázáno i na nebi.'*

20. Tehdy přikázal učenníkům svým, aby žádnému nepra
vili, že by on byl Ježíš Kristua.'* [Níže 17, 22. Luk. 24, 46.]

21. Od té chvíle počal Ježíš učenníkům svým oznamovati,
že musí '* jíti do Jerusaléma, a mnoho trpěti od starších u
zákonníkův, a od knížat kněžských, a zabit býti, a třetího
dne z mrtvých vstáti.'*

22. I pojav jej Petr počal mu přimlouvati, řka: Odstup to
i od tebe, Pane! nestane se tobě toho. (Mar. 8, 33.)

23. Kterýžto obrátiv se, řekl Petrovi: Jdiž za mnou, sa
tanec:'“ ku pohoršení jei mi; nebo nechápeš těch věcí, kteréž
jsou Boží: '* ale těch, kteréž jsou lidské.

24. Tebdy řekl Ježíš učenníkům svým: Chce-li kdo za mnou
přijí,'“ zapři sebe sám '* a vezmi kříž svůj,*© a následuj
mne.*' [Svrchu 10, 38. Luk. 9, 23.)

25. Neboť kdož by chtěl život svůj zachovati, ztratít jej:
ale kdož by pak ztratil život svůj pro mne, naleznet jej.**

(Luk. 17, 38.)
26. Neboť co jest platno člověku, byť všecken svět získal,

a na své duši škodu trpěl? Anebo jakou dá člověk výměnu
za duši svou? **

27. Syn zajisté člověka přijde v slávě Otce svého 8 anděly
svými: a tehdáž odplatí jednomu každému podle skutkův
jeho.“* (Sk. 17, 31. Řím. 2, 6.)

pak pří emrtelnosti lidské nelze si ani jinak mysliti, než aby od Petra
přecházelajebo nástupcům, jenž jsou papežové řiměti. O těchto
se prohlašnje všeobecný eirkevní sném Florentinský (1489) takto: „Za
pravé uznáváme, že svaté stolici apoštolské, Hmskému papeži, náleží
duchovní přednostenství nad veškerým světem, a že-on jest dědicem
stolice sv. apoštola Petra, pravý náměstek Kristův, hlava veškeré
cirkvo, otec a učitel všech křesťanův,a jemu že od Půna našeho Je
žiše Krieta v osobě ov. Petra dána jest úplná pravomocnosť,sby
vševbecnou církev půsl, epravoval a řídil (Jan 21, 15—17.) dle toho,
Jak to v úmluvách všeobecné cirkve, a ve svatých kanonlekých stano
vůch určeno jest. Tato pravomoc papežova Jest plná a svrchovaná,
řádná a bezprostřední, jakož něl sněm Vatikanský (1470), a směřnje
bezprostředně ku celé cirkvi, k biskupům, kněžím, jahnům a ku všem
ostatním věřícím, tak že jemu podřízení jeou bezprostředně všíchní
údové těžo Cirkve bez rozdílu, aniž by měls tím úbony řádná pravo
moc biskupův v diecásích, neboť moc biskupův se svrchovanou pravo
mocí papežovon ozdobuje | sili. (Sněm Vatik. Víz Jan 21, 15—1%.)
V slovech Půně těchto jest obsažena i neklamnosf nástupců sv. Potra,
když u věcech víry s mravů rozhodují, a Církev celou ku věření
tavasují. (Viz Luk. 22, 81. 82)

"Tim udělenou moc zřejmě vysvětloje: vásatí Jest vůbec povin
nosti uklidati (přikazovati), neodpouštěti, a pokutu a trest určovati;
rozvázati pak znamená odpouštěti, pokuty a trestu sprošťovati.
Pozoruj, že od vázání nebo rozvazování Petrova na zemi závisí vázání
a rozvažování u Boha v

" Aby mnozí uvěřivše v nělo, nepoboršíli se, až by jej viděli zbičo
vaného a ukřižovaného; pak aby při všeobecném, ale mylném do
mnění lídn, že je zaslíbený MesiášPha římského sprostí, a světské
království založí, žádné bouře nepovataly.

**£ J. dlo věčného ustanovení Otcova. (Sr. 23.)
'* Protože bylí Již u víře upevnění, zjevoval Jim zřejměji tajematví

Boží.

**t. j. odejdl, nech mne, pokušiteli, odpůrče!
W£ J. že mého utrpení a smrti k spáse světa potřebí jest.
'8 ©,j. se mnon slávy věčné dosáhnouti.
£. j. odporuj, potlačuj své zlé náruživosti.
te ©.j. trpělivě snášej protivenství tohoto erěla, zvlášť čeho ae tí

pro mne trpětí dostane. Tím poukazuje též, jakou smrtí má umříti.
2 £ Jj.baď mým věrným učenníkem, a následuj ve všem příkladu

mého.
21Za život časný obdrží věčný, za krátké ntrpení slávu neskonalou.

[Dle sv. Jeronyma.)
% Doše zajisté jest poklad nejdražší nad veškereu svět; pročež o ní

největší péči míti přísluší.
14£ j. ten, který nyní „podobu sluhy“ na sobě nose, a na kříži

skoná, oslaven bude, a odplatí svým věrným.
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28. Amen pravím vám, jsou někteří ze stojících tuto, kteříž
neokusí smrti, až uzří Syna člověka přicházejícího v králov
ství svém.?* [Mar. 8, 39. Luk. 9, 27.j

KAPITOLA XVII.

Kristus Pán se proměnil na hoře u přítomnost! tři učanníků svých, — uzdravil
náměsičníka ďáblem posedlého, — opětně svou smrť předpověděl,— s zaplatil

za sebe a Petra daň chrámovou,

-1. A po Šesti dnech pojal Ježíš Petra, a Jakuba, a Jana,
bratra jeho“ a vedl je na horu vysokou* soukromí:

(Mar. 9, 1.]
2. a proměnil se před-nimi. I zaskvěla se tvář jeho jako

slunce: a roucho jeho učiněno Jest bílé jako sníh.
3. A oj ukázali se jim Mojžíš a Eliáš, rozmlouvajíce s ním.“
4. I promluviv Petr, řekl k Ježíšovi: Pane, dobré jest nám

zde býti: chceš-li, udělejme tu tři stánky, tobě jeden, Mojží
šovi jeden, a Eliášovi jeden.

5. A když on ještě mlavil, hle oblak evětlý zastínil je.
A aj hlas z oblaku řkoucí: Tentoť jest Syn můj milý, v němž

jsem si dobře zalíbil; toho poslouchejte.
(Svrchu 3, 17. II. Petr. 1, 17.)

6. I uslyševše učenníci, padlí na tvář svou, n báli se velmi.
7. A přistoupiv Ježíš, dotekl se jich, a řekl jim: Vetaňte,

a nebojte se. ©

8. A pozdvihše očí svých, žáduého neviděli, než samého
Ježíše.

9. A když sstupovalí s hory, přikázaljit Ježíš, řka: Žádnému
nepravte vidění, dokudž by Syn človéka nevstal z mrtvých.

10. I otázali se ho učenníči řkouce: Což tedy zákonníci
praví, že má prve Eliáš příjíti?*

11. A on odpovídaje, řekl jim: Elláš zajisté přijde, a na
praví všecko;“

12. ale pravím vám, že Eliáš již přišel. a nepoznali ho,
ale učinili mu, cožkolí jsou chtěli. Tak i Syn člověka trpěti
bude od nich. (Svrchu 11, 14. 14, 10.)

13. Tehdy srozuměli učenníci, že o Janovi Křtiteli jim
pravil.

14. Když přišel k zástupu, přistoupil k němu člověk, a na
kolena poklekl před ním, řka: Pane, smíluj se nad synem
mým; nebo náměsíčník jest," a zle se trápí: často zajisté
padá do ohně, a častokrát do vody. (Mar. 9. 16. Luk. 9, 88.)

15. I přivedl jsem ho k učenníkům tvým, a nemobli ho
uzdravíti.*

% Lze rozuměti o slavném proměnění Půně, kteréž brzo na to so
událo; nebo o.jebo vzkříšení, a na nebe vstonpení; anebo o alávě
elrkve jeho po vyvrácení Jerusaláma; anebo konečně o druhém příští
Jeho k eoudnému dní.

KAPITOLA XVI.

! Sv. Lukáš (9, 28.) dí: „po osmi dnech“, počítaje spoln 1 den,

E KristusPán pravil,co v k. 16.čteme,| den proměnění.Před třemí svědky oslavení své ukázal, aby je po jeho vzkřišenízrát (9.j
> Vůbec se za to má, že byla bora Tabor.
* t. |. nejslavnější z mužů Starého zákona, dosvěděnjíce slávu jeho, .

a rozmlouvajíce s ním, o „Jeho vyjítí v Jerusalémě“. (Luk. 9, 81.)
* Vidouce, že Eliáš s Mojžíšem opět zmizeli, táží se takto, nemajíce

pojmu o druhém pří č.

S t. j. dobře zákonníet něí, že n Eliáš přijíti, a podle písem (Mal.4, 6. 6.) všecko napraviti. (Luk. 1, 17
5 £. J. člověk ďáblem posedlý, a od něho zvlášť za proměny měsíce

trápený. (Srov. 17.)
5 £. J. těm, kteříž dole pod horou zůstali, a k nímž se mnoho jiného

lidu sbromáždilo. (Mar. 9, 18.) Em
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16. Odpovídaje pak Ježíš. řekl: Ó pokolení nevěřící a pře
„vrácené, dokud budu s vámi? dokavade vás trpěti budu? *
Přiveďte jej sem ke mně.

17. I přimluvil *©mu Ježíš, a vyšel od ného zlý duch*': a
uzdraven jest mlárdenec v tu hodinu.

18. Tehdy přistoupili učenníci k Ježíšovi soukromí, a řekli:
Proč jsme my ho nemohli vyvrhnouti?

19. Řekl jim Ježíš? Pro vaši nevěru.'? Amen zajisté pravím
vám, budete-li míti víru jako zrno horčičné, řeknete této hoře:
Jdi odsud tam! a půjde: a nebude vám nic nemožného.'?

(Luk. 17, 6.]
20. Toto pak pokolení '* nevymítá se, leč skrze modlitbu

a půst. '*
21. A když byli v Galilei, řekl jim Ježíš: Syn člověka bude

vydán v ruce lidské: [Níže 20, 18. Mar. 9, 30. Luk. 9, 44.)
22. a zabijí jej: a třetího dne vstane z mrtvých. [ zarmou

tili se náramně.

23. A když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi ti,
jenž vybírali plat,'“ a řekli jemu: Což mistr váš nedává
platu?

24. A on řekl: Dává. A když všel do domu, předešel ho
Ježíš, řka: Co se tobě zdá, Šimone? Králové zemští od kte
rých berou daň nebo plat? od synův-li svých, čili od cizích?

25. A on řekl: Od cizích. Řekl mu Ježíš: Tedy synové
jsou svobodní. '*

26. Ale abychom jich nepohoršili, jdi k moři, a vrz udící:
a tu rybu, kteráž nejprve uvázne, vezmi, a otevra ústa její,
nalezneš utater:'* ten vezmi a dej jim za mne 1 za sebe.

KAPITOLA XVII.
Kristas Pán uči pokoře, — zapření sebe samého, ——nepohoršovati maličkých,

laskavě napravovati chybujíci, — zatrrzelce vyobcovati a církve, — vědy od=

pouštěti křivdy, to pak — vysvětluje podobenstvím o dvou dlašnicich.

1. V tu hodinu ' přistoupili učenníci k Ježíšovi řkouce:
Kdo jest větší v království nebeském ?*

[Mar. 9, 3. Luk. 9, 46.]
2. A přivolav Ježíš maličké [pacholé), postavil je u pro

střed nich

3. a řekl: Amen pravím vám, ueobrátíte-li se, a nebudete-li
jako maličcí, nevejdete do království nebeského.

9 Tak k otci náměsíčníka, a ostatnímu zástupu mlaví a jím nedů
věra předstírá. (Viz Mínr. 9, 22.)

te $, j. s pohrůžkou, přísně přikázal.
1 $. j. důbel, jenž ho byl tak hrozně trápil. (Viz 14. sr. Luk. 9, 89 )
t £ j. menší víru, než kterou byste míti měli dle tobo aspoň, 00

Jste již ode mne slyšeli a viděli.
1 © j. sebe sproatší, alo vroncnou vaší ve mne víra mohn odměníti

darem divů činění.
te ©j. dáblů zvlášť urputných a krntých.
t Pevnou víru. modlitbu a půst — t j. všeliký druh zdrželivosti —

žádá Kristus od těch, kteří prosti býti chtějí zhoubněbo vlivu nopřátel
duši svých!

1 rd chrámový, dvě drachmy ku potřebám chrámovým; jedsa

drachmabyla as , tolaru, 87, kr.
" tj. i já Jakožto Syn Bol "mámbýti prost platu k chrámuHožíma

určené
'* ten platil 4 drachmy — 1 tolar: viz 23.

KAPITOLA XVIIL

1 £, J. tou dobou, tehdáž.
3 £ j. tak se dotazují, protože sl jo představovali co slavnonjvláda

pozemskou, a mezi sebou rozmlonvali, kteří z nich (budou míti před
„nosti před druhými.x5“=
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4. Pročež kdožkoli se poníží, jako maličký tento, tenť jest A zemi o jakoukoli věc, za kterou by. prosili, staneť se jim od
větší v království nebeském. M Otce mého, kterýž v nebesích jest.

5. A kdo by přijal jedno takové maličké ve jménu mém,* | 20. Nebo kde jsou dva, nebo tři ehromáždění ve jménu
n V b j

6. kdo by pak pohoršil“ jedno z maličkých těchto, jenž i 1l 21. Tehdy přistonpiv Petr k němu řekl: Pane! kolikrát
ve mne věří, lépe by jemu bylo, aby „zavěšen byl žernov | 9 zhřeší proti mně bratr můj, a odpustím jemu? zdali do sedmi
osličí * na brdlo jeho, a on byl pohřížen do hlubokosti mořské. i | j krát? (Luk. 17, 4.]

: : ) Ď

7. Běda světu pro pohoršení! Ačkoliv to musí býti“ aby | l do sedmdesátikrát sedmkrát.'“
přicházela pohoršení: ale však běda člověku tomu, skrze ) 23. A protož podobno jest království nebeské člověkukráli,
něhož pohoršení přichází. který chtěl počet klásti se služebníky svými.

a vrz od sebe: lépe jest tobě vjítí do života mdlému, anebo mu byl dlužen deset tisíc hřiven.'*
kulbavému, než dvě ruce anebo dvě noze majícímu, urrženu 25. A kdvž neměl, odkud by zaplatil, kázal jej pán jeho
býti do věčného ohně. (Svrchu 5, 30. Mar. 9, 42.] prodati, i ženu jeho, i syny, i všecko, což měl, a zaplatiti.'“

lépe jest tobě jednookému vjíti do života, nežli obě oči ma- a všecko zaplatím tobě.
jícímu, uvrženu býti do pekelného ohné.“ 27. I slitoval se pán nad služebníkem tím, propustil jej,

10. Viztež, abyste nižádného z maličkých těchto nepetupo- a dluh jemu odpustil.

V FRY

mněť přijímá: mém, toť jsem já u prostřed ních. '*

[Mar. 9, 40. Luk. 17, 1.) 22. Dí jemu Ježíš: Pravím tobě ne do sedmikrát; ale až

8. Pročež pohoršoje-li tě ruka tvá, nebo noha tvá, utni ji, 24. A když počal počet klásti, podán jest mu jeden, jenž

9. A pakli tě oko tvé poboršuje, vylup je, a vrz od sebe: 26. I padna služebník ten, prosil jej, řka: Poshověj mi,

vali:9 neboť pravím vám, že andělé jejich v nebesích vždycky 28. Vyšed pak služebník ten, nalezl jednoho ze spolaslužeb
a

Z

oela 

vidí tvář Otce mého, kterýž v nebesích jest. | ' níků svých, kterýž mu byl dlužen sto peněz:'" a chopiv jej,
11. Neboť přišel Syn člověka spasit, co bylo zahynulo. ý h l hrdloval se 8 ním, řka: Zaplať, co jsi dlužen.

(Luk. 15, 49. 1, 10.) S Ma 29. A padna spoluslužebník jeho, prosil ho, řka: Poshověj
12. Co se vám zdá? když by někdo měl sto ovec, a za- n ) P mi, a všecko zaplatím tobě.

bloudila by jedna z nich: nezanechá-li devadesáti devíti na 6 Ž 30. On pak nechtěl: ale odšel, a vsadil jej do žaláře, dokudž

horách, a jde pak hledat té, kteráž zabloudila? NÍ ý by dlabu nezaplatil.13. a udá-li se mu, že ji nalezne: amen pravím vám, že
se raduje nad ní více, než nad devadesáti devíti, kteréž ne
zabloudily.

14. Takť není vůle Otce vašeho, kterýž jest v nebesích,
aby zahynulo jedno z maličkých těchto.

15. Zhřešil-li hy proti tobě bratr tvůj,“ jdi a potresci bo
mezi sebou a jím samým.*“Uposlechne-li tebe, získal jsi bratra
svého: [Luk. 17, 3.)

.16. pakli neuposlechne tebe, přijmí k sobé ještě jednoho,
nebo dva, aby v ústech dvou nebo tří svědků stálo každé
slovo.'! (Jan 8, 17. II. Kor. 13, 1. Žid. 10, 28.)

17. Pakliť jich neuposlechne, pověz církvi: jestliže pak aní
církve neuposlechne, budiž tobě jako pohan a publikán.'“

(I. Kor. č, 9. II. Tbes. 3, 14.)
18. Amen pravím vám, cožkoli srážete na zemi, bude svá

záno i na nebi: a cožkoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno

i na nebi. [Jan 20, 23.)
19. Opět pravím vám, jestliže by dva z vás svolili se na

31. Vídouce pak spoluslužebníci jeho, co se dálo, zarmontili
se velmi: a šedše pověděli pánu svému všecko, co se bylo
stalo.

32. Tehdy povolal ho pán jeho, a df mu: Služebníčene

šlechetný, všecken dlah odpustil jsem tobě, neb jsi mneprosil;
33. zdaliž jsí i ty neměl se amilovati nad spolualožebníkem

svým, jakož i já smiloval jsem se nad tebou?

34. I rozhněvav se pán jeho, dal jej mučítelům,'* dokudž
by nezaplatil všeho dluhu.

35. Takt i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte
jedenkaždý bratru svému ze ardcí svých.

a
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KAPITOLA XIX.
Uči,Čža se nemá manželka zapuzovati, — radí k dokonalé ehudobě, — « slibuje

: JI uosásobně odměníti.

K“

„M

1. I stalo se, když byl dokonal Ježíš řeči ty, bral se z Ga
Jilee, a přišel do končin judakých za Jordán: [Mar. 10, 1.]

2. i šli za ním zástupové mnozí, a uzdravoval je tam.
>MPA

i)
> t.j. jakýkoliv skutek milosrdný mn prokáže s lásky ke mně,

považovati budu, a odměnim, jako by byl mně prokázal.
* t j. jakkoliv by mu oškodil, ukřivdě mu [dle 5.), zvldšť pak sveda

Jej s hříchu a, porušív takto dněl jeho.vrební kůmen (běhoun), k jebož bnání, že mnohem větší byl než
u rašnsko mlýna, síly dobytčí, obyčejně oslův se používalo.

* £ Jj. pro lidakou zkaženosť jest to věc nevyhnntelná.
* Viz 0, 29. s pozn.

t J. nijak jim senkřivdíli [G], nýbrš šetrně a laskavě se k ním
měli [61]; neb andělé jejich strážní uastanon se jich u Boha, a já sim
vtělil jsem se, abych je spasil. [11]

9 £ J. jakkoliv ti ukřivdě. [6.]
'* © j. ušetři jeho cti a soukromi ho k dostiučlnění tobě, a k na

pravení chyby jeho napomeň.
"© j. aby ta věc dle zákona vyrčením dvou neb tří evědků spra

vena byla. [V. Mojí. 17, 6] uraziti člověka. (24)
'* Na tomto slově zakládá sc právo a povinnosť církve, vyvrci, : tt, j. vsaditi do vězení a trýzniti mnkami, jakož toho přísné teb

v kletbu dat! neposluěných zatvrzelců; to pak právo že Bůh a hůry = dejší právo nesprávným dlužníkům činiti povolovalo. V amyslu du

(v JÁh V

18£ j. cokoliv sborně a svorně ve Jménu mém a pro jméno mé (dle
řeck. „ve jméno mé, k slávě jebo) ustanovite, já potvrdím, jakož jea
uprostřed va, a s Otcem svým 1 vyvěsti dopo

W£ j. vždycky, kdykoliv ti ukřívdí nebo tě urazí, budďsi lehca,
nebo těžce. [Viz dále 34

13Vlastně talent (váhaj. Ten v rozličných dobách a krajinách roz
ičně platil; obyčejný talent byl na 3171 el. r. č.; tedy 21,710.000zl.
r. č. Tím nesmírnou vinu uražení Boha naznačuje.

' Dle tebdejšího přísného práva směl tak věřitel nčíniti.
" £ j. denárů řimských, asi po 17%, kr. r. č., tedy v celku 22 zl.

50 kr. Smysl: Uraziti Boba millonkrát t. nesmírně větší vína, nežlí

potvrdí, dokazuje v. 18. (Srovnej 16, 19 s pozn.) chovním ponkazuje tím k věčným mukům pekelným.

pb síní dated -ac
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8. I přistoupili k němu Fariseové pokoušejíce ho řkouce:

Sluší-li člověku propustiti manželku svou z kterékoli příčiny?'
4. On pak odpovídaje, řekl jim: Což jste nečtli, že ten,

jenž učinil člověka s počátku, muže a ženn“ učinil je? a
řekl:

5. Protož opustí človék otce i matka, a přidrží se man
želky své, i budou dva v jednou těle.*

(I. Mojž. 2, 24. I. Kor. 6, 16. Ef. 6, 31.)
6. A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. A protož co Bůb

spojil, člověk nerozlučuj!
7. Řkou jemu: Co tedy rozkázal Mojžíš dáti lístek zapu

zení, a propustiti? (V. Mojž..24, 1. a d.)
8. Dí jim: Pro tvrdost srdce vašeho dopustil vám Mojžíš

propouštěti manželky vaše: ale s počátku nebylo tak.
9. Pravím pak vám, že kdož koli propustil by manželku svou,

leč pro amilství, a jinou by pojal, cizoloží: i kdo by pro
puštěnou pojal, cizoloží. [Svrchu 5, 32., Luk. 16, 18.]

10. Řkou jemu učenníci jeho: Poněvadž jest takový způsob
člověka s manželkou, není dobře se ženiti.“

11. On pak řekl jim: Ne všichni chápají toho slova, ale
kterým jest dáno.

12. Neboť jsouť zajisté panicové, kteříž se tak z života
matčína zrodili:* a jsou panicové, kteříž učiněni jsou od Jidí:“
a jsou panicové, kteříž se sami v panictví oddali" pro krá
lovství nebeské. Kdo může pochopiti, pochop.*

13. Tehdy podávány jsou mu dítky, aby na ně ruce vzkládal,
a se modlil: ačenníci pak domlouvali jim.“ (Mar. 10, 13.)

14. Ale Ježíš řekl jim: Nechte dítek, a nebraňte jim jítikemně:nebotakovýchjestkrálovstvínebeské.| [18,8.)
15. A když byl na ně ruce vzkládal, odebral se odtud.
16. A aj přistoupiv jeden, řekl jemu: Mistře dobrý, co budu

dobrého činiti, abych měl život věčný?
(Mar. 10, 17. Luk. 18, 18.)

17. A on řekl jemu: Co se mne ptáš o dobrém? '* Jediný
dobrý jest Bůh.'' Chceš-li pak vjíti do života, ostříhej při
kázání.

18. Dí jemu: Kterých? A Ježíš řekl: Nezubiješ; nezcizo
ložíš; nepokradeš; nepromlavíš křivého svědectví; |

19. cti otce svého ijmatkesvou; a milovati budeš bližního
svého jako sebe samého.

20. Dí jemu mládenec: Věcho toho jsem ostříhal od své
mladosti; čeho se mí ještě nedostává ?

KAPITOLA XDC.

* t j. pro kteroukoli sebe menší příčinu, jakož někteří zákonnícl
lebkovážně učili, dle V. Mojž. 34, 1. anebo jen z příčin důležitých?
(Mat 6, 31—32)

* t J. toliko jednoho muže a jednu ženu —
5 či nerozlněitelní, jako jeden člověk. Řecky: „v jedno tělo“ ; jako

se duch od těla jen v smrti odlučuje, tak i sňatek manželský toliko
umrtí se ruší.

* t Jj. když muž nesmí leč pro nevěrnosťmanželku svou propustiti,
ba ani tebdáš jinou místo ní pojmoutí.

5 £ j. kteří od narození k stavu manželskéma neschopní jsou.
* £ j. kleštěnci.

* © Jj. dobrovolně proti přirozené náchylnosti z lásky k Bohu zdrželi 
vosť sl obltbilí, a zvolili.

* £ J. takové zdrželivostí nemůže se ode všech žádati; ale kdo k ní
dosti síly a statečnosti v sobě cítí, a ji k větší savé dokonalosti za
chovává, znamenitý a velezáslužný skutek koná. (Srov. I. Kor. 7, 1.]

* £ j. rodičům, kteří je přinášeli, aby neobtěžovali Pána. (Mar, 10, 16.)
'* Dle některých rukopisů: „Co mne nazýváš dobrým P"
* £ j. přirozeností a bytnosti svou; jestli že tedy dobrým mne na

zýváte, i že Bůb jsem, věřte | přikázání dobrého Boha plňte. „Ne
upírá, že dobrý Jest, ale znáti dává, že Bůh jest.“ (Sv. Ambrož.)

EK (Jía -VS

== KAPITOLAXK, 600

21. Řekl mu Ježíš: Chceš-li dokonalým býtí.'* jdi, prodej,
co máš, a rozdej chudým, a budeš míti poklad v nebi; a pojď,
následuj mne. (Svrchu G, 20.)

22. Uslyšev pak mládenec slovo to, odšel smuten, neb měl
mnoho statků.

23. Tedy řekl Ježíš učenníkům svým: Amen pravím vám,
že bohatý nesnadno vejde do království nebeského.

24. A opět pravím vám: Snázeť jest velblouda skrze ucho
jehelní projíti, nežli bohatému vjíti do království nebeského.

25. A uslyševše to ačenníci, divili se velmí, řkouce: I kdož
tedy bude moci spasen býti?

26. Pohleděv pak Ježíš, řekl jim: U lidí jest to nemožné:
ale u Boba jest všecko možné.'*

27. Tehdy odpověděvPetr, řekl jemu: Aj my jsme opustili
všecko, a Sli jsme za tebou: což tedy bude nám?

28. Ježíš pak řekl jim: Amen pravím vám, že vy, kteříž
jste následovali mne, v druhém narození,'* když seděti bude
Syn člověka na stolici velebnosti své, budete I vy seděti na
dvanácti stolicích, soudíce '* dvanáctero pokolení israelské.'“

29. A každý, kdož opustí dům, nebo bratry, nebo sestry,
neb otce, nebo matku, nebo manželku, nebo syny, anebo pole
pro jméno mé, stokrát vice vezme,'" a životem věčným vlád
nouti bude.

30. Mnozí pak první budou poslední a poslední první.
[20, 16. Mar. 10, 31., Luk. 13, 30.)

N

KAPITOLA XX.

Odměnu v šivotě věčném vysvětluje podobenstvím o dělnisish ua vinici, —

předpovídá opět umočení své a z mrtvých vatáhí. — Odpovídá poučlivě matce

synů Zebedsových na Jejš prosbu na přednost pro syny, — ukazaje, Jaký Jem

rozdil mení vládou světskou a duchoval, — a uzdravuje dva slepce.

1. Podobno jest království nebeské člověku hospodáři, kterýž
vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na vinici avou.

2. Smluviv pak s dělníky z peníze denního,' poslal je na
vinici svou.

3. A vyšed okolo hodiny třetí,“ azřel jiné, ani stojí na trhu
zahálejíce,

4. a řekl jim: Jdětež i vy na vinici mou, a co bude spra
vedlivého, dám vám.

5. A oni šli. Opět pak vyšel při šesté a deváté hodině,
a učinil též.

6. Při jedenácté pak vyšed nalezl jiné, ani stojí, a řekl
jim: Co tu stojíte celý den zahálejíce?

"utj. „jednoho se ti nedostává“ (Mar. 10, 21.); jel totiž příliš od
dán statku pozemekému; atd.

'3 £ j. Bůh může milosti svou člověka pohnouti, aby bohatstvím
1 sebe větším co mrvou pohrdnul.

t £, j. při eondném dni, neboť při vzkříšení mrtvých bude nebo
obnoveno | země, a | my budeme obnovení.

1 £ j. odsondíte je příkladem svým, poněvadž vy jste uvěřili, a
oni nie; nebo: odevudíte ho co učltelové a hlasatelé mého evangelium,
že oní je od vás nepřijali.

1 £ j. veškeré lidstvo; neboť přijetím víry Kristovy všelicí národové
v Jeden lid pravého věrného lsraelstva přešli.

* t.j. za věcí tělesné dnchovních,za časné věčných, za pozemské
nebeských obdrží. (Sv. Jeronym.)

KAPITOLA XX.

t. j. že jim dá denár (desetník) na den, asi 17/, kr. r. č.
t J. o deváté ráno; hodina 6. jest naše 12. polední; hodina 9.
8.
1

4

3naše3. popolední;hodina11.pakhodinapředsluncezápadem.[Vis
Mar. 16,25.)

V Mo . o 5 Z
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7. Řkou jemu: Žádný nás neuajal. DÍ jim: Jdětež i vy na
vinici mou.

8. Když pak byl večer, řekl pán vinice svému správci: Za
volej dělníkův, a vyplať jím mzdu, počna od posledních až
do prvních.

9. Tedy přišedše ti, kteříž byli při jedenácté hodině přišli,
vzali po jednom penízi,

10. Přišedše pak i první, domnívali se, že více vezmou:
ale vzali i oni po jednom penízi. volali, řkouce: Dane, smiluj se nad námi, synu Davidův!

11. A vzavše reptali proti hospodáři , 32. I zastaviv se Ježíš, zavolal jich a řekl: Co chcete, ať12.řkouce:Titoposledníjednuhodinudělali,arovnéjsi© AEZvámučiním?
je učinil nám, kteříž jsme nesli břímé dne i borka. P 33. Řkou jemu: Pane, ať se otevrou oči naše.

13. A on odpovídaje jednomu z ních, řekl: Příteli, nečiním - 34. JI slitovav se nad nimi Ježíš, dotekl se očí jejich, a
ti křivdy: zdaliž jsi z peníze denního nesmluvil se mnou? hned prohlédli, a šli za ním.'“

14. Vezmi, co tvého jest, a jdi: chci pak i tomuto posled
nímu dáti, jako i tobě.

15. Zdaliž mi nesluší učiniti, což chci? Čili oko tvé ne
šlechetné * jest, že já dobrý jsem?

16. Takt budou poslední první, a první poslední: nebo
mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených. (19, 30.)

17. A když vstupoval Ježíš do Jerusaléma, pojal dvanácte
učenníků soukromí, a řekl jim: [Mar 10, 32. Luk. 18, 31.)

18. Aj vstupujeme do Jerusaléma, a Syn člověka vydán
bude knížatům kněžským, a zákonníkům, a odsoudí ho na
smrť,

19. a vydají ho pohanům ku posmívání, a k bičování, a
k ukřižování, a třetího dne z mrtvých vstane. [Výše 17, 22.)

20. Tehdy přistoupila k němu matka synů Zebedeových
s symy svými,* klanějíc so, a prosíc něco od něho.

21. Kterýžto řekl jí: Co chceš? Řekla jemu: Rei: aby tito
dva synové moji seděli jeden na pravici tvé, a drahý na levici
v království tvém.*

22. Odpovídaje pak Ježíš řekl: Nevíte, zač prosíte. Můžete-li
píti kalich, kterýž já pítí mám?“ Řekli jemu: Můžeme.

[Níže 26, 39)
23. Dí jim: Kalich zajisté můj píti budete: ale seděti ua

pravici mé, anebo na levici, není mé dáti vám, ale kterýmž
připraveno jest od Otce mého.“

24. A uslyševše to deset, rozhněvali se na dva bratry.
[Mar. 10, 41.]

28. jakož Syn člověka nepřišel, aby.mu bylo slonženo, nýbrž
aby sloužil, i aby život svůj dal ua vykoupení za mnohé.

(Fil. 2, 7.]
29. A když vycházeli z Jericha, šel za ním zástup veliký:
30. a aj dva slepí sedíce u cesty uslvšeli, že by Ježíš tudy

šel; i zvolali řkouce: Daue, amiluj se nad námi, synu Da
vidáv!

31. Zástup pak přimlouval jim, aby mlčeli. Oni pak více

KAPITOLA XXL
Kristus Pán vjiždi na oslátko doJeruzaléma, — vybání prodávajících a chrámu,

a vyhlašnje kletbu na strom nedrodný.

1. A když se přiblížilí k Jerusalému. a přišli do Betha
fage,* k hoře Olivetské, tedy poslal Ježíš dva učenníky,
. 2. řka jim: Jdětež do městečka, kteréž proti vám jest, a
hned naleznete oslicí přivázanou, a oslátko s ní: odvažtež,
a přivedte [je] ke mně:

9. a řekne-li vám kdo co, rcete, že Pán jich potřebuje:
a hned propustí je.

4. Toto pak se všecko stalo, aby se naplnilo, což povědíno
jest skrze proroka řkoucího:

5. Povězte dceři sionské: Aj král tvůj béře se k tobě tichý,
sedě na oslici, a na oslátku jhu podrobené.“ (Jan 12, 15.)

6. I jdouce učenníci, učinili jakož jim byl přikázal Ježíš.
7. A přivedli oslici i oalátko. a vložili na ně roucha svá,

a jej svrchu posadili.
8. Mnobý pak zástup prostírali roucha svá na cestu, a jiní

sekali ratolesti se stromův, a metali je na cestu:
9. zástupové pak, kteří napřed šli, i kteří vzadu byli, volali

řkouce: Hosanna synu Davidovu:* Požehnaný, jenž se béře
ve jménu Páně! Hosanna na výBostech!

(Mar. 11, 10. Luk, 19, 38.)
10. A když vjel do Jerasaléma, pohnulo se všecko město,

25. Ale Ježíš povolav jích k sobě, řekl: Víte, že knížata řka: Kdo jest tento?*“ . . (Jan 2, 14)
národů panují nad nimi,* a kteřížvětší jsou, provozují moci a 11. Lidé pak pravili: Tento jest Ježiš, prorok z Nazareta
nad nimi. (Luk. 22, 25.) T galilejského.

26. Ne tak bude mezi vámi: ale kdožkoli. by chtěl býti 12. I všel Ježíš do chrámu Božího, a vymítal všecky pro
mezi vámi větším, budiž váš služebník: dávající a kupující v chrámě, a stoly penězoměncův* a stolice

27. a kdo by chtěl býti mezi vám! prvním, bude váš slu- prodávajících holaby“ zpřevracel;
žebuík:* 13. a dí jim: Psánoť jest: Dům můj dům modlitby slouti

bude:? ale vy jste jej učinili peleší lotrovskou.*
t j. závistivé: proč závidíš, 0o jů jiným dobrého činím, ano se (V. Mojž. 14 24., Jer. 7, 11. Mar. 11, 17. K. 19, 38.)

tím tobě křivdy neděje?
* t j. Salome, matka apoštolů Jakoba a Jana. (Mar. 10,35 15, 40.)

5 t j. v tom, kteréž po svém z mrtvých vstání (19.) na zemi za NL 4 "©Sv. Matouš tu dva příběhy v jedno spojil, o nichž Mar. 10, 46.
ložíš, ustanov již nyní. ať moji eynuvé prvními json. [Sr. 16.a 19, 29. 30.j ] a Luk. 18, 85.

* t J. se mnon trpětí až na smrf? (Řím. 8, 17.) KAPITOLA XXL
* t j. hodností v mém království mobu jen těm dáti, kdož jsou od V Á 5 © j. městečka mozi Jeruaslémem a Bethanli ležícího. [Mar. 11, 1.

Otce k tomu předurčení a zvoleni, Nemohu nic činiti, leč by bylo 4. m Lak. 19, 29.)
v radě Boží od věčoveti ustanoveno; neboť nemůže Syn ničehož činiti 3 Je G?, 11.; Zach. 9, 9., £ Jj. na mladém té oslice tažné.

sám od sebe, jedině 00 uzři, že činí Otec (Jan 5, 19.), aniž setonpil 4 Blaho, Sláva Synu Daridovu, zaslíbenému a dlouho očekávanémuSyn s nebe, aby Gnil vůli avoa, ale vůli toho, kterýž ho Mestáši! [Žalm 117, 29.)
(Jan 6, 88.) + £ J. hlavně Fariseové a zákounici ze závistí [15.); lid sna! Krista,

S t J. svými národy: „Světské vládu provozuje se mocí (Řím. 18. a oni bo neznali!
4.]; dachovní pokornon láskou.“ * t j. kteří měnili a půjčovali peněz příchozím.

9 t j. v cirkvi mě nebude žádného obyčejného panovpictví, Jako 9 Dolož: a jiné věci k obětem potřebné.
Jest u pánů světských; nýbrž kdo bade větším. předním, mif se za * Js. 66, 7.
alnžobníka všech pokládati, a všem sloužiti, I za všecky jako já život » t.j. poněvadá se obchody zřídka bez podvodn dějí. Tím dokázal,
obětovatí. [[. Pet. 5, 8.) co svrchu 12, 6. řekl.
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14. I přistoupili k němu slepí a kulhaví v chrámě, a
uzdravil je.

1č. Vidouce pak knížata kněžská a zákonníci divy, kteréž
činil, a pacholata, ana volají v chrámě, a praví: Hosanna
synu Davidovu! hněvali se,

16. a řekli jemu: Slyšíš-li, co tito praví? Ježíš pak řekl
jim: Ovšem. Zdali jste nikdy nečtli: Z úst nemluvňátek, a
těch, jenž prsů požívají, dokonal jsi chválu?“

17. A opustiv je, šel ven z města do Bethanie,'“ a tu
zůstal.

18. Ráno pak uavracuje se do města, zlačněl.
19. A vida jeden fíkový strom podle cesty, přišel k němu,

"a nic na něm nenalezl uež toliko listí: i dí jemu: Nikdy
neroď se z tebe ovoce na věky! I usechl hned fik teu.''

[Mar. 11, 18. Luk. 13, G.)
20. A vidouce to učenníci, divili se, řkouce: Kterakž jest

i hned usechl?

21. A odpověděvJežíš, řekl jím: Amen pravím vám, budete-li
míti víru a nebodete-li pochybovati, netoliko učiníte, co 8e
stalo fikovému stromu, ale byste i této hoře řekli: Zdvihni
6e a vrz sebou do moře, staneť 6e.

22. A všecko, začkolí byste prosllí na modlitbě, věříce,
vezmete. (7, 7.)

23. A když přišel do chrámu, přistoupili k němu knížata
kněžská, a starší lidu, když učil, řkouce: O jaké moci ty
věci činíš? a kdo jest tobě dal tu moc?

24. Odpovídaje Ježíš, řekl jim: Otážiť se i já vás na jednu
věc, kterouž povíte-li mi, i já vám povím, o jaké moci ty
věci činím.

25. Křest '* Janův odkud byl? '* 6 nebe-li, čili z lidí? Alc
oní myslilí mezi sebou řkouce:

26. Díme-li: S nebe; řekneť nám: Pročež jste pak nevě
řili jemu?** Pakli díme: Z lidí, bojíme se zástupů; nebo
všickni měli Jana za proroka.'* [Výše 14, 5.)

27. I odpovídajíce Ježíšovi, řekli: Nevíme. Řekl jim Ion:
Aniž já vám povím, o jaké moci ty věci činím.

28. Ale co se vám zdá? Člověk jeden měl dva syny, a při
stoupiv k prvnímu, řekl: Synu, jdi dnes, dělej na vinici mé.

29. A on odpovídaje řekl: Nechel! Potom pak lnut jsa
lítostí, šel.

30. Přistoupiv k druhému, řekl též. A on odpovídaje řekl:
Půjdu, pane! a nešel.

31. Který ze dvou učinil vůli otcova? Řkou jemu: První.
DÍ jim Ježíš: Amen pravím vám, že publikání a nevěstky
předejdou vás do království Božího.

32. Nebo přišel k vám Jan cestou spravedlnosti, '“ a ue

* © J. dokonalon jsi učinil, obdržel, (Žalm 8, 3.)
!é Asi hodinu cesty ud Jerusalůma za horou Olivotskon; tam přo

nocoval, nebo město poutníky k svátkům velikonočním příchozimí
bylo přeplněno.

" Jakož Kristus Pán mnoho podobenstvím ušíl, tak tuto | podoben
stvím Jednal. Znamená se totiž neúrodným stromem národ židovský,
po jehožto ovoci, dobrých akatcích, Bůb tak dlouho lačněůl:přijda však
a nenalozna, leč plané llstí, zevnitřní skutky hrdého zdkonnictví, za
vrhl jej. a v pohubení vydal Římanům. — JMravně značí ten strom
každého, kdož nenese ovoce dobrých skntků. Bůh síce milostivě čeká,
ale jen do času; potom přísně tresce.

'" V křest pojímá všecko působení Janovo: kdzání, přiklad, křest
a t.d.

" £. j. od koho mělI moc a právo, kázatí pokání a křtítí?
té £ j. když o mně svědectví vydával. (Jan 5, 29.)
'* © j. od Boba poslaného.
'6 £. j. ukazuje vám cestu k spravedlnosti, zvlášť abyste činili pokání,

a nvěřili ve mne. s—
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uvěřili jste jemu: ale publikáni a nevěstky uvěřili jemu: vy
pak vidouce,'" aniž potom jste lítosti neměli, abyste mu byli
uvěřili.

33. Jiné podobenství slyšte: Byl člověk hospodář, kterýž
vzdělal vinici, a opletl ji plotem, a vykopal v ní lis, a ustavěl
věž, a pronajal ji vinařům, a šel na cestu.'*

(Jer. 2. 21. Mar. 12, 1. Luk. 20, 9.)
34. A když se přiblížil čas ovoce, poslal služebníky své

k vinařům, aby vzali užitky její.'*
85. Vinaři pak zjímavše služebníky jeho, jednoho zmrskali,*©

druhého zabili,*! a jiného ukamenovali.“*
36. Opět poslal jiných služebníků více nežli prve, i učinili

jim též.
37. Naposledy pak poslal k ním syna svého, řka: Ustydíť

se syna mého.
38. Vinaři pak uzřevše syna, řekli mezi sebou: Tentot

jest dědic; pojďtež, zabíjeme jej, a budeme míti dědictví jeho.
39. I chopivše jej, vyvrbli ven z vinice, a zabili.“*
40. Protož, když přijde pán vinice, co učiní vinařům těm?
41. Řekli jemu: Zlé zatratí zle, a vinici svou pronajme

jiným vinařům, kteříž by mu dali užitek časy evými.t“
42 Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste nečtli v písmech: Kámen,

kterýž zavrhli stavitelé, ten učinén jest hlavou úhelní:“* ode
Pána stalo se to, a jest divné před očíma našima.

(Luk. 20, 17., Sk. 4, 11.]
43. Protož pravím vám, že bude odjato od vás království

Boží, a bude dáno lidu přinášejícímu užitky jeho.**
(Sk. 13. 64.)

44. A kdož by padl na ten kámen, rozrazí se:*? a na
kohož upadne, toho setře.*“

45. A když býli uslyšeli knížata kněžská a Fariseové po
dobenství jeho, porozuměli, že by o nich mluvil.

46 A hledajíce ho jíti, báli se zástupův: neboť za proroka
jej měli.

KAPITOLA XXII.

Pudobenstvim o svatbě uči, že Jest mnoho povolaných a málo vyvolených ; —

le daň sluši dávati císaři; — o vzkřišení a mrtvých, ——a že Kristus jest nejen

synem Davidovým, nýbrž 5 synem Božím.

1. A odpovídaje Ježíš, mluvil jim opět v podobenstvích,
řka: (Luk. 14, 16. Zj. 19, 9.]

2. Podobno jest království nebeské * člověku králi, kterýž
učiuil svatbu synu svému.

" +.j. mno a divy moje, nedáte se pobnouti k víře.
'* Vinice jest národ židovský (ls. 5.); hospodát Bib sám, plot atd.

milosti a dary Žídům udělené, zvlášť písma svatů, Boží přikázání a Jj.
19Ovoco json skutky spravedlnosti, jež Bůh od Židův očekával[19.),

složebníci psk proroci.
**Jeremisle.
2! Jaaiášo.
„ arliše.

P Krista Pána, jojž onl vyvrhše z města na hořeKalvaril ukřížovali.(Žid. 13, 12.)
% Tak řokli oni, a Pán opštoje potvrdil: Mar. 12, 9. pocbybujícím

pak (Luk. 20, 16.) dále řekl: —
% t.j, kamenem nárožním, svorníkem, hlavním základem; vyrozu

mívá se tím Kristna Půn. (Ž. 117, 22j
*0 ©.J pohané přijali vírn Páně, a vešli v elrkev jebo; Židé pak

vyvržení a po colém světě rozptýlení jsou.
w ©j. uškodí ej, alo možná mu zhojiti se pokáním.
* t.j. koho nekajlena soud Páně zastíhne, ten věčně zahyne!

KAPITOLA XXIL

4 tj zde na zem! ev. církev, tam na onom světě věčná blaženost.<
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21. Řkou jemu: Císařův. Tedy dí jim: Dávejtež tedy, co
jest císařovo, císaři, a co jest Božího, Bohu.“ [Řím. 13, 7.)

22. A uslyševše to, divili se: a opustivše jej odešli.
23. V ten den přístoupili k němu Saduceové, kteříž praví,

že není z mrtvých vstání: i otázuli se ho,
24. řkouce: Mistře, Mojžíš pověděl: Umřel-li by kdo ne

maje syna, aby bratr jeho pojal ženu jeho, a vzbudil plodbratrusvému.'“© (Mar.12,19.Luk.20,28.Sk.28,8.]
25. I bylo u nás sedm bratří: a první pojav ženu, umřel:

a nemaje plodu, zůstavil ženu svou bratru svému:

3. ] poslal služebníky své, aby povolali pozvaných na svatbu:
ale nechtěli přijíti.

4. Opět poslal jiné služebníky, řka: Povězte pozvaným:
Aj oběd svůj připravil jsem. volové moji, a krmný dobytek
zbit jest, a všecko hotovo; pojďdtežna svatbu!

5. Ale oni nedbali, a odešli, ten do dvoru svého, a jiný
po kupectví svém;*

6. jiní pak zjímavše stužebníky jeho, a poaměchy jim uči
nivše, zabili.

7. Uslyšev pak to král, rozhněval se: a poslav vojska svá,
zahubil vražedníky ty, a město jejich zapálil.“ 26. Podobně i drubý, i třetí, až do sedmého.

8. Tehdy řekl služebníkům svým: Svatba zajisté hotova E 27. Nejposléze pak po všech umřela i žena.
jest: ale kteří pozvání byli, nebyli hodni. 1 28. Protož při vzkříšení kterého z těch sedmi bude ženou?

9. Protož jděte na rozcestí, a kteréžkolí naleznete, pozvěte S nebo všickni jsou ji měli.
na svatbn.“ [21, 43.) vy 29. I odpovídajeJežíš, řekl jim: Bloudíte, neznajíce písem,'*

10. I vyšedše služebníci jeho na cestu, shromáždili všecky, ani moci Boží.'*

kteréž nalezli, zlé i dobré: a naplněna jest svatba hodovníky. 30. Při vzkříšení zajisté ani se nebudou ženiti, ani vdávati;
11. Všel pak král, aby pohleděl na hodovníky; i uzřel tam ale budou jako anděle Boží v nebi.'*

člověka neoděného rouchem svatebním.* 31. O vzkříšení pak z mrtvých zdaliž jste nečtli, co jest

12. I řekl jemu: Přítelí, kterak jsi sem všel, nemaje roucha povědíno od Boba, kterýž dí vám: (II. Mojž. 3, 6.)

svatebního? On pak oněměl.“ 32. Já jsem Bůh Abrahamův,a Bůh lsákův, a Bůh Ja
13. Tehdy řekl král služebníkům: Svížíce ruce jeho i nohy, kobův? Nenít Bůh mrtvých, slo živých.'“ .

uvrzte jej do temnosti zevnitřní: tamť bude pláč a skřipení 35. A slyšíce to zástapové, divili se učení jeho. ů
zubů. [8, 12. 13, 42. Níže: 25, 30.) 34. Fariseové pak uslyševše, že byl k mlčení přivedl Sa

14. Nebo mnohojest povolaných. ale málo vyvolených. ducejské, sešli se v jedno; — (Mar. 12, 28.)
. 4. . , Jó. i otázal se ho jeden z nich zákona učitel, pokoušeje ho:

16.Tehdy odšedše Fariseové, radili se, jak by ho v řeči 36. Mistře, které jest přikázání veliké v zákoně?
polapili. (Mar. 12, 18. Luk. 20, 20.) 97. Řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z ce

16. I poslali k němu učenníky své s Herodiány, řkouce: lého srdce svého, a z celé duše své, a ze vší myslí své.
Mistře, víme, že pravdomluvný jsi, a cestě Boží v pravdě 38. Toť jest největší a první přikázání. '
učíš, a nedbáš na žádného, nebo nepatříš na osobu lidskou; (V. Mojž. 6, 5. Mar. 12, 90. Luk. 10, 27.)

17. pročež pověz nám, co se tobě zdá, sluší-Ji dávati daň 39. Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního
císaři čili nic?? svého jako sebe samého. (IL Mojž. 19, 18., Mar. 12, 31.]

18. Poznav pak Ježíš zlost jejich, řekl: Co mne pokoušíte, 40. Na těch přikázáních všecken zákon záleží i prorocí.'*
pokrytci ? 41. A když se sešli Fariseové, otázal se jich Ježíš,

19. Ukažte mi peníz daně“ A oni podali mu peníze. 42. řka: Co se vám zdá o Kristu? čí jest syn?'“ Řkou
20. I řekl jim Ježiš: Čí jest tento obraz, a nápis? jemu: Davidův. (Jan 7, 42.)

43. DÍ jim: Kterakž tehdy David v duchu'? nazývá ho
Pánem, řka:

44. Řekl Pán Pánu mému: Seď na pravici mé, až položím
nepřátely tvé za podnoží noh tvých.

45. Poněvadž tedy David Pánem ho nazývá, kterakž synem
jeho jest? '*

* £ Jj. každý jm Je vášně jeho a péče pozemské táhly; v. 6. pakzvlášť čelí na Židy
"e Jj. Římany ©za Vespasišna a Tita, při čemž tisice tlsjcův Židů

zahynulo.
t j. bez ohledu na jejích stav: dobrými pak tuto rozuměj ty,

kteří povinnosti přirozeného práva vykonávali, dle rozumu a svědomí
svého žijice, jichž Bůh milosti svou byl pomocníkem.

3 Před krále nesměl nikdo předstoupiti, leč v oděvu čistém; proto
posýlávali králové těm, které k sobé pozvalí, čestná roucha, snebo
takových v síních královských v zásobě bývalo,aby kdo přijde, oblekl
je, než králi se představí: onen bodovník tedy velmi urazil krále, že
způsobu tobo nešetřil.

S U Boha nebnde na soudném dni žádné výminvy; věčná pravda
bude soudcem vševědoucím; šatem svatebním roznmějtež se i člstota
srdce i skutkové lásky dle 24, 35.

* Co Židé od Římanů podmanění byli, musili těmto platiti daň po
jednom penízi [denáru, desetnikuj z blavy. To zvlášťFariseové za ne
slušné považovali, aby národ, jenž toliko Boba za svého krále uznával,
národu pohanskému poplaten byl. I přeli se o tom neustále a přívrženci
Římanův, no Heródesovi králi Horodiápy nazvanými, kteří tvrdili, že
ee ta daň právem platiti má. Tnto se tedy ošemetní stavějí, jako by
rozhodnutí své pře na Krista vzdávali, jistě doufajíce, řekne-li ano,
Ze u lidu vážností pozbude, řekne-li ne, že u vlády světské co pro

tivník cisařův a bařič lidu udán bode, atak jistě v nebozpečenství
života upadne.

5 £ j. denár (deaotnik) s obrazem a nápisem císařovým. Tehdáž
jim byl Tiberins: pro daň k chrámu byl zvlášthí peníz s obrazem
kaditelnice.

%Tim právě, že měli cizi penize, dokazovalí, že elsímu panovníku
poddání jsou. Smysl: jakoš tedy olsaři povinní jste dávati penis
e obrazem jeho, tak jste povinní navrážití někdy duši svou Bohu, zna
menanou znakem jeho.

"©£ j. zachoval I dědictví i jméno jebo. [V. Mojž. 25, 6—6.)
'' £ Jj. pravého jich smyslu.
n" t, j. domníváte se, že nemožnéjest, čeho nepochopojete.
" $ j. vatanou sice svými dle pohlaví rozdílnými těly, ale dnchov

ními; pak nebude zapotřebí ani plození, ani rození, tudíž ani ženění
se, ani vdávání.

44 t, J. žádný se nenazývá pánem něčeho, co docela pošlo, čeho vice
ení; když tedy Bůh se nazývá Bohem Abrahamovým atd., nevyhnu

telně z toho jde, že Abrabam a j. žijí, byť byli tělesně zemřeli.
'* ©J. v těch dvou přikázáních obsaženo jest všecko, cokoliv se

v zákoně | prorocich, čl veškerém plsmě pHkazuje.
'“ Dává jim na srozuměnou, aby poznali, že on sám jest zaalíbený

Mesiáš; jako by řekl: O Janovi jste se tak tázali, ačkoliv jestevěděli,
že není z pokolení Davidova; u mne pak netálete se na to, ač víte,
že jest to jedna z nejhlavnějších známek pravého Mesiáše, a ačkoliv
tolik velikých divů vidíte, a již Jan tobo o mně zřejmě dosvědčoval.

" t. j. Duchem svatým nadšen. [Ž. 109, 1., L. 20, 42.)
'* Jest tedy více než synem Davidovým, t. Synem Božím, pravý

Bůb, od Otce od věčnosti zplozený.

v 1I.-84| sl E
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46. A žádný nemohl jemu odpovědíti slova:
osmělil od toho dne více jeho se tázati.

aniž se kdosi

KAPITOLA XXIII.

Kůše činiti dle slov, ale nikoliv dle okutkův Fariseův ; — ukazuje marnoa

Jejich hrdosť, pokrytectví a Jiné nepravosti a brozí Jim za to trestem.

1. Tehdy mluvil Ježíš zástapům a učenníkům svým.
2. řka: Na stolici Mojžíšově sedí zákonníci a Fariseové.-*
3. Protož všecko, cožbykoli řekli vám, zachovávejte a číňte:

ale podle skutků jejich nečiňte; nebo praví, a nečiní.
4. Svazujít zajisté břemena těžká a nesnesitelná, a vzklá

dají na ramena lidská: alé prstem svým nechtí jimi po
hnouti.* (Lak. 11, 48. Sk. 15, 10.)

b. A všecky skutky své činí, aby byli vidění od lidí: roz
šiřují zajisté nápisy své? a zveličají podolky své.*

6. A milují první místa při večeřích a první stolice ve
školách, (Mar. 12, 38.)

7. a pozdravování na trhu, a aby byli nazýváni od lidí,
rabbi.5

8. Ale vy nechtějte býti nazýváni rabbi“ neboť jeden jest
mistr váš;" vy pak všickní jste bratří.

9. A otce“ nenazývejte sobě na zemi: nebo jeden jest Otec
váš, kterýž jest v nebesích.

10. Aniž se nazývejte mistry: nebo jeden jest mistr váš,
Kristas.*

11. Kdo z vás větší jest, bude služebníkem vaším.
(Luk. 14, 11.)

12. Kdož pak se povýší, bude ponížen: a kdo se poníží,
bude povýšen.

13. Ale běda vám, zákonníci a Fariseové, pokrytci: že za
víráte království nebeské před lidmi; nebo sami tam ne
vcházíte, aniž těm, jenž by vjíti chtěli, vcházeti dopouštíte.

14. Běda vám, zákonníci a Fariseové, pokrytci: neboť sží
ráte domy vdov, dlvuhé modlitby říkajíce; protož těžší soud
ponesete. [Mar. 12, 40. Luk. 20, 47.)

15. Běda vám, zákonníci a Wariseové, pokrytci: neboť ob
cházíte moře i zemi, abyste jednoho novověrce učínili:'“ a

KAPITOLA XXIT.

* £. j. mají pravou moe, a právo učiti, a vykládati zákon, jejž vám
Bůh Mojžíšem zjevil.

* £ Jj. I nejmenší věci zákona přísně od Jiných žádají, a sami voli
kých zanedbávají. Avězk tim Pán nikoliv svědomitého zachovávání
zákonů 1 v sebe menších věcech neruší. (Viz v. 29.)
- tej. byly enové, na nichž sí drobně napsali desatero
Božích přikázání, a je pak svinuté a v kostce ozarřené na čelo a na
ruce si uvazovali, křivě vykládajíce. [V. Mojž. 6, 8.) Tak Židé podnes
činí.

4 Byly obruby s třásněmi a třapol z nití modrých a bílých na
okraji a rozích pláště TV. Mojž. 15, 88—40.), dle nichž se poznávali.

5 t j. mistře, což byl čestný název, či titul něených, s učitelův.
S tak že byste se vyvyšoval jeden nad druhého.
+ 6 J. Kristus Pán, z něhož vaše, a všechna mondrusť vycházeti má.
* £ j. v témě smyslu nějského nad jiné ce vyvyšování, avšak Kristus

Pán tím ovodjímá otcovského titulu těm, kdož nás podle duchovního
nebo tělesného života zplodill I. Kor. 4, 15.

9 Kárá tedy Kristus Pán marné a hrdé vychloubání Fariseův, ale
nikoliv nezakazuje vyššího stapně v uměni dosáhnonti a dle toho
1 mistrem slouti, aniž pak důvati čestného jména otcův těm, ktefi nás
bnď tělesně k tomuto, spebo duchovně k onomu životu zplodili: ale
napomíná, aby í sebe učenější poměrem k svému Božskému mistru
sám sebe vždy považoval za učepníka, a byť by i celé národy du
chovně „v Kristu skrze evangeline zplodil“ k životu věčnémo (I. Kor.
4, 15.), nikdy nezapomínal, že | adm též jest synem Otce nebeského.

'* £ j. nějakého pohana k židovskému náboženství přivedli.
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když byl jím učiněn, činíte z něho syna zatracení dvakrát
více nežli jste sami.'!

16. Běda vám, vůdcové slepí, kteříž říkáte: Kdobykoliv
přisáh! skrze chrám, nic není:'“ kdo by pak přisábl skrze
zlato chrámové, povinent jest.!?

17. Blázní a slepcí: nebo co jest většího, zlato-li, čili chrám,
jenž posvěcuje zlata?

18. A: Kdobykoli přisáhl skrze oltář, nic není: ale kdo by
přisábl skrze dar, kterýž jest na něm, povinen jest.

19. Slepci: i co jest většího, dar-li. číli oltář, jenž posvě
cuje daru?

20. Protož kdo přisahá skrze oltář, přísahá skrze něj,
i skrze všecko, což na něm jest;

21. a kdokoli přísahá skrze chrám, přisahá skrze něj, í skrze
toho, kterýž přebývá v něm;

22. a kdo přisahá skrze nebe, přísahá skrze trůn Boží,
i ekrze toho, kterýž na něm sedí.

23. Béda vám, zákonníci a Fariseové, pokrytci, kteříž dáváte
desátky z máty, a z kopru, a z kmínu, '“ a opustili jste těž
ších přikázání zákona: soudu a milosrdenství a víry. Tyto
věci měli jste činiti, a oněch neopouštěti. (Luk. 11, 42.]

24. Vůdcové slepí! kteříž cedíte komára,'* velblouda pak
požíráte.'“

25. Běda vám, zákonníci a Fariseové, pokrytci: nebo čistíte
po vrchu číše a mísy, ale vnitř jste plní loupeže, a nečistoty.

26. Farisee slepče, vyčisťprve, co vnítř jest v číši, a v míse,
aby | to co zevnitř jest, bylo čisto.

27. Běda vám, zákonníci a Fariseové, pokrytci: nebo jste
podobní hrobům zbíleným, kteříž se zdají lidem zevnitř krásní,
ale vnitř jsou plni kostí umričích i vší nečistoty.

28. Tak i vy zevnitř zajisté zdáte se lidem apravedliví: ale
vnitř jste plni pokrytství a nepravosti.

29. Běda vám, zákonníci i Fariseové, pokrytci, kteříž vzdě
láváte hroby proroků, a ozdobujete hroby spravedlivých '*

90. a říkáte: Kdy bychom byli za dnův otců naších, nebyli
bychom účastníci jejich v krvi prorokův.

81. Protož jste na svědectví sami sobě, že jste synové těch,
kteříž proroky zabíjeli.

32. I vy naplňte míru otců svých.
33. Hadové. plémě ještěrčí: kterak utečete před soudem

pekelného ohně?
34. Protož, aj já posýlám k vám proroky, a moudré, a učitele:

n z těch (některé) zabijete, a ukřižujete, a (některé) z nich
bičovati budete ve školách svých, a budete je honiti z města
do města:

35. aby přišla '% na vás všeliká krev spravedlivá, kteráž
jest vylita na zemi od krve Abele spravedlivého, až do krve
Zachariáše. syna Barachiášova,'* kteréhož jste zabili mezi
chrámem a oltářem.

" £ j. učiníte jej zlým příkladem svým dvakrát horším pokrytoem
nežli jete sami.

" £ j. k ničemuž není povinen, jest jako by nebyl přisáhal.
1 £ j. platná jest přísaha jeho.
t Toho zákon nekázal: nýbrž jen desitek „z humna a lisu“ (obilí

a vina). (IL Moj. 27, 80—84.; IV. 18, 21—%.]
u Přecezovali přes plenku víno, aby snad komára nepolkli, a tím

se neposkvrolll.
16Přislovím tak pravi, jako by řekl: Hrubých nepravostí se do

ponštite.
1 © J. chtějíce tím napraviti křivdu, kterouž otoové vaší oněm byli

učinili, sami mnohem horší jsouce.
'* £ j. tak že příjde —
W£ j. syna Jojady, nejvyšššího koěre, jenž pro svou zbožnost i Ba

rachlášem (Požehnaným Páně) slouti mohl, jak av. Jeronym vykládá.B
WA -A
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36. Amen pravím vám, přijdouť všecky ty věci na pokolení

toto.

97. Jerusaléme, Jerusaléme, kterýž zabíjíš proroky, a ka
menuješ ty. kteříž k tobě posláni jsou: kolikrát jsem chtěl
ehromáždíti syny tvé, jako slepice shromažďuje pod křídla
kuřátka svá, a nechtěl jsi. (Luk. 13, 34.]

38. Aj zanechá se vám dům váš pustý.?“
39. Neboť pravím vám, neuzříte ine od této chvíle, až

i díte: Požehnaný, jenž se béře ve jinénu Páně.*'

KAPITOLA XXIV.

Kristus Pán předpovídázevrabně | vyvrácení Jerusaléma, | skonání světa: —

napominá očenniky, aby kaldé okamžení k obému botovl byli,

1. A vyšed Ježíš z chrámu, šel.' I přistoapili učenníci jeho,
aby jemu ukázali stavení chrámové.* (Mar. 13, 1. Luk. 21, 5.)

2. On pak odpovídaje řekl jim: Vidíte-liž všecky tylo věci?
Amen pravím vám, nebude tu zůstaven kámen na kamení,
kterýž by nebyl zbořen. (Luk. 19, 44.]

3. A když seděl na hoře Olivetské, přistoupili k němu
učenníci soukromí řkouce: Pověz nám, kdy tyto věci bu
dou?* a které znamení bude příchodu tvého, a skonání
světa ?*

4. I odpovídaje Ježíš, řekl jim:* Vizte, aby vás žádný
nesvedl. [Ef. 5, 6., Kol. 2, 18.)

5. Nebo mnozí přijdou ve jménu mém řkouce: Já jsem
Kristus; a svedou mnohé. [Sk. 5. 36.)

6. Budete zajisté alyšeti boje, a pověsti o bojích. Hleďtež,
abyste se nermoutili; neboť musejí tyto věci býti, ale ještě
není konec.

(II. Par. 24, 22.; Luk. 11, 51.) — Někteří novější roznmějí jistého Za
chariáše, syna Baruchova, jejš třeštíví horiivol roku 68. po Kristu
v chrámě zavraždili, a o němž Josef F]. dosvědčuje, že mnž spraved
Hivýbyl. Pak by slova Páně byla v smyslu prorockém tolik co: „jejž

ta“
% 6. J. ehrim © městem vaším vyvrácen, aniž více vystaven bnde.

(Viz Io. 66. pozn)
%' © j. leč mne I vy (sr. 21. 9.) za pravého Mesldše nznáte; nebo:

leč o soudném dní, co přísného soudce.

KAPITOLA XXIV.

* Dolož: odtud, z chrámu, a z města na bora olivetskou.

+ t. j. dojati jsouce řečí Páně, zvlášť 23, 38.

* £ j. co jsi právě o chrámu a města fekl.

* t J. domnívali se tebdáž s mnohými, še po vyvrácení chrámu a
města Mesiáš Ihned přijde, je od nepřátel vysvobodí, a své pozemské
království založí, kteréž trvati bude do akonání světa. .

* Kristus Pán předpovídá dvě převeliké události: vyvrácení města
Jernsaléma | ©chrámem, a skonání světa, ale tak že v Božské řečí
své nerozlnčaje jednu od druhé, nýbrž co 2 obou světu k poučení a
výstrazo zjovití za dobré uznal, to svým učenníkům přednáší v jedno
spojené, jak to vševidoncím okem svým spatřoval, před nímž veškerá
věky přítomným okamžikem jsou. I kdož může přesně určiti, které
slovo věčná pravda právě o tě, nob vně události míní, zvlášť pováží
me-li, že zkáza Jerusaléma s neslýchanými hrůzaml svými má býti
obrazem nastiňnjícím hrůzy akonání světa a dne sondného? K lepšímu
Jenom pochopení rozu mějme 1. vv. 5—14. 00 předběžná znamení | vy
vrácení Jerusaléma | skonání avěta; 2. vv. 15—28. hlavně se slyštoí
na ono: 8. vy. 39-82. hlavně na toto; 4. vv. 82—41.opět se týkají
obojího; 5. vv. 45—51. obsahuji napomenutí Páně k učenníkům svým,
aby e bedlivon opatrností každé okamžení k jednomu | drahému jeho
navštívení hotovi byli. — Zevrubný doklad, jak se každě slovo tohoto
proroctví Páně u vyvrácení Jerusaléma již vyplnilo, zde položiti pro
obšírnosť nelze [kdo můleš, čti Josefa Flavia válku židovskou); tím
méně lze uvádět a vysvětlovati důmyslné, učené domněnky, jak so
asi všecka prorocká slova tato vyplní v drubém příšti Páně před
soudným dnem.

=
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7. Nebo povstane národ proti národu, a království proti
království: a budou morové a hladové, a země třesení po
mistech.

8. Ale tyto všecky věci jsou počátkové bolestí.
9. Tehdáž vydají vás v soužení, a zabijí vás: a budete

v nenávisti u všech národů pro jméno mé.
(L. 21, 12. Jan 15, 20.)

10. A tehdy budou se mnozí horšiti a vespolek se zrazo
vati. a nenávidětí jedni druhých.
7 11. A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé.

(UW.Petr. 2, 1.)

. A žeť se rozmnoží nepravosť, ustydne láska mnohých.

. Ale kdo setrvá až do konce, ten spasen bude.

. A bude kázáno toto evangelium o království po všem
na svědectví všem národům: a tehdáž přijde skonání.

15. Protož když uzříte ohavnosť zpuštění, kteráž jest před
pověděna od Daniele proroka, ana stojí na místě svatém:
kdo čte, rozuměj: [Dau. 9, 27.)

16. tebdáž ti, kteříž jsou v Judsku, nechť utekou na hory:
17. a kdo na střeše, nestupuj, aby vzal něco z domu svého:
18. a kdv na poli, nevracuj se, aby vzal sukni svou.
19. Běda pak těhotným, a těm, kteréž kojí v těch dnech.
20. Modlete se pak, aby utíkání vaše nebylo v zimě, anebo

v sobotu. [Sk. 1, 12.)
21. Nebo bude tehdáž soužení veliké, jakéhož nebylo od

počátku světa až dosavad, aniž bude.
22. A kdyby ukráceni nebyli dnové ti, nebyl by zachován

nižádný člověk: ale pro vyvolené ukrácení budou dnové ti.
23. Tehdy řekl-li by vám kdo: Aj, tutoť jest Kristus, anebo:

tamto: nevěřte. (Mar. 13, 21. Luk. 17, 23.)
24. Nebo povatanou falešní kristové, a falešní proroci, a

Činiti budou divy veliké, a zázraky, tak že by v blud uve
deni byli [by možné bylo) i vyvolení.

25. Aj předpověděl jsem vám.
26. Protož řeltnou-li vám: Aj na poušti jest,“ nevycházejte.

Aj v skrejších, nevěřte.
27. Neboť jako blesk od východu slance vychází, a ukazuje

se až na západ: tak bude i přichod Syna člověka.
28. Kdežkoli bude tělo, tuť se shromáždí i orlové.“

(Luk. 17, 37.)
29. A hned po soužení těch dnů slunce se zatmí, a měsíc

nedá světla svého, a hvězdy budou padati 8 nebe a moci
nebeské budou se pohybovati:

(Is. 13, 10. Ez. 32, 7. Joel. 3, 15. Mar. 13, 24. Luk. 21, 52.)
30. a tehdyt se ukáže znamení Syna člověka na nebi: a

tehdyt budou kvíliti všecka pokolení země: a uzří Syna člo
věka, an přichází v oblacích nebeských s mocí velikou a 8 ve
lebností. (Zjev. 1, 7.)

31. I pošle anděly své s troubou, a s hlasem velikým: a
shromáždí vyvolené ode čtyř větrův od vrchu nebes, až do
končin jejich. (I. Kor. 15, 52., I. Theas. 4, 16.)

32. Od stromu pak fikového naučte se podobenství. Když
ratolest jeho již omladla, a lístí se pučí, víte, že blízko jest
léto:

39. tak i vy, když všecky ty věci uzříte, vězte, že blízko
jest ve dveřích.

34. Amen pravím vám, že nepomine pokolení toto, až se
všecky ty věci stanou.

* £ J. Kristus; srov. svrchu v. 5, 28. 2.
* Říměti plukové měli podobu orla misto praporů, na to zdá se, že

narážejí slova Páně.=hy -=2,
EDM
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85. Nebe a země pominou; ale slova má nepomínou.
[Mar. 13, 81.)

36. O tom pak dni a hodině nižádný neví, ani andělé ne
beští, jedině sámOtec.

37. Ale jakož bylo za dnů Noe, takt bude i příchod Syna
člověka. [L. 17, 26.)

38. Nebo jakož jsou za dnů před potopou jedli a pili, že
nilí se, a vdávaly až do toho dne, když Noe všel do korábu,

39. a nezvěděli, až přišla potopa, a zachvátila všecky: tak
bude i příští Syna člověka.

40. Tehdy budou dva na poli: jeden bude přijat, a drahý
opuštěn;

41. dvě budou mlíti přižernovu;“ jedna bude přijata, a
druhá opuštěna.

42. Protož bděte, neboť-nevíte, v kterou hodinu Pán váš
*přijde. [Níže 25, 13.)

43. Toto pak vězte, že kdyby věděl hospodář, v kterou by
hodina chtěl zloděj přijíti, bděl by zajisté, a nedal by pod
kopati domu svého. (Mar. 13, 33. Luk. 12, 39.j

44. Protož i vy buďte hotovi: neboť nevíte, v kterou hodinu
Synčlověka' přijde.

40. Kdoť se zdá býti služebník věrný a opatrný, kteréhož
ustanovil pán jeho nad čeledí svou, aby jim dával pokrm
v čas?

46. Blahoslavený služebník ten, kteréhož pán jeho přijda
nalezne, an tak činí. (Zjev. 16, 16.)

47. Amenpravím vám, že nade vším statkem ustanovíjej.
48. Pakli by služebník ten řekl v srdci svém: Prodlévá

pán můj přijíti;

49. a počal by bítí spoluslužebníky své, a jedl by, a pil
by a opilci:

50. přijdeť pán toho služebníka v den, v kterýž 80 nena
děje, a v hodinu, v kterouž neví:

51. i oddělí jej * a díl jeho položí s pokrytci: tamí bude
pláč a skřípení zubů. (Svrchu 18, 42. Níže 20, 30.)

KAPITOLA XXV.

Jak bude na posledním soade, ukasuje podobenstvím o moudrých a nemoudrých

panněcb, a — o služehnicích hřivnam! rozličně podělených, — a jak odlovčení

budou dobři od slých, s co těm I těm-řekne.

1. Tehdy podobno bude království nebeské desíti panuám,
kteréžto vzavše lampy své, vyšly jsou vstříc ženichovi a ne
věstě.'

2. Pět pak z nich bylo bláznivých a pět opatrných.

* £ j. na ručním mlýně, točice žernovem jednu protí druhé sedíco.
Smysl: Jako při vyvrácení Jerusaléma národ židovský s polorico za
byne, tak a skonání světa polovico lídetva na mllosť budu přijata.
druhá pak — t. veliká čásť na věky zavržena.

* © j. zavrbne, zahubí, zsbíje, (I. Paral. 18, 11.): na věky zatrat.

KAPITOLA XXV.

' Svatby se slavivaly u Židů pozdě večer. Ženích provázen mládenci
. olavně se bral do domu nevčatina, kdeš jej ona se svými družicemi
: očekávala. Ty měly lampy, t. pnvíce s olejem na žerdích; aby al pak

toho dle potřeby přilíti mobly, mělyjej e sebou u zvláštních nádobách.
Když se ženich blížil, šly mu dražky nevěstiny vatříc, a uvedly jej
s lampami k nevěmě. Odtud pak se brall všickní do domu otce žení
chova, kdež se pak dlonbo do noci hody alavívaly. Tuto s0 znamení
ženichem Kristus Pán, nevěstou svatá církev, kterouž si on v soudný
den k bodům věčné blaženosti v příbytek Otce svého pujme. — Desatero

* panen znamená veškeren sbor věřících: patero moudrých ty, kteří
e vírou i aásluby dobrých skutků spojili; ale nemoudré jsou ti, kteři

- 66 na ponhbou víru spoléhali, dle víry živu býti zanedbavše. [2.]= (a EliůA
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3. Ale pět bláznivých vzavše lampy, nevzaly s sebou 'oleje ;
4. opatrné pak vznly olej v nádobách svých s lampami.
O. A když prodléval ženich“ dřímaly všecky, a usnuly.*
6. O -půlnoci pak stal se křik:“ Aj, ženich jde, vyjděte

vstříc jemu. .

7. Tehdy vstaly všecky panny ty, a připravovaly lampy své,

8. Bláznivé pak opatrným řekly: Udělte nám svého oleje:
nebo lampy naše hasnou.

9. Odpověděly opatrné řkouce: Nikoli,.snad by se ani nám
ani vám nedostalo:* jděte radějí k prodavačům, a kupte
sobě.

10. Když pak šly kupovat, přišel ženich: a které hotové
byly, vešly s ním na svatbu: Í zavříny jsou dvéře.

(Luk.13, 25.)
11. Naposledy pak přišly i ty druhé panny, řkouce: Pane,

pane, otevři nám!
12. A on odpovídaje, řekl:

vas.“

13. Bdětež tedy, neb nevíte dne ani hodiny.
14. Nebo jako" člověk, jda na cestu, povolal služebníků

svých, a rozdal jim statek svůj.
[Mar. 13, 33. I. Tes. 5. 6. Lok. 19, 12.)

15. I dal jednomu pět hřiven, jinému pak dvě, a jínému
jednu, každému podle možnosti“ jeho a odšel hned.

16. Odšel pak ten, kteříž vzal pět hřiven, a těžil jimi:
i získal jiných pět.

17. Též i ten, kterýž vzal dvě, získal jiných dvou.
18. Ale ten, kterýž vzal jednu, odšed, zakopal ji v zemi,

a skryl peníze pána svého.
19. Po mnohém pak času přišel pán služebníků těch, a

činil počet s ními.
20. A přistoupiv ten, kterýž byl pět hřiven vzal, podal jest

jiných pěti hřiven, řka: Pane, pět hřiven daljsi mi, a jiných
pěti nad to získal jsem.

21. Řekl jemu Pán jeho: Toť dobře, služebníče dobrý a
věrný; že jsi nad málem byl věrný, nad mnohem tě ustanovím:
vejdiž v radost pána svého.

22. Přistoupiv pak i ten, kterýž byl dvě hřivny vzal, řekl:
Pane, dvě hřivny jsi mi dal: a jiných dvou získal jsem.

23. Řekl mu pán jeho: Toťdobře, služebníče dobrý a věrný:

že jsi nad málem byl věrný, nad mnohem tě ustanovím: vejdiž
v radost pána svého.

24. Přistoupiv potom i ten, kterýž byl vzal jedna hřivnu,
řekl: Pane, vím, že jsí člověk přísný: žnoš, kde jsi neroz
síval, a sbíráš, kde jsi nerozsýpal:

25. i boje se, odšel a skryl jsem hřivnu tvou v zemi: aj
tu máš, co tvého jest.*

Amen pravím vám, neznámí

1 prodléváním rozuměj vezdejší život, co lhůtu ku pokání.
3 £ 1. přestaly očekávatí ženicha.
* t. když se nejméně nadály; křik: via 24, 31.; před tváří Božskou

pozná každý, jako by ze sna procitnul, celý předešlý život svůj.
- št. j. v den sondný žádný nebude moci svých zásluh propůjšiti
druhému, každý dle vlastních skutků svých sonzen bude.

* £ |. nenznávám vds za hodné hodů svých. „Tam nelze již zaslou
žití, zač Boha prosíš, když jsi zdo nečinil, co Bůh kázal“

1 6. J. bndeť o soudném dní tak, jako kdyby člověk std.
s © j. vico neb'méně podlo schopnosti jeho. Ovšem že I schopnosť

darem Božím Jost. Statkem rozdaným ae rozumí všecko, což člověk
z mílosti Boží má, čehož on svědomitě vynaklůdati, a tak Bohu, všeho
dobrého dárci, jako těžiti povinen jest.

9 Tak so vymlvavá lenivce, jako by se od něho vice žádalo, než
čemu dostáti může; místo co by měl chybu svou napraviti, nvalujo
vínu na Boha.

N —
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26. A odpovídaje pán jeho, řekl jemu: Služebníče zlý a
lenivý, věděl jsi, že žnu, kde jsem nerozeíval, a sbírám, kde
jsem nerozsýpal;

27. protož měl jsi peníze mé dáti penéězoměncům: a já
přijda byl bych vzal, což mého jest, 8 užitkem.

28. Vezmětež tedy od něho hřivnu, a dejte tomu, kterýž
má deset hřiven:

29. nebo každému majícímu bude dáno, a bude hojně míti:
tomu pak, kterýž nemá,'“ i co se zdá, že by měl,'* odňato
bude. (Mar. 4, 20. Luk. 8, 18. 19, 26.)

30. A neužitečného služebníka uvrzte do temností zevnitř

ních: tamť bude pláč a skřípení zubů. (Svrchu 22, 13.)
31. Když pak přijde Syn člověka u velebnosti své, a všichni

andělé s ním, tehdy se posadí na stolici velebnosti avé:
32. a shromážděni budou před něho všickni národové. I roz

dělí je od sebe, jako pastýř odděluje ovce od kozlův:

33. a postaví ovce zajisté na pravici své, kozly pak na
levici.

34. Tehdy dí král tém, kteříž na pravici jeho budou: Pojdte,
požehnaní Otce mého, vládněte královstvím vám připraveným
od ustanovení světa!

35. Nebo jsem lačněl, a dali jste mi jísti: Žíznil jsem, a
dali jste mi píti: hostem jsem byl, a přijali jste mne,

(Sir. 7, 39.]
36. nab jsem byl, a přlodili jste mne: nemocen, a navětí

vili jste mne: v žaláři jsem byl, a přišli jste ke mně.

37. Tehdy odpovědí jemu spravedliví řkouce: Pane, kdy
jsme tě viděli lačného, a nakrmili jsme tě? žíznivého, a dali
jsme ti nápoje?

38. kdy pak jsme tě viděli hostě. a přijali jsme tě? anebo
nahého, a přloděli jsme té?

39. anebo kdy jsme tě viděli nemocného anebo v žaláři,
a přišli jsme k tobě?

40. A odpovídaje král, dí jim: Amen pravím vám, pokudž
jste to učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, muě
jste učinili '*

41. Potom řekne I těm, kteříž na levici budou: Odejděte
ode mne, zlořečení, do ohně věčného, kterýž jest připraven

dáblu a andělům jeho.'* [Ž. 6, 9. Výše 7, 23.)

42. Neboť jsem lačněl, a nedali jste mi jísti: žíznil jsem,
a nedali jste mi píti:

43. hostem jsem byl, a nepřijali jste mne: nah, a neoděli
jste mne: nemocen a v žaláři, a nenavšětívilijste mne.

44. Tehdy odpovědí mu i oni řkouce: Pane, kdy jsme tě
viděli lačného, nebo žíznivého, anebo hostě, nebo nahého,
nebo nemocného, anebo v žaláři, a neposloužili jsme tobě?

45. Tehdy odpoví jim řka: Amen pravím vám: Pokudž
jste toho neučinili jednomu z menších těchto, anl mně jste “
neučinili.

46. I půjdou títo do trápení věčného: ale spravedliví do
života věťtného. (Dan. 12, 2., Jan. 5, 29.]

'* £. j. zisk, jejč by mítí měl; jinak: nemajetnému, kdo málo má
"' £ j. hřivon jema svěřenou, kteráž vlastně nebyla jeho, nýbrž jen

půjčená. Kdo milosti Boží dobře užívá, ještě vice ji nabývá, a kdo ji
zanedbévá, zcela o ni přichází.

H Toť opět patrno, že Kristus Pán nebude nás dle pouhé viry son
diti, nýbrž |! dle okutkův.

1 t. j. služebníkům, přívrženeům, těm, kteří nedbajíce Boha otročili
bříchn, a tím důbiu.
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KAPITOLA XXVI.

Kristus Pán posledně předpovídů umučení ové, co Židé v radě ukládají o jeho

usmrcení ; — stolaje v Betbanil, kdež jaj Zena Jedna vylivší drahou masť na

blava jeho poetila; — slavi poslední večeři; — modlí se na hoře ollvetské;

Jest od Jidáše zrazen, od Židů jat a k Kaifáší odveden, — a od Petra pak
tAkrát zapřen,

1. I stalo se, když dokonal Ježíš všecky ty řeči," řekl
učenníkům svým:

2. Víte, že po dvou dnech veliká noc“ bude, a Syn člověka
(vydán bude, aby byl ukřižován. (Mar. 14, 1. Luk. 22, 1.)

3. Tehdy“ sešli se knížata kněžská a starší lidu“ na síň
knížete kněžského, kterýž slul Kaifáš,

4. a radili se, jak by Ježíše lstivě jalí, a zabili.
5. Ale pravili: Ne v den sváteční,* aby snad nebyl roz

broj v lidu.
6. Když pak byl Ježíš v Bethanní v domě Šimona malo

mocného,“ (Mar. 14, 8. Jan. 11, 2. 12, 3.]
7. přistoupila k němu žena, majíc nádobu alabastrovou

masti drahé: a vylila ji na hlavu jeho, když seděl za stolem.“
8. A vidouce to učenníci“ rozhněvali se řkouce: K čemu

jest ztráta tato?
9. neb mohlať ona prodána býti za mnoho, a dáno býti

chudým.
10. Věda pak to Ježíš, dí jim: Co jste obtížní této ženě?

dobrý zajisté skutek učinila nade mnon;
11. nebo chudé vždycky máte s sebou, ale mne ne vždycky

máte.

12. Vylivši zajisté ona tuto masť na tělo mé, ku pohřbu
mému to učinila.*

13. Amen pravím vám, kdežkoli kázáno bude evangelium
toto po všem světě, budet praveno i co ona učinila, na pa
mátku její.

14. Tehdy odšel jeden ze dvanácti, kterýž slul Jidáš Iška
riotský, ku knížatům kněžským

16. a řekljim : Co mi chcete dátí, a já vám ho zradím? A oni
uložili třiceti stříbrných.'“ [Mar. 14, 10., Luk. 22, 4]

16. A od té chvíle vyhledával příležitosti, aby ho zradil.
17. Prvního pak dne přesníe,'“ přistoupili k Ježíšovi učen

níci řkouce: Kde chceš, ať připravíme tobě, abys jedl be
ránka? [IL Mojž. 12, 3. Mar. 14, 12. Luk. 22, 7.)

KAPITOLA XXVL

* Vylíčiv sv. Matouš posud úřad Páně eo učitele, počíná jiš vy
pisovati úřad jeho co evěta Vykupitele a Spasitele.

5 L j. svátek velikonoční, hebr. Pesach (Puscha), vis IL Mojž. 12,
2. ad.

2 © J. dra dní před svátkem velikonočním ; tedy ve středu.
* © j. v radu velikou, viz 6, 21. pozn.*£j.„nýbrždějídříve“;tenfbyl6 úmyslJejich,jakpotomchva

tem svým dokázal
* £ |. lest dní před velikonocl, t. v eobotu; sv. evangelista tuto své

vypravování doplňuje. [Jan 19, 1—8.j
* Bylť obyčej před jidlem se mýti, a vonnými masfmi mazati; žena

ta byla Maria, sestra Lazarova (Maria Magdalena?), kteraž tu mast na
důkaz uctivosti na hlavu Páně vylila.

* t j. někteří, zvláště Jidáš. [Jan 12, 4—5.)
* £ J. tělo mévounou mastí pomaravšl, za živa ku pohřbu je při

pravila.
te ©.j. asi tolikéž zlatých stř., což byla cena za jednoho otroka.

(II. Mojž. 21. 82. 8r. Zach. 11, 12.)

u £ j. dne prvního ze svátků velikonočních, v kterýchž Židé toliko
přesný (nekvašený) chléb jisti směli: ačkoliv teprv u večer tato po
vinnosť nastala, jmennje se obyčejně celý ten den dnem přesníe; i byl
tehdáž čtvrtek, 14. den prvního měsíce Nisan a úplněk; srov. 27,
45. pozvu.

+ KA. Z4 n. TrJoW
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18. Ježíš pak řekl: Jděte do města k jednomu, a rcete
jemu: Mistr praví: Čas můj'* blízko jest, u tebe jísti budu
beránka a učenníky svými.

19. I učinili učenníci, jakož jim uložil Ježíš, a připravili
beránka. :

20. Když pak byl večer, posadil se za stůl s dvanácti učen
níky svými.

21. A když jedli, řekl: Awmenpravím vám, že jeden z vás

mne zradí. (Jan 13, 21.)
22. [ zarmoutivše se velmí, počali každý z nich říkatl:

Zdali já jsem, Pane?
23. Ou pak odpovídaje řekl: Kdo se mnou omáčí ruku

v míse,'* ten( mne zradí.

24. Syn zajisté člověka jde, jakož psáno jest o něm: ale
běda člověku tomu, skrze něhož Syn člověka zrazen bude:
dobré by bylo jemu, by se byl nenarodil člověk ten.

(Žalm 40, 10.)
25. Odpovídaje pak Jidáš, jenž ho zradil, řekl: Zdali já

jsem, Mistře? Řekl jemu: Ty jel řekl.'“
26. A když oni večeřeli,'* vzal Ježíš chléb, a dobrořečil,

i lámal, a dával učenníkům svým a řekl: Vezměte, a jezte:
totoť jest tělo mé.'“

27. A vzav kalich, díky činil, a dal jim, řka: Píte z toho
všickni : !?

- 28.nebotatoť jest krev má nového zákona,'“ kteráž
za mnohé vylita bude na odpuštění hřichův.

29. Ale pravímt vám: Nebudu od této chvíle píti z tohoto
plodu vinného kořene, až do onoho dne, když jej píti budu
s vámi nový v království Otce mího.'!*

30. A chválu vzdavše,““ vyšli na horu Olivetskou.
31. Tehdy dí jim Ježíš: Všickní vy pohoršíte se nade mnou*'

této noci; nebo psáno jest: Bíti budu pastýře, a rozprchnou
se ovce stáda. (Zach. 13,7. Mor. 14, 27. 16, 7. Jan. 16., 32.)

*! £ J. čas amrti mé, od Otoe ml určený, jemuž se poslušně podro
bojí. [Jan 10, 18. Srov. A4.]

'9 £ j. we mnon do Jedné mísy sahá, či z jedně mísy jí. [Žalm 40, 10]
" Dle hebrejského mluvení spůsobu tolik co: „Ano!l“ nebo: „Tak

Jest, jakož praviš!“ Sr. 64. a 27, 11.
'* Trojí dobu té večeře rozeznávej: 1. velmi atřídmé pojedení velí

konočního beránka: 2. večeříobyčejnou; 3. ustanovení velobné svátosti
oltářní.

'* Viz tuto | Mar. 14, 23—2. Luk. 39, 19—20, L Kor. 11, 24—25.
Tato slova Páně Jakož I v. 28. json nejen vypravnjící, ale I tvořivá,
t j. působojící dla všemoboucnostitoho, kterýž je praví, to, co se jimi
označuje. Tim tedy proměnil Kristna ohléb ve své živé tělo, tak že
nebyl více chlebem, nýbrž živým jeho tělem, s krvi, s duší, s člově
čenstvím i Božstrím; potom proměnili víno v svou živou krev, tak
že nebylo vice vínem, nýbrz štvou jeho krvi, s kterouž tedy epojeno
bylo i jeho živé tělo i s duší, s člověčenstvím 1 Božstvím. Proměnil
pak každon způsobu zvlášť, aby tím naznačil, že když bude na vy
koupení světa vydán, nkrutnou smrtí obě, tělo totiž a krev, od sebe
bnde odděleno. (Jan 19, 84) Tím ustanovil I. oběť nového zákona,
2. nejsv. svátost oltářní, a 3. když spolu svým apoštolům přikázal:
„To člňte na mou památka“! (Luk. 22, 19. I. Kor. 11, 24. %.],
ustanovil je kněžími téhož nového zákona.

'" Toto ae vztahuje k nejsvětější oběti nového zákona, kteridž co
památka smrti Páně proměněním obou způsob | chleba I vína pří měl
svaté 6e děje; k požívání nejsv. svátosti dostačí (dle 16. pozn.) příji
mání pod jednou způsobon, jak v sv. církvi z důležitých příčin od
dávna určeno.

'* © j. k utrrzení nového zákona, rozdilná od krve, kterouž po
tvrzen byl zákon starý. [IL Mojš. 24, 7. a d]

» Tato slova řečena byla dle sv. Lak. 22, 16—18. pří obyčejné
večeři (vlz 16. pozn ); smysl: Naposledy a vámi hoduji; neshledám se
e vámí k stálým bodům leč až v královetví nebeském.

% £, J. žalmy na poděkování odzpívavše.
%' © j. že nejen mne opustíte, a se rozprchnete, nýbrž | pochybo

vatí budete o pravdě slov mých. P
JN
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32. Ale kdvž z mrtvých vstanu, předejdu vás do Galilee.
393.I odpovídaje Petr, řekl jemu: Byť se pak všickní po

horšili nad tebou, jáť se nikdy nepohorším.
34. Dí mu Ježíš: Amen pravím tobě, že této noci, prve

než kohout zazpívá, tříkrát mne zapřeš. (Jan 13, 38.)
35. Dí mu Petr: Bychť pak měl s tebou umřítí. nezapru

tebe.“4 Podobně i všickní učenníci pravili.
(Mar. 24, 31. Luk. 22, 33.)

36. Tehdy přišel s ními Ježíš-do vsi, kteráž slove Getse
many; a řekl učenníkům svým: Poseďtež tuto, až odejdu
tamto, a pomodlím se.

37. A pojav Petra, a dva syny Zebedeovy, počal se rmou
titi, a teskliv býti.

98. Tehdy řekl jim: Sinutnáťt jest duše má až k smrti!
pozůstaňtež tuto, a bděte se mnou.

39. A poodšed maličko, padl na tvář svou, modle se, a
řka: Otče můj, jest-li možné, ať odejde ode mne kalich tento,
ale však ne jak já chci, ale jakž ty.

40. I přišel k učenníkům svým, a nalezl je, ani spí; i řekl
Petrovi: Tak-liž jste nemohli jedné hodiny bdíti se mnou!

41. Bdětež. a modlete se, abyste nevešli v pokušení.** Duch
zajisté hotov jest, ale tělo nemocno.**

42. Opět podruhé odšel, a modlil se, řka: Otče můj, ne
může-li tento kalich ininouti mne, než abych jej pil, staniž
se vůle tvá.

43. I přišel opět, a nalezl je, ani apí, nebo byly oči jejich
obtíženy.

44. A nechav jich, odšel opět, a modlil se potřetí, touž
řeč říkaje.

45. Tehdy přišel k učenníkům svým, a řekl jim: Spětež
již, a odpočívejte: aj přiblížila se hodina, a Syn člověka vy
dán bude v race hříšných. :

46. Vstaňtež, pojďme! hle přiblížil se, který mne zradí.
47. A když on ještě mluvil, aj Jidáš, jeden ze dvanácti,

přišel, a s ním zástup mnohý s meči a kyji, posláni jsouce
od knížut kněžských. a starších lidu.

(Mar. 14, 43. Luk. 22, 47. Jan. 18, 3.)
48. Ten pak, kterýž jej zradil, dal jim znamení, řka:

Kteréhožkoli políbím, tenť jest, držte jej.
49. A hned přistoupiv k Ježíšovi, řekl: Zdráv bud, mistře!

a polibil jej.
50. [ řekl jemu Ježíš: Příteli, nač jsi přišel? Tehdy při

stoupili, a vztáhli ruce na Ježíše, a jali jej.
51. A aj jeden z těch. kteříž byli s Ježíšem, vztáh ruku,

vytrhl meč svůj, a udeřil služebníka knížete kněžského, a
uťal ucho jeho.

52. Tehdy dí mu Ježíš: Obrať meč svůj v místo jeho; nebo
všickui. kteříž meč berou, mečem zahynou.““ (Zjev. 13, 10.)

53. Zdali mníš, že bych nemohl prositi Otce svého, a dal
by mi ihned více nežli dvanácte plukův andělů.*"

29Trojnásob pochybil tím Petr: že P. Kristu odmlouval, větší stat
nosti sl před jinými osoboval, a přílišně v sebo důvěřoval; proto potom
1 klesl.

% £ j. ke dvoru G., ovž se vykládá: lis k tlačení oleje; ležel za
potokem Cedronem na úpatí hory Olivetské.

% £ j, vldouce utrpení mé, abyste nepochybovali u víře v slova má.
"s t, J. jakkoliv pevnou vůli máte, jste slabí lidé.
26£ j. kteří samí o své mocí zbraně proti bližnímu pozdvihnjí, za

sluhují mečem (nástinon emrtí) zahynouti, buď dle zákona odpravením,
aneb jinak dle tizení Božího. (L Mojž. 9, 5—6.)

3 Římský pluk vojska (legie] podital asi 6000 mužů. Smysl: Ne
třeba l pomocí lidské, ježto bych na pouhé pokynatí mohl míti po
mool nebeské.
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54. Ale kterakž se naplní písma, že tak musí býti?
[Is. 53, 10.]

55. V ta hodinu řekl Ježíš zástnpům: Jako na lotra vyšli
jste s meči a s kyji, abyste mne jali: každý den sedával jsem
u vás uče v chrámě, a nejali jste inne.

56. Ale toto všecko se stalo. aby se naplnila písma pro
rocká. Tehdy učenníci všickui opustivše jej, utekli.

[Pláč 4. 20.]
57. A oni javše Ježíše, vedli ho ku Kaifášoví, knížeti kněž

skému. kdežto se zákonníci a starší byli sešli. [Jan 18,24.)
58. Petr pak šel za ním zdaleka, až do síné kulžete kněž

ského: a všed do vnitř, seděl se služebníky, .aby viděl konec.
59, Knížata pak kněžská, a všecka rada hledali křivého

svědectví proti Ježíšovi, aby jej ua smrť vydali:
60. a uenalezli, ačkoliv bylo mnoho falešných svědků při

stoupilo. Naposledy pak příšli dva falešní svědkové
61. a pravili: Tento řekl: Mohu zbořiti chrám Boží, a ve

třech dnech jej zase vystavěti. [Jan 2, 19.)
62. A povatav kníže kněžské, řekl jemu: Nic neodpovídás

k těm vécem, kteréž tito proti tobě svědčí?
63. Ale Ježíš mlčel. Kníže pak kněžské řekl jemu: Zn

klínám tě skrze Boha živého, abys nám pověděl, jsi-li ty Kri
stus, Svu Boží?

64. Dí mu Ježíš: Ty jsi řekl.*$ Ale však pravím vám, od
tohoto času uzříte Syna člověka sedícího na pravici moci
Boží, a přicházejícího v oblacích nebeských.“?

(Svrchu 16, 27. Řím. 14, 10. I. Tes. 4, 14.)
65. Tehdy kníže kněžské roztrhl roucho avé, řka: Roubal

ge!*© což ještě potřebujeme svědkův? aj nyní jste slyšeli
rouhání:

66. co se vám zdá? Ale oni odpovídajíce, řekli: Hodení 
jest smrti!

67. Tehdy plvali na tvář jeho, a dávali mu zášijky: jiní
pak poličkovali ho,

68. říkajíce: Hádej nám, Kriste, kdo jest, který tebe udeřil?
[Is. 50, G. Mar. 14, 65.)

69. Petr "pak seděl venka v síni: i přistoupila k němu
jedna děvečka, řkoúc: I ty jsi byl s Ježíšem Galilejským.

70. Ale on zapřel přede všemi, řka: Nevím, co pravíš.
(Luk. 22, 55. Jan 18, 17.)

71. A když vycházel ze dveří, uzřela ho jiná děvečka, a
řekla těm, kteříž tu byli: I tento byl s Ježíšem Nazaretským.

[Mar. 14, 69.)
72. A ou opět zapřel s přísahou: Neznám (toho) člověka.
73. A po malé chvíli přistoupili, kteříž tu stáli, a řekli

Petrovi: Jistě i ty z nich jsi, neboť řeč tvá známa tebe
činí.*!

74. Tehdy počal se proklínati, a přísahati, že nezná [toho]
člověka.*? A hned kohout zazpíval.

75. I rozpomenul se Petr na slovo Ježíšovo, kteréž byl
řekl: Prve než kohvut zazpívá, třikrát inne zapřeš. A vyšed
ven. plukal hořce. [Mar. 14, 72.

% © tak Jest, Jak jal řekl. Jako Pán Ježíš mlčel, věda, že ospravedi
nění ničehož neprospěje, tak nyni s uctivosti k jménu Boha, Otce
svého, mluví.

**© Jj. na soudrém dni přicházejícího u vší slávě a moci svó Bažské.
3 Jelikož se vyznal býti Synem Božím, což oni za roubání poklůda

Jíce, jako ze zármutku i z borlivosti pro česť Boží roztrhli roucha svá.
(IV. Mojž. 14, 6. IV. Král. 19, 1.]

** 4 Jj. podle řeči ješ Galilejský, jak on a mnozí z nčenníkův jeho.
Galilejští zvláštním nářečím mlavili.

39Tak Petr nejon klesl, nýbrž I vinu svou vsmnožil, žo příležitosti
80 pevaroval: zapíral, pak na toi přísahal, konečně se proklínati počal.
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KAPITOLA XXVII.
(Krlstus Pán ráno k Pilátovi jest přiveden,— Jidáš ze zoufalosti se oběsil, —

Krista Pán Pilátovi nedává odpovědí, — Židé si raději žádají, by Jim Pilát

propustil Barabáše, nežli Ježíše; — proto Pilát myje sl ruce, vydává jim JeZišo

na smrf. — Kristas Pán Jest od Zoldnéřů bičován, a trnim koranován, ——na

misto popravní přiveden a okřižován, — a na hřiši umírá, — Večersl Josef

Arimatbejský těla jeho vyžádal, a v norém hrobě svém pooboval. — Židé potom

brob zapečetili, a stráži osadili,

1. A kdvě bylo ráno,“ vešli v radu všecka knížata kněžská,
L a starší lidu proti Ježíšovi. aby jej na smrť vydali.

2. I přivedli jej svázaného, a vydali Pontskému Pllátovi
vladaři. (Mar. 15, 1. Luk. 23. 1. Jan 18, 28.)

3. Tehdy vida Jidáš, jenž jej byl zradil, že by odsouzen

„byl, želeje toho, navrátil třicetl stříbrných knížatům kněž
ským a starším,

4. fka: Zbřešil jsem, zradiv krev spravedlivou. Ale oni
řekli: Co uám do toho? Ty vizi.

5. A povrh stříbrné v chrámu, odešel: a odšed osidlem se
oběsil. (Sk. 1, 18.)

G. Kulžata pak kněžská vzavše stříbrné, řekli: Neslušíť
jich vložiti do pokladnice: nebo mzda krve jest.

T. A poradivše ae, koupili za ně pole hrnčířovo, ku pobřebu
poutníkův.

8. Protož nazváno jest pole to Hakeldama, to jest: Pole
krve až do dnešního dne. (Sk. 1, 19.

9. Tehdy naplnilo se, což povědíno jest skrze Jeremiáše
proroka řkoucího: A vzali třiceti stříbrných, mzdu ceněného,
kterýž ceněn byl od synův jeraelských:

10. a dali je za pole hrnčířovo, jakož mi ustanovil Pán .*
11. Ježíš pak stál před vladařem. I otázal se ho vladař,

řka: Ty-li jsi král židovský? DÍ mu Ježíš: Ty pravíš.*
12. A když naň žalovali knížata kněžská a starší, nic ne

odpovídal.
13. Tehdy dí mu Pilát: Neslyšíš-li, jak veliké věci proti

tobě svědčí?

14. A neodpověděl jemu k žádnémualovu, tak že se vladař
velmi divil.

15. Na den pak slavný měl obyčej vladař propustit lidu
vězně jednoho, kteréhož by chtěli.

16. I měl tehdáž vězně znamenitého, kterýž slul Barabáš.
17. Protož když se byli sešli, řekl Pilát: Kterého chcete,

abych vám propustil: Barabáše-li, čili Ježíše, jenž slove
Kristus ?

18. Nebo věděl, že jej ze závisti vydali:
19. A když seděl na soudné atolici, poslala k němu žena

jeho, řkouc: Nic neměj se spravedlivým tímto: neb jsem
mnoho trpěla dnes ve snách pro něho.“

KAPITOLA XXVII. 

! Protože soud noční dle zákona neplatil; tázali se hu tedy opětně
co svrchu 62—66. povědino. :

3 Vls Zach 1), 14—18. Zachariáš v tom příběbu předpodobňuje
Krista Pána, dobrého pastýře. jehož si Židé nic nevážíli, až Jej I za
vrili a ukrutně usmrtili. Sv. evangelista uvodi prorootví to dle emyalu:
že pak se u Jeremisše 82. 9. minví o koupi pole a že Bůb, broze vy
konsti pomstu nad nevděčným lidem, tamž 18, 6. hrnčíři se přípodob
Buje, proto se toto proroctví hlavně Jeremiážoví připisuje. 

3 © j. pravdu praviš; ale dle amysln: Jan 18, 86. Na otásky Přláto
tak odpovídá Kristns Pán, že co pravda jest, potvrzuje, byťse i Židům
protivilo; osočování nepřátel ponechává posovzení vladařovu, mičením
pak pomíji, co k věci nenáleží. [Mar. 15. 2.: Luk. 28, 8.: Jan 18, 23.)

* Bůh Ji strašný nějaký sen seslal, aby novinnosť Kristovu I u po
hanňv osvědčil.

a „> Zc?
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20. Ale knížata kněžská a starší navedli lid, aby prosili
za Barabáše, Ježíše pak aby zahubili.

(Mar. 15, 11. Luk. 23, 18. Jan 18, 40. Sk. 3, 14.)
21. Odpovídaje pak vladař, řekl jim: Kterého chcete ze

dvou, aby vám byl propuštěn? A oni řekli: Barabáše.
22. Dí jim Pilát: Což tedy učiním 8 Ježíšem, jenž slova

Kristus?
23. Řkou všickni: Ukřižovánbuď! Řekl jim vladař: I co

zlého učinil? Oni pak více křičeli, řkouce: Ukřižován buď!
24. ] vida Pilát, že by nic neprospěl, ale že by větší roz

broj byl, vzav vodu, umyl ruce před lidem, řka: Nevinenť
jsem já krví spravedlivého tohoto; vy viztel

25. A odpověděv všecken lid, řekl: Krev jeho na nás na
naše synyl> ©

26. Tehdy propustil jim Barabáše: ale Ježíše ubičovaného“,
vydal jim, aby byl ukřižován.

27. Tehdy žoldnéři vladařovi, vzavšo Ježíše do radního

domu, shromáždili k němu celou rotu:*
(Ž. 21, 17. Mar. 15, 16.)

28. a svlékše ho, přioděli jej pláštěm šarlatovým,“
29. a spletše korunu z trní, vstavili na hlavu jeho, a dali

třtinu v pravou ruku jeho: a klekajíce před ním, posmívali
se jemu řkoute: Zdráv buď, králi židovský! (Jan 19, 3.]

30. A plivajíce na ného, brali třtinu a bili hlavu jeho.
31. A když se mn naposinívali, svlékli a něho plášť, a oblékli

jej v roucho jeho: i vedli jej, aby ho ukřižovali.
32. Vyšedše pak nalezli člověkacyrénského jménem Šimona:*

toho přinutilí, aby nesl kříž jeho.

33. I přišli na misto, kteréž slove Golgotha, to jest: místo
popravné.

34. [ dali mu píti vína smíšeného se žlučí: '* a když okusil,
nechtěl píti.

35. Když pak jej ukřížovali, rozdělili roucho jeho, mecíce
los, aby se naplnilo, což povědíno jest skrze proroka řkou
cího: Rozdělili ai roucha má, a o můj oděv metali los.

[Žalm 21, 19. Mark. 15, 24. L. 23, 34. Jan 19, 23.)
36. A sedíce střežili ho.
87. I vstavili nad hlavu jeho vínu jeho nadepsanou:'!

Tentot jest Ježíš, král židovský.

38. Tehdáž ukřižování jsou s ním dva lotři: jeden na pravici,a druhý na levici.
80. Ti pak, kteříž tudy chodili, rouhali se mu, ukřívujíce

hlav svých (Žalm 21, 8. Mar. 15, 29.)
40. a říkajíce: Ha ha, kterýž rušíš chrám Boží, a ve třech

dnech jej zase vzděláváš! Pomoziž sám sobě; jei-li Syn Boží,
sstupiž s kříže.'* [Jan 2, 19.)

> ©Jj. pomsta za jeho krev nás I potomky naše zastíbul, když on
nevinen jest! Stalo so již, a stane se jím až na konec věků, jak si
sami usoudili.

S © j. rozkázav jej zbíčovatí, jakož obyčejně k smrti kříže odsou
zení napřed bičování bývali.

* £ | rotu vojska, obndšející as 600 mužů. U Římanů náleželo vo
Jákům odsouzenos odpraviti.

S Proto čarlatovým, poněvadě slyšeli, že pravil se býti králem;
neboť byl šarlat vůbeo oděv královský.

5 £. j. s města Cyréne, přicházejícího z venku do města, a jakož
pravdě podobno, nčenníku Ježíšova. (Mar. 16, 21. Luk. 28, 28.j

"9 Dle sv. Marka © myrbon smíšeného, čimž pak bylo hořké jako
šluč; bylo tak velmí opojně, a dávalo se ho těm, kteří odpravení býti
měli, aby omráčení jsouce, bolestí smrtelných necitili.

" t.j. příčínu, kterou udali proti němu, aby byl ukřižován.
" Neučiníl tak Kristus Pán, aby nás smrtí svon vykovpil, a chtě

moa svou dokůzati více svým z mrivých vatáním; byť pak byl i s kříže
astonpil, nebyli by uvěřili v něho ti, kteří neověřili, když z mrtvých
vetel.
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41. Podobně i knížata koěžská se zákonníky a staršími
posmívajíce se pravili:

42. Jiným pomáhal, sám sobě nemůže pomoci; jest-li král
israelský, ať nyní sstoupí £ kříže, a uvěříme jemu;

43. doufalť v Boha, ať jej nyní vysvobodí, chce-liť mu,'*
neboť řekl: Syn Boží jsem. (Moud. 2, 18. Ž. 31, 9.)

44. Tak i lotři, kteříž byli s ním ukřižování, rouhali se
jemu.'*

45. Od šesté pak hodipy tmy se staly po vší zemi, až do
hodiny deváté.'*

46. A okolo hodiny deváté zvolal Ježíš hlasem velikým
řka: Eli, Eli, lamma sabakthaní? To jest: Bože můj, Bože
můj, proč jsí mne opustil? '“ (Žalm 21, 2.)

47. A někteří tu stojíce, a slyšíce, pravili: Eliáše volá
tento.

4ě. I hned jeden z nich běžel, a vzal houbu, a naplnil ji
octem, vložil ji na trest,'? a dával mu píti.'*

49. Ale jiní pravili: Nech ať uzříme, přijde-li Eliáš, vy
svobodit ho.

50. Ježíš pak opět zvolav hlasem velikým, vypustil duši.
ŠI. A aj opona chrámová roztrhla se na dvě půly od vrchu

až dolů; '* a země se třásla, a skály se pukaly ““
[II. Mojž. 26, 31. II. Par. 3, 14.)

Ď2. a hrobové se otvírali, a mnohá těla svatých, kteříž
byli zesnali, vatala.

Ď3. A vyšedše z hrobů po vzkříšení jeho, přišli do svatého
mésta, a ukázali se mnohým.“!

54. Ale setník, a ti, kteříž 8 ním byli, střežíce Ježíše, vi
douce zemětřesení a ty věci, kteréž se dály, báli se velmi
řkouce: Jistě Syn Boží byl tento.

čo. Byly pak tu ženy mnohé z daleka, kteréž byly přišly
za Ježíšem z Galílee, posluhujíce mu: (Luk. 8, 2—3.]

56. mezi nimiž byla Maria Magdaléna, a Maris, matka
Jakobova a Josefova,“* a matka synů Zebedeových.“*

57. A když byl večer, přišel jeden člověk bohatý z Ari
mathie,*“ jménem Josef, kterýž byl také učenník Ježíšův.

58. Ten přistoupil k Pllátovi, a prosil o tělo Ježíšovo.
Tehdy Pilát rozkázal dáti tělo.

(Mar. 15,-43. Luk. 23, 50. Jan 19, 38.]
50. A vzav Josef tělo, obvinul je v plátno čisté;

li.

t 6. j. zalíbbil-li se jemu, miluje Ji ho.
1 Zprvu snad oba dva, potom věnk Jeden se polepšil, a Jeden v za

tvrzelosti své zemřel. |Lnk. 28, 89.)
t t.j o pravém polední až do hodiny třetí a poledne. [Vlz Mar.

15, 25] Toto zatmění slunce bylo nadpřirozené, zázračné; neboť oby
čejné, přírozené zatmění slunce jen za nova měsíce udatí se může,
Velikánoo pak židovská vždy v úplněk připadá. [Viz 26, 17. pozn.)

' Trpěl Půn Ježíš, když na kříší vísel. zo své vůle opuštěnosť od
Boha, neboť tak byla vůle Otcova, ač ani daše Jeho lidská ani tělo,
Jsouce s Bužatvím nerozvižitelně spojeny, v pravdě a skutečné od Boha
opuštěny býti nemohly. Bylať to tedy opuštěnosť od Boha dobrovolná,
a útrapy z ní vycházející se svobodné vůle Páně přijaté, aby nám za
eloužil pomoc při poslední hodině naší.

'* © j. na tFtinovou hůl.
' Protuže Ježíš prve byl zvolal: Žizním. [Jan 19,28—29.Žalm68,22.)
té Na znamení, že tajemství starozákonní přestala, a vyní každému

věřícímu přístup v ovatyní otevřen jest.
te Tim takměř němá příroda dosvědčovala Božství Kristovo. [Vlz

26, 2.j
2! 4, j. v Jeruzalémě: vzkříšením svým a těchto spravedlivých Kristus

Pán přesvědščíl,a ujistil © našem budoucím z mrtvých vstání.
% Manželka Kleofišova a sestra (příbuzná) Marie, matky Ježíšovy.

(Mar. 15, 40. Jan 19, 2%.)
"* těž nazvána Salome. (Mar. 15, 40.)
3! t. j. města as sedm mil od Jeruaaléma.
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681 EVANGELIUM SY. MATOUŠE

60. a vložil je do hrobu svého nového, kterýž byl vytesal
v skále: a přivalil kámen veliký ke dveřím brobovým,** a
odšel.

61. A byla tu Maria Magdaléna, a drahá Maria,““ sedíce
proti hrobu.

62. Druhého pak dne, kterýž jest po dní přípravním,"*
sešla se knížata kněžská a Fariseové k Pilátovi,

63. řkouce: Pane, rozpomenuli jsme se, že ten svůdce řekl,
ještě živ jsa: Po třech dnech ** zase vstanu.

64. Rozkaž tedy střežiti hrobu až do třetího dne, ať by
snad nepřišli učennící jeho, a neukradli ho, a neřekli lidu:
Vstalť jest z mrtvých; i budeť poslední blud horší nežli
první.

66. Řekl jim Pilát: Máte stráž; jděte, ostříhejte, jakž víte.
66. A oni odšedše. osadili hrob strážnými, zapečetivše

kámen.

KAPITOLA XXVIIL

Kristus Pán z mrtvých vstal, a zjevil 60 ženám od hroba jdoucim, — Židé

uplatill stráže, aby Ibalí, — Kristus Pán se ukásni sčenníkém svým, a Je po
celém avětě rozeslal učit a křtit.

1. Na akonání pak soboty, když již svítalo na první den
po sobotě,' přišla Maria Magdaléna, a drahá Maris, aby pohledělynabrob.| (Mar.16,1.Luk.24,1.Jan2,11.)

2. A aj zemětřesení stalo se veliké: neb anděl Páně sstoupil
s nebe, a přistoupiv odvalil kámen,“ a posadil se na něm.

3. A byl obličej jeho jako blesk, a roucho jeho jako sníb.
4. A bázní před ním zděsili se strážní, a učinění jsou jako

mrtví.

5. I promluviv andél, řekl ženám: Nebojtež se vy! neboť
vím, že Ježíše hledáte, kterýž byl ukřižován;

6. nenít ho tuto; vstalť jest zajisté, jakož byl řekl: pojďte,
a vizte místo, kde položen byl Pán.

7. A jdouce rychle. povězte ačenníkům jeho, že jest vstal:
a aj předchází vás do Galilee, tamť jej uzříte; aj předpo
věděl jsem vám. [Svrchu 26, 32.]

8. I vyšly rychle z hrobu 8 bázní a 8 radostí velikou,*
běžíce, aby učenníkům jeho zvěstovaly.

9. A hle Ježíš potkal se s nimi, řka: Zdrávy buďte. A ony
přistoupivše, chopily se nohou jeho, a klaněly se jemu.

% 4 j. zavřel kamenem brob ten, kterýž dle obyčeje bohatých Židů
Jako nějaká jeskyně čí krypta ve skálo udělán byl.

%*£ j. evrchu řečená manželka Kleofišova. [56.]

% tj. v pátek u vočer; Židé pošleají dny ově od večera do večera(I Mojž. 1, 5.), a tedy se to v jejich smysln druhého dne stalo.
* £ j, dle hebrejského mloveni způsobu: „třetího dae“. [Srov. V.

Mojž. 81, 10.)
KAPITOLA XXVLIL

* Židé Hkali misto téhodne též sobota, jako my říkáme neděle,

ku př. dvě, tři neděle, místo dva. tři týdny.2 £ j. aby dosvěděíl I jeho z mrtvých vstání, i aby přístup k hrobu
ženám otevřel, nebo Kristus Pán o své vlastní moci s brobu zavřeného
vstal, jakož i zavřenými dveřmi k učenuíkům všel. [Jan 21, 19.)

> t Jj. „s bázní“ pro zázračné vidění andělské; „s radostí“ nad
zprávou o Kristovu s mrtvých vstání.

KAPITOLA XÁVIIL 682

10. Tehdydí jim Ježíš: Nebojtež se! jděte, zvěstujte bratřím
mým,* ať jdou do Galilee; tamÉ mne uzří.

11. Když pak ony odešly, aj někteří ze strážných přišli
do města, a oznámili knížatům kněžským všecko, co se bylo
stalo.

12. Kteřížto shromáždivše se se staršími, a uradivše se,

dali mnoho peněz vojákům,
13. řkouce. Pravte, že učenníci jeho příšli v noci, a ukradli

jej, když jsme spali.*
1. A uslyší-lí o tom vladař, my ho přemluvíme, a vás

bezpečny učiníme.
lo. A oni vzavše peníze, učinili jakož naučení byli. I roz

hlášeno jest slovo to u Židův až do dnešního dne.
16. Jedenácte pak učenníkův odešlo do Galilee na boru,

kdež jim byl uložil Ježíš. (Svrchu 26, 82.)
17. A uzřevše ho, klaněli se jemu:“ ale někteří pochybo

vali.?

18. A přistoupiv Ježíš, mluvil jim řka: Dána jest mi všeliká
moc na nebi i na zemi.*

19. Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jménu
Otce i Syna i Ducha svatého: (Mar. 16, 15.)

20. učíce je zachovávati všecko. což jsem koli přikázal
vám: a aj já s vámi jsem po všecky dny až do skonání
světa“

* Totiž učenníkům dle 12, 46. 47. a dle 7. svrehu.
* Takf lež aama se bíje! Dobře pravi na to sv, Augustin: „Blázne,

opal-lie, kterak víš, kdo jej vzal? a bděl-lis, proč jal dopastil, ho vaiti?“
©Bylof to slavná ono zjovení Krista Pána u přítomnosti vice než

500 učenníkův. (I. Kor. 15, 6.)
* e. j. před tím, než jej epatřili.
©Tu i vům udělají jakož mně samému (00 člověku) od Otee udělena

jest, a s tou vás posýlám.
S Znamenejme tuto: 1. Kristus Pán nepříkaznje svým učenníkům :

Pište! nýbrž: Učte! kašta evangelium. A tak ov. apoštolé všickní věrně
činili. Že pak někteří s řízení, a nadohnntí Božího 1 paalí, to se stalo
náhodně a příležitě. Nepsali všickul, aniž pak, kteří psali, napsali
všecko, co byli kázali, nýbrž jen hlavní věci písemně zaznamenali,
zůstavujíce vědy ústnímu vyučování dle potřeby dopldovati, a v pravém
smyslu vysvětlovatí, co bylo napsáno. A tak jest ústní podání první
a hlavní pramen učení křesťanského. 2. Kristus Pán dí: Křtéte ve jménn
Otee 1 Syna I Ducha sv., t. zasvěcujto věřící za učenníky má, ve jménu
Boha trojjediného. Řka „ve jměnu“ poukazoje k jedné bytnosti, a
jmenuje tři osoby učí zřejmě nezpytatelné tajemství nejsvětější Trojice.
Nesnaž se tajemství tobo prozkoumati, aniž pak se opovažuj o něm
pochybovati; Bůh je zjevíl, to tl dostačnj; věř pokorně a stále; někdy
spatřiš jej, jak jest, budeš-lí pevně věřití, dokarad ho nespatřuješ.
3. PHikazuje Pán: „Učte je zachovávati všecko“ atd. Z toho vizme, žeť
jest svatou poviunosti pravého křesťana, nejen věřiti, a všecko věřiti,
čemu Kristus učil, nýbrž | konati, co volel, t. pravou, úplnou víru
i skutky dokazovati. 4. Konečně slibuje Půn: „Já o vámí jsem až do
skonání ověta;“ t. ačkoliv se od vás dle těla odeboru, neopustím vás
duchem, moci svou; tou vám budu stále přítomen, ochrůním vás všeho
bludu, zacbovám u všem protivenství, Dle tohoto veomylného slova
Páně věříme, že Kristus Pán v shromážděných npoštoloch ustanovil
vyučující, neomylnou církev, a že evrchovaná mílosťpomocí jeho přešla
na náměstky jich, biskupy. Kdykoliv tedy biskupové jednomyslně
e hlavou cirkve, římským papežem, nějaký článek víry určují, nebo
nějský příkaz mravní vydávají, považujmež to a zachovávejmež, jako
by od Krista samého ustanoveno a přikázáno bylo. Vyznavše tak
Krista před lidmi, doufati smíme, žeť I On nás vyzná před Otcem svým
nebeským. (Mat. 10, 82) A podobně, kdykoliv nástupce av. Petra
u věcech víry a mravů rozhodl, a ku věření církev zavázal, dlužno
Jest věřiti ve jménu Toho. kterýž slíbil zůstati a cirkvi, a nedopustiti,
aby překonali skálu nepřátelé, na níž jest zbudována cirkev Páně.

II.—86
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JEŽÍŠE KRISTA EVANGELIUM
PODLE SEVSÁNÍ

SV. MARKA.

SV. MAREK[Jan Marek], rodem Žid, byl syn jisté Marie z Jerusaléma, v jejímž domě se křesťanék modlitbě
scházívali, a Bvé útočiště v čas pronásledování mívali [Skut. 12, 12.), a jak se mnozí domnívají,

i příbuzný Barnabášův.
S týmž, a spolu se sv. Pavlem utekl se po usmrcení sv. Jakuba staršího, bratra Janova, z Jerusaléma
do Antiochie, a odtud s nimi apoštolské cesty konal do Cypru a malé Asie. Tu je pak v Perge opustil,
a do Jerusaléma se navrátil. Později jej nalezáme opět s Barnabášem, a konečně se sv. Pavlem za prvního

jeho uvěznění v Římě. (R. 60 po Kr.)
Tehdáž jej sv. Petr k sobě přijal, a za spomocníka v úřadě apoštolském zvolil. Pod jeho vedením sepsal
sv. Marek evangelium pro křesťany římské jazykem řeckým, obyčejným tehdáž po veškeré říši římské;

to potom brzo v latinský jazyk [mnozí míní, že od samého sv. Marka] bylo přeloženo.
Sv. Petr sám nazývá sv. Marka „synem svým“ [L Petr. 5, 13.), poněvadžjej byl v Jerusalémě na víru

obrátil, a pokřtil. Po smrti sv. Petra odebral se sv. Marek do Egypta, kdež byl prve již mnohé
křesťanské obce zřídil.

Jak sv. Jeronym a spisovatel Eusebius vypravují, zemřel ev. Marek smrtí mučennickou v Alexandrii.

KAPITOLA L 6. A byl Jan odín srstí velbloudí,a pás koženýna bedrách

Jan kášepokánís křtí,— KristusPán téžJest odněhopokřišn,a pakod "| (pe jeho: a kobylky a med EL Mojž. 11, 22.Mat 3, 4]
dábla na poušti pokoušen, — odebírá se do Galilse, káže, porolává uřenníky , „ Mojž. 27, 82. Mal O, ©

a uzdravojenemocné. W 7. Jde za mnou silnější nežli jsem já, jemuž nejsem hoden
9 padna rozvázati řeménka obuvi jeho. (Mat. 3, 11]

1. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího:' 8. Já jsem vás křtil vodou: ale on vás bude křtíti Duchem

2. jakož psáno.jest u Jsaiáše proroka: Aj já posýlám anděla i evatým. [Sk. 2, 4. 11, 6. 19, 4.)
svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebon. 9. I stalo se: v těch dnech přišel Ježíš z Nazareta galilej

3. Hlas volajícíhona poušti: Připravujte cestu Páně: přímé a r ského, a pokřtěn jest od Jana v Jordáně.čiňte stezky jeho.“ (Mat 3, 3. Luk. 3, 4. Jan 1, 23.) V 10. A hned vystoupiv z vody, uzřel nebesa otevřená, a
4. Bylť Jan na poušti křtě, a káže křesť pokání, na od- Ducha * jako holubici, sstupujícího, a zůstávajícího na něm.

puštění hříchův. a., (Lak. 3, 22. Jan 1, 32.)
5, I vycházela k němu všecka krajina judská, i Jerusalémští = P 11. A hlas se stal s nebe: Ty jsi Syn můj milý, v tobě

všickni, a byli od něho křtění v řece Jordáně, vyznávajíce ' 7 „, jsem al zalíbil. .
hříchy své. (Mat. 3, 5.] k 12. A hned ho vypudil Duch na poušť. (Mat. 4, 1.)

13. I byl na poušti čtyřiceti dnů a čtyřiceti nocí: a po
koušen byl od satana: a byl s zvěří:“ a andělé přlsluhovaliKAPITOLAI. < JP

hh 9 jemu.

' Spoj. s 4. takto: byl dle proroorví ten, že Jan co předchůdce za- V, /díesiášepovatal,a kázajkání,Idkjehopříštípřipra-| pAsbeoA povetel,a kázajepokání,Idk jehopřišípřipro:xOŠM *4.j.svatého,jejšprávěv.8.byljmenoval;taktéšroznmějv.12.
2 Proroctví toto z dvou prorokův vzato jest; t. z Mal 8, 1. a ls. NO „mocněpuzena se cítil Duchem svatým“.

40, 3. Isalášo toliko jmenuje, že starší jest, a Malachiáš slova jeho jen E * £ j. v bluboké poušti, kdež nebylo lidí. v tuhé samotě. Divá pak
ařejměji vykládá. * *, zvěř nío mn neuškodila, jakožto svrohovanému Pánu přírody.

© ť |“ h ©

Diana 5 NS | —
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14. Když pak byl vsazen Jan, přišel Ježíš do Galileo a
kázal evangelium království Božího, (Mat. 4. 12.)

16. a pravil: Naplnil se čas, a přiblížilo se království Boží:
čiňte pokání a věřte evangelium.

16. A chodě podle moře galilejského, uzřel Šimona a On
dřeje, bratra jeho, ani pouštéjí sítě do moře, (nebo rybáři
byli). (Mat. 4, 18.

17. i řekl jim Ježíš: Pojďte za mnou, a učiním váss rybáři

KAPITOLAL 686

44. a řekl ma: Viz, abys žádnému nepravil; ale jdi, ukaž
se knížeti kněžskému" a obětuj za očištění své, co přikázal
Mojžíš, na svědectví jim.

45. On pak vyšed, počal vypravovati, a ohlašovati tu véc,
tak že již nemohl (Ježíš) zjevně do města vjíti, ale byl venku
na místech pustých: i scházeli se k němu odevšad.

KAPITOLAII.
lidí. 1

18. A hned opustivše sítě, šli za ním.

19. A poodšed odtud maličko, uzřel Jakoba, [syna] Zebe- £ s
deova, a Jana, bratra jeho, ani také skládají síté savéna

Kristae Pán uzdravil šlaham poraženého, — povolal Lóvi (Matouše), aby jej

následovu). — dáva naučení 0 pustu a — o ovčosní soboty.

lodi:
20. a hned povolal jich. A nechavše otce svého Zebedea

na lodi s nájemníky, šli za ním.
21. I vešli do Kafarnaum: a hned v sobotu všed do školy,

učil je. (Mat 4, 13. Luk. 4, 31.)
22. I divili se náramné učení jeho: neb učli je jako imwoc

maje, a ue jako zákonníci. [Mat. 7, 28—29.)
23. I byl ve škole jejich člověk, maje ducha nečistého :

a zvolal [Luk. 4, 133.)
24. tka: Což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský? přišel

jsi zkazit nás?* Vím, kdo jsi: Svatý Boží.“
25. I pohrozil mu Ježíš řka: Umlkuiž, a vyjdi z člověka.
26. I polomcovav jím duch nečistý, a kříče hlasem velikým,

vyšel z něho.
27. I divili se všickni, tak že ge tázali mezi sebou řkouce:

1 co jest to? i jakéž jest to nové učení, že v moci i duchům
nečistým přikazuje, a poslouchají bo?

28. I rozešla se pověst o něm hned po vší krajině gali
lejaké.

29. A hned vyšedše ze školy, přišli do domu Šimonova a
Ondřejova, s Jakubem a Janem. (Mat. 8, 14. Luk. 4, 38.)

80. Šimonova pak tchyně ležela, majíc zimnici, a hned mu
pověděli o ní.

81. A přistoupiv, pozdvihl jí, ujav ji za ruku její: a hned
ostavila ji zimnice: i posluhovala jim.

82. Večer pak, když zapadlo slunce, přinášeli k němu
všecky zle se mající, i zlými duchy posedlé:

39. a všecko město bylo se sběhlo ke dveřím.

34. I uzdravoval mnobé, kteříž byli trápeni rozličnými ne
duhy, a mnohé zlé duchy vymítal, a nedopouštěl jim mluviti,
nebo znalí hu. (Luk. 4, 41)

35. A na usvítě velmi ráno vstav, vyšel, a odebral se na
pusté místo, a tam se modlil.

36. A.šel za ním Šimon, I ti, kteříž s ním byli.
87. A když jej nalezli, řekli mu: Válckni tě hledají.
3a. I dí jim: Pojďme do okolních městeček a měst, abych

i tam kázal: neb na to jsem přišel.
39. I kázal ve školách jejich, a po vší Galilei a zlé duchy

vymítal.

40. I přišel k němu malomocný, prose ho, a klekna, řekl
jemu: Chceš-li, můžeš mne očistiti. (Mat. 8, 2. Luk. 5, 12.)

41. Ježíš pak slitovav se nad ním, vztáhl ruku svou, a
dotkna se ho, řekl jemu: Chci, buď číst.

43. A když to řekl, hned odstoupilo od něho malomocen
ství a očištěn jest.

43. I pohrozil mu, a hned ho odbyl

> © ). moc! nám odejmont, kteronž jsme nad lidem měli.
* t j. ten svatý, jejš Bůh zaslíbil, proroci zvěstovali, a reškerů

lidstvo očekává: zaslíbený Meslál.

V

1. A po několika dnech všel opét do Kafarnaum:
(Mat.9, I.)

2. i uslyšáno jest, že by v domě byl, a sešlo se jich mnoho,
tak že nemohli ani ke dveřím: i mluvil jim slovo. ,

3. Tedy přišli k němu nesouce šlakem poraženého, kterýžto
ode čtyř nesen byl. (Luk. č, 18.)

4. A když mu ho pro zástup nemohli podati, vyloupali
střechu, kde byl, a otevřevše spustili lože, na němž ležel
šlakem poražený.'

5. A vida Ježíš víru jejich, dí šlakem poraženému: Syna,
odpouštějí se tobě hříchové tvoji.

6. Byli pak tu někteří ze zákonníků, sedíce, a| Myslícev srdcích svých:
7. Co tento tak mluví? rouhá se. Kdo může odpouštát

hříchy, než jedině sám Bůh? (Job 14, 4. Is. 43, 25.)
8. Pozuav to hned Ježíš duchem svým, že by tak u sebe

myslili. dím jim: Co to myslíte v srdcích svých ? [Mat. 9, 4.)
9. Což jest snáze říci šlakem poraženému: Odpouštějí se

tobě hříchové; čili říci: Vstaň, vezmi lože své a choď?
10. Ale abyste věděli, že Syn člověka má moc na zemí

odpouštěti hříchy, (dí šlakem poraženémuj:
11. tobě pravím: Vstaň, vezmí lože své, a jdi do domu

svého.

12. A vstal onen ihned, a vzav lože, přede všemi odšel,

tak že se všickní divili, a chválili Boha řkouce: Nikdy jsmenic takového nevidějí.

18. I vyšel opět k moři: a všecken zástup přicházel k němu:
£ učil je.

14. A když šel mimo, uzřel Lévi (syna) Alfeova, sedícího
na cle; i dí jemu: Pojď za mnou. A on vstav šel za ním.

(Mat. 9, 9. Luk. 5, 27.)
15. I stalo se. kdvž seděl za stolem v domě jeho, mnozí

publikáni a hříšníci seděli spolu s Ježíšem, a s učenníky
jeho: nebo mnoho jich bylo, kteříž také šlí za ním. .

16. Zákonníci pak a Fariseové vidouce, že jí s publikány
a hříšníky, řekli učenníkům jeho: Proč s publikány a hříš
níky jí a pije mistr váš?

* t. j. Jednomu z předních kněží, jemuž přináleželo, uzdravené malo
mocné za čisté prohlašovati. (Brov. Mat. 8, 4. Luk. 6, 14. a III. Mojž.
14, 2)

KAPITOLA IL

* Ve východních krajinách nemají domy takových střech, jaké Jeon
u nás. Strop komnat bořejšího patra zevnitř dlážený působí 1 etřechu.
Na tnto tak zvanou střechujdou obyčejně schody z venku, však možná
1 buď s některé komnaty poklopem na etřechu domu, nebo se střechy
Jednoho domu na střechu sousedního přijítl Vynesše tedy milosrdní
nosičové nemocného na takovou střechu čí strop, odstranili dlažbu,
nebo odtrhli peření stropu, nebo otevřeli poklop, jenš tu snad byl, aby
se tam pohodlněji dle potřeby vystoupiti mohlo, spustili malomooného
I e ložem. jež bylo jako u nás nosidla, dolů k vohám Půně. (Brov.
Mat. A, 17.)
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17.Uslyševto Ježíš, dí jim: Nepotřebujítzdravílékaře, Ve

ale kteří se zle mají: neboť jsem nepřišel volat spravedlivých, A MAD /
ale hříšných. (I. Tim. 1, 16.) “ W 418.UčennícipakJanoviaFariseovépostívalise;ipřišli© MMM
a řekli jemu: Proč učenníciJanovi a Fariseův postí se, tvoji r ©
pak učenníci se nepostí?

19. I řekl jim Ježíš: Zdali mohou svatební mládenci po
atiti se, dokudž jest s nimi ženich? Dokavadž mají s sebou
ženicha, nemohou ae postiti.

20. Ale přijdouť dnové, když odjat bude od nich ženich,
a tehdáž budou se postiti v těch dnech.

(Mat. 9, 14. Luk. 5, 35.]
21. Nižádný nepřišívá záplaty ze sukna nového k rouchu

starému: síc jinak odtrhuje záplata nová [částku] od starého,
i bývá díra větší.

23. A žádný nevlévá vína nového do nádob starých: jinak
roztrhne víno nádoby, a víno se vylije, a nádoby se pokazí:
ale víno nové má se líti do nádob nových.

23. I stalo se opět. když Pán šel v sobotu skrze obilí, že
počali učenníci jeho jdouce trhati klasy.

(Mat. 12, 1. Luk. 6, 1.)
24. Fariseové pak řekli jemu: Hle, co činí v sobotu, čehož

nesluší činiti?

25. I řekl jim: Níkdy-li jste nečtli, co učinil David, když
nouzi měl a lačněl. on i kteříž 8 ním byli?

26. kterak všel do domu Božího za Abiathara,“ knížete

kněžského, a jedl chleby posvátné, jichžto neslušelo jísti leč
kněžím, a dal i těm, kteříž e ním byli?

27. I pravil jim: Sobota pro člověka učiněna jest. a ne
člověk pro sobotu.*

28. Protož pánem jest Syn člověka i soboty.“

KAPITOLA III.

Kristus Pán usdravuje člověka majícího ruku uecblouI Jiné nemocné,— volí sl

a učenniků dvanáct apoštolů, — ukazuje Jak nesmyslně Jej zákonalci obvlňají,

a tim proutí Duchu av. hřeší : ——a uěl, kdo přátely Jeho jsou.

1. I všel opět do školy: a byl tu člověk maje ruku uschlou.
2. I pozorovali ho, uzdraví-li [jej] v sobotu, aby ho obžs

lovali. (Mat. 12, 9.)
3. I řekl člověku, kterýž měl uschlou ruku: Vataů, (a vstup)

do prostředka.
4. I dí jim: Sluší-li v sobotu dobře činiti čili zle? život

zachovati, čili zkaziti? Ale oni mlčeli.
5. A pohleděv na ně vůkol s hněvem,' zarmoucen jsa nad

slepotou srdce jejich, řekl člověku: Vztáhní ruku svou. I vztáhl,
a zdráva učiněna jest ruka jeho.

6. A vyšedše Fariseové, drželi hned s Herodiány radu proti
němu, kterak by jej zahubili. [Mat. 12, 14.j

7. Ježíš pak odšel s učenníky svými k moří: a zástup
mnohý z Galilee a z Judska šel za ním,

* Jinak Achimelecha (L Král 21, 1. IL Mojž. 24, 9.)5£ j.abysobotou—dnemsvátečním,posvětilsebe,t.j.SApráce
odpočiaul, duchem se zotavil, mysl od snažností ch k ne
beským obrátil. „To však by mu nebylo možná, kdyby neměl, čeho
mu nevyhnutelně k zachování života potřebí jest; to tedy spravedlivým
a slušným způsobem si ucbystati, připraviti, neruší soboty.“

* © j. Jakožto pán všehomíra, a tvůros časů veškerých.

KAPITOLA IIL

t © Jj. lítosti pobnutým srdcem, jednak nad nemoeným člověkem,
více však nad orputnou zatvrzelostí Fariseův.
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8. i z Jerasaléma, a z Idumce, a ze Zájordání: i kteříž
byli okolo Týru a Sidonu, množství veliké, slyšíce, které: věcí
činí, přišli k němu.

9. I řekl učenníkům svým, aby nahotově byla lodička pro
zástup, aby ho netiskli:

10. nebo mnohé uzdravoval, tak že se naň valili, aby se
ho dotýkali, kteříž koli neduhy měli.

11. A duchové nečistí, jaká bo viděli, padali před ním, a
křičeli řkonce:

12. Ty jsi Syn Boží. A on velmi jim přikazoval, aby ho
nezjevovali. (Luk. 4, 41.)

13. I vystoupiv na horu, povolal k sobě, kterýchž sám
chtěl: i přišli k němu. [Mat. 10, 1. Lak. 6, 12.)

14. A ustanovil jich dvanácte, aby s ním byli, a aby je
poslal kázat.

15. I dal jim moc uzdravovati neduhy, a vymítati zlé duchy.
16. A dal Šimonovi jméno Petr:
17. a Jakuba, [syna] Zebedeova, a Jana, bratra Jakubova,

a dal jim jméno Boanerges, to jest: Synové hromoví:*
18. a Ondřeje, a Filipa, a Bartoloměje, a Matouše, a To

máše, u Jakuba, [syna] Alfeova, a Thadea, a Šimona Kana
nejského

19. a Jidáše Iskarlotského, jenž jej i zradil.
[Mat. 10, 1. a d.)

2. I přišli do domu: a sešel se opět zástup, tak že ne
mohli ani chleba pojísti.

21. A uslyševše o tom příbuzní jeho, vyšli, aby ho jali:
nebo pravili, že se smyslem pominul.*

22. A zákonníci, kteříž bylí přišli z Jerugaléma, pravili,
že Belzebuba má, a že skrze knížete zlých duchů vymítá
dábly. [Mat. 9, 34)

23. A svolav je, mluvil k nim v podobenstvích: Kterak
může satan satana vymítati ?

24. A jestliže královatví v sobě se rozdělí, nemůže ostáti
království to.

25. A rozdvojí-Ji se dům proti sobě, nemůže ten dům
ostáti.*

26. A povstane-li satan sám proti nobě, rozdvojen jest, a
nebude moci ostáti; ale má konec.

27. Nikdo nemůže, vejda do domu, nádobí silného pobratí.
leč by prve silného svázal, a tehdyť dům jeho zloupí.

28. Amen pravím vám, že všickni hříchové odpuštění budou
synům lidským, i rouhání, jímž by se rouhali:

29. ale kdo by se rouhal proti Dachu svatému, nebude
míti odpuštění na věky, ale vinen bude hříchem věčným.*

80. Nebo pravilí: Ducha nečistého má.“
81. Tehdy přišla matka jeho a bratří: a atojíce venku, po

slalí k němu, volajíce ho. (Mat. 12, 46. a d.)
32. A seděl okolo něho zástup: i řekli jemu: Aj matka

tvá a bratří tvoji venku hledají tebe.
33. I odpověděv jim, řekl: Kdo jest matka má, a bratří

moji?
34. A pohleděv na ty, kteříž vůkol něho seděli, řekl: Aj

matka má, a bratří mojil

* £ J. narážeje na jejich od přirozenosti prudkou povahu. [Lak. 9, 64]
9 Vědouce totiž, že se do 30. roku věku svého v tiché domácnosti

zaměstnával, nemohli sobě veřejné jeho učení, a činy vysvětiiti.
* £j. rodina tama v sobě nesvorná musí zahynouti.
* Řeck.: „hoden bade věčného odsouzení“ [Mat. 12, 31—83.)
* To byl ten jejich hřích proti Duchu sv., še, co se od něho moci

Božskon dálo, to onl zlomyslně knížeti dáblův přičítali, | za posedlého
dáblem jej vydávali.
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35. Nebo kdož koli by činil vůli Boží, tent jest bratr můj,
i sestra má, i matka.

KAPITOLA IV.
Kristas Pán učí v podobenstvích o rousevači, — o svící rozsvicené a na svícen

vstavené, — o srnu borčičném; s — utišvje zbořené moře,

1. A opět počal učití u moře: i shromáždil se k němu
zástup mnohý, tak že vatoupiv na lod, seděl na moři, a vše
cken zástup byl na zemí podle moře. (Mat. 13, 1.)

2. I učil je v podobenstvích mnohým věcem, a pravil jim
v učení svém:

3. Slyšte! Aj vyšel rozsevač, aby rozsíval.
4. A když rozsíval, padlo některé zrní vedle cesty, i při

letělo ptactvo nebeské, a szobalo je.
č. A jiné padlo na místa skalnatá, kdežto nemělo mnoho

země: a vzešlo bned, protože nemělo hluboké země:
6. ale když vyšlo slunce, uvadlo, a protože nemělo kořene,

uschlo.

7. A jiné padlo mezi trní: i zrostlo trní a udusilo je: 8
nedalo užitku.

8. Jiné pak padlo v zem dobrou, a vzejdouc, a rostouc,
dalo užitek, a přineslo jedno třicet, a jiné šedesát, a jiné sto.

9. I pravil: Kdo má uši k slyšení, slyš.
10. A když byl sám, tázalo se ho těch dvanácte, kteříž

s ním byli, na to podobenství.
11. I řekl jim: Vámť jest dáno znáti tajemství království

Božího: ale těm, kteříž jsou vně,' děje se všecko v podoben
stvích;

12. aby vidouce viděli, a neuzřeli: a slyšíceslyšeli, a ne
srozuměli: aby se snad neobrátili, a nebyli jim odpuštění
hříchové.* (Is. 6, 9. Mat. 13, 14.)

13. I dí jim: Neznáte toho podobenství? i kterakž všecka
podobenství poznáte?

14. Kdo rozsívá, slovo rozsívá.
15. Titoť pak jsou, (jako) vedle cesty, kde se rozsívá alovo,

a když uslyšeli, hned přichází satan, a vynímá slovo, kteréž
vsáto jest v srdcích jejich.

16. A tito podobně jsou, jenž na skalí se rozsívají, kteří,
když uslyší slovo, bned je s radostí přijímají:

17. ale nemají v sobě kořene, nýbrž jsou časní: potom
když vznikne soužení a protivenství pro slovo, hned se po
horšují.

18. A jsou jiní, kteří jsou mezi trní vsáti: jsou ti, kteříž
slovo alyší:

19. ale bídy světa, a klamnosť zboží, a žádosti jiných věcí
vcházejíce udušují slovo: i bývá bez užitku. [I. Tim. 6. 17.)

20. A tito jsou, jenž v zemi dobrou vsáti jsou, kteříž slyší
slovo a přijímají, a užitek přinášejí: jedno třicet, a jiné
šedesát, a jiné sto.

21. A pravil jim: Zdali přichází svíce. aby postavena byla
pod nádobu, nebo pod postel? zdaliž ne, aby na svícen po
stavena byla? (Mat. 6, 15. Luk. 8, 16.)

KAPITOLA IV.

* £ j. kteří neuvěřilí v slova má, a neučinili se pravým polepšením
života schopnými a bodnýmí té milozti, aby přijati bylí ve abor očen
uíkův, a následovníků mých, milojíce příliš včel světské.

* £ j. pro tyrdosť ardce, a nekajícnosť života neschopní json, aby
vidouce zázraky mé, spatřili v nich „prst Boží“ a ve mne co Syna
Božího uvěřili: aby slyšíce slova má, hluboký smysl jich pochopili, a
napravivše dle toho život svůj, milosti odpoštění hříchů dosáhli: „aby“
nebeř so futu účelně, nýbrž „následně“, tolik oo „tak že“, jakož by
4 dle řeckého i dle latinského atáti mohlo. Srov. hat 18, 14.
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22. Nebo nic není skrytého, co by nebylo zjeveno, aniž
učiněno jest co tajného, ale aby na jevo vyňlo.*[Mat. 10, 26.)

23. Má-li kdo uši k slyšení, slyš.
24. I pravil jim: Vizte, co elyšítel Kterou měrou budete

měřiti, bude vám odměřeno, i přidáno bude vám.“

(Mat. 7, 2. Luk. 6, 38.)
25. Nebo kdo má. tomu bude dáno: a kdo nemá, i což

má, bude od něho odjato. [Mat. 26, 29.)
26. I pravil: Tak jest království Boží, jako kdy by člověk

uvrhl símě v zem

27. a spal by, a vstával by ve dne j v noci, a semeno by
vzešlo a vzrostlo, když on neví.

28. Nebo sama od sebe země plodí, nejprv bylinu, potom
klas, potom plné obilí v klasu.

29. A když vydá úrodu, hned přičiní srp: nebo nastala
žeň.*

30. I řekl: K čemu připodobníme království Boží? anebo
kterému podobenství je přirovnáme?

31. Jako zrno horčičné, kteréžto když bývá sáto v zem,
menší jest všech semen, kteráž jsou na zemi:

32. ale když bylo vaáto, roste, a bývá větší, než všecky
zeliny, a dělá ratolesti veliké, tak že pod stínem jeho ptáci
nebeští přebývati mohou. [Mat 13, 31. Luk. 13, 18.]

33. A takovými mnohými podobenstvími mluvil jim slovo,
jekž mohli slyšeti:

34. a bez podobenství nemluvil jim; ale učenníkům svým
vykládal všecko soukromí.

85. 1 řekl jim v ten den, když byl večer: Plavme se na
druhou stranu.

36. A nechavše zástupu, vzali ho tak jakož byl na loď:
í jiné lodí byly s ním. (Mat. 8, 23. a d.]

37. I stala se bouře veliká od větru, a hnala vlny na lodí,
tak že se lodí naplňovala.

38. A on v zadu na lodí spal na podhlaví: i zbudili ho,
a řekli mu: Mistře, není-liž ti nic do toho, že hyneme?

80. I vstav pohrozil větru, a řekl moři: Umlkni, upokoj
nel I přestal vítr, a stalo se utišení veliké.

40. I řekl jim: Proč se bojíte? což ještě nemáte víry?
[ báli se bázní velikou, a pravili jeden k druhému: I kdo
jeat medle tento, že ho i vítr i mořeposlouchají ?

KAPITOLA V.

Kristas Pán vymitá duchy nečisté, a dopouští Jim vejíti do stáda vepřů, jež

pak v moři utonulo, — Dožádán jaa uadraviti doaru Jalrovu, na cestě uzdravil

žena krvotok trpiei, — potom pak vakřisilnemřelou mesi tim divku.

1. I přeplavili se přes moře do krajiny gerasenské.
(Mat. 8, 28. Luk. 8, 26.)

2. A když on vyšel z lodí, hned se s ním potkal člověk *
z hrobů posedlý duchem nečistým,

3. kterýž měl příbytek v hrobích, a aniž ho kdo již mohl
řetězy svázati:

3 © Jj. zjeveno budiž svým časem, cokoliv činím a mlavím; k tomu
Jsem vás zvolil.

* Tím je napomíná, aby netajili učení jeho před světem, nýbrž
zjevně, a neohroženě všem je kázali.

5 Tak 1 svaté evangelium jednon mez! lidem kázáno, asto z Božího
požehnání zrůst vezme, a užitek přínese, až do dne ní, t. j. do sko
nání světa.

KAPITOLA V.

* Sv. Marek a Lukáš jen o jednom praví, jakošto zuřivějším, co
sv. Matouš určitěji o dvou mluví.
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4. nebo často byv pouty a řetězy okován, polámal řetězy
a pouta roztrhal: a žádný bo nemohl zkrotit;

6. a byl povždy, ve dne i v noci. v hrobích a na horách,
kříče, a tepa se kamením.

6. Uzřev pak Ježíše zdaleka, běžel a poklonil se jemu;
7. a křičo hlasem velikým, řekl: Co tobě jest do mne,

Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Zaklínám tě skrze Boha, abys
mne netrápil.

8. Nebo pravil jdmu: Vyjdiž, duchu nečistý, z člověka.
9. I otázal se ho: Které jest jméno tvé? A on odpovídaje $

řekl jemu: Množství“ jest jméno mé; neb mnoho jest nás.
10. I prosil ho velini, aby jich nevyháněl z té krajiny.
11. Bylo pak tu vedle hory stádo vepřů veliké, pasouc se.

[Mat. 8, 30.)
12. I prosili ho duchové, řkouce: Pusť nás do vepřů, ať

do nich vejdeme.
13. I povolil jim ihned Ježíš. A vyšedše duchové nečistí,

vešli do vepřův; a běželo stádo k dvéma tisícům s velikou
prudkostí s vrchu dolů do moře, a utonuli v moři.

14. Ti pak, kteří je pásli, utekli a oznámili to v městě,
i po polích. I vyšli, aby viděli, co se bylo stalo:

16. a přišlí k Ježíšovi, a ozřeli toho, který býval trápen od
zlého ducha, an sedí, jsa oděn a má zdravý rozum: i báli ae.

16. A ti, jenž to viděli, vypravovali jim, kterak se stalo
tomu, kterýž měl dábelství, i o vepřích.

17. I počali bo prositi, aby odešel z končin jejich.
18. A když vstupoval na lodí, počal ho prositi ten, kterýž

trápen býval od ďábla, aby byl s ním:* (Luk. 8, 38.)
19. i nedopustil mu, ale řekl jemu: Jdi k svým do domu

svého, a zvěstuj jim, kterak veliké věci učinil tobě Pán, a
alitoval se nad tebou.

©. [ odšel, a počal ohlašovati v krajiná Desítiměstí, kterak
veliké věci učinil mu Ježíš: i divili se všickni.

21. A když se přeplavil Ježíš na lodí zase na druhou
stranu. sešel se k němu zástup mnohý, a byl u moře.

22. I přišel jeden z knížat“ školy židovské,jménem Jairus:
a uzřev jej. padl k nohám jeho, [Mat. 9, 18. Luk. 8, 41.)

23. a velmi ho prosil, řka: Dcera má skonává: pojď, vlož
na ui ruku, aby ozdravěla, a živa byla.

24. I odšel s ním: a zástup mnohý Šel za ním, 1 tiskli jej.
25. A žena, kteráž krvotok měla dvanácte let,
26. a mnoho byla přetrpěla od mnohých lékařův: a všecken

statek svůj vynaložila, aniž jí co bylo prospělo, ale vždy se
hůře měla:

27. uslyčevší o Ježíšovi, přišla v zástupu po zadu, i dotkla
se roucha jeho:

28. neboť byla řekla: Dotknu-li se jen roucha jeho, zdráva
budu.

29. A hued vysechl tok krve její, a pocítila na těle. že
uzdravena jest od neduhu.

90. A Ježíš poznav hned sám v sobě moc, kteráž byla
z něho vyšla, obrátiv se k zástupu, řekl: Kdo se dotekl roucha
mého?

31. I řekli mu učenníci jeho: Vidíš, že tě zástup tiskne,
a pravíš: Kdo se mne dotekl?

32. I hleděl vůkol, aby uzřel tu, která to byla učinila.

1 Vlastně: slo. pluk, počtem až na 6000 mužů: jeden mluví vejméně ostatních

>£ j. aby měl jití a zůstati s Ježíšem.
* £ Jj. prvni představený.
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33. Žena pak s bázní a třesením vědouc, co se u ní stalo,
přistoupila, a padla před ním, a pověděla mu všecku pravdu.

34. On pak řekl jí: Dcero, víra tvá tě uzdravila: jdiž
v pokoji, a budiž prosta nedubu svého.“ (Luk. 7, 50. 8, 48.)

35. A když onještě mluvil, přišli od knížete školy řkouce :
Dcera tvá umřela, proč déle trmácíš mistra?

36. Ježíš pak uslyšev to alovo, kteréž pravili, řekl knížeti
školy: Neboj se; toliko věř!

:87. I nedal žádnému za seboujíti, jedině Petrovi, a Jakubovi,
a Janoví, bratru Jakubovu.

38. I přišli do domu knížete školy, a viděl hluk, jak pláčí
a kvílí velmi.

39. I všed tam, řekl jim: Co se bouříte a pláčete? ne
umřelať dívka, ale spí.

40. I poamívalí se jemu. On pak vyhnav všecky, pojal otce
a matku dívky, a kteříž s ním byli, a všel tam, kdež dívka
ležela.

41. I drže ruku dívky, řekl jí: Talitha kumi! jenž se vy
kládá: Dívko, (tobé pravím) vstaň!

42. A hned vstala dívka, a chodila: byla pak ve dvanácti
letech: i zděsili se divením převelikým.

43. A přikázal jim velmi, aby žádný o tom nezvěděl: i roz« kázal jí dáti jísti.

KAPITOLA VI

Kristus Pán nenalézá viry ve vlasti své, — rozesýlů učeoníky kázat, a nemocných

uzdravovat. — Jak rosličně lidé a avlášť Heródes o něm smýšlell. — (Vypravuje

ne atětí Jana Křtitele), ——nasycuje 8000 lidí pěti chleby a dvěma rybami,

Jde po moři k učenulhům, — a moobé nemocné azdravuje.

„ A vyšed odtud, odešel do vlasti své: '“a šli s ním učen
nt jeho. (Mat. 13, 54]

2. A když bylo v aobotu, počal učiti ve škole: a mnozí
slyšíce divili se učení jeho, řkouce: Odkud iná tento všecky
ty věcí? a jaká jeat to moudrosť, kteráž jeat mu dána, a takoví
divové, kteříž se dějí skrze ruce jeho?

8. Zdaliž tento není tesař* syn Marie,. bratr Jakobův, a
Josefův, a Jadův, a Šimonův? Zdaliž nejsou i sestry jeho zde
8 námí?* I horšili se na něm. [Jan 6, 42.]

4. I řekl jím Ježíš: Neníť prorok beze cti jedině ve vlasti
své, a v domě svém, a v rodině své.

(Mat. 13, 57. Luk. 4, 24. Jan 4, 44.)
5. A nemohl tu žádného diva učiniti,* jedině málo nemoc

ných, vzkládaje na ně ruce, uzdravil.
6. I podivil se jejich nevěře, a obcházel vůkol po měste

čkách uče. (Výše 3, 14.)

7. A svolal dvanácte ačenníkův, a počal je posýlati po dvou,
a dal jim moc nad duchy nečistými. [Mat. 10, 1. Luk: 9, L.]

* Kristus Pán uzdravil žena tu právě v tom okamžení, když uvěřila
že dotknutim ee roucha jeho zdraví nabude (erov. 6, 6.); chtěl pak,
aby to zjevno bylo na dobrý příklad lidu, jej provázejícímu. Ten účel
měl též, když k zázrakům a val věci, ktoré samy o sobě
takového účinku působiti nemohou. (Srov. 7, 88.)

KAPITOLA VL
* Mat. 8, 28 a dále.

3 či vyn tesařův. Z toho lze se domnívati, že Pán Ježíš, prve než
kázati a učiti počal, řemeslo pěstouna svého provozoval, anebo aspoň
mu při něm pomáhal.

* Bratřími a sestrami rozumějí se příbuzní a příbuzné Páně: se
střenci, sestřenice.

* t j. onl toho pro nevěru a zatvrzelosť (6) nebyli hodni: neboť
vroucí toliko víra ecbopným a hodným činí člověka milosti Boží.



693 EVANGELIUM SY. MARKA

8. A přikázal jim, aby ničeho nebrali ua cestu, leč toliko
bůl:* ne mošny, ne chleba, ani peněz v pasu:

9. ale aby obuté měli nohy v střevíce:“ a aby se neobláčali
ve dvě agukně.

10. [ pravil jim: Kdežkoli vejdete do domu, tu ostaňte,
dokudž nevyjdete odtud:*

11. a kdož by kolí vás nepřijali, ani vás elyšeli, vyjdouce
odtud, vyrazte prach z nohou svých na svědectví jim.

[Mat. 10, 14. Luk. 9, 5. Sk. 13, 51. 8, 6.)
12. Tedy vyšedše kázali, aby pokání činili:
13. a dábelství mnohá vymítali, a mazali olejem mnohé

nemocné“ a uzdravovali. (Jak. 5, 14]
14. I uslyšel Heródes král, [nebo zjevné učiněno bylo jméno

jeho), a pravil: Jan Křtitel vstal z mrtvých, a protož se dějí
divové skrze učho. (Mat. 14, 1.)

15. Jinf pak pravili, že jest Eliáš: a jiní pravili, že jest
prorok, jako jeden z prorokův.

16. Což uslyšev Heródes řekl: Jan. kteróhož jsom já sťal,
ontě z mrtvých vstal.

17. Ten zajisté Heródes byl poslal, a jal Jana, a vsadil
jej do žaláře pro Herodiadu, manželku Filipa, bratra avého,
že ji byl za manželku pojal;

18. nebo říkával Jan Heródesoví: Neslušíť tobě míti man

želku bratra tvého. (Luk. 8, 19. IIL Moj. 18, 16.]
19. Herodias pak skládala lesť proti němu, a chtěla jej

o hrdlo připraviti, ale nemohla;
20. nebo Heródes obával se Jana, věda, že jest muž spra

vedlivý a svatý: a chránil jej, a slýchaje ho, činil mnoho,
a rád ho poslouchal.

21. A když přišel den příhodný, učinil Heródes v den
svého narození večeři knížatům svým,a tisícníkům a před
ním z Galiee.

22. A když vešla dcera té Herodiady, a tancovala, a líbila
se Heródesovi i spoluhodovníkům, řekl král dívce: Pros mne,
zač chceš, a dám tobě.

23. I zapřisáhl se jí: Začkoli prositi budeš, dám tobě, byť
byla polovice mého království. sth. 5, 6.)

24. Kterážto vyšedši, řekla mateři své: Zač budu prositi?
A ona řekla: Za hlavu Jana Křtitele.

25. A všedší hned s chvátáním ku králi, prosila řkouc:
Chci, abys mí dal hned na míse hlavu Jana Křtitele,

26. I zarmoutil se král; pro přísahu, a pro spolubodovníky,
nechtěl jí zarmoutití:

27. ale poslav kata, rozkázal přinésti hlavu jeho na míse.
I stal jej v žaláři,

28. a přinesl hlavu jeho na míse: 1 dal ji dívce, a dívka
dala mnteři své.

29. Což uslyševše učennící jeho, přišli, a vzali tělo jeho,
a pochovali je v hrobě. (Mat. 14, 12.)

30. I sešli se apoštolé k Ježíšovi, a zvěstovali mu všecko,
co byli činili, a učili.

5 t. ) k podpoře při chůzi a k obraně. K bíti ji míti zapovidá.
(Srov. Mat. 10, 10. Luk. 9, 3.j

* Aby neměli jiných střevíců, než kterých by právě ua nobou měli.

Byyí jenarar 7 podnohamapodvázané.[Skutk.12,8.)t J. nechoďte od domu k domu. Mat. 10, 11.
* Dle spojení řeči (ar. 7. a d.) patrno, že učenníci tak činili: 1. k roz

kazu Páně, 2. že tohoto mazání neužívali jako léku, nýbrž jakožto
znamoní vnitřní posily od Boha buď k uzdravení, nebo k šťastné smrti,
protož i praví: „mnohé nemocně“ a pak teprv zvlášť: „a uzdravovali“.
Bylof to tedy počátek ustanovení svátosti posledního pomazání,
nikoliv ndělování svátosti samé, alebrž pouse její [svátosti posledního
pomazání) předznak. <7/1 fev

avžak ©
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31. I řekl jim: Pojďte soukromí na pusté místo, a odpo
čiňte maličko. Nebo bylo množství těch, kteříž přicházeli, a
odcházeli, tak že ani k jídlu chvíle neměli.

(Mt. 14, 13. Luk. 9, 10. Jan 6, 1.)
32. A vatoupivše na lodí, plavili se na pusté místo sou

kromí.

33. I viděli je, a poznali mnozí, že odcházejí: i sběhli se
tam ze všech měst pěšky, a předešli je.

34. A vyšed Ježíš, uzřel zástup mnohý, a měl lítosť nad
nimi, že byli jako ovce nemající pastýře, a počal je učíti
mnohým věcem. [Mat. 9, 36. 14, 14]

35. A když se již prodlilo,přistoupili učenníci jeho řkouce:
Pusté jest toto místo, a jíž hodina minula; (Mat. 14, 15.)

Ju. rozpusť je, aťjdouce do nejbližších vesnic a městeček,
nakoupí si pokrmů, kteréž by jedli. (Luk. 9, 12.)

37. A odpověděv řekl jim: Dejte vy jim jísti. I řekli mu:
Pojďme a kupme za dvě stě peněz“ chleba, a dáme jím jísti.

38. I dí jim: Kolik chlebů máte? jděte a zvězte. A když
zvěděli, řekli: Pět, a dvě ryby.

39. I rozkázal jim, aby kárali posaditi se všechněm v po
řadích *©na zelené trávě. [Jan 6, 10.)

40. I usadili se rozdílně po stu, a po padesáti.
41. A vzav pět chlebův, a dvě ryby, pohleděv k nebi, po

žehnal a lámal chleby a dával učenníkům svým, aby kladli
před ně: i dvě ryby rozdělil mezi všecky.

42. I jedli všickni, a nasycení jsou.
43. I sebrali ostatky drobtů dvanácte košů plných, i z ryb.
44. Bylo pak těch, kteříž jedli, pět tisíc mužův.

45. A hned přinutil učenníky své vstoupiti na lodí, aby
jej předešli přes moře do Betsaidy, až by on rozpustil lid.

46. A rozpustiv je, šel na horu, aby se modlil.
(Mat. 14, 23.)

47. A kdíž byl večer, byla lodí u prostřed moře, a on
6ŘIN UB ZEnÍ.

48. A viděl je, že se s těžkostí plavili, [nebo byl vítr od
porný jim), a pří čtvrtém bdění nočním příšel k ním, jda po
moři, a chtěl jich minouti.

49. Ale oni, když uzřeli jej, an jde po moři, domnívali se,
že by obluda byla; i zkřikli.

50. Nebo jej všickni viděli, a lekli se. A hned promluvil
k nim, a řekl jim: Donfejtež! jáť jsem, nebojte se!

51. I vatoupil k nim na lodí, a utišil se vítr. A tím více
se sami v sobě děsili ;

52. neboťneporozuměli o chlebích : bylo zajisté srdce jejich
oslepeno.

53. A když se přeplavili, přišli do země genesaretské, a
přistavili lodí. (Mat. 14, 34.)

54. A když vyšli z lodí, hned ho poznali:

55. a běbajíce po vší té krajině, počali na lažcích nositi
nemocné, kdež koli uslyšeli o něm, že by byl.

56. A kamž koli vcházel do městeček, nebo do vsí, uebo

"do měst, kladli na ulicích nemocné, a prosili ho, aby se
aspoň odolku roucha jeho dotkli: a kolikož se ho koii dotkli,
uzdravení jsou.

9 £ j. denárů římských. (Viz Mat. 18, 28. poan.j

'* Valg. čte: secondam contubernia. Snad že podle sborů, Jakož
který k té nob oné obci přináležel.=3
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KAPITOLA VII
Kristus Pán hárá zákonalky, Že pro ustanovení ově zanodbávají, a přestapují

přikázání Boží, a — něčí, co vlastně poskvrňaje člověka, — Vymitá ďábla

2 dcery Syrofenitčanky, a — usdrnvuje člověka hluchoněmého,

1. I sešli se k němu Fariseové, a někteří ze zákonníků,
přišedše z Jerusaléma.

2. A když uzřeli některé z učenníků jeho obecnýma rukama,
to jest neumytýma, jísti chleby, baněli je.

(Mat. 15, 2. a d.)
3. Nebo Fariseové, I všickní Židé nejedí, leč byli často

ruce umyli, držíce ustanovení starších: '
4 a ztrhu přišedše, nejedí, leč se umyjí: a jest mnoho

jiných vécí. kteréž jsou jim ustanoveny, aby je zachovával:
umývání číší, a děbánův, a měděnie, i postelí.*

5. I tázali se Ho Fariseové, a zákonníci: Proč učenníci
tvoji nezachovávají ustanovení starších, ale jedí chleba a ne
umytýma rukama?

6. On pak odpověděv, řekl jim: Dobře prorokoval o vás
pokrytcích Isaláš, jakož psáno jest: Lid tento rty mne ctí:
srdce pak jejich daleko jest ode mne.

7. Ale nadarmo mne ctí, učíce učení a ustanovení lidská.
[Is. 29, 13.)

8. Nebo opustivše přikázání Boží, držíte ustanovení lídaké,
umývání děbánů a číší a mnohé jiné těm podobné věci činíte.

9. A pravil jim: Jistě rušíte přikázání Boží, abyste usta
novení své zachovali.

10. Nebo Mojžíš pověděl: Cti otce svého I matku svou;
a: Kdož by zlořečil otci nebo mateři, ať smrtí umře.

[I. Mojž. 20, 12.)
11. Ale vy pravíte: Řekl-li by člověk otci nebo mateři,

korban (to jest dar], kterýž koli jest ode mne, tobě prospěje:
12. a nedopouštíte mu pic více učiniti otci svému, nebo

mateři,
13. rušíce slovo Boží pro ustanovení své, kteréž jate usta

povili: a mnohé tém podobné věcí činíte. (Mat. 15, 3—6.)
14. A povolav opět zástapu, pravil jim: Slyšte mne všickni,

a rozumějte: [Mat. 15, 10. atd.)
15. Nic není ze zevnitřku člověka, co by vcházejíc do něho,

jej poskvrnilo: ale coz člověkapochází, toťjest, co poskvrňuje
člověka.,

16. Má-li kdo uší k slyšení, slyš.

17. A když vřel do domu od zástupu, tázali se ho nčenníci
jeho o podobenství.*

18. I řekl jim: Tak jste i vy nerozamní? Nerozuníte-li, že
všecko, co z vnějška do člověka vchází, nemůže ho poskvrniti:

19. neboť nevchází v srdce jeho, ale v břícho, a vychází
ven, vyčišťujíc všeliké pokrmy:

20. Ale pravil, že co z člověka pochází, to poskvrňoje
člověka.

31. Nebo z vnitřku ze srdce lidského pocházejí zlá my
Slení, cizoložstva, smilstva, vraždy, (F. Mojž. 6, 5.)

KAPITOLA VIL

* Častěji si rnce umývati, zvlášť před jídlem, při a po jídle, u ná
rodů východních nevyhnutelně k čistotě potřebí jest, poněvadžjidají
bez nožů a vidliček, pouhýme rukama krmě si berouce.
umývání rukou svědomitě zachovávají, Fariseové pak jej pod hříchem

pl azovall; toť bylo příliš přísné, neleskavé a pověrečné. (Srov. Mat.16, 3.)
3 © J. na nichž při jídle sedali nebo spoléhali misto židlí a lavic.
* t. j. které byl právě pověděl. (16.)

a
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22. krádeže, lakomství, nešlechetnosti, lesť, nestydatosti,
zlé oko,“ rouhání, pýcha, bláznovství.*

23. Všechy tyto zlé věci pocházejí z vnitřku, a poskvrňuj
člověka.

24. A vatav odtud, odšel do krajin Týru a Sidonu: a všed
do domu, nechtěl, by kdo věděl, ale nemobl se tajití.

[Mat. 15, 21. atd.)
25. Nebo žena, jejížto dcera měla nečistého ducha, hned

jak o něm uslyšela, vešla,,a padla k nobám jeho.26.Bylapakženapohanka,Syrofenitskárodem:“ iprosila
ho, aby dábelství vyvrhl z dcery její.

27. Ale on řekl jí: Nech ať se prve nasytí synové: neboť
není dobré vzíti chleba synův, a vrci psům.

28. A ona odpověděla, a řekla mu: Ovšem, Panel ale
i štěňátka jedí pod stolem drobty synův.

29. I řekl jí: Pro tu řeč jdi: vyšloť dábelství z dcery tvé.
30. A odšedši do domu svého, nalezla dívku, ana leží na

loži, a dábelství z ní vyšlo.
31. A vyšed zase z končin týrských, přišel skrze Sidou

k moří galllejskému prostředkem krajin Desítiměstí.
32. I přivedli mu hluchéuo a němého: a prosili ho. aby

na něj raku vložil.“ (Mat. 9, 32.)
33. A pojav jej soukromí ven ze.zástupu, vložil prsty své

v uši jeho, a plívnuv, dotekl se jazyka jeho:
34. n vzezťev k nebi, povzdechl, a řekl jemu: Efeta, to

jest: Otevři se.
35. A hned otevříny jsou uši jeho, a rozvázán jest svazek

jazyka jeho, i mluvil právě,
86. A přikázal jim, aby žádnému nepravili. Ale čím více

jim přikazoval, tím více ohlašovali,
97. a tím více se divili řkouce: Dobře všecky věci učinil;

i hlůchým rozkázal slyšeti, I němým mluviti.“ 

KAPITOLA VIIL

Kristus Pán nasytil nástop čtyř tisicův lidu sedm! chleby, a nemoobými rybi

čkami, — kárá Farisaje, a varuje učenníky kvasu [bludného učení) jejich, —

usdravaje © Bethsaldě slepce, — táže se nčenníkův, 00 o něm emýllejí, před

povídá umučení a vzkříšení své a kůrá Petra, — povabusuje, aby Jej něsledovali.

1. V těch dnech opět když veliký zástup byl, a neměli,
co by jedli, svolav učenníky, řekl jim

2. Lítosť mám nad záslupem: neboť aj.již tři dní trvají
se mnou, a nemají, co by jedli: [Mat. 16, 32—39.]

3. a rozpustím-li je lačné do domů jejich, zhynou na cestě:
nebo někteří z nich z daleka přišli.

4 L odpověděli mu učenníci jeho:
kdo nakrmiti chleby zde na poušti?

6. I otázal se jich: Kolik chlebů máte? Kteřížto řeklí:
Sedm.

Odkud je bude moci

* £. j. závlstívé, závist.
3 tj. bez 1 všeliká nepravosť.
* t. J. tak ji jmenvje dle obyčeje řeckého, sv. Matouš pak chana

pejskou podle způsobu hebrejského.

* Že tuto „hlnoboněmým“, u sv. šat. pak pouze „némým“ slove, ne
odporuje, ano jedno « druhého se rozumí. Němota jest následkem
hluchoty.

* Sv. otoově považují tohoto hluchoněmého za obraz odpadlého od
Boha člověčenstva; ano hinché jest, opasitelná naučení slyšeti, němé
pak. svou hřisnosť vymnati: milostí Boží se mu teprv obojího i sluchu

"řeči dostává. Proto | sv. cirkev to, co Kristus u tohoto hinehoněmého
učinil, u každého při sv. křtn opětuje, značíc, abychom hotovi byli
spasitelná učení olyšoti, a chválu Boží zjevně, neohroženě hlázati.E

NNEo k záA-Z 0 a DAon Mšep V
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32. A zjevně jest slovo mluvil. I chytiv jej Petr, počal do
mlouvatí jemu.

33. Kterýžto obrátiv se, a vida učenníky své, domlavil
Petrovi, řka: Jdiž za mnou, satane: neboť nechápcš, co jest
Božího, ale co lidského.

34. A svolav zástup a učenníky svými, řekl jim: Chce-li
kdo za mnou přijíti, zapří sebe sám, a vezmi kříž svůj a
následuj mne. (Mat. 10, 38.)

6. I kázal zástupu posadit se na zemi: a vzav sedm chlebů,
díky čině, lámal a dával učenníkům svým, aby předkládali :
i kladli před zástup.

7. A měli maličko rybiček: [ těch požehnal, a kázal před
ně klásti.

8. I jedli, a nasycení jsou, a sebrali, což pozůstalo drobtů,
sedm košův.

9. Bylo pak těch, kteříž jedlí, okolo čtyř tisícův: i roz
pustil je. 35. Nebo kdo bude chtítí Zivot svůj zachovati, ztratíť jej:

10. A hned vstoupiv na lodí 8 učenníky avými. plavil se : p pakli by kdo ztratil život svůj pro mne a pro evangelium,
do krajin dalmanutských. (Mat. 16, 1—4.] M zachovát jej. (Luk. 17, 88. Jan 12, 25.)

11. I vyěli Fariseové, a počali se s ním hádatí, žádajíce
na něm znamení s nebe, pokoušejíce ho.

12. A on vzsdychl v duchu a řekl: Co pokolení toto zna
mení hledá? Amen pravím vám: Nebude dáno znamení po
kolení tomuto.'

13. A nechav jich, vstoupil zase na lodí, a plavil se přes
moře.

14. I zapomněli vzíti chlebův: a neměli než jeden chléb
s sebou na lodí.

15. I přikazoval jim, řka: Hledte a varojte se kvasu fari
sejského, a kvasu Heródesova.

16. I myalili, řkouce jeden druhému: Nemáme chlebův.
17. Poznav to Ježíš, řekl jím: Co přemýšlíte, že nemáte

chlebů? Ješté nepoznáváte, aniž rozumíte? ještě máte své

36. Nebo co prospěje člověku, by všecken svět získal, a
škodu duši své učinil?

87. Nebo jakou dá člověk výměnu za duši svou?“
89. Nebo kdožkoli styděti se bude za moe, a za slova má,

v tomto pokolení cizoložném a hříšném: i Syn člověka styděti
se bude za něj, až přijde v slávě Otce svého 8 anděly svatými.

(Mat. 10, 33. Luk. 9, 26. 12, 9.]
39. I řekl jim: Amen pravím vám, že jsou někteří ze stojí

cích tuto, lježto neokusí smrti, až uzří království Boží, při
cházející v moci. [Mat. 16, 28.)

KAPITOLA IX.

Jak se Kristns Pán na boře proměati, — Setoupiv pak s bory, vymítl dábelství

srdce oslepené ? (Výše 6, 41. Jan 6, 11.) z člověkablecboněmého.— Předpovidáemrťsvou a a mrtvých vstání,— po
18. oči majíce. nevidíte? a ušl majíce, neslyšíte? Aniž m učujeučenníkyo přednostmezi sebouse hádající,— = napomízéjich, aby se

pamatujete, | (8 pohoršování jiných varovali, 

19. když jsem pět chlebů zlámal mezí pět tisíců; kolik jst
plných košů drobtů sebrali? Řekli jemu: Dvanácte.

20. Když také sedm chlebů mezi čtyry tisíce; kolik jste
košů drobtů vzali? I fkou jemu: Sedm.

21. I dí jim: Kterakž ještě nerozumíte? *
22. I přišli do Bethsaidy, a přivedli k némo slepého, a pro

sili bo, aby se ho dotekl.
23. I ujav slepého za ruku, vyvedl jej ven z městečka:

a plinuv na oči jeho, a vložív na něj ruce své, otázal se ho,
viděl-li by co. [Výše 7, 88. Jan 9, 6.]

24. A on pohleděv, řekl: Vidím lidi jako stromy chodíci.*
25. Potom opět vložil ruce na oči jeho: i počal viděti, a

uzdraven jest tak, že jasně viděl všecko.
26. I odeslal jej do domu jeho, řka: Jdi do domu svého:

a vejdeš-li do městečka, neprav žádnému.
27. Tehdy vyšel Ježíš i učenníci jeho do městeček Cesaree

Filipovy: a tázal se na cestě učenníků svých, řka jim: Kým
mne praví býti lidé? (Mat. 16, 13. Luk. 9, 18.)

28. Kteřížto odpovědělijemu řkouce: Janem Křtitele, jiní
Eliášem, jíní pak jako jedním z prorokův.

29. Tehdy řekl jim: Vy pak kým mne býti pravíte? Od
pověděv Petr, řekl jemu: Ty jal Kristus.

%. I přlkázal jim 8 pohrůžkou, aby žádnému nepravili
o něm.

31. I počal je učiti, že Syn člověka musí mnoho trpěti,
a potapen býti od starších, a nejvyšších kněží, a zákonníkův,
a zabit býti: a ve třech dnech z mrtvých vstáti. (Mat. 16, 21.)

1. A po festi dnech pojal Ježíš Petra, a Jakuba, a Jana,
i vedl je na horu vysokou soukromí samotné, a proměnil
se před nimi. (Mat. 17, 1. Luk. 9, 28.)

2. I učiněno jest roncho jeho stkvoucí, a bílé velmi jako
sníh, ježto tek bílého bělič na zemi ačiniti nemůže.

3. I ukázal se jim Eliáš « Mojžíšem: a mluvili s Ježíšem.
4. A promluviv Petr, řekl Ježíšovi: Mistře, dobréťjest nám

zde býti: i učiňme tři stánky: tobě jeden, Mojžíšovi jeden,
a Eliášovi jeden,

č. Nebo nevěděl, co mluví: byli zajisté bázní přestrašení.
6. I stal se oblak, zastěňující je: a přičel hlas z oblaku

řkoucí: Tentoť jest Syn můj nejmilejší: jeho poslouchejte.
7. A bned ohlédše se, žádného víc neviděli, než samého

Ježíše s sebou.

8. A když sstupovali s hory, přikázal jim, aby nižádnému
nepravili, co jsou viděli, leč až Syn člověka z mrtvých vstane.

(Svrchu 8, 30. Mat. 17, 9.]
9. I zadrželi to slovo u sebe, tážíce se mezi sebou, co by

to bylo: Až z mrtvých vstane?
10. I otázali se ho řkouce: Což tedy praví Fariaeové a zá

konníci, že musí prve Eliáš přijíti? (Mat. 17, 10. Mal 4,5.)

11. Kterýž odpověděv, řekl jim: Eliáš když přijde prve,
napraví všecky věci: a jakož psáno jest o Synu člověka, že
má mnoho trpěti, a pohrdán býtí.' (ls. 53, 34.)

12. Ale pravím vám: Že i Eliáš přišel (a učinili mu, což
jsou koli chtěli), jakož psáno jest o něm. (Mat. 11, 14. 17, 2.)

KAPITOLAVI

* © j. šádné o nebe, ale jiné. Mat. 16, 1—4.
9 £ J. vy o chlebě vezdejším myslíte, kdežto Já o chlebě v amysla

duchovním, o blndném, svůdném učení Farisoův a Herodiánů mluvím?
[Mat. 16, 6—12.)

> t Jj. nemohu ještě jejich tvářnosti a postavy jasně rozeznati.

+ Bmysl: Ničimž na světě strátu duše nahraditi nelze; pročež raději
všecko posbyti, jen když duší zachováme.

KAPITOLA IX.

5 t ]. obě se musí naplnítí, £ co se pravi o Ellášovi, i ©o psáno
Jest o utrpení Syna člověka. (Mat. 17, 10—18.)

o apo K =D II.-88
TAN : P.
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. 18. A přišed k učenníkům svým, uzřel zástup veliký vůkol
nich, a zákonníky, ani se hádají s nimi.

14. A hned všecken lid uzřev Ježíše, podivil se s strachem,
i ulekli se, a sbéhše se, vítali ho.

16. I otázal se jich: Co se hádáte mezi sebou?
[Mat. 17, 14. Luk. 9, 38.]

16. A odpovídaje jeden ze zástupa, řekl: Mistře, přivedl
jsem syna svého k tobě, kterýž má ducha němého:

17. a ten kdež koli jej uchopí, lomcuje jím, ajon aliní, a
skřípí zubami, a schne: i řekl jsem učenníkům tvým, aby jej
vyvrhli, a nemohli.

18. Kterýž odpovídaje jim řekl: Ó pokolení nevěřící, do
kudž s vámi budu? dokudž vás budu trpěti? Přiveďte jej
ke mně.

19. I přivedli ho. A jakž jej uzřel, hned jím duch lomco
val: i padl na zem, a válel se a slínil.

20. I otázal se otce jeho: Od dávna-li se mu to stává?
A on řekl: Od dětinství:

21. a často jej vrhl na oheň, i do vody, aby jej zahubil.
Ale můžeš-li co, spomoz nám, slitovav se nad námi.

29, I řekl mu Ježíš: Můžeš-lí věříti, všecko jest možné
věřícímu.

23. A ihned otec pacholíkův s slzami zvolav řekl: Věřím,
Pane; spomoz nedověře mé.

24. A když uzřel Ježíš, že se zástup sbíhá, pohrozil duchu
nečístému, řka jemu: Duše hluchý a němý, já tobě přikazuji:
vyjdi z něho, a nevcházej více do něho.

25. Tedy křiče a velmi jím lomcuje, vyšel z něho: a učinén
jest jako mrtev; tak že mnozí pravili, že umřel.

26. Ale Ježíš ujav jej za ruku,pozdvihl ho, i vstal.
27. A když všel do domu, otázali se ho učenníci jeho

soukromí: Proč jsme my ho nemohli vyvrhnouti?
28. I řekl jim: Toto pokolení ničímž nemůže vyjíti, jedině

modlitbou a postem. [Mat. 17, 21.)
29. A jdouce odtud, šli mimo Galilei:“ aniž chtěl, aby

kdo o tom věděl.*

30. I učil učenníky své, a pravil jím: Svn člověka vydán
bude v ruce lidské, a zabijí jej, a byv zabit,- třetí den z mrt
vých vetane. (Luk. 9, 22.)

31. Oni pak nešrozuměli slova: a ostýchali se tázati se —
jeho.

82. I přišli do Kafarnaum. A když byli v domě, otázal se
jich: Oč jste se na cestě hádali?

33. Ale oni mičeli: nebo se byli na cestě mezi sebou
hádali, kdo by z nich byl větší. (Mat. 18, 1. a d.]

34. I posadív se, zavolal dvanácti a dí jím: Chce-li kdo
prvním býti, budiž ze všech nejposlednější i služebník všech.

36. A vzav pacholátko postavil je u prostřednich: kteréžto
když byl objal, řekl jím:

96. Kdož by kolí přijal jedno z takových pacholátek ve
ve jménu mém, mne přijímá: a kdož by koli mne přijal, ne
mne přijímá, ale toho, jenž mne poslal.

37. Odpověděl mu Jan, řka: Mistře, viděli jsme jednoho,
kterýž nechodí 8 námi,“ an ve jménu tvém vymítá ďábly,
i brántli jsme mu. [Luk. 9, 49.]

38. Ježíš pak řekl: Nebraňtež mu; neboť není žádného,

* Skrze Galilei, ale po stezkách stranných, a ne veřejnou cestou.
* Protože nechtěl býti od idu sdržován, pospíchaje k svému utrpení.

[Mat 17, 21.)
* t j. není s námi trým učenníkem. (Luk. 9, 49.)
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kterýž by divy činil ve jménu mém, aby mohl snadno
mluviti o mně;* (L Kor. 12, 3.)

39. nebo kdo není proti vám, s vámi jest. (Luk. 9, 50.)
40. Kdož by koli zajisté dal vám píti číši vody ve jménu

mém, protože jste Kristovi: amen pravím vám, neztratí od
platy své. [Mat. 10, 42.]

41. A kdož by koli pohoršil jednoho z těchto maličkých,
věřících ve mne, lépe by mu bylo, aby byl zavěšen na hrdlo
jeho žernov oslíčí, a vržeň byl do moře.

(Mat. 18, 6. Luk. 17, 2.]
42. A horšila-li by tě raka tvá, utni ji: lépet jest tobě

mdlému vjíti do života, nežli dvě ruce majícímu jíti do pekla,
v oheň neuhasitedlný, (Mat. 5, 30. 18, 6.)

43. kdežto červ jejich nenmírá, a oheň neuhasne.
44. A jestliže noha tvá pohoršuje tě, utní ji: lépeť jest

tobě kulbavému vjíti do života věčného, nežli dvě nohy
majícímu uvrženu býti do pekla, v oheň neuhasitedlný,

[Is. 66, 24.]
45. kdežto červ jejich neumírá a oheň neuhasne.
46. Pakli oko tvé pohoršuje tě, vylup je: lépeť jest tobě

jednonkému vjíti do království Božího, nežli dvě oči majicímu
uvrženu býti do pekelného ohně,

47. kdežto červ jejich neumírá, a oheň neahasne.
48. Neboť každý bude ohněm solen, a všeliká oběť solí

bude osolena.“ (IL Mojt. 2, 13.)
49. Dobráť jest sůl: pakli sůl bude neslaná, čím ji osolíte? *

Mějte aůl v sobě a pokoj mějte mezi sebou.
(Mat. 6, 13. Luk. 14, 34.1

KAPITOLA X.

Kristus Půn odpovidá pokoušejícímjaj Farissům, še nemá muž práva svou ženu
propustití, — uší, jak těžko vejdou bobatí do královatrí Bolího, — Jaké od

měny dostanou, kdo pro něho všecko opustili, ——odpovídá na šádosť Jana a

Jakuba bratří, ——a ospomíná všecb k pokoře. — Uadravuje slepce.

1. A vštav odtud, přišel do krajin judských za Jordán:
I sešli se k němu opět zástapové: a jakož obyčej měl, opět
je učil. [Mat 19, 1.)

2. I přistoupivše Fariseové otázali se ho: Sluší-li muži
ženu propustiti? pokoušejíce ho.

3. On pak odpovídaje řekl jim: Což vám přikázal Mojžíš?
4. Kteřížštořekli: Mojžíš dopustil lístek zapuzení napeati,

a propustiti.
5. Jimžto odpověděv Ježíš, řekl: Pro tvrdost srdce vašeho

napsal vám přikázání toto: (V. Mojž. 24, 1.]
6. ale od počátku stvoření, muže a ženu učinil je Bůh.

(I. Mojž. 1, 27. 2, 24.]
7. Protoť opustí člověk otce svého, i matka, a přidrží se

ženy své: [Mat. 19, 5.)

* t J. aby mohl býti mým protivníkem; 1 jest tedy jako jeden
z mých.

* Každý, t.j. apravedlivý | hříšník ; onen ohněm všelikého pokušení,
kteréž když přemůže, utvrdí se v dobrém a před zhonbou věčnou so
zachová, jako se zachová obětní maso nasolením ; tento pak ohněm
věčným, v kterémě hořeti bude, aníž pak shoří: onen bude obětí Bohu
libou, chutnou; tento padne v oběť přísně trestající spravedlnosti jeho.

7 © J. eůl opatrné moudrosti, spojené s láskou bratrskou, zvlášť
kdyz třeba odstraňovati všelikých pohoršení (42.44. 46.): kde ta schází,
ničímž se uahraditi nedá. .

* 8úl bývala u starých obrazem svorně přátelské lásky. Smysl tedy
a spojení: „Vy pak bleďte, abyste Bohu milou obětí byli a protož
i v srdcích svých bratrskou, opmtrnou lásku mějte a vespolek svatý
pokoj zachovávojte.“
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8. i budou dva v jednom těle. A tak již nejsou dva, ale
jedno tělo.

9. Protož co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.
10. A doma otázali se ho opět učenníci jeho o též věci.
11. I dí jim: Kdož by koli propustil manželka svou, a

jinou pojal. cízoloží proti ní:
12. a pakli by žena propustila muže svého, a za jiného se

vdala, cizoloží.
13. I podávali mu dítek, aby se jich dotýkal: ale ačenníci

domlouvali těm, kteříž je přinášeli. (Mat. 19, 13.)
14. Které když uzřel Ježíš, nelibě to nesl, a řekl jim:

Nechtež dítek přijíti ke mně, a nebraňte jim: nebo takových
jest království Boží.

15. Amen pravím vám: Kdož by koli nepřijal království
Božího jako dítě,' nevejde do něho.

16. A objímaje je, a vzkládaje na ně ruce, dával jim po
žehnání.

17. A když vyšel na cestu, přiběhl jeden, a poklekna před
ním otázal se ho: Mistře dobrý, co učiním, abych života
věčného došel? (Mat. 19, 16.)

18. Ježíš pak řekl jemu: Co mne nazýváš dobrým? Nikdo
není dobrý, než jediný Bůh.

19. Přikázání umíš: Nezcizoložíš; nezabiješ; nepokradeš ;
nepromlavíš křivého svědectví; neoklamáš; cti otce svého
l matku. (I. Mojž. 20, 13.)

20. A on odpověděv, řekl jemu: Mistře, toho všeho jsem
ostříhal od savémladosti.

21. Tedy Ježíš pohleděv na něj, zamiloval ho, a řekl jemu:
Jednoho se ti nedostává: jdi, prodej, cožkoliv máš, a dej ©
chudým, a budeš míti poklad v nebi: a pojď, následuj mne.

22. Kterýžto zarmoutiv se pro to slóvo, odšel truchliv jsa:
neboť měl mnoho statkův.

28. A pohleděv vůkol Ježíš, dí učenníkům svým: Jak ne

snadně, kdož peníze mají, vejdou do království Božího!
(Mat. 19, 23.)

24. Učenníci pak se užasli nad slovy jeho. Ale Ježíš opět
odpověděv, dí jim: Synáčkové, jak nesnadně jest těm, kteříž
doufají v peníze, do království Božího vjíti!

25. Snázeť jest velbloudu skrze jehelní ucho projíti, nežli
bohatému vjíti do království Božího.

26. Oni pak více se divili, řkouce mezi sebvu: I kdož
může spasen býti?

27. A pohleděv na ně Ježíš, dí: U lidí jest to nemožné,
ale ne u Boha: nebo u Boba jest všecko možné.

(Mat. 19, 26]
28. I počal Petr mluviti jemu: Aj my jsme všecko opustili,

a šli jsme za tebou. (Mat. 19, 27. Luk. 18, 28.]
29. Odpověděv Ježíš, řekl: Amen pravím vám: Žádného

není, ježto by opustil dům, nebo bratry, nebo sestry, nebo
otce, nebo matku, nebo syny, nebo rolí pro mne, a pro
evangelium“

30. aby nevzal stokrát tolik, nyní v času tomto domův, a

bratří, a sester, a matek, a synův, a rolí s protivenstvími*a v budoucím věku život věčný.

KAPITOLA X.

pol prostě, poslušně. [Mat. 18, 3. Luk. 18, 17.)
t j. pro Zivota dokonalost, a k hlásání slova Božího násle

duje příkladu mého.
* © Jj. nalezne v tomto životě vzdor všelikámu protivenství dosta

tečně těch prospěšnosti, které by byl azískal ze všeho, 00 byl proKrista Pina opustil.

' Tak korně,
větší
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31. Mnozíťtpak první budou poslední, a poslední první.“
(Mat. 19, 30.)

: 32. Byli pak na cestě vstupujíce do Jerusaléma; a Ježíš
předcházel je: i divili se velmi,“ a jdouce za ním báli se.“
1 pojav opět dvanácte, počal jim praviti, co by se mu mělo
přihoditi. [Luk. 18, 31.]

33. Aj vstupujeme do Jerusaléma, a Syn člověka vydán
bude knížatům kněžským, a zákonníkům, a starším: i odsoudí
jej na smrť, a vydají ho pohanům:

34. a budou se ma posmívatí, a uplvají ho, a ubičují ho,
a zabijí ho: ale třetího dne vstane z mrtvých.

[Mat 20, 19.]
35. Tehdy přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebe

deovi, řkouce: Mistře, chceme, abys učinil nám, začkoli
bychom tebe poprosili. [Mat 20, 20. a d.)

36. A on řekl jim: Co chcete, abych vám nčinil?
37.1 řekli: Dej nám, abychom jeden na pravici tvé, a drahý

na levici tvé seděli v slávě tvé."

38. Ježíš pak řekl jim: Nevíte, zač prosite. Můžete-li
píti kalich, kterýž já piji: anebo křtítí se křtem, kterýmž
já se křtím? (Luk. 12, 60. Jan 18, 11.)

39. A oni řekli jemu: Můžeme. Ježíš pak řekl jim: Kalich
zajisté, kterýž já piji, píti budete; a křtem, kterýmž já se
křtím, křtění budete:

40. ale sedětí na pravici mé, nebo na levici. nenáleží mně
dáti rám; ale kterýmž připraveno jest.

41. A usiyševše to deset, počali se hněvati na Jakoba
a Jana.

42. Ale Ježíš povolav jich, řekl jim: Víte, že ti, kteříž se
vidí vládnouti nad národy, panují nad nímí: a knížata jejich
mají moc nad ními. (Luk. 22, 25.)

43. Ale ne tak jest mezí vámi: nýbrž kdo koli by chtěl
býti větší, budiž služebník váš:

44. a kdož by koli mezi vámi chtěl býti přední, budiž
služebník všech.

45. Neboť syn člověka nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale
aby sloužil, a dal život svůj na vykoupení za mnohé.

(Mat. 22, 31.)
46. I přišli do Jericha: a když on vycházel z Jericha,

i učenníci jeho, a zástup velmi mnohý, syn Timeův, Bartimeus
slepec, seděl vedle cesty, žebře.

(Mat. 20, 29. Luk. 18, 30.)
47. Kterýžto když uslyšel, že by to' byl Ježíš Nazaretský,

počal volati, a říkati: Ježíši, synu Davidův, smilnj sse nademnou!

48. I přimlouvali jemu mnozí, aby mlčel. Ale on mnohem
více volal: Synu Davidův, smiluj se nade mnoul

49. Tedy zastaviv se Ježíš, kázal ho zavolati. I zavolali
slepého, řkouce jemu: Dobré mysli buď; vstaň, volá tě.

60. Kterýžto odhodív roucho své, vzchopil se, a přišel
k němu.

51. I promlaviv Ježíš, řekl jemu: Co chceš, ať učíním
tobě? A řekl jemu slepý: Rabboni,“ ať vidím.

* t j. mnozí, kteří zde bohatstvím, otí a důstojnosti prvními jsou,
budou tamto posledními, a opak.

5 £ |. otatnoati a zmužilosti Páně.
* L j toho, co je očekává v Jerusslámě.
* Že ar. Matouš matku synův Zebedeových prosicí uvádí, níc ne

odporuje, neboť jsouc ona srozuměna s syny, mluví dle jejich mysli;
možná též, še napřed oni prosili, a pak ona těž se za ně přimlouvala,
což pak každý av. cvangelista zvlášť uvádi, jeden to, drubý ono po
mínuv.

* t. j. mistře můj.
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52. Tedy dí jemu Ježíš: Jdi, víra tvá tě uzdravila. A on
hned prohlédl, a šel za ním cestou. (Mat. 20, 34.)

KAPITOLA XI.

Jak Kristus Pán přijel na oslátku do Jeruzaléma.

fiku ; ——vyvrhl prodavače, a kupce s chrámu, uči), jak mocná Jest víra s mo

— Elořečil neúrodnému

dlitbou; — s jak odbyl ošemetnýchParisetv, "|

1. A když.se blížilik Jerusalému,a k Bethanii*u hory P
olivetské,poslal dva z učenníků svých, | ve

2. a řekl jim: Jděte do městečka, kteréž proti vám jest,

a hned vojdouce tam, naleznete oelátko přivázané, na kterémž > ný
ještě nikdo z lidí neseděl: odvažteje a přiveďte. DAME

3. A řekne-livám kdo: Co činíte?rcete, že ho Pánpo- ( Wtřebuje: a hned je propustí sem. Á( ()
4. I odšedše nalerli oslátko Dřívázané venku u dveří na

rozcestí: i odvázali je.
b. A někteří z těch, kteří tu stáli, řekli jim: Co činíte,

odvazujíce oalátko P
6. Oni pak řekli jim, jakož jim byl přikázal Ježíš; i pro

Pustili jim je. (Jan 12, 14.)

7. I přivedli oslátko k Ježíšovi: a vložili na ně roucha
avá: i vsedl na ně.

8. Mnozí pak prostírali roucha svá na cestu, a jiní sekali
ratolesti se stromův, a metali na cestu.

9. A kteří napřed šli, i ti kteří šli za ním, volali, řkouce:
Hosanna| |

10. Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páněl Požehnané,

jenž přišlokrálovstvíotce našehoDavida.Hosannana 0stech | (Mat. 21, 9.)
11. I všel do Jerusaléma do chrámu: a pohledév na všecko ©

vůkol, když byla jíž hodina večerní, vyšel 8 dvanácti do
Bethanie. (Mat. 21, 17.]

12. A druhého dne když vycházeli z Bethanie, lačněl.
(Mat. 21, 18.)

13. A uzřev z daleka fík, an má listí, šel, zda by co nalezl
na něm: a když přišel k němu, níc nenalezl, kromě listí:
nebo nebyl čas fíkův.“ (Mat. 21,19.)14.Apromluviv,řeklkněmu:Jižvícenavěkynižádný| | M
z tebe ovoce nejez! I slyšeli jsou to učenníci jeho.

16. I přišli do Jerusaléma A když všel do chrámu, počal
vymítati prodávající a kupující v chrámě: a stoly penězo
měncův, i stolice prodávajících holuby zpřevracel:

16. a nedopustil, aby kdo nádobu nesl skrze chrám.
17. I ačil,. řka jim: Zdalíž není psáno: Dům můj, dům

modlitby slouti bude všem národům? Vy pak jste jej učinili
peleší lotrovskou.

(Mat. 21, 19. Luk. 19, 45. Jan 21, 16. Is. 56, 7.]
18. To uslyševše knížata kněžská a zákonníci, hledali,

kterak by jej zahubili: nebo se ho báli, protože všecken
zástup divil se učení jeho.

19. A když byl večer, vyšel z města.
20. A když ráno mimo šli, uzřeli ffk, an usechl od kořene.

[Mat. 21, 20. a d.)

NPVir

saihDS W

Da

Pm
41s

v

—4

(8

7Da

=D

kMV

Ad

KAPITOLA XL

* € J. na cestě mezi Bethanií a Jerusalémem; dle Mat. 21, 1. určitěji
před Bethfagi. (Luk. 19, 29.]

3 £ J. obyčejnýčas ffkův; avšak poněvadš fik dříve ovoce nasazuje
nežli listí, mohl ten fik, maje listi jiš ranné ovoce míti. [Viz Mat. 21,
19. atd s pozo.)

2.

CKN

ve
S

M——

*
oů

x

"op4D
"a A

bo
=

p Oo
„dě

„p

c

Ů

rRKÓŮS

kaN

KAPITOLAXII. 104

21. A vzpomenuv Petr řekl jemu: Mistře, aj fik, kterémuž
jsi zlořečil, usechl.

22. I odpověděv Ježíš řekl jim: Mějte víru v Boba.
23. Amen pravím vám. že kdož by koli řekl hoře této:

Zdvibni se, a uvrhní se v moře; a nepochyboval by v srdci
svém, ale věřil by, že se stane, cožkoli dí, ataneť ae jemu.

(Mat. 21, 21.)
24. Protož pravím vám, všecko začkolí modlíce se prosíte,

věřte, že vezmete, a atanef se vám. (Mat. 7, 7.)
25. A když ae postavíte k modlení, odpouštějte, máte-li

co proti komu: aby i Otec váš, kterýž jest v nebesích, od
pustil vám hříchy vaše. [Mat. 6, 14. Luk. 11, 9.]

26. Pakli vy neodpustíte, aniž Otec váš, kterýž v nebesích
jest, odpustí vám hříchův vašich.

27. I přišli zase do Jerusaléma. A kdyžchodil v chrámě,
přistoupili. k němu nejvyšší kněží, a zákonníci, a starší;

28. 1 řekli jemu: Jakou mocí to činíš? i kdož tobě dal
tu moc, abys tyto věci čínil?* [Mat. 21, 23. Luk. 20, 1.)

29. Tedy odpovídaje Ježíš, řekl jim: Otážit ae i já vás
na jednu věc, odpovězte mi: a povím vám, jakou mocí to
činím.

30. Křest Janův s nebe-li byl, čili z lidí? Odpovězte mi.
31. Ale oni mymlili sami mezi sebou, řkouce: Díme-li:

S nebe; řekne: Proč jste mu tedy nevěřili?
32. pakli díme: Z lidí, bojíme se lidu: nebo včickni měli

Jana za pravého proroka.
83. I odpověděvše, řekli Ježíšovi: Nevíme. A Ježíš odpo

vídaje, řekl jim: Aniž já vám povím, jakou mocí to činím.

KAPITOLA XII.

Kristes Pán káré pronověra Židův podobenstvím o vinici a vímařích— ovčí

daňi dárati císaři, —. o badoncím vskřišení, — o mejrětším přikázání, — či

Kristas jest syp, — varuje pyšných zákonníkův, ——a ukazuje, kdo vice dal

do pokladnice.

1. I počal jim mluviti v podobenstvích: Člověk štípil vínicí,
a opletl plotem, a vykopal jámu ' a vystavěl věž a pronajal
ji vinařům, a odšel na cestu.

2. A v čas poslal k vinařům služebníka, aby vzal od vinařů
(díl) z užitku vinice.

9. Kteříšto javše jej zbili ho, a pustili (ho) prázdného.
4. A poslal k ním zase jiného služebníka: i toho ranili

v blavu, a zhaněli.
5. I poslal opět jiného, a toho zabili: a vícejiných, z nichž

některé zbili, a jiné zavraždili.
6. Ještě tedy maje jediného nejmilejšího syna: i toho poslal

k nim nejposlednějšího, řka: Ustydíť se syna mého.
7. Ale vinaři řekli jedni k drubým: Tento jest dědic: pojďte,

zabíme jej, a dědictví bude naše.
8. I javše ho, zabili: a vyvrhli ven z vinice.
9. Což tedy učiní pán vinice? Přijde, a zahubí vinaře, a

dá vinici jiným.
10. Zdaliž jste nečtli toho Písma: Kámen, kterýž zavrhil

stavitelé, ten účiněn jest hlavou úhelní:
[Mat. 21, 42. Is. 28, 16.]

11. odejPána stalo se to, a jest divné před očima našima P
(Žalm 117, 22—38.)

5 t.j. aby vyháněl s chrámu prodávající a kupující.

KAPITOLA XIL

' © j. na ls — Mat. 21, 88 atd. (Luk. 20, 9.)
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12. I hledali ho jíti: ale báli se zástupu; nebo jsou poznali,
že to podobenství o nich pověděl. A nechavše ho, odešli.

13. I poslali k němu některé z Fariseův, a Herodiánův,
aby jej polapili v slovu. (Mat. 22, 15.)

14. Kteřížto přišedše, řekli jemu: Mistře, víme, že jsí
pravdomluvný, a nedbáš na žádného: nebo nepatříš na tvář
lidskou, ale v pravdě cestě Boží učíš: Slaší-lí dávati daň
císaři, čili nemáme dávati?

15. On pak znaje lest jejich, řekl jim: Co mne pokoušíte?
přineste mi peníz, ať pohledím.

16. A oni přinesli jemu. I řekl jim: Čí jest tento obraz
a nápis? Řkou jemu: Císařův.

17. I odpověděv Ježíš, řekl jim: Dávejtež tedy, co jest
císařovo, císaři: a co jest Božího, Bohu. I podivili se tomu.

(Řím. 18, 7.)

18. A přišli k němu Saduceové, kteříž praví, že není
z mrtvých vstání; a otázali se ho řkouce:

[Mat. 22, 23. Luk. 20, 27.]
19. Mistře, Mojžíš nám napsal, kdyby čí bratr umřel, a

pozůstavil po sobě ženu, a synů by nepozůstavil, aby bratr
jeho pojal ženu jeho, a vzbudil plod bratru svému.

(V. Mojž. 26, 5.)
20. I bylo sedm bratrů: a první pojav ženu umřel, nepo

zůstaviv plodu.
21. A druhý pojal ji, a umřel: a ani ten nepozůstavil

plodu. A třetí tolikéž.
22. A tak ji pojalo sedm, a nepozůstavili plodu. Nejposléze

po všech umřela i žena.
23. Protož při vzkříšení, když z mrtvých vstanou, čí z těch

bude ženon? nebo jich sedm mělo ji za manželku.
24. A odpovídaje Ježíš, řekl jim: Zdaliž neblondíte proto,

že neznáte písem, ani moci Boží?
25. Nebo když vstanou z mrtvých, nebudou se ani ženiti,anivdávati:alejsoujakoandělévnebi.© [Mat.22,30.)
26. O mrtvých pak, že mají vstáti, zdaliž jste nečtli v kni

hách Mojžíšových. kterak ve kři promluvil k němu Bůh, řka:
Já jsem Bůh Abrabamův, a Bůh Isákův, a Bůh Jakubův?

(II. Mojž. 3, 6.]
27. Nenít Bůh mrtvých, ale živých. Protož vy velmi bloudíte.
24. I přistoupil jeden ze zákonníků, kterýž je byl slyšel se

hádati, a vida, že jim dobře odpověděl, otázal se ho. které by
bylo přikázání první ze všech. [Mat. 22, 35.)

29. Ježíš pak odpověděl jemu: První ze všech přikázání
jes: Slyš, Israeli, Pán Bůh tvůj jeden jest:

(V. Mojž. 6, 4.)
30. a milovati budeš Pána Boba svého z celého srdce

svého, a z celé duše avé, a ze vší mysli své, i ze vší síly
své. Toť jest první přikázání,

31. Druhé pak jest podobné tomu: Milovatí budeš bližního
svého, jako sebe samého. Jiného většího přikázání nad tato
není. (LIT. Mojž. 19, 18. Mat. 22, 39. Řím. 13. 9.j

32. I řekl jemu zákonník: Mistře, dobře jsí v pravdě po
věděl, nebo jeden jest Bůh, a není jiného kromě něho.

33. A aby mílorán byl z celého srdce, a ze všeho rozumu,
a ze vší duše, | ze vší síly: a milorati bližního jako sebe
samého, větší jest nade všecky zápalné 1 jiné oběti.

34. A vida Ježíš, že byl moudře odpověděl, řekl jemu:
Nejsi daleko od království Božího. Žádný pak již neoamělil
se ho tázati.

35. I promluviv Ježíš řekl, uče v chrámě: Kterak praví
zákonníci, že Kristus jest syn Davidův?
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36. Sám zajisté David praví v Duchu svatém: Řekl Pán
Pánu mému, seď na pravicí mé: až položím nepřátely tvé
za podnoží noh tvých. (Žalm 109, 1. Mat 22, 44.)

37. Sám tedy David nazývá jej Pánem ; i kterakž syn jeho
jest? A mnohý zástup rád ho poslouchal.

38. A pravíl jim v učení svém: Varujte se zákonníků,
kteříž chtějí v krásném rouše choditi, e pozdravování býti
na trhu, [Mat. 23, 6. Luk. 20, 46.)

39. a na prvních stolicích seděti ve školách, a první místa
míti při večeřích; |

40. kteřížto zžírají domy vdov pod zámyslem dlouhého
modlení: tiť vezmou soud těžší. (Mat. 23, 14.]

41. A sedě Ježíš proti pokladnici, díval se, kterak zástup
metal peníze do pokladnice; a mnozí bohatí metali mnoho.

42. A přišedši jedna chudá vdova, uvrbla dva halíře, jenž
jest čtvrtá částka peníze.“

43. I svolav učenníky své, dí jim: Amen pravím vám, že
tato chudá vdova více uvrhla než všickni, kteříž metali do
pokladnice.

44. Neboť všickni z toho, co jim zbývalo, metali jsou: ale
tato uvrbla ze své chudoby všecko, co měla, všecku živnost
svou.

KAPITOLA XIIL
Kristas Pán předpovidá vyvrácení Jerosaléma, okománísvěta, a slavný svůj

„příchod k sonudnémudni, — napomíná učenníkův, aby bděli, nevědouce dne a

bodlsy příchodu toho.

1. A když vycházel z chrámu, dí mu jeden z učenníků
jeho: Mistře, pohled, jaké to kamení, a jaké stavení!

2. A Ježíš odpovídaje, řekl jemu: Vidíš všecka ta veliká
stavení? Nebudef ostaven kámen na kameni, kterýž by nebyl
zbořen. (Mat. 24, 1. Luk. 19, 44 21, 5.)

3. A když seděl na hoře Olivetské proti chrámu, otázalí
se ho obzvláštně Petr, a Jakub, a Jan, a Ondřej:

4. Pověz nám, kdy to bude? a které znamení bude, když
se tyto všecky věci počnou dokonávati?

5. A odpovídaje Ježíš, počal jim praviti: Vizte, aby vás
nikdo nesvedl; [Ef. 6, 6.)

6. neboť mnozí přijdou ve jménu mém řkouce: Já jsem;'
a svedou mnohé. .

7. Když pak uslyšíte o válkách, a pověstech válečných, ne
bojte se; nebo musí to býti: ale není hned konec.

8. Povstaneť zajisté národ proti národu, a království proti
království: a budou země třesení po místech, a hladové. To
[bude) počátek bolestí.

9. Vy pak hleďte sami sebe. Nebo vydávati vás budou na
sněmy, a ve školách budete biti, a před vladaři a králi státi
budete pro mne na svědectví jim.

10. A nejprv musí ve všech národech kázáno býti evan
gelium.

11. A když vás povedou vydávajíce, nepřemýšlejte před
tím. co byste mluvili: ale co vám bude dáno v tu hodinu,
to mluvte; neboť nejste vy, jenž mluvíte, ale Duch svatý.

(Mat. 10, 19. Luk. 12, 11. 21, 14.)
12. Vydáť pak bratr bratra na smrť, a otec syna: a po

vstanou děti proti rodičům, a usmrtí je.
13. A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé. Ale

kdo setrvá až do konce, ten spasen bude.

* Asi 1"/, krejearu. (Srov. Luk. 31, 1. a d.)

KAPITOLA XII.

* £ j. ten, kterýš přijítí má — Kristus.
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14. Když pakuzříte ohavnost zpuštění, ana stojí, kdež by
(státi] neměla; kdo čte, rozuměj: tehdáž kdo jsou v Judsku,
ať utekou na hory: (Dan. 9, 27. Mat. 24, 15.)

15. a kdo na střeše, nesstupoj do domu, aniž vcházej, aby
co vzal z domu svého: '

16. a kdo bude na poli, nevracaj 8ezpět, aby vzal roucho své.
17. Běda pak těhotným, a těm, kteréž kojí v těch dnech.
18. Protož modlete se, aby se ty věci nedály v zimě.
19. Neboť budou to dnové takových soužení, jakých nebylo

od počátku tvorstva, kteréž stvořil Bůh, až dosavad, aniž bude.
20. A byť nebyl ukrátil Hospodin těch dnů, nebyl by

spasen žádný člověk: ale pro vyvolené, kteréž vyvolil, ukrátil
dnů těch.

21. A tehdáž řekne-li vám kdo: Aj, tuto jest Kristus, aj.
tamto, nevěřte.
„ 22. Neboť povstanou falešní kristové, a falešní proroci, a

budou činiti divy a zázraky k svedení, by možné bylo, také
1 vyvolených. |, [Mai. 24, 23—24. Luk. 17, 23.]

23. Vy tehdy vizte! aj předpovědělí jsem vám všecko.
24. Ale.v těch dnech po soužení tom slance se zatmí, a

měsíc nedá světla svého:

25. a hvězdynebeské budou padati, a moci, kteréž jsou
na nebi, pohnou 88. [Joel 2, 10. Mat. 24. 29.)

" 26. A tehdáž uzří Syna člověka, an se béře v oblacích
8 mocí velikou a slávou.

27. A tehdyť pošle anděly své, a shromáždí vyvolené své
od čtyř větrův, od končin země až do končin nebe.

[Mat. 24, 31.)
28. Od fíku pak učte se podobenství. Když ratolesť jeho

již omladla, a listí se pučí, poznáváte, že blízko jest léto:
29. takť i vy, když uzříte, any se tyto věci dějí, vězte, že

velmi blízko jest u dveří.
30. Amen pravím vám, že nepomine pokolení toto, až se

všecky ty věci stanou.
31. Nebe a země pominou, ale slova má nepomminou.
32. O tom pak dni nebo hodině žádný neví, ani andělé

v nebi, ani Syn,"jedině Otec.

33. Vizte, bděte a modletese: nebo nevíte, kdy bude čas.
[Mat. 24, 42.

84. Jako člověk, kterýž odšed. daleko, opustil dům svůj a
dal služebníkům svým moc nad všelikým dílem, a vrátnému
přikázal, aby bděl.

35. Protož bděte, nebo nevíte, kdy Pán domn přijde,
u večer-li, čili o půlnoci, čili když kohouti zpívají, čili ráno:

36. aby když nenadále přijde, nenalezl vás epících.
37. A co vám pravím, všechněm pravím: Bděte!

KAPITOLA XIV.
"Kylstns Pám stoluje u Šimona malomocného v Bethanli, a pootěh jest drahou
masti, — Židům o namrcení Krista ae radícím Jidáš se k zrádě nabizi. —
Kristus Pán elaví s učenníky poslední večeři, — modli ce na boře Olivetské,
Jest od Jidáše zrazem,— od Židů jat, — že Božství své dosvědčuje, jest

a rouhání obviněn, a ua smrť odsouzen, ——a od Petra třikráte zapřen,

1. Po dvou pak dnech byl hod Beránka a přesnic: ' i bledali
nejvyšší kněží a zákonnící, kterak by jej lstivě jali, a zabili.

[Mat. 26, 2. Luk. 22, 1.)

* t J. dle člověčenství, jakožto vyslanec Boží k lidem, nemaje žád
ného nařísení od Otce svého, dne toho a té hodiny lidem oznámíti:
znamebaj též, že u sv. hat. 34, 36. nenalézá se: „ani Syn“.

KAPITOLA XIV.

* či, nekvašených cblebů — hod velikonoční. (Mur. 26, 6. atd.)
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2. Ale pravili: Ne v den sváteční, aby snad nebyl rozbroj
v lidu.

3. A když byl v Bethanii v domu Šimona malomocného, .a
seděl za stolem, přišla žena, majíc nádobu alabastrovou masti.
drahé, z klasu nardového,“ a rozbivší alabastrovou nádobu,
vylila ji na hlavu jeho. [Mat. 26, 6. Jan 12. 1.)

4. Byli pak někteří nelibě to nesouce mezi sebou, a řkouce:

I proč se stala tato ztráta mastí?
5. Nebo mohla ta masť' prodána býti za více než za tři

sta peněz“ a dáno býti chudým. A reptalí proti ní.
6. Ale Ježíš řekl: Nechtež jí; proč jste jí obtížní? Dobrýt

skutek učinila nade mnou.

7. Neboťchudé máte vždycky s sebou, a když bndete chtíti,
můžete jim dobře činiti: mne pak ne vždycky máte.

8. Ona co mohla, učinila: předešlat, aby pomazala tělo
mé ku pohřbu.

9. Amen pravím vám: Kdež koli kázáno bude toto evan

geliom po všem světě, i co učinila ona, bude vypravovánona památku její.
10. Tehdy ódšel Jidáš Iskariotský, jeden ze dvanácti, k nej

vyšším kněžím, aby jim ho zradil. (Mat. 26, 14.)
11. Kteříž uslyševše, zradovali se, a slíbili mu peníze dáti.

I hledal, kterak by ho příhodně zradil. 
12. Prvního pak dne přesnic, když zabíjeli velikonočního

beránka, řkou jemu učenníci: Kde chceš, abychom čli, a
"připravili tobě, abys jedl beránka ?

(Mat. 26,,17. Luk. 22, 7.)
13. I poslal dva z učenníků svých, a "řekl jim: Jděte do

města: a potká vás člověk, dčbán vody nesa; jdětež za ním:
14. a kamžkoli vejde, rcete pánu domu, že mistr praví:

Kde jest večařadlo mé, kde bych jedl beránka s učenníky
svými?

15. A on vám ukáže večeřadlo veliké prostřené: a tu nám
přípravte.“

16. I odešli učenníci jeho, a přišli do města, a nalezli,
/ | jakož jim byl pověděl, a připravili beránka.

17. Když pak byl večer, přišel se dvanácti.
(Mat. 26, 20.)

18. A když seděli za stolem, a jedli, řekl Ježíš: Amen

pravím vám, že jeden z vás mne zradí, jenž jí se mnou.
(Jan 13, 21.)

19. A oni počali se rmoutití, a jedenkaždý obzvláštně jemu
praviti: Zdali já?

20. On pak řekl jim: Jeden ze dvanácti, kterýž se mnou
omáčí ruku v míse.

21. A Syn člověka slce jde, jakož psáno jest o něm: ale
běda člověku tomu, skrze něhož Syn „člověka zrazen bude;

(dobře by mu bylo, aby se byl nenarodil člověk teb.
[Ža Im 40, 10. Sk. 1, 16.)

22. A když oni jedli, vzal Ježíš chléb, a dobrořečiv lámal,
a dávaljim, a řekl: Vezměte, totoť jest tělo mé.

23. A vzav kalich, díky čině dal jím; a pili z něho všickní.
24. I řekljim: Tatoť jest krev má nového Zákona,

kteráš za mnohé vylita bude. (Mat.26, 26—28.)
25. Amen pravím vám, že již nebudu píti z tohoto plodu

vinného kořene až do onoho dne, když jej píti budu nový
v království Bbžím.

3 ©j. z pravého nardu. Nard jest bylina, která vyráží listí a klasy.
Z obojího se vytlačuje vonný olej, ale ten s klasů jest výbornější a
dražší. (Mat. 26, 6. atd.) Masti drahé bývaly v nádobách alabastrových

tak pevně uzavřeny, že nebylo lso vylíti je lečse nádoby roabily.* £ j. denárů po 17%, kr. r. č.
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26. A chválu vzdavše, vyšli na horu Olivetskou.
27. A řekl jim Ježíš: Všickni se pohoršíte nade mnou

této noci; nebo psáno jest: Bíti budu pastýře, a rozprchnou
se ovce. (Zach. 13, 7. Mat. 26, 31.)

28. Ale když z mrtvých vstanu, předejdu vás do Galilee.
[Níže 16, 7. Mat. 26, 36.) 

29. Tedy řekl mu Petr: Byť se pak všickni nad tebou
poboršili, ale ne já.

30. I řekl mu Ježíš: Amen pravím tobě, že ty dnes této
noci, prve než kohout dvakrát zazpívá, třikrát mne zapřeš.

31. Ale on více mlavil: Bych pak měl s tebou umříti, ne
zapřím tebe. Podobně pak 1 všickní pravili.

82. I přišlí jsou na popluží,“ jemuž jméno Gethsemany.
] řekl učenníkům svým: Seďtež tuto, až se pomodlím.

(Mat. 26, 36.)
33. A pojal s sebou Petra, a Jakuba, a Jana: a počal se

lekati, a teskliv býti. ©
34. I dí jim: Smutnáťjest duše má až k smrti; počkejtež

tuto, a bděte.
35. A když odšel maličko, padl na zem, a modlil se, mohlo-lí

by býti, aby odešla od něho ta hodina;
86. i řekl: Abba, Otče, všecko jest tobě možné, odejmi

tento kalích ode mne: ale ne což já chci, ale co ty.
37. I přišel, a nalezl je, ani spí. I řekl Petrovi:

spíš? nemohl jsi jediné hodiny bdíti?
38. Bděte a modlete aa, abyste nevešli v pokušení.

zajisté hotov jest, ale tělo nemocno.
39. A opět odšed modlil se, tuže řeč mluvě.
40. A navrátiv se, nalezl je, ani opět spí [nebo byly «oči

jejich obtíženy); i nevěděli, co by odpověděli jemu.
41. I přišel potřetí, a řekl jim: Spětež již, a odpočívejte.*

Dosti jest; přišlať hodina: aj Syn člověka vydán bude v ruce
hříšníkův.

42. Vstaňtež, pojďme: aj kterýž mne zradí, blízko jest.
43. A když on ještě mluvil, přišel Jidáš Iskariotský, jeden

ze dvanácti, a a ním zástup veliký s meti a s kyjmi od nej
vyšších kněží, a od zákonníkův, a starších.

(Mat. 26,.47. Luk. 22, 47. Jan 18, 3.]
44 Zrádce pak jeho byl jim dal znamení, řka: Kteréhož

koli políbím, tenť jest; držtež jej a veďte opatrně.
45. A když přišel, hned přistoupiv k němu, řekl: Zdráv

buď, Mistře! a políbil ho.

46. Tehdy oni vztáhli naň ruce, a jali jej.
47. Jeden pak z okolo stojících vytrh meč, udeřil služebníka

nejvyššího kněze, a utal mu ucho.

48. I promlaviv Ježíš, řekl jim: Jako na lotra vyšli jste
e meči a s kyjmí, abyste mne jali?

49. Na každý den býval jsem u vás, učo v chrámě, a ne
jali jste mne. Ale aby se naplnila Písma.

50. Tehdy učenníci jeho opustivše jej všickni utekli.
[Mat. 26, 56.)

51. Jeden pak mládenec šel za ním, odín jsa rouchem
lnéným po nahém těle, i popadli jej.

52. Ale on opustiv roucho lněné, utekl nab od nich.

53. I přivedli Ježíše k nejvyššímu knězi: a sešli se všickni
kněží, i zákonníci, 1 starší. (Mat 26, 57.]

Dach

+ či do dvora. (Mat. 26, 86.

5Timospalostjejichkárá.Smysl:0 naboso
r bijzké jest; toť vás nemile ze spánku probudí, kdyš napomenatímá nemohla. LIN

Šimone,
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54. Petr pak šel za ním z daleka až do vnitř síně nej
vyššího kněze: a seděl se služebníky u ohně, a zhříval se.

bó. I hledali nejvyšší kněží, a všecka rada, svědectví proti
Ježíšovi, aby ho na smrť vydali; ale nenalezli.

(Mat. 26, 59.)
56. Nebo mnozí mluvili křivé svědectví proti němu: ale

svědectví se nesrovnávala.

57. I povatavše někteří, dávuli proti němu křivé avědectví,
řkouce:

58. My jsme ho slyšeli, an řekl: Já zbořím chrám tento
rukou udělaný, a ve třech dnech jiný, ne rukou udělaný,
postavím. (Mat. 26, 61. Jan 2, 19.)

59. Ale jejich svědectví se nesrovnávalo.
60. Tehdy povstav nejvyšší kněz u prostřed, otázal se

Ježíše, řka: Neodpovídáš ničehož k těm věcem, které se ti
od těchto vyčítají ?

61. Ale on mlčel, a nic neodpověděl. Opět nejvyšší kněz

otázal se ho, a řekl jemu: Ty-li jai Kristus, Syn Boha po
žehnaného ? .

62. Ježíš pak řekl jemu: Jáť jsem; i uzříte Syna člověka,
an sedí na pravici moci Boží, a přichází 8 oblaky nebeskými.

[Mat. 26,. 64.]
63. Tehdy nejvyšší kněz roztrhl roucho své, a řekl: Což

ještě žádáme svědků?
' 64. Slyšeli jste rouhání; co se vám zdá? Oni pak všickní

odsoudili jej. že hoden jest ahrti.
65. I počali někteří naň plvati, a zakrývati tvář jeho, a

jej poličkovati a říkati jemu: Prorokuj! i služebníci dávali
mu poličky. (Mat. 26, 69—75.]

66. A když byl Petr dole v síni, přišla jedna z děveček
nejvyššího kněze:

G7. a když uzřela Petra, an.se ohřívá, popatřivší naň, dí:
I ty jsi byl s Ježíšem Nažaretským.

68. Ale omzapřel, řka : Aniž vím, aniž rozumím, co pravíš.
I vyšel ven před síň, a kohout zazpíval. .

69. A opět když jej uzřela děvečka, počala vypravovati
těm, kteříž okolo stáli, že tanto z nich jest.

70. A on opět zapřel. A po malé chvíli opět, kteříž tu
stáli, řekli Petrovi: Jistě z nich jal; neb i Galilejský jsi.

[Luk. 22, 59. Jan 18, 25.)
71. On pak se začal proklinati a přisáhati: Neznám člověka

toho, o němž pravíte.
72. A bned kohout opět zazpíval. I rozpomenul se Petr

na slovo, kteréž byl řekl jemu Ježíš: Prve než kohoat dvakrát
zazpívá, třikrát mne zapřeš. I počal plakatí.

(Mat. 26, 75. Jan 13, 18.)

KAPITOLA XV.

Kristine Pán ráno Pllátovi vydán jest, jenšěmaroš o Jeho vyprostění se vynasna

uje a — k orputné šádosti Židův jej na smrť vydává, — Kristas Pán jest

od vojákův ubičován, trním korunován, na popravní místo odveden a ukřižován,

ns křiši amřvi; — a Josef Arimathejský vyprosiv sl tělo jeho od Plláta netivě
Je pocboval, *

1. A hned ráno uradivše se nejvyšší kněží se staršími, a
s zákonníky, i se vší radou, svázsvše Ježíše vedli, a vydali
Pilátovi. [Mat. 27.]
- 2. I otázal se ho Pilát: Ty-li jel král židovský? A on od
pověděv, řekl jemu: Ty pravíš. (Mat. 27, 1. atd.]

3. I žalovali naů nejvyšší kněží ve mnohých věcech.

4. Pilát psk otázal se ho opět, řka: Nic oodpovídák? viz,jsk veliké věci na tebe žalují:
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5. Ale Ježíš nic více neodpověděl,tak že se Pilát podívil. o |
6. Na den pak slavný propouštíval jim jednoho z vězňů,

za kteréhož by koli prosili.
7. I byl jeden, kterýž ulul Barabáš, jenž byl ve vězení

s buřiči, jenž byl v rozbroji vraždu spáchal.
8. A když přistoupil zástup, počal prositi, jakož jim vždycky

činíval.'

9. Pilát pak odpověděl jim, a řekl: Chcete-li, propustímvám krále židovského?

10. Neboť věděl, že ho nejvyšší kněží ze závisti vydali.
11. Ale nejvyšší kněží popudili jsou zástup, aby jim raději

propustil Barabáše.
12. Pilát pak opět odpověděv řekl jim: Což tedy chcete,

abych učinil králi židovskému? [Mat. 27, 22. Luk. 23, 14.) 7)
13. A oni opět zvolali: Ukřižuj -hol
14. Pilát pak jim pravil: I co jest zlého učinil? Ale oni

hlavami svými, a říkajíce: Ha, kterýž rušíš chrám Boží, a ve
třech dnech zase vzděláváš: (Jan 2, 19.)

30. spomoziž sobě samému, a sstap 8 kříže.
31. Podobně i nejvyšší kněží posmívajíce se, jeden k dru

hémo s zákonníky pravili: Jiným pomáhal, sám sobě nemůže
pomoci.

32. Kristus, král israelský, ať sstoupí nyní s kříže, abychom
viděli, a uvěřili. I kteříž s ním byli ukřižováni, utrhali jemu.

33. A když byla hodína šestá, stala se tma po vší zeti,
až do hodiny deváté.*

34. A v hodinu devátou zvolal Ježíš hlasem velikým. řka:
Eloi! Eloi! Lamma sabakthaní? jenž se vykládá: Bože můj,
Bože můj, proč jsi mne opustil? (Žalm 21, 2. Mat. 27, 46.)

35. A někteří z okolo stojících alyševše, pravili: Hle, Eliáše
volá!

96. I běžel jeden a naplnív houbu octem, a vloživ na tresť,
více volali: Ukřižuj hol [Jan 18, 40.] " dával ma píti, čka: Nechte, ať uvidíme, přijde-li Eliáš, aby

15. Tedy chtě.Pilát lídu dostí učiviti, propustil jim Bara- jej složil.
báše, a Ježíše vydal ubíčovaného, aby byl ukřižován. 37. Ježíš pak zvolav hlasem velikým, vypustil duší.

16. Vojáci pak jej vedli do síně radního domu, a stolali 38. A opona chrámová roztrhla se na dvé od vrchu až
celou rotu. [Mat. 27, 27. Jan 19, 2] dolů.

17. A oblékli jej v šarlat, a spletše z trní korunu, stavili naň. 39. Viděv pak setník, kterýž naproti stál, že tak volaje
18. I-počali ho pozdravovati: Zdráv buď, králi židovský| vypustil duši, řekl: Jistě byl tento člověk Syn Boží.

19. A bili hlavu jeho třtínou: a plvali naň, a klekajíce na 40. Byly pak tu í ženy z daleka se dívajíce, mezi nimiž
kolena, klaněli se jemu. byla Maria Magdaléna, a Maria, máti Jakuba menšího, a

20. A když se mu naposmívali, svlékli s něho šarlat, a |; Josefa, a Salome: (Mat. 27. 65.]
oblékli ho v roucho jeho: a vyvedli jej, aby ho ukřižovali. 41. kteréž chodily za ním, když byl v Galilei, a posluho

21. I přinutili nějakého mimo jdoucího Šimona Cyrénského, NÍM valy jemu: i jiné mnohé, kteréž byly s ním vstoupily do
přicházejícího ze vsi, otce Alexandra a Rufa,“ aby nesl kříž p; Jerusaléma. [Luk. 8, 2.]

jeho. » (Mat. 27, 32.) 42. A když byl již večer, (že byl den přípravní, jenž jest
22. I dovedli jej namísto Golgotba, jenž se vykládá místo

popravné.
23. A dávali mu píti víno 8 myrhou: ale nepřijal.
24. A ukřižovavše jej, rozdělili roucho jeho, mecíce o né

los, kdo by co vzíti měl. (Mat. 27, 35.)
25. Byla pak hodiná třetí:“ a ukřižovali ho.
26. A byl nápis vinyjeho napsán: Král židovský.

27. I ukřižovali s ním dva lotry: jednoho na pravici, adruhého na levici jeho. 
26. I naplněno jest písmo, jenž dí: A s nepravými počten

jest. (is. 58, 12. Luk. 22, 37.)
29. Ati, kteříž mimo chodili, ronhali se jemu, hýbajíce

před sobotou), [Mat. 27, 67.)
43. přišel Josef z Arimathie, znamenitý desátník,* kterýž

také očekával království Božího, a šel směle k Pilátovi, a
prosil za tělo Ježíšovo. :

44. Pilát pak divil se, že by již byl umřel: a povolav set
níka otázal se ho, již-li byl umřel?

45. A zvěděv od setníka, dal tělo Josefovi.
46. Josef pak nakoupiv plátna, a sňav jej, obvinul v plátno,

a položil jej do hrobu, kterýž byl vytesán ze skály, a při
valil kámen ke dveřím hrobovým.

47. Ale Maria Magdaléna, a Maria Josefova dívaly se, kde
by byl položen.

5||
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KAPITOLA XVI.

Jak Kristus Pán s mrtvých vstal, ——mnohým se ajevil, — učenniky kázat

roseslaj, — na nehe vstoupil, ——a kázání nčenaíků násraky potvrzuje.

KAPITOLA XV.

* Dolož: aby jim opět tak učinil. (6)
* Alexander a Rafns byli, kdyš ev. Marek peal, velmí známí muži

mezi křesťany; Rufa pozdravuje av. Pavel. [Řím. 16, 18.) Možná, že
tentýž Jest.

3 Sv. Jan 19, 14.pravi o odsouzení Páně: „byla jako hodina šestá“ ;
ale to snadno srovnatí lze s tím, 00 tuto av. Marek o ukřižování di,
a sice takto: Židé dělili den v 12 hodin, pošitajíce je od východu
slunce do západu. O polední byla hodina šestá [naše dvanáctá); v půli
mezi jitrem a polodnem byla o ních hodina třetí [u nás devátá ránoj;
v půli mezipolednem a večerem hodina devátá [u nás třetíodpolední).
Tyto hodiny: ráno [prvaf), třetí, šestá a devátá, se hlavně (jakož
i čtvero bdění nočních, Lok. 12, 88. Mat. 14, 25. Mar. 6, 48 arov. 18,
83.) jmenovávaly obledom na obětí a sinžby Boží, a proto se I e chréma
troubou oblašovaly. Třetí tedy hodínon rozuměla se celá doba od pro
volání hodiny třetí až do provolání hodiny lestě (n nás od dováté
ranní sž do dvanácté polední). Sv. Marek tedy čásť třetí hodiny k po
lednimu se blížící jmenuje hodinou třetí, sv. Jan pak dobu tu k po
lednímu se blížící míně, di: „jako hodina čestá“, tak že na úplnou
šestou, na poledne, mohls i dobrá hodina naše scházeti. Dálo se tedy
odsouzení a ukřižování Páně mezi provoldním třetí a šesté bodiny,
dle naších hodin mezi devátou ráno a dvanáctou o polednách. Sv. Marek
bře v udání svém ohled k hodině minulé, sv. Jan k hodině příští.

1. A když pominula sobota, Maria Magdaléna, a Maria Ja
kubova, a Salome nakoupily vonných mastí, aby přijdouce
pomazaly Ježíše. [Mat. 28, 1. Luk. 24, 1.)

2. A velmi ráno první den po soboté, přišly k hrobu, ano
již slunce vzešlo.

3. I řekly vespolek: Kdo nám odvalí kámen ode dveří
hrobových ?

4. A pohlédše, uzřely kámen odvalený; byl zajisté veliký
velmi.

* Srov. svrohu v. 25. poznamenání.

S £ j. starší nebo radní města Jernsaléma; tmalá rada záležela z de
siti údů, velká pak z dvouasedmdesáti; údové velké rady slulí knížaty.
Bylť s Josefem i jiný učenník Půně, Nikodem, jenž byl údem velké
rady. [Jan 8, 1. 19, 89.)Rra
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5. A všedše do hrobu,' uzřely mládence, an sedí na pra
vici, oděného rouchem bílým; £ ulekly se

[Mat. 28, 6. Luk. 24, 4. Jan 20, 12.)
6. Kterýžto řekl jim: Nebojte se! Ježíše hledáte Nazaret

ského, ukřižovaného: vstalť jest, nenít ho tuto; aj místo,
kdežto byli jej položili.

7. Ale jděte, povézte učenníkům jeho i Petrovi, že vás
předejde do Galilee: tamť jej uzříte, jakož pověděl vám.

(14, 28.)
8. Ale ony vyšedše, utekly od hrobu; nebo přišel na né

strach a hrůza: a žádnému ničehož nepravily; nebo se bály.
9. Vstav pak z mrtvých ráno, první den po sobotě, ukázal

se nejprve Marii Magdaléně, z nížto byl vyhnal sedm dáblův.
[Mat. 28, 1. Luk. 8, 2. Jan 20, 16.]

10. Ona šla a zvěstovala to těm, kteříž s ním bývali, ani
lkáli a plakali.

11. A oni slyševše, že by živ a od ní viděn byl, nevěřili.
12. Potom pak se ukázal v jiné způsobě“ dvěma z nich

cestojicím, když šli do vsi:*

© KAPITOLA XVL

* £ j. do jeskyně, v niž byl hrob.
3 £ [. tak žeho nepoznali.
> t J. ven z města do městečka Emans.(Luk. 24, 18—3?.j
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13. a ti šedše, pověděli ostatním: a ani těm nenvěřili.“
14. Nejposléze ukázal se jedenácti, když seděli 24kstolem:

a trestal nevěru jejich, a tvrdost srdce, že tém, kteříž jej
viděli vzkříšeného, neuvěřili.

15. A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium
všemu stvoření.

16. Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude: kdož pak ne

) uvěří, bude zatracen.

k 17. Tato pak znamení následovatí budou ty, kteříž uvěří:jm Ve jménu mém budou dábly vymítati, novými jasyky mluviti,
: (Sk. 2, 4, 10. 46. 16, 8, 48, 5.)

18. hady bráti, a jestliže by co jedovatého pili, neuškodít
J jim ; na nemocné budou ruce vzkládati, a dobře se míti budou.*

19. A zajisté Pán Ježíš když jim odmluvil,“ vzat jest do
„£ nebe, a sedí na pravici Boží. [Luk. 24, 51.)

20. Oni pak šli, a kázali všudy, an Pán jim pomáhal, a
řeč potvrzoval následujícími divy.

* © j. někteří jako Tomdě; známo však = jiných míst sv. ovazgelia,
že mnozí uvěřili.

5 © j. lópe jim bude; budou uzdravení ti nemocní.
* L j. když byl svou řeč jim dokonal —

>
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SVATÉ

JEŽÍŠE KRISTA BVANGELIUM
PODLE SEDSÁNÍ

SV. LUKÁŠE.

SV. LUKÁŠ byl rodem z Antiochie, města syrského, nejen utěšenou polohou a bohatstvím,
nýbrž i školami znamenitého.

Tak si lze vysvětliti nemalon učenosť sv. Lukáše, která se v spisech jeho, evangeliu a skutcích apoštol
ských, jeví. Povoláním svým byl lékařem [Kolos. 4, 14.); byl-li i malířem, byl jím jistě toliko z ochoty.
Dle zevrubné jeho známosti obřadů židovských souditi lze, že se byl prve, znamenaje nedostatečnost po
hanstva, k židovstvu obrátil a pak teprva v Krista uvěřiv křesťanem se stal. Sám o sobě dí, že život
Páně toliko z vypravování jiných zná; z toho pak co nám v první a druhé kapitole o početí, narození
a dětinství jeho vypravuje, právem se domýšleti síníme, že to slyšel od té, kteráž jediná o tom takové

známosti iníti mohla, od samé rodičky Boží, Marie panny.
Sešed se sv. Lukáš v Troadě s sv. Pavlem nespustil se ho více; co ustavičný společník n průvodčí jeho
věrně s ním sdílel všeliké práce, nesnáze a pronásledování, tak že sv. Pavel lásku, věrnosť a horlivosť
jeho chvalně uznává. Tak k Korintským [II. 8, 18.) o něm praví: „Poslali jse s ním [Titem] také bratra,

kterýž má chválu v evangeliu po všech církvích.“
Ku Kollesenským [4, 14.) dí:
krátce před smrtí svou, ode všech jsa opuštěn, píše:

„Pozdravuje vás Lukáš, lékař nejmilejší“; a k Timotheovi [II. 4, 11.) totiž
„Lukáš jest se mnou jediný“. Z jara r. 58. provázel

sv. Lukáš sv. Pavla do Jerusaléma, aniž pak jej opustil, když v Římě po dvakráte uvězněn byl.
Své evangelium, kteréž vznešenému 'Theofilovi [Bohumilu) věnuje, psal okolo roku 59—62, aby podle

pravdy i on o životu Páně zvěstoval, a věřící utvrdil v tom, co se jin bylo ústním
vyučováním vštípilo. [1, 1—4.]

Sv. Jeronym dosvědčuje, že kdykoliv sv. Pavel se k svému evangeliu odvolává, řka:
mého“ [Ř£

„Dle evangelia
m. 2, 16. 16, 25. II. Tim. 2, 8.] o tomto evangeliu, od sv. Lukáše sepsaném se míní.

Dosáhl prý věku svého 84 léta; někteří trvají, že skonal smrtí mučennickou v Achaji.

KAPITOLA I
Věnuje spis svůj Tbeofilovi, — vypravuje, Jak se anděl Gabriel Zachariážoví
v chrámě ajevli, s narození syna mu zvěstoval, — Týž svěstuje Panně Marii,

3. vidělo se i mně, když jsem všecko od počátku piloě vy
zvědél, pořádně * napsati tobě, výborný“ Theofile, (Sk. 1, 1.)

4. abys poznal pravdu těch slov, jimž jsi byl vyučen.čabudematkouSynaBožího,—Zvěsteje,jakMarianavštěvujeAlžbětua— M 5.BylzadnůvHeródesa,králejudského,knězjeden,posdravenajsoncodní,velebíBoba;—jakJanKřtitelsenarodil,—ajak SALE,| jménemZachariáš,ztřídyAbiášovy;“amanželkajehobyla
Zacharikěnabyv opět feči, valebí Bohaa prorokaje. N : z dcer Aronových," a jméno její Alžběta.

1. Poněvadž zajisté mnozíusilovali sepsatí vypravování těch Ň | nh

věcí, kteréž mezi námi naplněny jsou,' V "0 * Vlastně:„zevrabně“dle Skutk. 11,4.
2. jakž nám podali ti, kteříž od počátku sami viděli a slu- W. * vlastně: „nejlopší“; ten pak názov dával se osobám vznešeným

žebníci řečí byli:* (i. Jan 1, 1.)

KAPITOLA L

' Dle řeckého též: „úplně potvrzeny json“, t. j. kteréž my křesťané
za jisté, bez odporu pravdivé máme a věříme: tím okazuje, že své
evangelium piše as proti mnobým, kteří o životu Krista Pána pišíce
v pravdivé skutky a řeči jeho umobé nepravdivé a bludné vmísili, a
tak věřící s pravé víry sváděli.

9 t J. apoštolé od Krista Pána ústanovení, aby evangelium hlásali.
Znamenej, že ústní podání předcházelo před písemným vypravováním.
(Mat. 28, 19.)

[viz Skutk. 23, 26. a 24, 3.) i samým císařům; ize tody souditi, že
Theofil tento byl mužem vznešeným, sv. Lukáše ne-li nčenníkem,
Jistě důvěrníkem, přítelem.

3 € J. ústně, Jakož nově na víra obrácení (katechumeni] od zvlášt
nich něltelů [katechlstů] vyučování byli. (Srov. Řím. 16, 17.)

©Kněží židovští byli rosvržení v 24 tříd, a ve zvláštních městech
kněžských po celé zemi přebývali. K službě chrimové chodivali do
Jerusaléma v jistý čas, jejž mezi sebou losem určili; po vykonané pak
službě opět se domů navracovali. (L Paral. 24, 10.]

* © J. dle otce, ale dle matky z pokolení Davidova, poněvadě byla
příbuzná Marie, matky Půně. [Niže v. 86.)EL CZ ; > =

e Call »© K b=
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6. Byli pak oba spravedliví před Bohem, chodíce ve všech
přikázáních a epravedlnostech Páně bez úhony.

7. A neměli syna, protože Alžběta byla neplodná, a oba
se byli sstarali ve dnech svých.“

8. I stalo se, když konal úřad kněžský.v pořádku třídy
své před Bohem,

9. že podle obyčeje úřadu kněžského losem vyšel, aby po
ložil zápal (kadidla)“ vejda do chrámu Páně: '*

(I. Mojž. 30, 1.)
10. a všecko množství lidu bylo venku, '" modlíce se v ho

dinu zápalu. [III. Mojž. 16, 17.)
11. Ukázal se mu pak anděl Páně, stoje na pravé straně

oltáře zápalu. 
12. A uzřev jej Zachariáš ulekl se a bázeň připadla na něj.
18. I řekl mu anděl: Neboj se, Zachariáší, neboť jest vy

slyšena modlitba tvá; a Alžběta, manželka tvá, porodí tobě
syna, a nazůveš jméno jeho Jan:

14. a budet tobě radost a veselí, i mnozí z narození jeho
radovati se budou.

15. Budeť zajisté veliký před Pánem: a vína a nápoje
opojného nebude píti,'* a Duchem svatým naplněn bude ještě
v životě matky své; !* (UV. Mojž. 6, 2. Mat. 11, 11.)

16. a mnohé z synův israelakých obrátí k Pánu Bohu je
jich.

17. A on předejde před ním '* v duchu a v moci Eliášově: '*
aby obrátil srdce otců k synům *“a nevěřícík opatrnosti spra
vedlivých,'? aby připravil Pánu lid dokonalý.'*

(Mat. 11. 14)
18. I řekl Zachariáš k andělu: Po čeinž to poznám? nebo

já jsem stár i manželka má estarala se ve dnech svých.
19. A odpověděv anděl řekl jemu: Já jsem Gabriel, kterýž

stojím před Bobem: a poslán jsem, abych k tobě mluvil a
ty věci tobě zvéstoval. (Dan. 8, 16. Mat. 18, 10.)

20. A hle, budeš němý, a nebudeš moci mluviti až do dne,
v kterómž se ty věci stanou; proto že jsi neuvěřil slovům
mým, kteráž se naplní časem svým.

21. Lid pak očekával Zachariáše: a divili se, že prodléval
sám v chrámě.

22. Vyšed pak nemohl mluviti k nim;'“ [ poznali, že vi
dění mél v chrámě. A on znamení jim dával a zůstal němý.*©

S t.j. u věku svém daleko byli pokročili.

> © J. padl mu Jos (kněží též o slnžbun losorali), aby vykonal zá
palní oběť kadidla.

'é £, j. do prvního oddělení zavřítého obrámu či avatyně, kde stál
slatý oltář, na němž se denně ráno a večer při modlitbě zapalovalo
kadidlo: drubé oddělení zavřitého chrámu byla svato-svatyně, oponou
sastřená, do níž toliko nejvyšší kněz jednou v roco vejíti směl.

'"' £ |. venku v síní před zavřitým chrámem.

" © J. bude Nazarejský, Bohu posvěcený. [IV. Mojž 6, 1—4)

" £ Jj. zvláštní milostí Božskou bude posvěcen, t. od břichu prvot
něho, s nímž počat byl, sproštěn a všelikými dary Ducha svatého ob
dařen. (Sv. Cyprian, Ambrož, Augustin; Originos a j.)

**t.j. před Kristem, jenž jest pravý Bůb.
4 J. o horlivostí a srdnatostí jako Eliáš. (Sir. 48, 1—15.)
'e ©.j. aby vsbadil v erdcích nynějšího pokolení víru. lásku a zbož- *

nosf, Jakoaž elynuli otcové jich. [Malach. 4. €.)
'" £. j. k spravedlívému, svatému životu.

'* £ j. aby Jej schopným a ochotným učinil, příjmouti Spasitele
svého. [Viz 76—79.]

'* ©j. e obyčejnon modlitbou lidu žebnati a jej pak propustiti.
(IL Mojž. 9, 21.)

© © Jj. „I hlnchý“ dle řeckého (syrského a 62: bylo nejen uděšením,
nýbrš | trestem, že pochyboval, i důkazem, že předpovědění v pravdě
od Boba pochází. (63. a 64.)
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23. [ stalo se, že když se vyplnili dnové úřadu jeho, odšel
do domu svého.

24. Po těch pak dnech počala Alžběta, manželka jeho, a
tajila se pět měsíců, řkouc:

25. Tak mi učinil Pán ve dnech, v nichžto vzezřel, aby

odjal mé pobanění mezi lidmi.“! (I. Mojž. 30, 23.)
26. V měsíci pak šestém “**poslán jes. anděl Gabriel od

Boha do města galilejského, kterémuž jméno Nazaret,
27. ku panně zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo Josef,zdomuDavidova;ajménopannyMaria.| (Mat.1.18.)
28. A všed k ní anděl, řekl: Zdrávas, milostí plná, Pán

8 tebou: požebnaná ty mezí ženami.
29. Kterážto uslyševši, zarmoutila se nad řečí jeho, a my

alila, jaké by to bylo pozdravení.
30. I řekl jí anděl: Neboj se, Maria; neb jsí nalezla mi

losť u Boha.

31. Aj. počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš jméno
jeho Ježíš“ [Is. 7, 14. Níže 2, 21.)

32. Tent bude veliký a Syn Nejvyššího slouti bude; a dá
jemu Pán Bůh stolici Davida, otce jeho, a kralovati bude
v domě Jakubově na věky,

33. a království jeho nebude konce.**
34. I řekla Maria k andělu: Kterak se to stané, poněvadž

muže nepoznávám?**
35. A odpověděv anděl. řekl jí: Duch svatý sstoupí v tě

a moc Nejvyššího zastíní tebe. A protož i co se z tebe 8va
tého narodí, slouti bude Syn Boží.**

36. A aj, Alžběta, příbuzná tvá, i ona počala syna v sta
rosti své. a tento jest jí šestý měsíc, kteráž slove neplodná;

37. neboť nebude nemožné u Boha nižádné slovo.

38. I řekla Maria: Aj, děvka Páně; staniž mi ge podle
slova tvého.*? I odšel od ní anděl.

39. Povstavši pak Maria v těch dnech, odešla s chvátáním
ua hory do města Judova."é

40. I vešla do domu Zachariášova, a pozdravila Alžběty.
41. I stalo se, jakž uslyšela Alžběta pozdravení Marie,

zplesalo nemluvňátko v životě jejím: i naplněna jest Alžběta
Duchem svatým: . :

42. a zvolala hlasem velikým a řekla: Půžehnaná ty mezi
ženami a požehnaný plod života tvého.

43. A odkud mi to, že matka Pána mého přišla ke mně?

t Jako se dítky zs zvláštní požehnání Boží považovaly, tak se ne
plodnosť za důkaz nemilosti jeho a za hanbu pokládala, [I. Král. 1, 6.)

» £ j. potom, kdyš byla Alžběta počala [vis 36.); tan byl první
měsíc roční (Nisan, náš Březen — Dnbenj, v kterémě Báb drabdy líd
lsraelský z Egypta vyvedl; v témž se | počalo spasení naše.

2 £ j. Vykupitel, Spasitel. On bnde Vykupitel, Spasitel lidu: nebo
nazývatí se, slouti, jest v sv. písmě tolik co skutečně býti tím, 00 se
Jménem znamená, ponávadě se jména dlo skutečných vlastností dávala
(viz Mat 1, 21]; a tak rozuměj I niže v. 92. i 85. „alouti bude Syu
Nejvyššího, Syn Boží“.

% © j. bude věčně, a tedy nikoli královstvím tohoto světa podobné.
[Jer. 28, 6. Dan. 7, 14. Mich. 4, 7.)

28 © j poznati nemohu, nesmím, saslíbivší se k ustavičnému panen
ství. [8v. Řehoř Nissenský, Angustin, Ambrož, Beda, sv. Bernard.)

24 Vše oživující Duch svatý ©nebes estoupi a Božskon moci svou
nadpřrozeně to v tobě způsobí, že matkou budeš bez všeho porušení
pstenství: nejevětějšího Syna Božího svatě počneš a svatě porodíš.
(Srov. Mar. 1, 18.)

1“ S pokorným tímto svolením nejčistší Panny Slovo od věčnosti
s Otce zplozené, spolnpůsobením Ducha svatého tělem učiněno jest.
(Jan 1, 14)

* £ j. dle obecného mínění, do Hebronu, města pokolení Judova,
Jižně od Jerasaléma asl čtyry míle vzdáleného, a v horách ložícího.
Z Nazaretu pak obnášela orsta tato asi 20 mil.
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44. Neboť aj, jakž zavzněl hlus pozdravení tvého v uších
mých, zplesalo radostí nemluvňátko v životě mém.

45. I blahoslavená, jenž jsi uvěřila; neboť vykonány budou
ty věcí, kteréž jsou povědíny tobě od Pána.

46. I řekla Maria: Velebí duše má Hospodina:
(I. Král. 2, 1.)

47. a zplesal duch můj v Bohu, spasiteli mém.
48. Že shledl na ponížení děvky své; nebo aj, od této

chvíle blahoslavenou mne nazývati budou všickni národové;
49. nebot veliké věcí mi učinil ten, jenž mocný jest; a

svaté jméno jeho:
50. a milosrdenství jeho od pokolení až do pokolení bojí

cím se jeho.*?

51. Učinil moc ramenem svým: rozptýlil pyšné v mysli
srdce jejich. (Žalm 32, 10. Is. 5, 19.)

52. Ssalil mocné 8 stolice, a povýšll ponížených.

63. Lačné nakrmil dobrými věcmi a bohaté pustil prázdné.
(I. Král. 2, 5. Žalm 33. 11.)

54. Ujal ae Israele, služebníka svého, rozpomenuv se na
milosrdenství avé,

55 jakož byl mlavil k otcům našim, k Abrahamovi a ple
meni jeho na věky.**

(I. Mojž. 17, 9. 22, 16. Žalm 131, 11. Is. 41, 8.)
56. I zůstala s ní Maria asi tři měsíce; a navrátila se do

domu svého.

57. Alžběté pak naplnil se čas, aby porodila; i porodila
syna.

58. A uslyšeli sousedé a příbuzní její. že s ní učinil Ho
spodin veliké milosrdenství své, a radovali se spolu s ní.

5y. I stalo se v den osmý, že přišli obřezat dítěte, a na
zývali je dle jména otce jeho Zachariášem. (I. Mojž. 17, 22.)

60. A odpověděvší matka jeho, řekla: Nikoli! ale slouti
budě Jan.

61. I řekli k ní: Však nižádného není v příbuzenstí tvém,
kterýž by slul tím jménem.

62. I dávali návěští otcí jeho, jak by bo chtěl nazývati.

63. A požádavdeštičky napsal, řka: Jan jest jméno jeho!*!
I podívili se všřckni. (Svrchu 13.)

G4. A hned se otevřela ústa jeho, a jazyk jeho, a mluvil
velebě Boha.

65. A přišel strach na všecky sousedy jejich, a po všech
©horách judských rozhlásána:jsou všecka slova tato;

66. a všickni, kteříž slyšeli, chovali je v srdci svém řkouce:
Kým medle toto dítě bude? nebo roka Páně byla s ním.

67. Zachariáš pak, otec jeho, naplněn jest Duchem svatým
a prorokoval,*“ řka:

68. Požehnaný Pán Bůh israelský, že navštívil, a učinil

vykoupení lidu svého.*? (Žalm 73, z

* Dolož: uděleno bývá (Žalm 102, 17.); ale pyšným ukazuje moc
nost ramene svého, což „pak 51—060.zvlášť velebí. Přímo to rozuměj
o dobrodlních, lidu laraelskému prokázaných ; duchovně pak obraf en
proroctví k darům, jichž se člověčenetvu vtělením a vykoupením Kri
stovým dostalo.

wej tmenuv se ns alíb, učiněný Abruhamoví a potomatvu
Jeho po všecky budoucí věky.

90 £. J. dávno již určeno a zjeveno; nezávlsl již pa mé vůli jinak
Jej nazývati.

5 £. J. vtom okamžení, jak mu Bůh feč navrátil, obdařil jej též
duchem prorockým.

* Jinak:
tsraelský, a seslsl mu Vykopitele. =aAL7 m

„lidu svému“, t |. že milostivě se rozpomenul na lid arůj

NÍM2 jiIE=

KAPITOLA II. 7:0

69. I vyzdvihl nám roh spasení, v domě Davida. služebníka
svého,**

70. jakož mluvil skrze ústa svatých proroků svých, kteříž
jsou od věků: (Jer. 23, 6. 30, 10.)

71. o vysvobození od nepřátel naších a z raky všech, kteříž
nenávidí nás;

72. aby učinil milosrdenství s otci našimi, a rozpomenul
8e na svatou smlouvu avou,

73. na přísahu, kterouž přisáhl Abrahamovi, otci našemu,
že nám dá, (I. Mojž. 22, 16. Jer. 31, 38. Žid. 6, 13.)

74. abychom beze strachu, z ruky nepřátel našich jsouce
vysvobození, sloužili jemu,

75. v svatosti a v spravedlnosti před ním po všecky dny své.
76. A ty, dítě, prorokem Nejvyššího slouti budeš; nebo

předejdeš předtváří Páně, připravovat cest jeho,**
77. aby dáno bylo umění spasítedlné lidu jeho na odpu

štění hříchův jejich
78. skrze srdečné milosrdenství Boha našeho, v němžto

navštívil nás, vyšed z výsosti,*é [Výše 17.)
79. aby posvítil těm, kteříž ve tmě sedí a v stínu smrti:**

k zpravení nohou naších na cestu pokoje.**
80. Dítě pak rostlo a posilovalo se v duchu: a bylo ua

poušti až do dne zjevení svého lidu israelskému.**?

KAPITOLA II.

Josef a Marin berounse do Belléma, aby cedal) aapsatí, — Tu Panna Maria

Krista porodila. ——Anděl]to zvěstuje pastýřům. — Rristue Pán obřezán jest,

a Ježitem nazván, — čtyřicátého pak dne v cbrámu obětován. — Simeon velebi

Boha a prorokoje, — tak též vdova Anne, — Kristos Pán jsa i3letý
v chrámě sůstal.

1. Stalo pak se v těch dnech, vyšlo vyrčení od císaře Au
gusta, aby byl popsán veškeren svět.'

2. To popsání první stalo se od vladaře syrského Cyrina:*
3. a -šli všickni, aby se přiznávali,* jedenkaždý do svého

města.

4. Vstoupil pak i Josef z Galilee z města Nazareta, do
Judska, do města Davidova, kteréž slove Betlém, proto že
byl z domu, a z čeledi Davidovy,

(I. Král. 20, 6.. Mich. 5, 2. Mat. 2, 6.)

2%Smysl: Meslášem obnoví moe a slávu království Davidova k spáse
lidstva. Robem se síla, moc a sláva rozutcí. (Žalm 181, 17.)

s L j. ty budeš předchůdcem Spasitele evěta, abys srdce lidská
k náležitémo jeho přijetí připravil, [Svrchu 16, s 17.)

3 £ j. co vycházející slunce na obloze neboské, Kristem nové světlo
. vzešlo, osvěeující každého člověka, přicházejícího na tento svět. (Jan

1, 9. sr. Zach. 8, 8 6, 12. Je. 60, 3, Mal. 4, 2.)
st Či, kteři vězí v nevědomosti a slepotě, v hříších a všeliké du

chovní bídě — [la. 9, 2.
* ©j. abychom s milostí jeho veškeré kroky života svého obrátili

na cesty, k věčnému pokoji a blahn vedoucí,
3+Denně se modli církev svatů dra tyto překrásné chvalozpěvy,

Marie panny [46—55) a Zachariáše [G8—80]. velebíc tim počátek spa
ení našeho. Jsouce všickní k tomuto apasení povolání, hleďmež city
Jimi vyjádřené v srdcích svých chovati: a díky vadávejme za svrcho
vanou milosťfvykonpení našeho a prutby, aby, kdo je v nás započal,
též i dokonalveldní Krista Jožiše.

KAPITOLA UI.

+ 6 j. Římanům podrobený; aby dle počtu a majetnosti obyvatelstva
duň se určile. :

2 Tenf byl vlastně vůdcem vojenským a zvlášť k popsání tomu od
císaře ustanoven. Devět let po narození Páné stalo se drahé popsání,
když Archelaus, syn Heródesův, a vlády svržen jest.

3 £ j. zapsati so dali, a jmění své udaji; tak těž se to dělo všudy
dle hlavních měst, kmenův a rodin.

A
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5. aby se přiznal s Marií, zasnoubenou sobě manželkou,

těhotnou. (Mat. 1, 18.)
6. Stalo se pak, když tam byli, naplnili se dnové, aby po

rodila.

7. I porodila syna svého prvorozeného,* a plénkami jej
obvinala, a položila jej v jesle, protože neměli místa v ho
spodě.*

8. A pastýři byli v té krajině, ponocujíce,a stráž noční
držíce nad stádem svým.“

9. A aj anděl Páné stál vedle nich, a jasnost Boží obklí
čila je, a báli se bázní velikou.

10. I řekl jim anděl: Nebojtež se, neb aj zvěstuji vám
radost velikou, kteráž bude všemu lidu;

11. nebo narodil se vám dnes spasitel, jenž jest Kristus
Pán, v městě Davídově.?

12. A toť vám znamením: Naleznete nemluvňátko plénkami
obvinuté, a položené v jeslech.

13. A hned bylo s andělem množství vojska nebeského,
chválících Boha, a řkoucích:

14. Sláva na výsostech Bohu a na zemí pokoj lidem dobré
vůle.* (Ef. 2, 14.]

15. I stalo se, když odešli od nich andělé do nebe, že
pastýři řekli vespolek: Pojďme až do Betléma, a vizme to
slovo, kteréž so stalo, které Pán ukázal nám.“

16. I přišli chvátejíce, a nalezli Marii a Josefa, i nemluv
ňátko položené v jeslech.

17. A viděvše poznali to slovo,'% kteréž jim bylo povědíno
o tom dítěti.

18. I divili se všickni, kteříž slyšeli; i těm věcem, kteréž
jim praveny byly od pastýřův.

19. Ale Maria zachovávala všecka ta slova, akládajíc je
v srdci svém. (Níže 61.]

©. I navrátili se pastýři, velebíce a chválíce Boha ze všech
věcí, kteréž slyšeli a viděli, jakož bylo povědíno jim.

21. A když se naplnilo dní osm, aby obřezáno bylo dítě,
nazváno jest jméno jeho Ježíš, kterýmž nazváno bylo od anděla,
prve než se v životě počalo.

(I. Mojž. 17, 12. Mat. 1. 21. Svrchu 1, 31.)
22. A když se naplnili dnové jejího očišťování podle zá

kona Mojžíšova, nesli jej do Jerusaléma, aby ho postavili
před Pánem,''

23. jakož psáno jest v zákoně Páně: Že každý pacholík
otvíraje život,"* svatý Pánu slouti bude; '*
. 24. a aby dali oběť, jskož povědíno jest v zákoně Páně,dvéhrdliček,anebodvéholoubátek.— (III.Mojž.12,8.)

25. A aj člověk byl v Jerusalémě, jemuž jméno Simeon, a

* € J. jednorozeného ; víz Mat. 1, 25. pozn.
* t. Jj. pro nmožství příchozích, a pro svou chudobu.
* Ve východních teplých krajinách zůstávají stáda v zimě v létě,

ve dne v nocí na pastvě, a bývají nočního času před zvěři a zloději
střeženy.

* t J. očekávaný Mesiáš v Betlémě. Že tak krátké zprávě ihned
« porozuměli pastýřové, důkazem jest, že tebdáž příští Mesiáše vůbec se

očekávalo. (Vlz 25.)
5 £ j. těm, kteří pokorně a poslušně Bohu se vzdávají, a vůlí jeho

plní. — Dle řeckého též: pokoj; lidem dobrá vůle imiloef Boži].
» £ j. vizme skutečnost toho, co jsme právě zjevením nebeským

alyšeli. Nedi takto z nedůvěry, ale ze zbožné horlivosti.
44 t.j. viděli, Ze skutečně tak jest, jak Jim anděl byl zjevil, a uvěřili,

že dítě to zaslíbeným světa Spasitelem jest.
+! Čí představili Hospodinu, jemuž jako prvorozený náležel. (III. Mojž.

12, 6.)
"" Či každý prvorozenec. [II. Mojž. 19, 2. IV. Mojš. 8, 16.)
'8 €. J. zasvěcený bnde Pánn.
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člověk ten spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení israel
ského, a Duch svatý byl v něm.

26. A dostal byl zjevení od Ducha svatého, že neuzří smrti,
leč by prve urřel Krista Páně.

27. 1 přišel v Duchu '“ do chrámu. A kdvž uvodili dítě
Ježíše rodičové jeho, aby učinili za něj podle obyčeje zákona,

28. tedy vzal jej on na lokty savé, a chválil Boha a řekl:
29. Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého podle slova

svého v pokoji;
30. neb jsou viděly oči mé spasení tvé, 9
31. kteréž jsi připravil před obličejem všech lidí,

32. světlo k zjevení národům a k slávě lidu svého israelského.

38. Otec pak a matka jeho divili se těm věcem, kteréž
praveny byly o něm.

34. I požehnal jim Simeon. a řekl k Marii, matce jeho:
Aj postaven jest tento ku pádu '“ a ku povstání mnohým

v Israeli; '" a na znamení,jemuž bude odpíráno: '*
[Řím 9, 33.)

35. a tvou vlastní duší pronikne meč,'* aby zjevena byla
mnohých srdcí smýšlení."©

36. Byla také prorokyně, Anna, dcera Fanuelova, z poko
lení Aser; ta se byla sstarala ve dnech mnohých, a živa byla
s mužem svým sedm let od panenství svého.

37. A ta vdova byla až do let osmdesáti a čtyř; kterážto
nevycházela z chrámu, sloužíc [Bohu] posty a modlitbami
dnem i nocí.

38. A ta v touž hodinu přišedši, chválila Pána, a mluvila
o něm všechněm, kteříž očekávali vykoupení israelského.

39. A když vykonali všecko podle zákona Páně, vrátili se
do Galilee do města svého Nazaretu.*'

40. Dítě pak rostlo a posilovalo se“* plné moudrosti :**
a mílosť Boží byla v něm.“'

41. I chodívali rodičové jeho po všecka léta do Jerusaléma
na den slavný velikonoční.**

42. A když byl ve dvanácti letech, aoni vstupovali do Je
rusaléma podle obyčeje ke dni svátečnímu [vzali ho s sebou];

tt j. pazen Dochem svatým, kterýž v něm byl (25), a zjevil mn,
že neumře atd. (26); tenf vnuknutím svým vedl jej do ohrámu.

18t. j. nyní rád z tohoto světa vykročím, když jsem spatřil svěla
Spasitele, jejž jel seslal k osvícení národům. [ls. 42, 6.—49, 6.)

lé £ ). ze zatvrzelosti srdce, mnozí neuvěří v něho a tím zahynon.
(Viz la. 8, 14. I. Petr, 2, 7—8.)

' t.j. kdož v něho uvěří, milosti jeho spasení budou.
£ j. jemuž skoro všickní slovem, skutkem odpírati, jejž nepřátel

skými šípy svými atíhatí budou.
'» £ J. tento odpor pronikne 00 meč mateřské srdce tvé. Měrou ne

smírnon vyplnilo se, když Maria pod křížem stojic, všecky ukratné
moky Božského syna svého epolu trpěla.

(99 £ J. učením a utrpením jeho zjeví se, kdo upřímnou, pravon viron
Spasitele očekávali, a kdo při tom jen k sobeckým zámyslům hleděli.

" ©j. nikoliv bned, nýbrž po útěku do Egypta a po smrti Heróde
sově [Mat 3. 12.)

"9 £. |. tělesně. Vzav na se člověčenství naše, ráčil | všem ©věkem
spojeným změnám se podrobítí. (V řeckém s0 nyní přidává „v duobu“:
původně pak nestálo.)

% £ j. naplněn, a od prvního okamžení tělesného života úplač ob
dařen, tak že s pokrokem let nie jí nepřibylo, ana se toliko lidem
více ajevovala: tak rozuměj | 62., srov. Jan 1, 14.; kdežto „pravda“
jest tolik oo moudrost.

2 tj. nejsvětější duše Kristova obdařena byla „plnosti“ milosti
Boží (Jan 3, 84), jak již Isnidš byl předpověděl. [11, 2.)

% Zákon Mojšíšův zavazoval každého dospělého Israelitu, aby třikrát
za rok ko dnům svátečním do Jerusaléma putoval [IL Mojš. 29, 15.
V. Mojž. 16, 16.)
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43. a když vykonali dui, a navracovali se, zůstalo dítě 4
Ježíš v Jerusalémě, a nepoznali rodičové jeho. Ý

44. Domnívajíce sa pak, že by byl v zástupu, ušli den
cesty, a hledali ho mezi příbuznými a známými.

45. A nenalezše, vrátili jsou se do Jerusaléma, hledajíce ho.
46. I stalo se, po třech dnech nalezli jej v chrámě, an

sedí mezi učiteli, poslouchaje jích a otazuje se jich.

47. Děsili pak se všickni. kteří jej slyšeli, nad rozumnosti
a odpovědmi jeho.

48. A uzřevše, divili se. I řekla matka jeho k němu: Synu,
co jsi nám tak učinil? aj otec tvůj a já, a žalostí hledali
jsme tebe,

490.I řekl k nim: Což jest, že jste mna hledali? Zdali jste
nevěděli, že já v těch věcech, které jsou Otce mého, musím jj /,
býti 794

50. A oni nesrozuměli slovu, kteréž mluvil k nim.*"
61. I astoupil 8 nimi a přišel do Nazareta, a byl poddán

jim.“© A matka jeho zachovávala všecka ta slova v ardci
svám.“* [Svrchu 19.)

52. A Ježíš prospíval moudrosti a věkem a milostí u Boha
i u lidí. (. Král. 2, 26.)

KAPITOLA III.

Jan káže pokání, a křti na poušti, — vydává svědectví o Kristu a křti je).

Vyplvuje 06srod Kristův až k Boha.

1. Léta pak patnáctého císařství Tiberia císaře," když Dont
ský Dilát spravoval Judsko,“ a Heródes byl tetrarchon * v Ga
lilei,“ Filip pak, bratr jeho, tetrarchou krajiny iturejské a
trachonitské, > a Lysaniáš tetrarchou abilínským,“

2. za knížat kněžských Annáše a Kaifáše, stalo se slovo
Páně k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti.“ (Sk. 4. (i.]

8. I chodil po vší krajině jordáuské, a kázal křest pokání
na odpuštění hříchův, (Mat. 3, 1. Mar. 1, 4.]

4. jakož psáno jest v knibách řečí Isaiáše proroka: Hlas
volajícího na poušti; připravujte cestu Páně, přímé čiňte
stezky jeho; (ls. 40, 3. Jan 1, 23.)

3 £ Jj. vite, že plniti musím to, co ml Otec můj neboský uložil; a
tak jeste si mysliti mohli, že jsem proto v Jerusalómě v chrámě zůstal.
Nekárá, ale poučuje jleh, jak o něm smýšloti maji.

% £ J. nepochopovalí, jak právě toto jeho prodlévání v chrámě mezi
učiteli k věcem Otce Jeho náleží.

“ £. J. poslušen, na příklad všem oynům a dcerám.
% £ j. pamatujíc a rozjímajíc; ačkoliv se s nimi nehonosila mezí

lidem, zachovala Je, sby je pak zvěstovala učenníkům jeho. Dle toho
právem sondíme, že i ev. Lukáš od ni přímo se dověděl, co tuto 1—2.
satnamenal. (Viz svrchu úvod.)

** £ j. Bůh toho byl savěďkem, a zalíbilo se mn v Synu jeho, [Mat.
8, 17.) I lidě vždy více moudrost Kristovu k svému potěšení zname
nali. [Viz 28. pozn.)

KAPITOLA III.

' Bylť rok 782 po vystavení města Říma, 28. obyčejného letopočtu;
věku pak Kristova 31. započatý. (Vis Dan. 9, 24—27. pozn.)

? Bylť rokn 26. po narození Páně od císaře Tiberla poslán. V/
> t. J. vladařem nad čtvrtou částkou země s královskon mocí (Mar.

6, 14.), syn toho, za jehož vlády Kristus Pán se narodil.
* £ J. sevorni čňsí Palestiny západně od moře Genezaretského až "

k pomoří; od řeky Klsonu aš k Libanu. /,
> Krajiny východně za Jordůnem hořejším; Itnrejsko k Damašku l

severovýchodně, Trachoniteko k postě Arabli jihovýchodně se táhnoucí. p MĚL.
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5. každé údolí bude vyplněno. a každá hora a pahrbek
bade ponížen; n budou křivá [místa] přímá, a ostrá cestami
rovnými;

6. i uzří všeliké tělo spasení Boží.“
7. Tehdy pravil k zástupům,“ kteříž vycházeli, aby po

křtěni byli od něho: Plémě ještěrčí, kdo vám ukázal, utéci
budoucímu hněvu? [Mat. 3, 7.)

8. Protož čiňte hodné ovoce pokání; neopovažnjte se říkati
u sebe: Otce máme Abrahama! Neboť pravím vám, žeť mocen
jest Bůh z tohoto kamení vzbuditi syny Abrahamovi.

(Jan 8, 33.)
9. Již zajisté sekera k kořenu stromů přiložena jest. Protož

každý strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a ua oheň
uvržen bude.

10. I tázali se ho zástupové řkouce:
činiti?

11. On pak odpovídaje pravil jim: Kdo má dvě sukně, dej
nemajícímu: a kdo má pokrmy, učiů též.

[Jak. 2, 10. L Jan 3, 17.)
12. Přišli pak i celní, aby pokřtěni byli, a řekli jemu:

Mistře, co budeme činiti?
13. A oa řekl k nim: Nic více nevybírejte, než co vám,

ustanoveno jest.
14. Tázali pak se ho i vojáci řkouce: A my co budeme

činiti? I řekl jim: Žádného nepotlačajte. aniž čiňte křivdy:
a dosti mějte ua svém platu.

15. A když se lid domníval, a všickni v srdcích svých my
alili o Janovi, nebyl-li by on snad Kristus:

10. odpověděl Jan všechněm řka: Jáť zajisté křtím vás
vodou; ale přijdet silnější nežli já, kterémuž nejsem hoden
rozvázati řeménka u obuvi jeho: tenť vás křtíti bude Duchem
svatým a ohněm; (Mat. 3, 11.)

17. jehožto věječka v ruce jeho, a vyčistí humno avé a
shromáždí pšenici do obilnice své, ale plévy pálití bude ohněm
neuhasitelným.

18. A tak i mnohé jiné věci, napomínaje, zvěstoval lidu.
19. Heródes pak tetrarcha, když byl od něho trestán pro

Herodiadu, manželku bratra svého, i ze všech zlých věcí,
které čínil Heródes, [Mat. 14, 4.]

20. přičinil ke všemu i to, že vsadil Jana do žaláře.
[Mar. 8, 17.)

21. I stalo se, když všecken lid se křtil, a když se pokřtil
i Ježíš, a modlil se, otevřelo se nebe;

(Mat. 3, 16. Mar. 1, 10. Jan 1, 32.]
22. a Duch avatý sstoupil v tělesné způsobé jako holabíce

na něj; a hlas 8 nebe stal se: Ty jsi Syn můj milý, v tobět
jsem sl zalíbíl. [Níže 9, 36. Mat. 3, 17. 17, 6. II. Petr 1, 17.)

23. A bylť on Ježíj počínaje "©asi třicet let,"" jak se do
mnívalo, syn Josefův, jenž byl Heliův,'? jenž byl Mathatův,

(Mat. I, 1—18.]

Co tehdy budeme

> © Jj. všeliký člověk uzří očitě Spasitele od Boha poslaného. [Ta.
40, 8—4. lat. 8, 3

* Vlastně k Sadnoeům a Fariseům (Mat. 8, 7.), ale tak, že i ze zá
stupů slyšeli, kterých se týkalo.

te €, j. úřad svůj, ponejprv veřejně vystoupiv co Mesiáš.
" Obyčejný letopočet čítá asi o tří nebo čtyry léta méně než sku

tečně po narození Páně bylo. Ubecně se za to má, že nastupoval tehdáš
Kristas Pán 31. rok svého věku. [Vis avrcho 8, 1. Srov. Dan. 9, 4.

h J až 2. 0.)
“ Krajina východně od Anti-Libanu, od města Abily tak nazvána; © B "ee 4. zetěm: udává tuto sv. Lukáš rodokmeo Marie Panny, jmenujerozeznejvšakodAbilyvGalaadsku. PJměJE| místoniJasefa,protožedlezpůsobužidovskéhojenmuživrodokme
* Vlastně byl tehdáž Jen Kaifášnejvyšším knězem. Annáše jmenuje. a j nech se uváděli. Sv. Matonš pak udává rodokmen Joseftv; oba tedy

poněvadž prve nejvyšším knězem byl, a potom názov čestný podržel, 4 i 5 byli z rodu Davidova, Josef po Šalomounovi, Maris pak po Natbanoví;
8 Jea test Kaifášňv (Jan 18, 13.), nemalého vlivu v úřadováníjeho měl. : IM a Heli jest zkráceno tolsto Eliakim nebo Joakim.DVEL ZAL

=-BR sjkTÁ =“ MYPa i P
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24. jenž byl Lévi, jenž byl Melchiáv, jenž byl Janneův, =) 13. A dokonav dábel všecka pokušení, odšel od něhoažjenžbylJosefův, MSEM| dočasu.!
25. jenž byl Matbatiášův, jenž byl Amosův, jenž byl Na- : , 14. I navrátil se Ježíš v moci Ducha“ do Galilee: a vyšla

humův, jenž byl Hesliův, jenž byl Naggeův, pověst o něm po vší krajině: (Mat. 4, 12.)
26. jenž byl Mahathův, jenž byl Mathatiášův, jenž byl Se- 16. A on učil ve školách jejich, a veleben byl ode všech.

mejův, jenž byl Josefův, jenž byl Jadův, 16. I přišel do Nazareta, kdež byl vychován, a všel podle
27. jenž byl Joanneův, jenž bvl Resův, jenž byl Zoroba- obyčeje svého v den sobotní do školy: i vstal jest, aby četl.

belův, jenž byl Salathielův, jenž byl Neriův, [Mat. 13, 64. Mar. 6, 1. Jan 4, 45.)
28. jenž byl Melchiův, jenž byl Addíův, jenž byl Kosanův, 17. A dána jest mu kniha Iaaiáše proroka. A rozvinuv

jenž byl Elmadanův, jenž byl Herův, knihu, nalezl místo, kdež bylo psáno: [is. 61, 1.)

29. jenž byl Jesusův, jenž byl Eliezerův, jenž byl Jorimův, 18. Duch Páně nade mnou: pročež pomazal mne a poslal
jenž byl Mathatův, jenž byl Lévi, mne kázat evavgelium chudým. uzd h srdcem,

2. jenž byl Simeonův, jenž byl Judův, jenž byl Josefův, 19. zvěstovat jatým propuštění, a slepým vidění, propustit
jenž byl Jonanův, jenž byl Eliskimův, soužených na svobodu, zvěstovat vzácné léto Páně a den od

31. jenž byl Meleův, jenž byl Mennanův, jenž byl Matha- platy.
thanův, jenž byl Natbanův, jenž byl Davidův, 20. A když svinul knihu, vrátil ji služebníku, a posadil

32. jenž byl Jesse, jenž byl Obédův, jenž byl Bózův, jenž se. A oči všech ve škole byly obráceny naň.
byl Salmonův, jenž byl Nássonův, 21. I počal mluviti k ním: Dnea ae naplnilo písmo toto

38. jenž byl Aminadabův, jenž byl Aramův, jenž byl Esro- v uších vašich.*
nův, jenž byl Fáresův, jenž byl Judův, 22. A všickni jemu posvědčovali, a divili se libým slovům,

34. jenž byl Jakobův, jenž byl Isákův, jenž byl Abrahamův, A kteráž vycházela z úst jeho, a pravil: Zdaliž tento není syn

jenž byl Tháre, jenž byl Náchorův, M Josefův?
36. jenž byl Sárugův, jenž byl Ragaův, jenž byl Fálegův, š 23. I dí jim: Zajisté díte mi to přísloví: Lékaři, uzdrav

jenž byl Heberův, jenž byl Sále, „ se sám; jak veliké věci slyšeli jsme, že jsi učinil v Kafar
36. jenž byl Kainanův, jenž byl Arfaxudův, jenž byl Bémův, naum, učiů i zde v své vlasti.“ (Mat. 4, 23. 13, 57.)

jenž byl Noemův, jenž byl Lámechův, 24. I řekl: Amen pravím vám, že žádný prorok není vzácen
37. jenž byl Mathusalémův, jenž byl Euochův, jenž byl NA ve vlasti své.

Malaleelův, jenž byl Kainanův, ; 25. V pravdě pravím vám: Mnoho vdov bylo za dnův Eliá
38. jenž byl Henogův, jenž byl Sethův, jenž byl Adamův, šových v lidu israelském, kdyžto zavřeno bylo nebe tři léta,

jenž byl Boží. a šest měsíců, když nastal hlad veliký po vší zemi:
26. a k nižádné z nich nebyl poslán Eliáš, než do Sarepty

sidonské, k ženě vdově.

27. A mnoho malomocných bylo v lidu israelském za Elisea
proroka, a žádný z nich nebyl očištěn, než Náman syrský.*

28. I naplnění jsou všíckni ve škole hněvem, alyšíce to.
29. I povstali, a vyvrhlí jej ven z města, a vedli ho až

na vrch hory, na kteréž město jejích bylo vzděláno, aby jej
dolů sstrčili.

30. Ale on projda prostředkem jich, ušel“
81. I sestoupil do Kafarnaum, města galllejského, a tu učil

je v dny sobotní. (Mat. 4, 13. Mar. 1, 21.)
32. I divili se učení jeho. nebo mocná byla řeč jeho.

KAPITOLA IV.

Kristus Pán na poušti se postiv, Jest pak od ďábla pokoušen. — Kůže ve škole

nazareteké, a od vlastencův svých završen jest. — V Kafarnanm člověka dáblem

posedlého a tchyní Šimonove | maché jiné szdravuje,

1. Ježíš pak pln jsa Ducha svatého, vrátil se od Jordánu
a puzen jest od Ducha na poušť (Mat. 4, 1. ad.)

2. na čtyřiceti dní, a pokoušen byl od dábla. A nic nejedlv těch dnech: a když se ony skonaly, zlačněl.

3. Řekl pak jemu dábel: Jsi-li Syn Boží, rci kamenu to

muto, ať jest chléb. [Mat. 7, 28.]
4. I odpověděljemu Ježíš: Psáno jest, že ne samým chlebem 33. A byl ve škole člověk mající dábla nečistého, I zvolal

živ jest člověk, ale každým slovem Božím. 04 hlasem velikým, [Mar. 1, 23.]
5. I vedl jej dábel na horu vysokou, a ukázal mu v oka- © MEM 84. řka: Nechej, co jest tobě do nás, Ježíši Nazaretsaký?

mžení všecka království okresu zemského, Přišel jsi nás zatratit? znám tě, kdo jsi: Svatý Boží.

6. a dí jemu: Dám tobě všecku tuto moc, i slávu jejich:
nebo mně dána jsou a komuž chci, dávám je.

7. Protož ty poklonís-li se přede mnou, bude všecko tvé.
KAPITOLA IV.

* © j. příhodnějšího, rozuměj umučení s smrti jeho; ta pak věí

8. I odpověděv Ježíš, řekl jemu: Psáno jest: Pánu Bohu n. ] moelzhobitijej usilnje.(22,8. 83. Jan 14, 80.
svému se klaněti a jemu samému sloužiti budeš. ý k t. j. dokázal tím velikou mocnosťfDucha svého, veřejněvystoupiv

(V. Mojž.6, 13. 10, 20.] 2“ . kine
9. A vedl jej do Jerusaléma a postavil ho na vrch chrámu, :jd dnos, právě nyni, počínáoo naplňovatiproroctvítoto, ktoré

a řekl jemu: Jsi-li Syn Boží, spusť se odtud dolů:

10. nebo psáno jest, že andělům svým přikázal o tobě, aby
tě ostříhali: (Žalm 90, 11.)

11. a že na ruce uchopí tě, abys snad neurazil o kámen
nohy své.

12. A odpovídaje Ježíš, dí jemu: Řečeno jest: Nebudeš po
koušetí Pána Boha svého: (V. Mojž. 6, 16.)

. Prodaná Jim Kristus Pán křivé jejich o něm smýšlení prve než
Je projevili Myslill mu totiž říci: Neuvěříme tobě, jakkoliv alyšime,
že jsi mnohé divy učinil v Kafarnaum, dokavade takových neučiníš
I zde, vo vlastí své, mezi příbuznými svými.

5 Viz III. Král, 17, 9. — IV. Král. 6, 14.
* Rozuměj, že buď sám se jim neviditelným učinili, nebo očí jejich

tuk saslepil, že bo neviděli, anebo oni samí strachem a hrůzou jati
jsouce. neosmělili se ruce naň vztáhnoutí. Nechtěl ebdáž umříti, poně
vadž ještě „nepřišla hodina jeho.“ (Jan %,30)
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36. I pohrozil mu Ježíš, řka: Umlkni a vyjdi z něho.

„A když jej byl povrbl ďábel do prostředka, vyšel z něho, anic munenškodil.

36. L pojal strach všecky, a rozmlouvali vespolek řkouce:
Jaké jest to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým du
chům, a vycházejí?

37. I rozcházela se o něm pověsť po všelikém místě té
krajiny. .

38. A vstav Ježíš ze školy, všel do domu Šimonova. Tchyně
pak Šimonova trápena byla těžkou zimnicí: i prosili ho za ní.

(Mat. 8, 14. Mar. 1, 30. a d.)
39. A stoje nad ní, přikázal zimnici, i přestala jí; a hned

vatavši, poslubovala jim. :
40. Když pak sluncezapadlo, všickni, kteří měli nemocné

rozličnými neduhy, vodili je k němu: a on na jednohokaždého
z nich ruce vzkládaje, 'uzdravoval je. —

41. Od mnohých pak vycházela dábelsatví, křičíce a říka

„jíce: Ty'jsi Syn Boží! A on -hroze [jim], nedopouštěl jim
mlaviti: nebo věděli, že on jest Kristus.

42. A' když byl den, vyšed odšel na pusté místo, a hledali

ho zástupové, a přišli až k němu, a zdržovali jej, aby ne
- odcházel od nich.

48. Jimžto on fekl: I jiným městům musím zvěstovati krá
lovství Boží; neboť proto jsem poslán.

44. I kázal ve školách galilejských.

KAPITOLA V.
Kristas Pán káže lila s lodl Šimonovy, a uděluje mu zázračně hojného lovu,

uzdravuje malomocného a šlakem poraženého, — povolává Matouše a stoluje

u něho, — a poučuje reptající zákormiky.

1. Stalo se pak, když se zástupóvé na něj valili, aby sly
šeli slovo Boží, že on stál podle jezera Genesaretského.

(Mat. 4, 18. Mar. 1, 16. a d.]
2. A uzřel dvě lodí, any stojí u jezera: rybáři pak bylí

sestoupili, a vypírali sítě.
3. I vstoupiv na jednu z lodí, kteráž byla Šimonova,' prosil

ho, aby od země odvezl maličko. A sedě učil z lodičky zá
stupy.

4. Když pak přestal mluviti, řekl k Šimonovi: Vez na
hlubinu, a rozestřete sítě své k lovení.

5. A odpovědév Šimon, řekl jemu: Mistře, přes celou noc
pracovavše, nic jsme nepopadli: ale k slovu tvému rozestru síť.“

6. A když to učinili, zahruuli množství veliké ryb: tak že
se trhala síť jejich.

7. I pokynuli tovaryšům, kteříž byli na jiné lodí, aby při
šli, a pomohli jim. I přišli, a naplnili obě lodice, tak že se
téměř potopovaly.

B. Uzřev to Šimon Petr, padl k nohám Ježíšovým, řka:
Odejdi ode mne, Pane: neboť jsem člověk hříšný.*

9. Hrůza zajisté byla jej obklíčila, i všecky, kteřiž s ním
byli, nad lovem ryb, kteréž byli popadli;

KAPITOLA V.

* Tim se tajemně naznačuje, že Šimon [Petr] bude ustanoven ře

obor Církve, v ktaréž jediné pravá učení Kristovo so zachová.[8v.
*LJ. jakkoliv jeme za doby noční, k lovu zvlášť příbodné, se vší

prací ničehož neprospěli. Povnon důvěra tím jeví ve všemohoucnosť
Páně.

S t. J. nehoden jsem nejsvětější přítomnosti tvé, an Jsem mnobým
bříchům podroben. Z bloboké pokory tak di.

2 k L KAPITOLAV, 728

10. a též Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteříž byli tova
ryši Šimonovi. I di Ježíš Šimonovi: Neboj se: již od tohoto
času lidi budeš loviti.“

11. A přivezše lodí k zemi, a všecko opustivše, šli za ním.
12. [stalo se, když byl v jednom městě, a aj muž plný

malomocenství, a uzřev Ježíše, padl na tvář, a prosil ho,
řka: Pane, chceš-li, můžeš mne očistiti.

(Mat. 8, 3. Mar. 1. 40.)

13. I vztáh Ježíš ruku, dotekl se ho, řka: Chci, bud číst!A hned odešlo od něho malomocenství.

14. I přikázal jemu, aby žádnému nepravil, ale (řekl):
Jdi, ukaž se knězi, a obětuj za očištění své, jakož přikázal
Mojžíš, na svědectví jim. (HI. Mojž. 14, 4.)

16. Rozhlašovala se pak více řeč o něm, a scházeli se
zástupové mnozí, aby [jej] slyšeli, a byli uzdravení od ne
mocí svých.

16. On pak odešel na poušť, a modlil ge.
17. I stalo se v jeden den: on seděl uče. I seděli (též)

Fariseové, a zákona učitelé, kteříž se byli sešli ze všech mé
steček galilejských, a judakých, i z Jerusaléma: a moc Páně
byla k uzdravování jich.*

18. A aj muži nesli na loži člověka, kterýž byl šlakem
poražený: i hledali vnésti ho, a položiti před něj:

" (Mat 9, 2.)
19. a nenalezše „pro zástup, kterou by jej stranou vnesli,

vstoupili na střechu a spustili jej s ložem skrze podlahu do
prostřed před Ježíše. (Mar. 2, 3. a d.)

20. Jejichžto víra když uzřel, řekl: Člověče, odpouštějí se
tobě hříchové tvoji.

21. I počali zákonníci a Fariseové mysliti, Fkouce: Kdo
jest tento, jenž mluví rouhání? Kdož může odpustiti bříchy,
leč sám Bůh?

22. Poznav pak Ježíš myšlení jejich, odpovídaje řekl k nim:
Co myslíte v srdcích svých ? (Jan 2, 25.)

23. Co jest snáze říci: Odpouštějí se tobě hříchové; čili
říci: Vstaň a chod?

24. Ale abyste věděli, že Syn člověka má moc-na zemi
odpouštěti hříchy, [dí šlakem poraženémuj: Toběť pravím,
vstaň, vezmí lože avé, a jdi do domu svého.

25. A vstav ihned před nimi, vzal lože, na němž ležel, a
odšel do domu svého, velebě Boha.

26. I pojala všecky hrůza; a velebili Boha. A naplněni jsou
bázní, řkouce: Viděli jsme dnes divné věci!

27. A potom vyšel, a uzřel publikána jménem Lévi, sedí
cího na cle, i řekl jemu: Pojď za mou. (Mat. 9, 9. Mar. 2, 14.]

.28. A'on opustiv všecko, vstal a Šel za ním.
29. I učinil jemu Lévi hody veliké v domě srém: a byl

zástup veliký publikánův i jiných, kteříž s nimi stolili.
30. Tedy reptali Fariseové a zákonníci jejich, řkouce k učen

níkům jeho: Proč s publikány a hříšníky jíte a pijete?
31. A odpověděv Ježíš, řekl k nim: Nepotřebujít lékaře,

kdo zdrávi jsou, ale kdož jsou nemocní.
32. Nepřišelť jsem volat spravedlivých, ale hříšných ku

pokání.
33. A oni řekli jemu: Proč učenníci Janovi často se postí

a modlí, podobně i Fariseův: tvojí pak jedí a pijí?
(Mar. 2, 18.]

* t.j. jako jsí posud ryby lovil, tak budonecněbudeš učením ahro
mažďovati lidi k životu věčnému.

5 t. j. on dokazoval lidem Božskon svou moc, uzdravuje ty nemoené,
kteří tu byli.
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34. Jimž on řekl: Zdali můžete synům ženicha, dokudž jest.
s nimi ženich. kázati. aby se postili?

35. Ale přijdou dnové, že odjat bude od nich ženich ; tehdáž
se budou postiti v těch dnech.

36. Pravil pak i podobenství k nim: Že žádný nepřišívá
záplaty z roucha nového “ k rouchu vetchémn: sic jinak i nové
roztrhuje, a vetchému nepřísluší záplata z nového.

37. A žádný nevlévá vína nového do nádob starých: sic
jinak víno nové roztrhne nádoby a samo vyteče, a nádoby se
pokazí:

38. ale víuo nové má býti dáno v nádoby nové, a bude
obé zachováno.

39. A Zádný, kdo pije staré, nechce hned nového, ale dí:
Staré jest lepší."

KAPITOLA VÍ.

Kristus Pán háji něenníků svých proti natkuuti Fariseův, jakoby sobotu rašili.

Sám v sobotu uzdravaje člověka, snohon ruku majiciho. — Voli el dvanáct

apoštolův, a — kůže zástupům.

1. I stalo se v drahoprvní sobota.' kdvž šel skrze obilí,
že trhali učenníci jeho klasy, a rukama vymínajíce, jedli.

2. Někteří pak z Fariseů řekli jim: Co činíte, čeho ne
sluší číniti v sobotu?

8. I odpověděv Ježíš, řekl jim: Což jste toho nečtli, co
učinil David, když byl lačněl on, i ti. kteříž s ním byli?

4 Kterak všel do domu Božího, a vzal chleby posvátné,
a jedl, a dal těm, kteříž s ním byli, jichžto nenáleží jísti.
jediné kněžím? (I. Král. 21, 6. II. Mojž. 29, 32.)

5. I řekl jim: Pánem jest Syn člověka také i soboty.
G. Stalo pak se i v jinou sobota, že všel do školy. a učil.

A tu byl člověk, a ruka jeho pravá byla uschlá. (Mar. 3, 1.]
7. I pozorovali zákonníci a Fariseové, bude-li uzdravovati

v sobotu, aby nalezli, z čeho by jej obžalovali.
8. Ale on věděl myšlení jejich; i dí člověku, kterýž měl

ruku uschlou: Vstaň a stůj v prostředku. A on vstav, stál.
4. Tedy řekl k nim Ježíš: Ptám se vás: Sluší-li v sobotu

dobře činiti, čili zle? život zachovati, čili zkaziti?

10. A pohleděv na ně na všecky vůkol, řekl člověku:

Vztáhní ruku svou! I 'vztáhl, a navrácena jest k zdraví rukajeho.
11. Oni pak naplnění jsou nesmyslností* a rozmlouvali

mezi sebou, co by Ježíšovi učinili.

12. I stalo se v téch dnech. že vyšel na horu modlit Be,
a přes noc trval na modlitbé Boží.

18. A když byl den, povolal učenníků svých, a vyvolil
z nich dvanácte [kteréž i apoštoly * nazval).

(Mat. 10, 1. Mar. 3, 13]
14. Šimona, kterémuž dal' jméno Petr, a Ondřeje, bratra

jeho, Jakuba a Jana, Filipa a Bartoloměje,

* Z teckého dolož: „vystřihna“; v syrském: „žádný nenstřihno kus
tového šatu, a přišije k starému.“ (Vis Mat 9, 1+. a d. s poznamenů
niml.

, i J. kdo věčemu v životě nvykl, nesnadně toho zanechá; protož
3já učenniky své od starých navyklosti znenáhla k novému, dokona
lejšíma životu přivedu.

KAPITOLA VL

' tj. první sobotu po druhém dní velikonočním, od kteréhož Židé
počitali 50 dní dále k určení letnic. [Mat 12, 1. Mar. 2, 24.)

%t. j. hněvem a vztekem byli celí bez sebe, tak že se zjevně se
svými nepřátelskými úmysly pronášali.

> © j. poslanci. (Mat. 10, 1. a d. Mar. 8, 13.)
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15. Matouše a Toináše, Jakuba, (syna) Alfeova, a Šimona,
kterýž slovo Zelótes,“

16. a Judu, (bratra) Jakubova, a Jidáše Iskariotského, kterýž
byl zrádce.

17. A sestoupiv 8 nimi, stál na místě polním, a zástup učen
níků jeho, a množství veliké lidu, ze všebo Judska, i z Jeru
saléma, i z přímoří, i z Týru | z Sidonu.

18. kteříž byli přišli, aby jej slyšeli, a uzdravení byli od
nedubů svých. I kteříž trápení byli od duchů nečistých, byli
uzdravování.

19. A všecken zástup hledal se ho dotknouti; nebo moc
z něho vycházela, a uzdravovala všecky.

20. A on pozdvíh očí na učenníky své, pravil: Blahoslavení
chudí: nebo vaše jest království Boží. (Mat. š, 2.)

21. Blahoslavení, kteříž nyní lačníte; nebo budete nasyceni.
Blahoslavení, kteříž nyní pláčete; nebo smáti se budete.

22. Blahoslavení budete, když vás budou lidé nenáviděti, a
kdiž vás vyobcují a zhnní, a jméno vaše jako zlé vyvrhnou
pro Syna člověka: (Mat. 6. 11.]

23. radujte se v ten den, a veselte se, neb hle odplata
vaše mnoháť jest v nebi: takť znjisté činívali prorokům otcové
jejich.

24. Ale však běda vám bobatým;* nebo máte potěšení své ©
(Sir. 31, 8.)

25. Béda vám, kteříž jste nasyceni;7 nebo lačněti budete.
Běda vám, kteříž ee nyní smějete;“ nebo kvíliti a plakati
budete. [Is. 65, 13.)

26. Běda, když by lidé dobře o vás mluvili;? nebo tak
činívali falešným prorokům otcové jejich.

27. Ale pravím vám, kteříž slyšíte: Milujte nepřátely své,
dobře čiňte těm, kteříž vás nenávidí. (Mat. 5, 44.)

28. Dobrořečte těm, kteříž vám zlořečí, a modlete se za

ty. kteříž vám utrbají.
29. A kdo tebe bije v líce; nasaď i druhého; a tomu, kdo

ti odjímá plášť, nebraň ani sukně.
(Mat. č, 45. I. Kor. 6, 7.)

30. Každému pak, kdo tě prosí, dej;'“ a kdo béře, co
tvého jest, nežádej zase.''

31. A jakož chcete, aby vám lidé činili, i vy jim podobně
čiňte. . (Tob. 4, 16.)

32. Milujete-li ty, kteříž vás milují, jakou máte milost? '*
neboť i hříšníci milují ty. kteřížje milují. (Mat. 5, 48.

33. A budete-li dobře činiti těm, kteříž vám dobře činí,
jakou máte milost ? však i bříšníci to činí,

34. A půjčíte-li těm, od kterýchž se nadějete zase vzíti,

jakou máte milost? neboťi hříšníci hříšníkům půjčují, aby
zase tolikéž vzali. (Mat. č. 42. V. Mojž. 15, 8.)

* t j. Horlivec, dle povaby své; jinak: Kananejský, z města Kana
v Galilel.

5 t.j. duchem (jak se svrchu 20. „chudí duchem“ dorozumívá, sr.
Mat. 5, 8.), kteří všecku svou důvěru v bohatetví kladete, jemn všeckn
lásku a péči věnnjete, od něho všecknůblaženost čekáte.

* £ j. nedostane ae vám Jiného, leč které již zde na zemi máte.
[Mat 6, 2.)

5 © J. kteří tezřizeně po jídle a pltí bažíte, anebo nestřídmě ho
poživáte. [Filip. 8, 19)

©Tim pojimů všeliké hříšné rozkoše.
> © j. kdyš vds takoví zlí, avětětí a převrácení lidé chváliti budou.

Tim je varuje, aby kážíce evangelium nemlovili lidem k libosti, licho
tice jim. kde by je kárati měli. (Jerem. 5, 41.)

'* £ j. neohledaje se na osobu, takměř slepou rakou.

£ j. kdo od tebe něčeho obdržel a má; nežide) odměny za to,
čím Jinému posloužiš.

'* t j. odplatu k očekávání. [Mat. 5, 46.)
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ničeho ge za to nenadějíce: a budef odplata vaše mnohá, a
budete synové Nejvyššího; neboť on dobrotiv jest k nevděčným
a zlým.

86. Protož buďte milosrdní, jakož i Otec váš milosrdný
jest.

37. Nesuďte, a nebudete souzeni: nepotapujte, a nebudete
potupeni: odpouštějte. a bude vám odpuštěno. (Mat. 7, 1.j

38. Dávejte, a bude vám dáno, míru dobrou. a natlačenou,
a natřesenou, a osatou dají v lůno vaše; tou zajisté měrou,
kterouž měřiti budete, bude vám zase odměřeno.

(Mat. 7, 2. Mar. 4, 24.)
39. Pověděl pak jim i podobenství: Zdaliž může slepý

slepého vésti? Zdali oba do jámy nepadají? (Mat. 16, 14.)
40. Není učenník nad mistra, ale dokonalý bude každý,

bude-li jako místr jeho. (Mat. 10, 24. Jan. 18. 16.)
41. Což pak vidíš mrvu v oku bratra svého, a břevna.

kteréž jest v oku tvém, neznamenáš? (Mat 7, 3.)
42. Anebo kterak můžeš říci bratru svému: Bratře, nechať

vyvrhu mrvu z oka tvého, sám v oku svém břevna nevida?
Pokrytče, vyvrz prve břevno z oka svého, a tehdv prohlédneš,
abys vyňal mrvu z oka bratra svého.

43. Neboť není strom dobrý, kterýž nese ovoce zlé: aniž
jest strom zlý, kterýž nese ovoce dobré. [Mat. 7, 18. 12, 33.)

44. Každý zajisté strom po svém ovoci poznán bývá. Ne
sbírají zajisté s trní fíkův, aniž s hloží sbírají hroznů.

45. Dobrý člověk z dobrého pokladu erdce svého vynáší
dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé; nebo z hoj
nosti srdce mluví ústa.

46. Což pak mi říkáte: Pane, Pane! a nečinite, co pravím?
(Mat. 7, 21. Řím. 2, 13.)

47. Každý, kdo přichází ke mně, a slyší řeči mé, a plní
je. ukáži vám, komu jest podoben: (Mat. 7, 24—27.]

48. Podoben jest člověku stavějícímu dům, kterýž kopal
hluboko, a položil základ na skále. A když se stala povodeň,
obořila se řeka na dům ten, a nemohla jím pohnouti; neboť
byl založen na skále.

49. Ale kdo slyší, a nečiní, podoben jest človéku, kterýž
staví dům svůj na zemi bez základu: na kterýžto se obořila
řeka, a hned padl; i byl pád domu toho veliký.

8. Neboť i já jsem člověk pod mocí postavený, maje pod
sebou vojáky, a dím tomuto: Jdi, a jde; a jinému: Přijď,
A přijde: a služebníku svému: Učí toto, a učiní.*

9. Uslyšev to Ježíš, podivíl se, a obrátiv se, řekl zástupům
následujícím jej: Amen pravím vám, ani v Israeli jsem ne
nalezl tak veliké víry!

10. A vrátivše se domů, kteříž posláni byli, nalezli služeb
níka, kterýž nemocen byl, zdravého.

11. I stalo "se potom: šel do města, kteréž salove Naim,*
a šli s ním učenníci jeho, a zástup veliký.

12. Když pak se přibližoval k bráně města, aj mrtvý byl
nesen ven, syn jediný matky svó, a ta vdova byla: a zástup
města mnohý sní.

13. Kteroužto uzřev Pán, milosrdenstvím hnut jsa nad ní,
řekl jí: Neplačíž.

14. A přistoupiv dotekl se mar. (Ti pak, kteříž nesli,
zastavili se.) [ řekl: Mládenče, tobé pravím, vstaň.

15. I posadil se, kterýž byl umřel, a počal mluviti. I dal
jej mateři jeho.

16. Pojala pak všecky bázeň, a velebili Boha řkouce:

Prorok veliký povstal mezí námi, a Bůh navštívil lid svůj!
[Níže 24, 19. Jan 4, 19.)

17. A vyšla řeč ta o ném po všem Judsku, i po vší krajiné
vákol.

18. I zvěstovali Janovi učenníci jeho o všech těch věcech.
19. A zavolav Jan dva z učenníků svých, poslal k Ježíšovi,

řka: Tv-li jsi, kterýž přijíti máš, čili jiného Čekati máme“
©. Přišedše pak k nému muži, řekli: Jan Křtitel poslal

nás k tobě, řka: Ty-li jsi, kterýž přijíti máš, čili jiného
čekati máme? (Mat. 11, 2.)

21. (V touž pak hodinu byl mnohé uzdravil od neduhův,
a nemocí, a zlých dachův a slepým mnohým dal zrak.)

22. A odpověděv řekl jim : Jdouce povězte Janovi, co jste
slyšeli, a viděli: Slepí vidí, kulbaví chodí, malomocní se
čistí, hluší slyší, mrtví vstávají z mrtvých, chudým evangelium
se zvěstuje:

23. a blahoslavený jest, kdo se nebude nade muou boršiti.
(Is. 35, 5.]

24. A když odešli poslové Janovi, počal mluvití k zástupům
o Janovi: Co jste vyšli na poušť vidět? třtinu-li větrem se
klátící?

25. Anebo co jste vyšli vidět ? člověka-li měkkým rouchem
oděnéhbo?Aj kteří jsou v rouše drahém a v rozkoši, v domích
královských jsou.

26. Anebo co jste vyšli vidět? proroka-li? Ovšem pravím
vám, 1 více nežli proroka;

27. tentoť jest, o kterémž jest psáno: Aj poařlám anděla
svého před tváří trou, kterýž připraví cestu tvou před tebou.

(Mat. 3, 1. Mat. 11, 10. Mar. I, 2.)
28. Nebo pravím vám: Nenít meri rozenci žen žádného

většího proroka nad Jana Křtitele: ale kdožť jest menší
v království Božím, jeatiť větší nežli on.

29. A slyše to všecken lid, i publikání, velebíli Boha, byváe
pokřtěni křtem Janovým: ©

A. ale Fariseové a zákonníci pohrdli radou Boží“ sami
proti sobě,“ nebyvše pokřtěni od něho.

KAPITOLA VII.

Kristus Pan obválí velikou víru setníkovu, jehož služebníka jaa nepřítomenuzdra

vuje. — Křísí syna vdovy Nulmské, dává tázajícím se ho učenniíkám Janovým

odpověď a volebí Jana Kříltele. ——Kári, sákonníky, že ani Jana, ani jebo

neposlechl, stoluje u Šimona Farisea, a odpoušti ujevné hřišnící,

wem

-+Í

>:

—--|>“

1. Když pak dokonal všecka alova svá v uši lidu, všel do
Kafarnaum. (Mat. 8, 5. a d.]

2. Setníka pak jednoho služebník, nemocen jea, bral se
k smrti, kteréhož on sobě mnoho vážil.

3. A uslyšev o Ježíšovi, poslal k němu starší židoveké,
prose ho, aby přišel, a uzdravil služebníka jeho.

4. A oni příšedše k Ježíšovi, prosili ho snažně, řkouce
jemu: Hoden jest, abys mu to učinil;

5. nebo miluje národ náš, a školu on nám vystavěl.
6. Ježíš šel tedy s nimi. A když byli již nedaleko od domu,

poslal k němu setník přátely, řka: Pane, netrap 8e; nebonejsemhoden,abýsvšelpodstřechumou.| (Mat8,8.]
7. Proto jsem i sám sebe za nehodna soudil, abych přišel

k tobě: ale rcí slovem, a uzdraven bude služebník můj.
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' t. j. kdyš mne, pouhého člověka podřízenci moji uposleckoou, čím

vice tebe, Jakožto Boha, véscko poslušnoa e!3 V Galilei, míli cesty jižně od hory T
3 t Jj. radou Krista Pána, kteronž IEAdalsvým svědectvím o Janovi.
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31. [ řekl Pán: Komu tedy přirovnám lidi pokolení tohoto?
a komu jsou podobni? (Mat. 11, 16. a d.)

32. Podobní jsou dětem, které sedávají na náměstí, a ve
spolek na sebe volají, říkajíce: Pískalí jsme vám. a neskákali
jste; žalostně jsme naříkali, a neplakali jste.

33. Neboť přišel Jan Křtitel, nejeda chleba. a nepije vína,
a pravíte: Ďábelství má! (Mat. 3, 4. Mar. 1. 6.)

34. Přišel Syn člověka, jeda a pije, a pravíte: Aj člověk
žráč, a piján vína, přítel půblíkánův a hříšníkův.

35. A ospravedlinéna jest moudrosť ode všech synův svých.“
86. Proail pak ho jeden z Fariseův, aby jedl s ním. A všed

do domu Farisea, posadil se za stůl.
37. A aj žena, kteráž byla v městě hříšnice, jakž zvěděla,

že by seděl za stolem v domě Farisea, přinesla alabastrovou
nádobu masti: [Mat. 26, 7. Mar. 14, 3. Jan 12, 3.)

38. a stojíc ze zada u nohou jeho,“ počala slzemi smáčeti
nohy jeho, a vlasy hlavy své vytírala, a líbala nohy jeho, a
mastí mazala.

39. Uzřev pak to Fariseus, kterýž ho byl pozval, pravil
sám u sebe řka: Byť tento byl prorok, vědělt by zajisté,
kdo a jaká jest žena, která se ho dotýká: neboť hříšnice jest.

40. I odpovídaje Ježíš. řekl k němu: Šimone. mám tobě
něco povědíti. A on řekl: Mistře, pověz.

41. Dva dlužníky měl jeden věřitel: jeden byl dlužeu pět
set penéz, a druhý padesáte.

42. A když neměli, odkud by zaplatili. odpustil jest oběma.
Který ho tedy více miluje?

43. Odpověděv Šimon, řekl: Mám za to, že ten, kterému
více odpustil. A on řekl jemu: Právě jsi rozaoudil.

44. A obrátiv se k ženě, řekl Šimonovi: Vidiš tuto ženu?
Všel jsem do domu tvého, a nepodal jsi vody na nohy mé:
ale tato slzami smáčela nohy mé, a vlasy svými vytírala.

45. Polibenf jsí mi nedal: ale tato jakž vešla, nepřestala
líbati nohou mých.

46. Olejem hlavy mé nepomazal jei: ale tuto mastí mazala
nohy mé.“

47. Protož pravím tobě: Odpouštějíť se jí hříchové mnozí,
neboť jest milovala mnoho: komuť se pak méné odpouští,
méněť miluje.“ (L Petr 4, 8.)

48. I řekl k ní: Olpoustéjíť se tobě hříchové.
(Mat. 9, 2.)

49. I počali, kteří spolu za stolem seděli, sami v sobě
říkati: Kdo jest tento, jenž i hříchy odpouští?

[Svr. 5, 21.]
50. I řekl k ženě: Víra tvá tebe spasenu učinila;“ jdiž

v pokoji. (Mar. 5, 34.)

* Mondrosf a prozřetelnosť Božská okázale se i přísnosti Janovou
i Inskavostí mou, napomínajíc = zovouc vás k pokábí a k obrácení
života; toť všickní moudří uzuali k prospěchu svému. [V. 29.)

S Dle tehdejšího obyčeje neseděli při jídle za stolem: nýbrž pode
pření na levý loket leželi na lehátkách,. nohama odvrácení jsunce od
stolu k zadu.

" Všecko, co tuto Kristas Pán Fariseovi vyčítá, náleželo k slušnému
přivítání hosta; bylať tedy od pyšného Šimona hrubá urážka, od ženy
tě za to dvojí | trojnásobní zásleha.

* Smysl: Že lásku svou znamonitými skutky kajicími dokůzala, hoj
nější milosti obdržela než ty, jenž jsi tak učiniti opomínal.

* Vír její vychvaluje, naproti nověře drnhých spolustolojících, a
tím uší, že vírm jest kofen všelíké zdsluby. jížšto sí dohrými skutky
lásky zlskáme.
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KAPITOLA VIII.

Ženy. které Kristu Panu poslubovaly. — Kristus Pán kále lidu v podoben

stvich o rozsevaši a o světle. — učí, kdoli jsou bratři Jeho, ——utišuje bouři na

Juzeru, — vymitá dábly, — usdravuje žena od krvotoku, a křicí doeru Jalrovu,

1. Letalo se potom: a on chodil po městech a městečkách,
a kázal a zvéstoval království Boží, a dvanácte 8 ním,

2. i některé ženy, kteréž byly uzdraveny od duchů zlých
a od nemocí: Maria. jenž slove Magdaléna, z nížto bylo sedm
dáblů vyšlo,

3. a Joanna. manželka Chusova, úředníka Heródesova, a
Susanna, a mnohé jiné, kteréž mu posluhovaly z statků svých.

4. Když pak se scházel zástup mnohý, a z měst pospíchali
k němu, mluvil v podobenství: (Mat. 13, 3. Mar. 4, 3. a d.)

5. Vyšel rozsevač, aby rozsíval símě své; a když rozsíval,
padlo jedno vedle cesty, a pošlapáno jest, a ptáci nebeští se
zobali je. (Mat. 18, 3. Mar. 4, 8.)

6. A jiné padlo na skálu, a vzešlé uvadlo, protože ne
mělo vláhy.

7. A jíné padlo mezi trní, a trní spolu vzrostlé udusilo je.
8. A jiné padlo v zem dobrou; a když vzešlo, učinilo užitek

stonásobný. To pověděv volal: Kdo má uši k slyšení, slyš.
9. Otázali pak se ho učenníci jeho, jaké by to bylo jo

dobenstvi ?
10. Jimž on řekl: Vám dáno jest znáti tajemství královstv(

Božího; ale jiným v podobenstvích, aby vidouce neviděli, aslyšícenerozuměli.— (Mat.13,14.Mar.4.12.ls.6,9.)
11. Jestiť pak podobenství toto: Símě jest slovo Boží.
12. Kteří pak vedle cesty, jsou ti, kteříž slyší; ale potom

přichází dábel, a vynímá slovo ze srdce jejich. aby věřice
spasení nebyli.

13. A kteří na skálu: ti když slyší, 8 radostí přijímají
slovo. ale ti nemají kořenů; ježto na Čas věří, s v Čas po
kušení odstupují.

14. Kteréž pak mezi trní padlo: ti jsou, kteří slyšeli, ale
po pečování, a zboží, a rozkošech života jdouce, bývají odu
šeni. a nepřinášejí užitku.

15. Ale kteréž v zemi dobrou: ti jsou, kteřížto elyšíce slovo,

v srdci dobrém a výborném chovají. a užitek přinášejí v trpě
livoati.

16. Nižádný pak rozsvítiv svíci, nepřikrývá ji nádobou,
anebo staví pod postel: ale na svícen staví, aby ti, kteří
vcházejí, světlo viděli. [Mat. 5, 15. Mar. 4. 11.)

17. Nebo nic není tajného, co by nebylo zjeveno, aniž cos
ukrytého. co by nebylo poznáno, a nevyšlo na jevo.

(Mat 10, 26. Mar. 4, 22.)
18. Protož vizte, jak slyšíte.“ Nebo kdo má, tomu bude

dáno: a kdokoli nemá, i to, což se domnívá míti, bude odjato
od něbo. (Mat. 13, 12. Mar. 3, 32.)

19. Přišli pak k němu matka a bratří jeho: a nemohli ho
dojíti pro zástup.

20. I povědíno jest jemu: Matka tvá a bratří tvoji stojí
venku, chtíce tebe viděti. (Mat. 12, 46. Mar. 3. 31.)

21. Kterýžto odpověděv řekl k nim: Matka má a bratří
moji jsou ti, kteříž slovo Boží slyší, a plní.

KAPITOLA VII.

t A které Kristus Pán vymitl. (Mar. 16, 9.) Sv. Ambrož a Tertulisn
doslovně berou, sv. * a Beda určitý počet místo neurčitého roz
umějí, elyšice na všecky nepravosti, k nímě působením slých duchů
vůbec svedena byla.

2 £ j. aby 00 alyšíte, nebylo bez užitku. (Mar. 4. 21. a dj
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všickni zapírali, řekl Petr, a kteří s ním byli: Mistře, zá
stapové tisknou a tlačí tebe, a ty pravíš: Kdo se mne dotekl?

46. 1 řekl Ježíš: Dotekl se mne někdo; neboť já vím, že
moc ode mne vyšla.

47. A vidouc žena, že by tajna nebyla, třesouc se. přistou
pila a padla před nohama jeho, a pověděla přede vším lidem,

22. Stalo pak se v jedeu den: a on vstoupil na lodičku,
i učenníci jeho, a řekl k nim: Přeplavme se přes jezero.
I vstoupili. (Mat. 8, 23. Mar. 4, 35.]

23. A když se plavíli, usnul. I přišel vítr bouřlivý na je
zero, a naplňovaly se [lodf]; i byli v nebezpečenství.

24. I přistoupivše zhudili ho řkouce: Mistře, hyneme. A on

vstav pohrozil větru a bouři vodní, a přestala: i stalo se p pro kterou příčínu se ho dotkla, i kterak ihned uzdravena jest.
utišení. Ů 48. A on řekl jí: Dcero, víra tvá tě uzdravila; jdiž v pokoji.

25. I řekl jim: Kde jest víra vaše? Kteřížto bojíce se, divili ů: 7 (Mar. 6, 34)
se vespolek. řkouce: I kdo jest tento, že i větrům přikazuje © 49. Když on ještě mluvil, přišel jeden ku knížeti školy,
L moří, a poslouchají ho? BA řka jemu: Dcera tvá již umřela; netrmácej ho.

26. I plavili se do krsjiny gerasenské, kteráž jest proti M! 50. Ale Ježíš uslyšev to slovo, odpověděl otci dívky: Neboj

Galilei. [Mar. 5, 1. Mat. 8, 28.) YY se! toliko věř, a bude zdráva.
27. A když vystoupil na zemi, potkal ho jeden muž, kterýž n B1. A všed do domu, nedopustil s sebou vjíti žádnému než

měl dábelství již od mnoho časův, a neodíval se rouchem, Petrovi, a Jakubovi, a Janovi, a otci a mateři dívky.
aniž přebýval v domě, ale v hrobích. . [Níže 9, 28. Mat. 26, 37.)

28. Ten jak uzřel Ježíše, padl před ním, a zkřik hlasem | 52. A oplakávali ji všickni, a kvílili: On pak řekl: Ne
velikým, řekl: Což tobě jest do mne, Ježíši, Synu Boha Nej- plačte; neumřelat dívka, ale spí.

53. I poamívali se jemu, vědouce, že umřela.
54. On pak ujav ji za ruku její, zavolal řka: Dívko, vstaň!
aĎ. I navrátil se duch její, a vstala hned. I kázal jí dáti jísti.
56. I divili se náramně rodičové její, jimžto přikázal, aby

žádnému nepravili. co se bylo stalo.

vyššího? Prosím tě, netrap mne!
29. Nebo přikazoval duchu nečistému, aby vyšel z člověka.

Po mnohé zajisté časy jím lomcoval; a býval ukován řetězy,
a v poutech střežen, ale polámav okovy, býval od ďábla puzen
na pouší.

30. Otázal pak se ho Jezíš, řka: Jak ti říkají? A ou řekl:
Množství; nebo bylo mnoho dáblů do něho vešlo.

31. I prosili ho, aby jím nepřikazoval jíti do propasti.
32. Bylo pak tu stádo vepřů mnohých, kteříž se pásli na

hoře: i prosili ho, aby jim dopustil do nich vjíti. [ do
pustil jim.
: 38. Tedy vyšedše dáblové z člověka, vešli do vepřův: i hnalo

se stádo prudce s vrchu do jezera, a ztonulo. (Mat. 8, 32.)
34. Když uzřelí ti, kteříž pásli, co se stalo, utekli, a vy

pravovali to v městě i po vsech.

35. Tedy vyšli [lidé), aby viděli, co se stalo; i přišli k Je
žíšovi, a nalezli člověka, z kterého vyšli dáblové, oděného a
zdravé mvsli. an sedí u nohou jeho; i báli se.

36. Vypravovali pak jim také ti, kteříž byli viděli, kterak
jest zdráv učiněn od toho Množství.

37. I prosilo ho všecko množství krajiny gerasenské, aby
odšel od nich; neboť bázní velikou zachváceni byli. On pak
vstoupiv na lodí, vrátil ge.

38. I prosil ho muž, z něhož dáblové vyšli, aby s ním byl.
Ale Ježíš propustil bo, řka:

39. Navrať se do domu svého, a vypravuj, jak veliké věci
učinil tobě Bůh. I odšed, vypravoval po všem městě, jak
veliké věci učinil mu Ježíš.

40. Stalo se pak, když se navrátil Ježíš, přijal ho zástup:
nebo všickni očekávali ho.

41. A aj přišel muž, kterémuž jméno bylo Jajrus, a ten
byl kníže“ školy židovské: i padl k nohám Ježíšovým, prose
ho, aby všel do domu jeho; [Mat. 9, 18. Mar. 5, 21.)

42. nebo měl dceru jedinou, asi dvanáctiletou, a ta umírala.
A přibodilo se, když šel, že jej zástupové tiskli.

49. A byla jedna žena v krvotoku od let dvanácti, jenž
byla vynaložila na lékaře všecken statek svůj, aniž mohla od
koho uzdravena býti;

44. přistoupila a zadu a dotkla se odolku roucha jeho: a
hned se zastavil tok krve její.

45. I řekl Ježíš: Kdo jest, jenž se mne dotekl? A když

KAPITOLA IX.

Kristus Pán vysýlů dvanácte apoštolů. -— Minění Heródesovo o Kristu Pánu.
Kristus Pán nasycnje zástup pěti chleby, — dotazvje 6e apoštolů, za koho jej
lidé maji. — Kristus Pán proměnil se na hoře, — uzdravil člověka ďáblem

posedlého, — uči pokoře a — jaký má býti pravý následovník Jebo.

1. I svolav dvanácte apoštola. dal jim sílu a uroc vad
všelikým dábelstvím, a aby uzdravovali neduhy.

(Mar. 6. 8. a d.)
2. I poslal je, aby kázali království Boží, a uzdravovali

nemocné.

3. A řekl jim: Nic nebeřte na cestu, ani hůlky, ani mošny,
ani chleba, ani peněz, aniž po dvou sukních nemějte.

(Mat. 10, 9.)
4. A do kteréhožkoli domu vejdete, tam zůstaňte, a odtud

nevycházejte.
5. A kdožbykoli vás nepřijali: vyjdouce z města toho, také

prach 8 nohou svých vyrazte na svědectví proti nim.
[Sk. 18. 51.)

6. I vyšedše, chodili po městečkách vůkol, zvěstujíce evan
gelium, a uzdravujíce vándy.

7. Uslyšel pak Heródes tetrarcha všecky věci, kteráž se
dály od něho, i byl v nejistotě, protože se pravilo

8. od některých: že Jan vstal z mrtvých; a od jiných: že
se Eliáš zjevil; od některých pak: že vatal jeden ze starých
prorokův. [Svrchu 3, 10. Mat. 14, 1.)

9. I řekl Heródes: Jana jsem já stal: kdož pak jest tento,
o němž já takové véci slyším? I byl žádostiv viděti jej.

10. A vrátívše se apoštolé vypravovali jemu, cožkoli činili :
a pojav je, odšel v soukromí na místo pusté, jenž jest u Bet
saidy. (Mar. 6, 31.)

11. To když zvěděli zástupové, šli za ním: i přijal je, a
mluvil jim o království Božím, a ty, kteří uzdravení potře
bovali, uzdravoval.

12. Počal pak se den nachylovati. A přistoupivše dvanácte,
řekli jemu: Rozpusť zástupy, ať rozejdouce se do městeček
a do vesnic vůkolních jdou, a naleznou pokrmů; nebo jsme
tuto na místě pustém. [Mat. 14, 16. Mar. 6, 36.]
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13. I řekl k nim: Dejte vy jim jísti. Ale oni řekli: Ne
mámeť více než pět chlebův, a dvě ryby; leč bychom my snad
šli, a nakoupili pro všecken tento zástup pokrmů. (Jan 6, 9.)

14. Bylo pak mužův okolo pěti tisícův. I řekl učenníkům
svým: Rozkažte jim posaditi se po řadech o padesáti.

16. I učinili tak: a rozkázali všem posaditi se.
16. A vzav pět chlebův a dvě ryby, vzblédi k nebi, a po

žehnal je: i lámal, a rozdával učenníkům svým, aby kladli
před zástupy.

17. I jedli všickní, a nasycení jsou. A sebráno jest, což
jim bvlo ostalo, drobtů dvanácte košův.

18. I stalo se, když byl sám modle se, že byli s ním také
učenníci: i otázal se jich, řka: Kým mne praví býti zástu
pové? [Mat. 16, 18. Mar. 8, 27. a d.)

19. A oni odpověděli a řekli: Janem Křtitelem, a jinf
Eliášem, jiní pak, že prorok jeden z předešlých vstal.

©. I řekl jim: Vy pak kým mne býti pravíte? Odpověděv
Šimon Petr. řekl: Kristem Božím.'

21. A ob pohroziv jim, přikázal, aby toho žádnému uepravili,
22. řka, že Syn člověka muxí mnoho trpěti, a zavržen býti

od starších, a od knížat kněžských, i od zákonníkův, a zabit
býti, a třetího dne z mrtvých vetáti. (Mat. 17. 21.)

23. I pravil všechněm: Chce-li kdo za mnou přijíti. zapři
sebe sám. a beř kříž svůj každého dne, a následuj mne.

[Mat. 10. 38.)
24. Nebo kdo bude chtíti život svůj zachovati, ztratí jej:

a kdož ztratí život svůj pro mne, zachová jej. [Níže 17, 33 ]
25. Nebo co prospěje člověku, by všecken svět získal. a.

sám sebe zkazil. a na sobě škodu trpěl?
26. Neboť kdo se bude styděti za mne a za řeči mé, za

toho se bude styděti i Syn člověka, když přijde u velebnosti
své, a Otcově. i Svatých audělův.

(Níže 12, 9. Mat. 10, 33. Mar. 8, 38.)
27. Ale jistě pravím vám: Jsouť někteří z těch, jenž tuto

stojí, kteříž neokusí smrti, až uzří království Boží.
28. I stalo se asi v osmi dnech po těch slovech: i pojal

Petra a Jakuba a Jana a vstoupil na horu, aby se modlil.
(Mat. 17. 1. Mar. 9, 1.)

29. A když se modlil, učiněna jest způsoba obličeje jeho
jiná, a oděv jeho bílý a stkvoucí. (Mar. 9, I. a d.)

30. A aj dva muži mluvili s ním. Byliť pak Mojžíš a Eliáš
31. vidíni u velebnosti: a mluvilí o vyjití jeho, kteréž měl

dokonati v Jerusalémé.

32. Petr pak, a kteříž s ním byli. obtížení byli snem.

A procítivše, viděli velebnost jeho, a dva muže, kteříž stáli
s ním.

. 38. I etalo se, když odcházeli od ného. řekl Petr k Ježí
šovi: Mistře, dobrét jest nám zde býti; I udělejme tři stánky,
jeden tobě, a jeden Mojžíšovi, a jeden Eliášovi, nevěda, co
praví.

34. A když on to mluvil, stal se oblak, a zastínil je: a báli
se, když oni vcházeli do oblaku.

35. | stal se hlas z oblaku. řkoucí: Tentot jest Syn můj
milý: jeho poslouchejte. (U. Petr 1. 17.)

36. A když se stal hlas ten, nalezen jest Ježíš sám. A oni
milčeli, a nepravili v téch dnech žádnému ničeho z toho. co
byli viděli.

37. Stalo se pak druhého dne, když sestupovali s hory.
potkal je zástup mnohý. (Mar. 9. 13. a d. Mat. 17, 14.)

KAPITOLA IX.

' Mesiášem, Synem Božím. [Mat 16, 16.
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38. A aj muž ze zástupu zvolal, řka: Mistře. prosím tě,
vzhlédní na syna mého; neboť jest můj jediný.

39. A aj duch napadá jej, a hned křičí, i poráží ho, a
lomcuje jím. že sliní, a s těžkostí odchází od něho, sá
paje jím.

40. I prosil jsem učenníků tvých, aby jej vyvrbli. a nemohli.
41. A odpověděv Ježíš, řekl: Ó pokolení nevěřící a pře

vrácené! dokudž budu u vás, a budu snášetí vás. Příveď sem
syua svého. [Mat. 17, 16. u d.)

42. A když přicházel, porazil jej dábel, a lomcovní jím..
43. I pohrozil Ježíš duchu nečistému, a uzdravil pacho

líka, a navrátil jej otci jeho.
44. I divili se všickni velikosti Boží: a když se všickni

divili všem věcem, kteréž činil, řekl učenníkům svým: Složte
vy v srdcích svých řeči tvto;* neboť Syn člověka vydán bude
v ruce lidské. [Mar. 9, 30.)

45. Ale oni nesrozuměli slovu tomu. a bylo před nimí
skryto, tak že nerozuměli jemu: i báli se ho tázatí o tom
slovu.

46. Vešlo pak v ně myšlení, kdo by byl z nich větší.
(Mar. 9, 33. Mat. 18, 1.)

47. Ježíš pak viděv myšlení srdce jejich, vzal pachole, a
postavil je vedle sebe

48. a řekl jim: Kdož by koli přijal pachole tnto ve jménu
mém, mne přijímá: a kdožbykoli mne přijal, přijímá toho,
kterýž mne poslal: nebo kdo nejmenší jest mezi všem vámi,
tent jest větší. [Mat. 10, 40.)

49. I odpověděv Jan, řekl: Mistře. viděli jsme jednoho, an
ve jménu tvém dábly vymítá; i bránili jsme jemu, protože
nechodí s námi. (Mar. 9, 37.)

50. I dí mu Ježíš: Nebraňte; nebo kdo není proti vám,
8 vámí jest. [Níže 11, 23.)

5l. I stalo se, když se doplňovali dnové vzetí jeho,* a on
utvrdil tvář svou,“ aby šel do Jerusaléma.

62. I poslal posly před sebou: a oni jdonce, vešli do města
samaritánského, aby jemu připravili.*

53. A nepřijali bo, protože obličej jeho byl obrácen k jití
do Jerusaléma.“

54. I viděvše to učenníci jeho, Jakub a Jan, řekli: Pane,
chceš-li, ať díme. aby obeň sestoupil s nebe, a spálil je?"

5ě. A obrátiv se, potrestal jich, fka: Nevíte, čího jste
ducha.“ .

D6. Syn člověka nepřišel duší zatratit, ale spasit. I odešli
do jiného městečka. (Jan 3, 17. 12, 47.)

57. Stalo se pak. když élí cestou, řekl mu jeden: Půjda
za tebou, kamkoli půjdeš. [Mat 8, 19.)

58. I řekl jemu Ježíš: Lišky doupata mají a ptáci nebeští
hnízda: ale Syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil.

59. I řekl k jinému: Pojď za mnou. Ale on řekl: Pane,
dopusť mi prve jíti, a pochovati otce svého. .

vt j. věej, kteréž jete viděli a slyšeli, aby vám alonžíly ku posil
nění n víře, když se mnou hanebně jako se zločincem nakládat! budon.

2 4. j. když se blížila doba smrti a oslavení jeho.
3 L j. povně si umínil jíti da Jerusaléma, ačkoliv dobře věděl, co

bo tam očekává: byloť to k slavnosti stánkův ku konci našeho měsíce
záři. .

5 £ J. aby mu obstarali místo, kde by bospodon byl
* £ j. snamenali na něm, že putnje do Jerusaléma, a horšili se, že

neslaví svátky s ními.
1 V řeckém se dokládá: „Jakož I Eliáš učinil.“ (IV. Král I, 10—12.)
* © $. Eliáš jedoal dochem přísnosti a spravedlnosti zákonitá, ale

vy povolání jste jednati v duchu mé dobrotivosti a lisky evangolické.
[Mat. 5,4 L. 6. 27.)2
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60. I dí mu Ježíš: Nech, ať mrtví pochorávají mrtvé své:
ale ty jdi, a zvěstuj království Boží.

61. I řekl jiný: Půjdu za tebou, Pane: ale prve dopusť mi,
ať se rozžehnám s těmi, kteříž jsou v domě mém.

62. Řekl jema Ježíš: Žádný, kdo vztahuje ruku svou k pluhu
a ohlídá se zpět. není způsobný ku království Božímu.'“

KAPITOLA X.

Kristus Pán rozesýlá 72 učenníků po dvou s přibodným nančením, ——provo

lává bědu na města, kteráž nepřijala učení jeho, — velabi Otce, ZeJe zjevil po

korným, — blahoslaví s toho učenaiky, — učí, Jak šivota věčného Ize dojiti, a

kdo našim biišoim, a pohostinou Jest u sester Mlurty a Marie,

1. Potom pak vyvolil Pán i jiných dva a sedmdesát" a
poslal je po dvou před tváří svou do každého města i místa,
kumže chtěl sám přijíti.

2. A pravil jim: Žeň zajisté mnohá jest.* ale dělníků málo.
Proste tedy Pána žni, aby poslal dělníky na žeň svou:

(Mat. 9, 37.)
3. Jdětež: aj já posýlám vás jako beránky mezí vlky.

(Mat. 10. 16.)
4. Nenostež měšce, ani mošny. ani obuvi: a žádného na

cestě nepozdravujte.* (Svrchu 9. 3. IV. Král. 4, 29.)
5. Do kteréhožkoli domu vejdete, rcete nejprve: Pokoj domu

tomuto!

6. a bude-li tu svn pokoje,“ odpočinet na něm pokoj váš:

pakli nic, k vám ae navrátí.
7. A v témž domě zůstaňte, jedíce a pijíce, což u nich

jest; neboť hoden jest dělník mzdy své. Nechoďtež z domu
do domu. (V. Mojž. 24. 14. Mat. 10, 10. I. Tim. 5, 15.)

9. A do kteréhožkoli města vejdete, a přijmou vás, jezte,
co vám předloží; .
: 9 a uzdravujte nemocné, kteříž v něm jsou, a rcete jim:
Přiblížilo se k vám království Boží.

10. Do kterého pak koli města vejdete, a nepřijmou vás,
vyjdouce na ulice jeho, rcete:

. Au. Také prach, kterýž se přichytil nás z města vašeho,
vyrážíme na vás: a však to vězte, že se přiblížilo králov
ství Boží

12. Pravímí vám, že v onen den lehčeji bude Sodomským,
nežli tomu městu.

13. Běda tobé, Korozaím, běda tobě, Betsaido:“ nebo kdyby
v Týru a v Sidonu byly učiněny divy, kteréž u vás učiněny
jsou, dávno by v žíni a v popelí sedíce pokání činili.

(Mat. 11, 21. a d.)
14. A však Týru a Sidonu Jehčeji bude na soudě nežli vám.

* Jinak dle řeckého: „af spravím, pořídím věci domáel“, t. j. usta
novím mezi příbuznými, 00 a jak se s mým zbožím dítí má.

's £ J. jako dobrý oráč nehledí od pluhu za 00, nýbrž před se, aby
brázdy stejným bětely směrem, tak věrný a horilvý následovník můj

nepečuj o věci pozemské, nýbrš k nebeským hleď.
KAPITOLA X.

* t Jj. z těch, kteříž uvěřili v něho, vyvolil mimo 12 apoštolův ještě
72 nižšího řádn k blásání sv. evangelia.

5 © j. množství Jest lidu hotového příjmouti očení mě, a shromážděnu
býti v církev mou.

9 Nezakazuje prokazovati na potkání úetu, s projeviti přátelskou
lásku, nýbrž varuje dlouhých sbytečných rozmlav, v nlobž pozdravo
vání u starých zhusta záleželo.

* £ J. člověk pokoje hoden a schopen, který al ho vášíti a jej za
chovati zná.

5 £ j. měste galilejská: Korozalm od Kafarnaum asi míli cesty zá
padně: Bethsnida así hodinu cesty jižně; toto n moře genezaretského.
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tě. A ty Kafarnaum, kteréž jsi už «o nebe zvýšeno. až doJJ)/| peklapohříženobudeš.
16. Kdo vás alvší, mne slyší: a kdo vámi pohrdá, mnou

posrdá: kdo pak pohrdá mnou, pohrdá tím. kdož mne poslal.
(Mat. 10, 40.)

17. Navrátilo se pak dva a sedmdesáte s radostí, řkouce:
Pane, také dáblové se nám poddávají ve jménu tvém.

18. I řekl jim: Vidél jsem vatana, jako blesk padajícího
s nebe“ '

19. Aj dal jsem vám moc šlapati na hady, a na štíry. a
na všelikou moc nepřítele: a nic vám neuškodí,

20. Ale však z toho se neradujte, že se vám poddávají
duchové:" ale radujte se, že jsou jména vaše napsána v ne
besích.“

21. V tu hodinu rozveselil se v Duchu svatém a řekl:

Chválím tebe, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci
před moudrými a opatrnými, a zjevil jsi je maličkým. Ovšem,
Otče: neboť tak se líbilo tobě. [Mat. 11, 25.)

22. Všecky vécí dány jsou mi od Otce mého. A žádný
neví. kdo by byl Syn, jediné Otec: a kdo by byl Otec, jediná
Svn, a komuž by chtěl Syn zjeviti.

23. A obrátiv se k učenníkům svým, řekl: Blahoslávoné
oči. kteréž vidí, co vy vidíte.* (Mat. 13, 16.)

24. Nebo pravím vám. že mnozí proroci i králové chtáli
viděti, co vy vidíte, a neviděli; a slyšeti, co slyšíte, a neslyšeli.

25. A aj jeden v zákoně učený vstal, pokonžeje ho,'“ a

řka: Mistře. co čině život věčný obdržím? (Mat. 22, 34.)
26. A on řekl jemu: V zákoně co jest psáno? kterak čteš?
27. On odpověděv, řekl: Milovati budeš Pána Boba svého

z celého srdce svého, a z celé duše své, a ze všl síly své i ze
vší mveli své: a bližního svého jako sebe samého.

(V. Mojž. 6, 5.]
28. I řekl jemu: Právě jsi odpověděl: to číň a živ budeš.

(Řím. 10, 6.)
29. On pak chtěje se sám ospravedlniti,'! řekl k Ježíšovi:

A kdo jest můj bližní? '"

30. A ujav se toho Ježíš, řekl: Člověk jeden sestupoval
z Jerusaléma do Jericha. a upadl mezi lotry, kteříž také
oloupivše jej, a zranivše, odešli, odpolu živého nechavše.

31. I přihodilo se, že kněz jeden šel touž cestou, a uzřev
jej, pominal.

32. Též i levíta, když byl u toho místa, a uzřel ho, pominul.

33. Samaritán pak jeden cestou se bera, přišel k němu, a
uzřev jej, milosgrdenstvím bnut jest.

* t Jj.nebuďte hrdí na tu moc (20), kterou jsem vám dal (19); neboť
Jsem pro pýchu | satana s nebe svrhl, a proto jsem přišel, abych moe
jeho potřel.

* t Jj. poněvadž v této zvláštní milosti není jistoty spasení. (Mat. 7,2.
%£ j. dle móho zvolení a toho zvláštního daru divučínění doufati

smíte, že i věčné blaženosti dosáhnote, setrváte-li stále až do konce,
věra! jsouce povolání svému.

* Vy jste tak šťastní, že Boha vtěleného vidíte, a srdeem v něbo
věříte, jejš zbožní předkové vaši, králové a proroci, jen duchem spa
tHlL [Jan 8, A6j

'©©j. netázal se. aby se pravdy dověděl, a se poučil, nýbrž aby
zvěděl, neproneae-lí se nějak proti zákona Mojšíšovu, aby jej pak
z toho obžaloval (sr. 11, 54.); proto jemu Kristus Pán neodpovídá,
nýbrž opět sám se bo táže.

" ej. dělal, jako by se dychtivě o všem poučítí snašíl, aby pak dle
toho horiivěji jednati mohl.

"Židé jen rodáky své za blišní měli, jiné pak vesměs, a zvláště
Suunritány za svá nepřátely považovali. (83.)
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34. A přistoupiv, ovázal rány jeho, nuliv oleje a vína: a
vloživ jej na hovado své, vedl do hospody. a měl o něj péči.

86. A drahého dne, vyňav dva peníze '* dal hospodáři, a
řekl: Měj o něj péči: a cožkoli nad to vynaložíš, já když
se vrátím, zaplatím tobě.

96. Kdož z těch tří zdá se tobě že bližním byl tomu, kterýž
upadl mezi lotry?

37. A on řekl: Ten, kterýž mu milosrdenství prokázal.
T řekl jemu Ježíš: Jdi, I ty čiň podobně.

38. Stalo se pak, když šli, on všel do jednoho městečka: '“
a žena jedna jménem Marta, přijala jej do doma svého.

[Jan 11. 1.)
39. A ta měla sestru jménem Marii, kteráž také sedic u noh

Páně, poslouchala slova jeho.
40. Ale Marta byla pečliva při mnohé službě; kteráž ae

zastavila, a řekla: Pane, nemáš-li o to péče, že sestra má ne
chala mne samu sloužiti“ protož rci jí, ať mí pomůže.

41. A odpověděv řekl jí Pán: Marto, Marto, pečliva jsí a
rmoutíš se při mnohých věcech ;

42. ale jednohoť jest potřebí.'* Maria nejlepší stránku vy
volila, kterážto nebude odjata od ní. [Mat. 6. 20.)

KAPITOLA XI.

Kristus Pán učí modlitl se „Otče náší“ — vymítá němého ďábla, s odpírá rou

havým nářkám Fariseův, — nvěstuje,jahé snamení bude jím dáno, — a tresce

Je s pokrytství a nespravedlnosti,

1. I stalo se: když byl na jednom místé modle se, že jakž —
přestal, řekl k němu jeden z učenníkův jeho:
nás modlití se, jakož i Jan naučil učenníky své.

2. I řekl jim: Když se modlíte, říkejte: Otče, posvět se
jméno tvé. Přijď království tvé. [Mat. 6, 9.]

3. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
4. A odpusť nám bříchy naše: jakož i my odpouštíme

každému vínníku svému. A neuvoď nás v pokušení.
5. I řekl k nim: Kdo z vás bude míti přítele, a půjde

k němu o půl noci a dí jemu: Příteli, půjč mi tří chlebů;
6. nebo přítel můj přišel s cesty ke mně, a nemám, co bych

mu předložil:
7. a onen zvnitř odpovídaje, řekl by: Nečiň mí nevole, dvéře

jsou již zavřeny, a dítky mé jsou se mnou v pokoji, nemohuť
vstáti, a dáti tobě.

8. A bude-li on trvati tluka: pravím vám, že ač nedá jemu
vstana, proto že jest přítel jeho, však pro nezbednosí jeho
vstane a dá jemu, kolikožkoli potřebuje.

9. I jáťt pravím vám: Proste, a bude vám dáno; hledejte,
a naleznete; tlučte, a bude vám otevříno.

10. Nebo každý, kdo prosí, béře: a kdo hledá. nalézá: a
tomu, kdo tluče, bude otevříno. (Mat. 7, 7. a d.)

11. Kdo pak z vás prositi bude otce za chléb: zdali kámen
dá jemu? Anebo za rybu: zdali místo ryby dá jemu hada?

(Mat. 7. 9. Jan 16, 23.)
12. Anebo prosil-li by za vejce: zdali podá jemu štíra?
13. Jestliže tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati

synům svým; čím více Otec váš nebeský dá ducha dobrého
těm, kteříž ho proaí?

Pane, nauč

" £.j. dva fimaké denáry po 17, kr. r. č.
'* £ j. do Bethanfe, na cestě do Jerusaléma.
'* ©J. jedna věc jest nejpotřebnější, péči totiž míti o spasení duše

svě. (Mat. 16, 26.) Kdo bedlivě a snažně o to pečaje, vynasnaží se též,
aby veškeré povinnosti své plnil a tak si věčné odměny zasloužil.<L m
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14. I vymítal dábelství, a to bylo němé. A když vytrhl
dábelství, mluvil němý; i divili se zástupové. (Mat. 12, 22.)

15. Někteří pak z nich pravili: Skrze Belzebuba. knížete
dáblův, vymítá dáhly. (Mat. 9, 34. Mar, 3, 22.)

16. A jiní pokoušejíce. znamení s nebe hledali od něho.
17. Ale on znaje myšlení jich, řekl jím: Každé království

proti sobé rozdělené zpustne, a dům na dům padne.
18. Jestližeť tedy satan proti sobě rozdělen jest. kterakž

ostojí království jeho? Nebo pravíte, že já skrze Belzebiba
vymitám dábly.

19. Jestliže pak já skrze Belzebuba vymítám dábly, synové
vaši skrze koho je vymítají? Pročež oni soudci vašimi budou.

20. Pakliť prstem Božím vymítám ďábly, jistěť přišlo k vám
království Boží. :

21. Když silný oděnec ostříhá síně své, v pokoji jsou ty
věci. kterýmiž vládne.

22. Pakli by silnější než on přijda přemohl jej, všecku zbroj
jeho odejme, na niž se apoléhal, a loupeže jeho rozdělí.

23. Kdo není se mnou, proti mné jest: a kdo neshromažduje
se mnou, rozptyluje. (Svrchu 9, 50.)

24. Když nečistý duch vyjde od člověka, chodí po místech
suchých, hledaje odpočinutí, a nenalezna, dí: Vrátím se do
domu svého, odkudž jšem vyšel. (Mat. 12, 43.]

25. A přijda. nalezne jej chvojštištěm vyčištěný, a ozdobený.
- 26. Tehdy jde, a přijme k sobě jiných sedm duchů horších,
nežli jest sám, a vejdouce, přebývají tam. I jsou poslední
věci člověka toho horší nežli první. (IH. Petr. 2, 20.)

27. I stalo se. když to mluvil, pozdvihši hlasu jedna žena
ze zástupu, řekla jemu: Blahoslavený život, kterýž tebe nosil,
a prsy, kterýchž jsi požíval.

28. On pak řekl: Ovšem blahoslavení, kteříž slyší slovo
Boží. 1 ostříhají ho.

29. A když se zástupové scházeli, počal praviti: Pokolení
toto, pokolení nešlechetné jest; znamení hledá, a znamení ne
bude mu dáno, leč znamení Jonáše proroka.'

30. Nebo jako Jonáš byl na znamení Ninivitským, tak
bude i Syn člověka pokolení tomuto.

31. Královna od poledne vstane na soudu s maží pokolení
tohoto a odsoudí je; neboť přijela od končin země, aby sly
šela inoudrost Šalomounova; a aj více než Šalomoun tuto.

[IL Král. 10, 1.)
32. Muži ninivitští povstanou na soudu s pokolením tímto,

a odsoudí je; nebo činili pokání ku kázání Jonášovu: a aj
více nežli Jonáš tuto. (Jon. 3, 6.)

33. Žádný rozsvítě svíci nepostaví v skrýši, ani pod kbelec:
ale na evícen, aby kteříž vcházejí, světlo viděli. [8. 6.]

34. Svíce těla tvého jest oko tvé. Bude-li oko tvé sprostné,
všecko tělo tvé bude světlé: pakli bude nešlechetné, také
i tělo tvé tmavé bude.

35. Viziž tedy, aby světlo, kteréž jest v tobě, nebylo tmou.
(Mat. 6, 22. a d.)

36. Bude-li tedy celé tělo tvé světlé, nemajíc žádné částky
temnosti: bude všecko světlé, a jako svíce jasná osvítí tebe.

87. A když mluvil, prosil ho jeden Fariseus, aby obědval
u něho. I všed posadil se za stůl.

38. Fariseus pak u sebe rozmýšleje, počal praviti, proč se
před obědem neumyl. (Mat. 1ó, 2.)

x

KAPITOLA XI. .

+ Odpovídá tímto na žádosť výše v. 16. polotenou. [Viz Mat. 12, 39.
Jun. 2, 1.j

PIDESa
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39. I řekl Pán k němu: Nyní vy, Fariseové, co zevnitř jest,
číše u mísyčistíte: ale což vnitř ve vás jest, plno jest loupeže
a nešlechetuosti. [Mat. 23, 25 ]

40. Blázni, zdaliž ten, kterýž učinil, co zevnitř jest, neučinil
také toho. co jest vnitř?

41. Však ale, co zbývá,“ dávejte almožnu: a aj všecko jest
vám čisto. (Mat. 23, 25—26.]

42. Ale běda vám, Fariseům, nebo dáváte desátky z máty
a routy, a ze všeliké zeliny, ale opouštíte soud a lásku Boží:
tyto pak věci měli jste činiti a onéch neopouštěti.

(Mat. 23. 23.)
45. Běda vám, Fariseům, nebo milujete první stolice ve

školách a pozdravování pa trhu. (Mat. 23. 6. Níže 20, 46.)
44. Běda vám, nebo jste jako hrobové, kteříž nejsou patrní,

a lidé, chodíce po nich, nevědí.* ,

45. Odpověděv pak jeden ze zákonníků, řekl jemu: Mistře,tyto věci mluvě, také nás haníš.
46. Ale on řekl: I vám zákonníkům běda; nebo obtěžujete

lidi břemeny, kterýchž nemohou nésti, a sami se jedním
prstem svým břemen těch nedotýkéte. (Mat. 23, 4.]

47. Běda vám, jenž v>děláváte hroby prorokův, otcové pak
vaši je zabíjeli.

48. Jistě osvědčujete, že přivolujete skotkům otců svých:
oniť zajisté je zabili, vy pak vzděláváte hroby jejich.“

49. Protož i moudrost Boží řekla:> Pošlu k nim proroky“
a apoštoly, a z těch budou [některé] zabíjeti, a vyháněti:

BO. aby pohledávána byla od tohoto pokolení krev všech
proroků, kteráž vylita jest od ustanovení světa.

51. od krve Abele až do krve Zachariáše, jenž zahynul
mezi oltářem a chrámem. Tak, pravím vám. pohledávána bude
od pokolení tohoto. (I. Mojž. 4, 8. II. Par. 24, 19—22.)

52. Běda vám, zákonníkům; nebo jste vzali klíč umění:*
sami jste nevešli a těm, kteříž vcházeli“ zabránili jste“

53. A když jim to mluvil, počali Fariseové a zákonníci
přísně na něj dotírati, a ústa jeho mnohkymiotázkami tisknout,

54. strojíce mu úklady a hledajíce polapiti něco z úst jeho,
aby jej obžalovali.

KAPITOLA XII.

Kristus Pán varoje učenníky své pokrytstvi farisajského, — napominá k stat

ností a k důvěře v Boha, — nechce býti soudcem mesi bratřími, o dědictví so

svářicím!i,— přednáší podobenství o Jakomém bobatc!, — napominá k bezpečné

důvěře v Boba, — k bedlivé přičinlivosti a k shovívavosti,

1. Když pak mnozí zástupové vůkol stáli, tak že se vespolek
pošlapávali, počal mluviti k učenníkům svým: Varujte Be
kvasu Fariseů, jenž jest pokrytství. (Mar. 8, 15.)

o
* Smysl: Však ale nad to nade všecko dávejte almužnu! na dosti

učinění za všeliké nepravosti vaše (sr. Luk. 16, 9. pozn.); při vší čistotě
srdce a zbožnosti pílní buďte skutkův lásky k bližnímu. Nebo: „z toho,
oož vám zbývá, dávejte almužnu.“

* 4. I. že jsou tu hrobová, s poskvrňují se: podobně lidé, sondíce (
po svrchu, po sevnitřních činech novědí o vnitřní zkaženosti vaši.
(Mas. 28, 27.)

* © J. chtice na oko ukázatí, že neschvalujete skutků jejich, avšak
v mysli jim přivolujote (Mar. 28, 29—86.

> Jsouf slova sv. Lukáše, jako by řekl: „Tehdáž i Kristus Pán,
vtělená mondrosť Boha Otce, pravil.

* £ ]. ačkoli pošlu (poslal jsem], ničehož to neprospěje; naboť oni
Je zabíjí a vyženou, tak žo pobledávána bnde atd. (Víz Mat 23, 35.
pozn.)

7 £ j. osvojnjete sl brdě sami klíč nmění, že sami znáte zákona.
* © J. chtěll vjiti do království Božího. [Mat 28. 18.)
9 ©.j. zrazujíco jim uvěřiti ve mne.
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2. Nic zajisté není skrytého, co by nebylo zjeveno: aniž
jeat co tajného, ježto by nebylo zvěděno.'

[Mat. 10, 26. a d. Svrchu 8, 17.)
3. Nebo co jste pravili ve tmě. povídáno bude na světle: a

co jste v ucho mluvili v pokujích, bude blásáno na střechách.*
4. Pravím pak vám, přátelům svým: Nestrachujte se těch,

kteří tělo zabíjejí a potom nemají, co by více učinili.
5. Ale ukáži vám, koho se máte báti: bojte se toho, kte

rýžto, když zabije, má moc uvrbnouti do pekelného ohně. Tak
pravím vám, tobo se bojte.

6. Zdaliž se neprodává pět vrabců za dva penízky? a jeden
z nich není v zapomenntí před Bohem.*

7. Ale i vlasové hlavy vaší všickni sečtení jsou. Protož ne
bojte se; dražšíť jste vy nežli mnuho vrabců. (Níže 21, 18.)

8. Pravímť pak vám: Každého. kdožkoli mne vyzná před
lidmi, vyzná i Syn člověka před anděly Bozími:

[Svrchu 9, 28.)
9. kdo by pak mne zapřel před lidmi. zajířen bude před

anděly Božími.
10. A kdokoliv dí slovo proti Synu človéka, bude mu od

puštěno: ale tomu, kdo by se Duchu svatému rouhal, nebude
odpuštěno. (Mat. 12, 31. Mar. 3, 28. Žid. 6, 4)

11. Když puk vás voditi budou do škol, a k vladařům, a
k mocným, nepečujte kterak, anebo co byste odpovídali, anebo
co byste měli mlaviti. (Mat. 10, 19. Mar. 13, 11.)

12. Duch svatý zajisté naučí vás v tu hodinu. co byste měli
mluviti. [Níže 21, 14. Mat. 10, 19.)

13. I řekl jemu jeden ze zástupu: Mistře, rci bratru mému,
ať se rozdělí se mnou o dědictví.*

14. Ale on řekl jemu: Člověče, kdo mne ustanovil soudcem
anebo děličem nad vámi“

15. 1 řekl k nim: Aledte, a vvstříhejte se všelikého lakoin
ství; neboť žádného život nezáleží v hojnosti těch věcí, kte
rými vládne. *

16. A pověděl jim podobenství. řka: Pole člověka jednoho
bohatého přineslo hojně úrody:

17. i přemýšlel sám u sebe řka: Co učiním? neb nemám.
kde bych shromáždil úrody své.

18. I řekl: Toto učiním: Zbořím stodoly své, a větších
nadělátu, a tu shromáždím všecky věci, kteréž se mi urodily,
i zboží svá;

19. a dím duši své:“ Duše, máš mnoho zboží složeného
na mnohá léta; odpočívej. jez, pí, hodujl

2. 1 řekl jemu Bůb: Blázne, této noci požádají duše tvé
od tebe, co jsí pak připravil, čí bude?

21. Také jest, kdo sobě shromažďuje pokladů, a není bobat
v Bohu.*

KAPITOLA XIL

! Smysl: Nečiňte podle příkladu Fariseův; neboť přijde čas, kdežto
1 vaše ctnosť i jejich pokrytatví zjaveno bude všem. (Beda |

+ t j co činíte v akrytě, a co mluvíte důvěrně v tajnosti; takové
buď, še se s tim před celým světem na bilední okázati a prohlásiti
můžete; nebojte so lidí, byť by vám I o život šlo!

* t.j. aby mimo vědomí, mímo vůli, -anebo dopuštění Boší lapen
byl, a o život přišel.

* Bývalo u Židův obyčejno, že někdy k učeným a pro zvláštní po
božnosť slovůtným mužům v rozepřech svých útočiště brávali, za soudce
si je volice.

> t.j. bojnveť zboži neudrží jeho život vezdejší, a tím méně může
Jemu pojistiti života věčného.

* t.j. k sobě namémo: jako vlastním jménem se nasývá; srov.
Sirach. 11. 19.

+ £ j. nehledí bobst býti otnostmi, zvlášť milosrdenstvím k chudým,
kteréž člověka Bobu milým činí. [I. Tim. 6, 17. Jak. 5, 1.)
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22. 1 řekl k učeunikům svým: Protož pravím vám: Ne- +
buďte pečlivi“ o život svaj, co byste jedli, uni a tělo, več byste
se odívali. (Mat. 6, 25.]

23. Život více jest nežli pokrm, a tělo více nežli oděv.“
24. Patřte na krkavce. žel nesejí, ani žneu; že nemají

sklepu, ani stodoly, a Bůh krmí je: čím dražší jste vy,
než oni?

20. Kdo pak z vás, přemýšleje, může přidati ku postavě
své loket jeden?

26. Poněvadž tedy nemůžete býti s to. co nejmenšího jest,
proč se o jiné věci staráte?

27. Patřte na kvítí, kterak roste, nepracuje, ani přede;
pravím pak vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své nebyl tak
odín. jako jedno z téchto.

28. Poněvadž pak trávu, kteráž dnes na poli jest, a zítra
do peci uvržena bývá, Bůh tak odívá: čím více vás, malověrní?

29. I vy uebledejte, co byste jedli. anebo co byste píli: a ne
vynášejte se vysoko; '©

30. nebo všech těch věcí národové světa hledají. Víť za

jisté Otec váš, že těch věcí potřebujete.
31. Ale však hledejte nejprve královetví Božího, a spra

vedlnosti jebo, a toto všecko bude vám přidáno.
32. Neboj se, maličké stádce; neboť se zalíbilo Otci vašemu

dáti vám královatví.!!

33. Prodejte, co máte. a dávejte almužnu. Dělejte sobé
měšce, kteříž nevetšejí ; poklad nehynoucí v uebesích, kdežto
se zloděj nepřibližuje, aviž mol kazí. [Mat. 6. 20. 19, 21.)

34. Nebo kdé jest poklad váš, tu i srdce vaše bude.
30. Budtež bedra vaše přepásána,'* a svíce hořící v rakou

vašich. (Mat. 25, 1.)
36. a vy podobní lidem, očekávajícím Pána svého, když by

se vrátil ze avatby: aby hned. jakž by příšel, a zatloukl, ote
vřeli jemu.

37. Blahoslaveni služebníci ti, kteréž, když přijde Pán, na
lezne, ani bdí: Ameu pravím vám, že přepáše se, a přikáže
jim sednoutí za stůl, 4 chodě, bude jim sloužiti.

38. A přijde-li v druhé bdění, a pakliť by v třetí bdění
přišel a tak nalezl: blahoslavení jsou služebníci tí.

39. Toto pak vězte, že kdyby věděl hospodář, v kterou
hodinu má přijíti zloděj, bděl by jistě, a nedal by podkopati
domu svého. (Mat. 24, 43.)

40. I vy buďte připravení; nebo v kterou bodinu se ne
nadějete, Syn človéka příjde. [Zjev. 16. 15]

41. Řekl pak jemu Petr: Pane, nám-li pravíš to podoben
ství, čili všechněm? '*

* tj. příliš. Mat. 6, 25. a d.
9 Když Bůh život s tělo nám dává bez našeho přělnění, čím vice

nám dá pokrm a oděv k jeho zachování!
'e £ j. neroďte pečlívosť svou příliš napínati, abysto daleko do bu

doucnosti jako s nějaké výše hleděli, a vším se zaopatřiti anažili.
"! Smysl: Bůh, kterýž vám ráčí i království nobeské dáti, opatří

vůs | potřebnostmi vezdejšími; pročež [33.j
"* © j. buďte pllnl v povolání svém, a vždy hotovi k příští mému,

vydatí počet s slnšby své. Staří svůj dloubý a široký oděv při práci
a na cestě pasem opázaným vykasávali. U ev. Matouše [24, 42) mlavě
Pán o pannách, ženícha očekávajících, miní tím duše rozjímavému
životu oddaně: u sv. Lukáše podobenstvím služebníkův značí ty, kteří
k účinnému životu povolání

t j. Jen nám spoštolům a učenníkům, či všechněm vesměs, i ny
nějším i budoncím věřícím tvým? Že pak Kristus Pán hlavně apoštoly
mínil, jakožto správce a vladaře tajemství svých, toť ukazuje tím, že
dále v témž podobenství mluví: jako by řekl: Tebe, Petře, a vás
drabé apoštoly ustanovuji za správce v domě svém, v své cirkvi; vám
tedy hlavně přikazuji, bedlivými, a o svěřence své laskavě pečlivými
býti.

KAPITOLA XII. 746

42. I řekl Pán: Kdož se zdá býti správce vérný a opatrný
jehož ustanovil Pán nad čeledí svou, aby jim v čas dával
míru pšenice? (Mat. 24, 45. L Kor- 4, 2.j

43. Blahoslavený služebník ten, jehož, když přijde Pán,
nalezne, au tuk činí.

44. V pravdě pravím vám, že nade vším statkem svým
ustanoví jej.

45. Pakli by služebník ten řekl v srdcí svém: Prodlévá Pán
můj přijíti. a počal by bíti služebníky a služebnice, a jísti a
píti. a opijeti se:

40. přijdet Pán služebníka toho v den, v kterýž se ne
naděje. a v hodinu, kteréž neví, a oddělí jej. a díl jeho po
loží s nevěrnými.

47. Ten zajisté služebník, který poznal vůli Pána svého,
a nepřipravoval se a nečínil pudle vůle jeho, bude bit mno
bými [ranamij:

48. ale který nepoznal, a věci trestu hodné činil, bude bit
(ranami) nemnobými. Nebo od knždého, komu jest mnoho
dáno, bude mnoho žádáno: a komu mnoho poručili, od tol;o
více žadati budou.

49. Obné přišel jsem pustit na zem: a což chci, leč aby
hořel? **

50. Ale křtem mám býti křtěn, a kterak jsem soužen,
dokudž se nevykoná!'5 (Mar. 10, 38.)

51. Domníváte se, že jsem přišel pokoje dát na zem? Ni
koli, pravím vám. ale rozdělení. '“

52. Nebo již od této chvile bude jich pět v jednom domé
rozděleno, tři proti dvěma, a dva proti třem;

53. budet rozdělen otec proti synu a syn proti otci svému;
máti proti dceři, a dcera proti mateři; tchyně proti nevěstě
své, a nevěsta proti tchyni své.

54 Pravil pak i k zástupům: Když vídáte oblak, an vy
cházi od západu, hned pravíte: Příval jde! a byvá tak.

[Mat. 16, 2.)
bo. A když vítr věje od poledne, říkáte: Bude horko!

a bývá.
56. Pokrytci. způsob nebe a země umíte znamenati: kterak

tedy tohoto času neznamenáte?

57. Proč pak i sami od sebe nesoudíte, co spravedlivého
jest? '*

58. když tedy jdeš a protivníkem svým ku knížeti, přičiň
se na cestě zprostiti se ho, aby enad netábl tebe k soudci,
a soudce dal by tě biřici, a biřic vsadil by tě do žaláře.

(Mat. 5. 25.)
59. Pravím tobě: Nevyjdeš odtud, dokudž i posledního pe

nízku nenavrátíš.

t* Rozuměj tuto: 1. oheň lásky. jejž Kristus rozníril hlásáním učení
svého, a sesláním Ducha ovatého; 2. oheň protivonství a pronásledo
vůni, jehož se věrným učenníkům jeho ode všech dostati mělo: I chce,
aby obojí se vzňal a hofel: onen rosněcuje srdce, aby v něbo uvěřili,
a dle jeho učení živi byli; tento aby očistil svět od modloslužby a
všech s ní spojených nepravostí. (62—B3.]

" £ Jj. krvavým křtem utrpení; jako se křtilo potopením celého těla
pod vodu, tak se Kristus Pán u viny bolestných muk pro nás pobříšití
rášíl, a toho si toužebně k spasení našemu žádal.

' t. j. nedomnívejtese, že uvedení učení mého stane se mezionpokojně bez odporu, nikoliv; nýbrž spásobí rozepře a pro
mnohá těm, kteří je příjmou a zachovávati budou. (Mat. 10, 84. rov.
II. Tim. 8, 12j

W£, j. své záležitosti dle svého svědomí nesoudíte, ohledem na 18.
až 14.; nebo: Proč sami dle svého rozumu neznamenáte, že saslibenýé HCE)| NesidšdloznameníBohemzjovenýchavplsměobeašenýchjájsom?
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KAPITOLA XIII.

Z příkladu ukrytné pobítých Galllejčanův a náhle usmrcených Jorusalémských
uči, še se a neštěstí ne hříšnost člověka nemá souditi, =— podobenstvím ne

plodného fiku okazuje, že Bůb dlouho shovívá, — učí a uzdravuje v sobotu a

kárá představeného školy, — přirovnává: královatví Bolí zrna borčičnému a
kvasu, — papominá mažně hleděti spasení dozici, — předpovídá umučení své,

a kvili nad Jerusalémem.

19. Podobno jest zrnu horčičnému, kteréžto vzav člověk,
vrhl do zahrady své: i rostlo, a učinéno jest strom veliký,
a ptáci nebeští odpočívali na ratolestech jeho.

(Mat. 13, 31. Mar. 4, 30.)
20. A opět řekl: K čemu podobné usoudím královatví Boží?
21. Podobno jest kvasu, kterýžto vzavši ženu. zadělala do

tří měřic mouky, až zkysalo všecko.
22. I chodil po městech a po městečkách uče, a bera se

cestou do Jerusaléma. [Mat 9, 35.)
23. I řekl mu jeden: Pane, zdali málo jest těch, kteříž

spasení budou? On pak řekl k nim:
24. Snažte se vcházeti tésnou branou: neboť, pravím vám,

mnozí usilovati budou vejíti. a nebudou moci.
(Mat. 7, 13.)

zo. Když pak vejde hospodář, a zavře dvéře, a počnete
stojíce venku tlouci na dvéře řkouce: Pane, otevři nám; a
on odpovídaje dí vám: Neznámí vás, odkud jste?

(Mat. 25, 10.)
26. tedy počnete říkati: Jídali jsme před tebou a pívali,

u na ulicech našich jsi učil.
27. I dí vám: Neznámí vás, odkud jste; odejdětež ode

mne všickni činitelé nepravosti. (Mat. 7, 23, 25, 41.)
28. Tamť bude pláč a skřípění zubů: když uzříte Abrahama,

a Isáka, a Jakoba. a všecky proroky v království Božím,
sami pak že jste vyhnáni ven.

29. I přijdouť od východu, a od západu, a od půlnoci,
i od poledne, a budou stolovati v království Božím.

30. A aj jsouť poslední, kteříž budou prvnÝ, a jsou první,
kteříž budou poslední. [Mat. 19, 30. 20, 16. Mar. 10, 31.)

31. V ten den přistoupilí někteří z Fariseů, řkouce jemu:
Vyjdi, a odejdi odsud: nebo Heródes tě chce zabít.

32. I řekl jim: Jděte a povězte té lišce: Aj vymítám dábly,
a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne“ skonám.

33. Ale však musím dnes a zítra | pozejtří choditi: neboť
nelze proroku zahynouti kromě Jerusaléma.

34. Jerusaléme, Jerusaléme, jenž zabíjíš proroky a kamenuješ
ty, kteříž k tobě posláni bývají. kolikrát jsem chtěl shromá
žditi syny tvé, jako pták hnízdo své pod křídla, a nechtěl jsi ?

[Mat. 23, 37.)

36. Aj zanechán vám bude dům váš pustý. Pravím pak
vám, že mne neuzříte, až přijde (čas), když díte: Požehnaný,
jenž ve béře ve jménu Páně! (Níže 19. 43.

1. Byli tu pak tóho času někteří (přítomní). vypravujíce mu
o Galilejských. jichžto krev smísil Pilát s obětmi jejich.'

2. I odpověděv, řekl jim: Což mníte, že ti Galilejští větší
hříšníci byli nežli všickni Galilejští, že jsou takové věci
utrpěli? * (Jan 9, 3.)

8. Nikol, pravím vám: ale nebudete-li pokání činiti, všickní
podobně zahynete.

4. Jakož 1 oněch osmnácte, na něž padla věže v Siloe, a
zabila je: zdaliž se domníváte, že také oni vinnější byli nade
všecky lidi, přebyvající v Jerusalémě?

6. Nikoli, pravím vám; ale nebudete-li pokáníčiniti, všickni
podobně zahynete. 

6. Pověděl pak i toto podobenství: Strom fíkový sazený měl
kdosi na vinici své, a přišel, hledaje na ném ovoce, a nenalezl.

7. Řekl pak k vinaři: Aj tři léta jsou, co přicházím hle
daje ovoce na tomto fíku, a nenalézám: pročež vytni jej; nač
také zem zaměstnává ? *

8. On pak odpovídaje dí jemu: Pane, ponechejž ho i tohoto
léta, až jej okopám, a ohnojím,

9. ponese-li ovoce: pakliť neponese, potom jej podetneš.
10. Učil pak v jejich škole v sobotu.
11. A aj žena, kteráž měla ducha nemoci osmnácte let: a

bvla sklíčena, aniž mohla nějak vzhůru patřiti.
12. Kteroužto když uzřel Ježíš, zavolal ji k sobě, a řekl

jí: Ženo. zproštěna jsi od nemoci své.
13. I vložil na ni ruce, a hned se zdvihla, a velebíla Boha.

(Mar. 7, 32. Sk. 9, 12.)
14. Tedy promluviv představený školy, hněvaje se, protože

v sobotu uzdravoval Ježíš, řekl zástupu: Šest dní jest, v nichž
náleží dělati; v těch tedy dnech přicházejte, a buďte uzdra
vováni, a ne v den sobotní.

15. [ odpověděvjemu Pán, řekl: Pokrytci, zdali jedenkaždý
z vás neodvazuje v sobotu vola svého, neb osla od jeslí, a
nevodí k napájení?

16. Tato pak dcera Abrahamova, kterouž 'svázal satan, aj
již osmnácte let, což neměla býti rozvázána od svazku toho
v den sobotní?

17. A když to pověděl, zastyděli se všickni protivníci jeho:
a všecken lid radoval se ze všech skutků, kteříž se slavně
dáli od něho. .

18. I řekl: Čemu podobmo jest království Boží, a k čemu
je připodobním?

s
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Kristus Pán stoloje a Fariaaa, uzdravuje vodnatelného v sobotu, ——něl pokoře n

dobročinnosti, — připodobňaje královetví Boll večeří veliké, a uči, — že kdo

odřekne se věcí vezdejšich, Jesť pravý jeho následovník,

„
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1. I stalo se: když všel Ježíš do domu jednoho knížete
farisejského v sobotu, aby jedl chléb, oni pozorovali ho.

2. A aj človék jeden vodnatelný byl před ním.

3. I promluviv Ježíš pravil zákonofkům a Fariseům. řka:
Sluší-lí v sobotu uzdravovati? : (Mat. 12, 10.)

4. Ale oni mlčeli. On pak uchopiv ho, uzdravil a propustil.

č. A promluviv k nim, řekl: Čí z vás osel anebo vůl upadne
do studnice a nevytáhne ho ihned v den sobotní?

6. A nemohli mu na to odpovědíti.

KAPITOLA XIIL

*Byliť odpůrci vlády Římské, a stoupenci Judy galilejského, který
byl něli, že Židé, co synové Boží, nikomu jinémn nemaji býti poddání
než Bohu, že se dnů císaři platiti nemá, anlž oběti za něho v chrámě
vzdávati a p.; přišedší do Jerusaléma, aby v obrámu obětovali, dal je
Přlácepři oběti zabíti. .

2 Z velkých utrpení vůbec tehdáš křivě sondili, že koho potkávají,
velikým jest bříšníkem; a zde snad příhann tn nh všecky Galilejské
vesměs uvrhují, aby tím i Krista Pána v podezření uvedli. Proto po
ukazuje na jinon případnosť, jak totiž 18 obyvatelů jerusalémských
zabito bylo, když se věže v Siloe zemětřesením ssula. [4.)

> Řecky ještě| „nadarmo*.
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7. Pověděl také i ku pozvaným podobenství, spatřiv. kterak
(si) přední místa vyvolovali, řka k nim:

8. Když budeš pozván na svatbu, nesedej na přední místo,
aby snad vzácnější tebe nebyl pozván od něho:

9. a přijda ten, kterýž tebe i onoho pozval, neřekl tobě:
Dej tomuto místo! a tehdy počal bys s hanbou na posledním
místě selěti.

10. Ale kdrž budeš pozván, jdi, posaď se na posledním
místě, aby kdvž přijde ten. kterýž tebe pozval, řekl tobě:
Příteli, posedni výše. Tehdy budeš míti slávu před spolu
stolícími; (Přísl. 25, 17.)

11. nebo každý, kdo se povyšuje, bude ponížen: a kdo sa
ponižuje, bude povýšen. (Mat. 23, 12. Níže 18, 14)

12. Pravil také i tomu, kterýž ho byl pozval: Když činíš
oběd, nebo večeři, nezov přátel svých, ani bratří svých, ani
příbuzných. ani sousedů bohatých, aby snad i oni zase nepozvalitebeamělbysodplatu.© (Tob.4,7.Přísl.3,9.)

13. Ale když číníš hody, povolej chudých, mdlých, kulbavých,
a slepých:

14. a budeš blahoslaven, neboť nemají, odkud by odplatili
tobě, ale bude tobě odplaceno při vzkříšení spravedlivých.

16. To když uslyšel jeden z přísedících, řekl jemu: Blaho
slavený, kdo jísti bude chléb v království Božím.

16. On pak řekl jemu: Člověk jeden učinil večeři velikou
a pozval mnohých. 4Mat. 22, 2.)

17. I poslal slnžebníka svého v hodinu večeře. by řekl po
zvaným, aby přišli, že již připraveno jest všecko.

18. I počali se všickni spolu vymloavati. První řekl jemu :

Ves jsem koupil, a musím vyjíti a ji shlédnouti; prosím tě,
měj mne výmlavna.

19. A druhý řekl: Patero spřežení volů jsem koupil, a
jdu zkusit jich; prosím té, měj mne výmluvna.

20. A jiný řekl: Ženu jsem pojal, a protož nemohujpřijíti.
21. A vavrátiv se služebník, zvěstoval to Pánu svému.

Tehdy rozhněvav se hospodář, fekl služebníku svému: Vyjdi
rychle na náměstí, a na ulice města, a chudé, a milé, a
slepé, a kulhavé uveď sem.

22. I řekl služebník: Pane, stalo se, jakož jsi rozkázal. a
ještě místo jest.

23. [ řekl Pán služebníku: Vyjdiž na cesty, a mezi ploty,
a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj.

24. Pravímť pak vám, že žádný z myžů těch. kteříž po
zváni byli, neokusí večeře mé.'

25. Šli pak mnozí zástupové s ním, a on obrátiv se, řekl
m:

26. Jde-li kdo ke. mně, n nemá v nenávisti? otce jsvého,
i mateře, i ženy, i synův, £ bratří, i sester, a ještě i života
svého, nemůže býti mým učenníkem.

27. A kdož nenese kříže svého, a nějde za mnou: nemůže
býti mým učenníkem.* (Svrchu 9, 23.)

28. Nebo kdo z vás, chtěje stavěti. vóž, nesedne prve, a
nepočitá nákladů, kteříž potřební jsou, má-li doatí k dokonání?

KAPITOLA XIV.

! Vypinilo se to na Židech, kteříž první do království Božího po
„svání byvše, přijíti zamnedbali,a tak místo nich ostatní národové po
zváni, a do cirkve shromáždění byli.

* £ j. v menší vážnosti nežli mue — (Mat. 10, 87. a d. Mar. 8, 84.
a d)

„ * Drojim podobenstvím ukazuje, jak bedlivě se zkusiti má. kdo
pravým následovníkem jeho býti choa: předně jest-li hotov vše, co mu
mílo bylo, opustiti, a Krista Pánu v oběť vzdári: drahé pak, jest-li od
hodlán, všecko i smrť pro něho podstoupit.
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29. aby snad kdvž by položil základ, a nemohl dokonati,
všickni vidoucí nepočali se mu posmívati,

30. řkouce: Tento člověk počal stavěti; a nemohl dokonati |
31. Anebo který král, maje táhnouti do boje proti jinému

králi, nesedne prve a nepřemýšlí, mohl-li by s desíti tisíci
potkati se s tím, kterýž s dvacíti tisíci táhne proti němu?

32. Sic jinak, au ještě podál táhne, pošle poselství, žádaje
za to. což jest ku pokoji.

33. Tak tedy každý z vás, kdo se neodřekne všech věcí,
kterými vládne nemůže byti mým učenníkem.

34. Dobráť jest sůl. Pakli sůl zmařena bude, čím bude
napravena ? (Mat. 6, 13. Mar. 9, 40.)

35. Ani do země, aní do hnoje se nehodí: ale vyvržena
bude ven. Kdo má uši k slyšení, slyš.

KAPITOLA XY.

Když sa Fariseoré boršili, Že bříšsiky přijímá, ukaauje Jim, Jab neskonalé Jest

mliverdenství Boži nad hřišníky kajícími ——podobenstvím o utracené oval,

o straceném panisl a — o synu maruotratném.

1. I přibližovali se k němu publikání a hříšníci, aby ho
slyšeli.

2. A reptali Fariseové a zákonníci, řkouce: Tento přijímá
hříšníky, a jí s nitui. (Mat. 9. 11. 11, 19.)

3. I pověděl jim podobenství toto, fka:
(Mat. 18, 12. a d.)

4. Který jest z vás človék, jenž má sto ovec, a ztratí-li
jednu z nich, zdaliž nenechá devadesáti devíti na poušti, a
nejde po té, kteráž se byla ztratila, až ji nalezne?

5. A když ji nalezne, vloží [ji] na ramena svá, raduje se;
6. a přijda domů, svolá přátely a sousedy, řka jim: Spolu

radujte se se mnou, neb jsem nalezl ovci svou, kteráž se
byla ztratila!

7. Pravímť vám, že tak bude větší radost v nebi nad jedním
hříšníkem pokání činícím, nežli nad devadesáti devítí spra
vedlivými, kteříž nepotřebují pokání.

8. Anebo která žena, majíc deset peněz, ztratí-li jeden
peníz,' zdaliž nezažže svíce, a netnete domu, a nehledá pilně,
dokudž nenalezne?

9. A když nalezne, svolá přítelkyně a sousedky, řkouc:
Radujte se spolu se mnou: neb jsem nalezla peníz, kterýž
jsem byla ztratila.

10. Takť, pravím vám, bude radosť před anděly Božími
nad jedním hříšníkem pokání činícím.

11. Řekl pak: Člověk jeden měl dva syny:
12. i řekl mladší z nich otci: Otče, dej |mi díl statku,

kterýž mně přináleží. I rozdělil jim etatek.
13. A po nemnohých dnech, shromáždiv mladší syn všecko,

odebral se -přes pole do daleké krajiny: a tam rozmrhal
statek svůj, živ jsa prostopášně.

14. A když byl všecko utratil, stal se hlad veliký v krajině
té: a on počal nouzi trpěti.

15. I odšel a přidržel se jednoho měštěnína krajiny té.
I poslal jej do dvora svého, aby pásl vepře.

16. I žádal naplniti břícho své pokrmem, jejž vepři jedki:ale žádný mu nedával.

- 17. Tehdy přišed sám |k sobě, řekl: Jak mooho nájemníků

KAPITOLA XV.

* Vlastně: drachmu, jenž jost peníz řecký asi za čtvrí tolaru. [Viz
Mat 18, 28, Mar. 6, 87.]
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nebo synové tohoto světa opatrnější jsou, nežli synové světla
v pokolení svém.*

9. I ját pravím vám: Čiňte sobě přátely z mamony De
pravosti: * aby, když dokonáte, přijali vás do stánů věčných.

10. Kdo v nejmenším jest věrný, i ve větším věrný jest: a
kdo v mále jest nepravý, i v větším nepravý jest.

11. Jestliže tedy v nepravé mamoně věrni jste nebyli, co
pravého jest, kdož vám avěří?

12. A jestliže vcizím“ věrni jste nebyli; kdož vám dá,
co vašeho jestP>

13. Nížádný služebník nemůže dvěma pánům sloužiti; nebť
zujisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati: anebo
jednoho ze přidrží, a druhým pobrdne: nemůžete Bobu sloužiti
A mamoně. (Mat. 6, 24]

14. Slyšeli pak to všecko Fariseové. kteříž byli lakomí, a
posmívali se jemu.

15. [ dí jim: Vy jste, jižto se upravedlivými činíte před
lidmi, ale Bůh zná srdce vaše: nebo což před lidmi jeat
vysokého, jest před Bohem ohavnosí.

16. Zákon a Proroci až do Jana: od té chvíle zvěstuje se
království Boží a každý mu činí násilí. (Mat. 11, 12.)

17. Snázeť pak jest, že nebe ji země pomínou, nežli aby
jedno písmě ze zákona padlo.“ [Mat. 5, 18.)

18. Každý, kdo propustí manželku svou, a jinou pojímá,
cizoloží: a kdo. pojímá propušténou od muže, cizoloži."

19. Člověk jeden byl bohatý, jenž se obláčel v čarlat a
v kment: a hodoval na každý den stkvostně.

20. A byl jeden žebrák jménem Lazar, kterýžto ležel u vrat
Jeho, pln jsa vředů,

v dumě otce mého má hojnost chleba, já pak zde hladem
hynu!

18. Vstunu. a půjdu k otci svému, a dím jemu: Otče,
zbřešil jsem proti nebi a před tebou:

19. již nejsem hoden slouti synem tvým: učiň mne jako
jednoho z nájemníků avých.

20. I vstav, šel k otci svému. Když pak ještě opodál byl,
uzřel jej otec jeho, a milosrdenstvím hnut jsa, přiběh padl
na šíji jeho, a políbil ho.

21. I řekl jemu syn: Otče, zhřešil jsem proti nebi a před
tebou: již nejsem hoden slouti synem tvým.

22. I řekl otec služebníkům svým: Rychle přineste roucho
první, a oblecte jej, a dejte prsten na ruku jeho, a obuv na
nohy jeho:

23. a přiveďte tele tučné, a zabíte a jezme a hodujte:
24. nebo tento 8yn můj mrtev byl, a zase ožil: ztracen

byl a nalezen jeat. I počali hodovati.
20. Byl pak syn jeho starší na poli: a když přicházel, a

přibližoval se k domu, uslyšel zpěv a tanec.
26. I povolav jednoho ze služebníkův, otázal se. co by to

bylo.

27. A ten řekl jemu: Bratr tvůj přišel: i zabil otec tvůj
tele tučné, že ho zase zdravého přijal.

28. I rozhněval se, a nechtěl vejíti. Tedy otec jeho vyšed
počal ho prositi.

29. Ale on odpověděv, řekl otci svému: Aj tolik let sloužím
tobě, a nikdy jsein přikázání tvého nepřestoupil, a nikdy jsi
mi nedal kozelce, abych s přátely svými hodoval:

30. ale když přišel tento syn tvůj, kterýž prožral statek
svůj 8 nevěstkami, zabil jsi mu tele tučné, 21. žádaje nasvtití se drobry, kteříž padali se stolu bohatce,31.Aonřekljemu:Synu,tyvždyckysemnoujsi,avšecky— W“ anikdomujichnedal:avšakpsipřicházejíce,lízalivředyvěciméjsoutvé: vM/| jeho.

32. ale hodovati a radovati se náleželo; neboť bratr tvůj ; 22. Stalo pak se, že umřel žebrák, a nesen jest od andělů
tento byl mrtev, a zase ožíl; byl ztracen, a nalezen jest. do lbna Abrahamora. Umřel pak i bohatec, a pohřben jest

v pekle.
23. Pozdvih pak očí svých, když byl v mukách, uzřel

Abrahama z daleka a Lazara v lůnu jeho,
24. a zvolav řekl: Otče Abrabame, smiluj se nade mnou,

a pošlí Lazara, ať omočí konec prstu svého u vodě, a ochlavi
jazyk můj: neb se mučím v tomto plameni.

2Ď. I řekl jemu Abraham: Synu, rozpomeň se. že jsi přijal
dobré věcí v životě svém, a Lazar též zlé; nyní pak tento
se těší, ale ty se mučíš.

26. A nadto všecko jest mezi námi a vámi veliká propasť
utvrzena, že ti, kteříž chtějí odsud k vám jíti, nemohou, aniž
od onud sem přejíti.

KAPITOLA XVI
Kristus Pán přednáší podobenství o nevěrném, ale chytrém vladaři — uči v mále
býtí věrným, — kůrá lakomství a pýcha Fariseův, — a vypravuje podobenství

o'bohateí a Lazarovi.

1. Pravil pak i k učenníkům svým: Člověk jeden byl bobatý,
který měl vladaře, a ten obžalován jest před ním, jako by
byl rozmrhal statek jeho.

2. I povolal ho, a řekl jenu: Což to slyším o tobě? vydej
počet z vladařetví svého; neb již nebudeš moci vládnouti.

3. I dí vladař sám u sebe: Co učiním, nebo Pán můj od
jiná ode mne vladařství? Kopati nemohu. žebrati se stydím.

4. Vím, co učiním, aby, když budu složen s vladařství, při
jali mne do domů svých.

5. Zavolav tedy jednoho kuždého dlužníka pána svého,
řekl prvnímu: Jak mnoho jsi dlužen páuu mému?

6. A on řekl: Sto tun oleje. I řekl jemu: Vezmi listinu
svou, a sedna rychle napiš padesáte.

7. Potom jinému řekl: Ty pak jak ninoho jsi dlužeu?
Kterýž řekl: Sto korců pšenice. Dí jemu: Vezmi zápis svůj,
a napíš osmdesáte.

8. I pochválil pán vladaře nepravého, že opatrné učinil:'

* t.j. Jední I druzí v apůsobu, v jednání svém; nebo: jedni i druzí
uhleden těch věci, jimž snahu svou věnnjí: světští lidé s větší opatr
nosti pečují o věcí k vezdejšímu blahu, nežli synové světla, následov
nici Kristoví, věřicí, o věcí duchovní, k věčné blaženosti směřající.

3 t. j. z nepravého. nestálého, pomijejícího zboží vezdejšího, kteréž
nikomu nižádné pravé blaženosti nikdy a nijak nedává: nemíní tedy.
že by uimužna £ nespravedlivě nabytého jmění dostačila k odpuštění
bříchu bez pravého pokání vůbec a bez nábrady za učiněnou křivdu
svlášť! (Srov. Sir. 84. 21. 28, A.)

* t j. v tom pomíjejícím, vám toliko na čas svěřeném zboží.
> r. j. co dědičného, vám na věčnosti připraveného jest.
< 1. j. ačkoliv království Boží ne zvěstuje, proto nemá nijak mravní

zákon Boží přestati.
* To uvádí Krlstns Pán za příklad protí zákonníkům, kteříž mnobdy

wro lehkou věc Ženy prupnstití dovolovali, a tak zákop rušili. Miní se
těž, že Kristus Pán narážel na Heródesa, jenž byl manželku svon.
deeru Arety krále. propustil a manželku bratrovu neprávně pojal. (Mat.
5, 32. Mar. 10, 11— 12. 6, 17. a d.)

KAPITOLA XVL

' tj. že chytře jsi opatřil nějakého prospěchn pro budonci dobu
nouze, kterouš předvídal; nechvájí čin jeho, nýbrž toliko ehytrostť,při
tě však nepřestal býti vladařem nespravedlívým.
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27. I řekl: Tedy prosím tebe, otče, abys ho poslal do domu
otce mého;

28. neboť mám pét bratrův, ať jím svědčí, aby také oni
do tohoto místa muk nepřišli.

29. I řekl jemu Abraham: Majíť Mojžíče a Proroky; těch
ať poslouchají.

30. A on řekl: Nic otče Abrabame; ale kdyby kdo z mrtvých

k nim přišel, budou pokání činiti.
31. I řekl jemu: Jestliže Mojžíše a Proroků neposlouchají,

ani, byť kdo z mrtvých vstal, uvěří.

KAPITOLA XVII.

Kristus Pán ačí, Jak valiký hřích jest dávati pohoršení, — še tomu, kdo proti

nám chyhuje, odpouštětí máme, — jsk mocná Jest vira, ——abychom selne

zakládali pa tom, co činíme, — Uzdravuje deset malomocných,— uší o krá

lovství Božim; — a o druhém příští svém.

1. I řekl k učenníkům svým: Není možné, aby nepřišla
pohoršení: ale běda tomu, skrze kohož přicházejí.

(Mat. 18, 7. a d.)
2. Užitečněji bylo by jemu, aby kámen mlýnský vložen

byl na hrdlo jeho, a uvržen byl do moře, než aby pohoršil
jednoho z těchto maličkých.

8. Hledte se! Zhřeší-li proti tobě bratr tvůj, potresci ho:
a bude-li toho želetí, odpusťt mu.

4. A byť pak sedinkrát za den zhřešil proti tobě, a sedm

krát za den obrátil se k tobě, řka: Želím tobo; odpasť jemu.
5. I řekli apoštolé Pánu: Rozmnož nám víry.
6. I řekl Pán: Budete-li míti víru jako zrno horčičné, díte

tomuto morušovému stromu: Vykořeň se, a přesaď se do
moře; a uposlechne vás. [Mat. 17, 19.)

7. Kdo pok jest z vás, maje služebníka, kterýž oře, anebo
"páse, jemuž by, jak by se s pole navrátil, řekl: Pojď hned
a sedni za stůl:

8. a neřekl by mu: Připrav, co bych povečeřel, a opaš se.
a služ mi, ať ae najím a napiji. a potom j ty budeš jísti
a píti?

9. Zdali vzdá dík služebníku tomu, že učinil, co jemu byl
rozkázal?

10. Nezdá mi se. Takť i vy, když učiníte všecko, co vám
příkázáno jest, rcete: Služebníci neužiteční jame: což jsme
povinni byli učiniti, učinili jsme.

11. I stalo se, když ae bral do Jerusaléma, že šel středem
Samaří a Galilee.

12. A když vcházel do jednoho městečka, potkalo se s ním
deset mužů malomocných, kteřížto stáli z daleka,

(II. Mojž. 13, 46.]
13. a pozdvihli hlasu řkouce: Ježíši, příkarateli, smiluj

ge nad námi! [Mat. 8, 4.)
14. Kteréžto když uzřel, řekl: Jděte, ukažte se kněžím.

I stalo se, když šli, očištění jsou.
15. Jeden pak z nich, když uzřel, že očištěn jest, navrátil

se, hlasem velikým velebé Boha,
16. a padl na tvář k nohám jeho, díky čině: a ten byl

Samaritán.

17. Odpověděv pak Ježíš, řekl: Zdaliž jich není deset
očištěno P?a kdež jest jich devět?

18. Není nalezen, jenž by se byl vrátil, a vzdal chválu
Bohu, leč tento cizozemec.

19. I řekl jemu: Vataň, a jdi; nebot víra tvá tě uzdravila.
20. Otázán pak jsa od Fariseů: Kdy přijde království
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Boží? odpověděl jim, a řekl: Nepřijdeť království Boží s oká
zalostí:'

21. aniž řeknou: Aj, tuto, anebo: Aj, tamto.“ Nebo hle
království Boží uvnitř vás jest“

22. I řekl k učenníkům svým: Přijdou dnové, kdežto žá
datí budete jeden den Syna člověka viděti“ a nenvidíte.

23. A řeknou vám: Hle zde, a: hle tamto.* Nechudte, ani
následujte.

24. Nebo jako blesk, blýskající se pod nebem, na ty věci.
kteréž jsou pod nebem, svítí:“ tak bude Syn člověka ve
dni svém. [Mat. 24, 23. a d.)

25. Ale prve inusí mnoho trpěti, a zavržen býti od národa
tohoto.

26. A jakož se stalo za dnů Noe, tak bude i za dnů S+na
člověka.

27. Jedli a pili, ženili se, a vdávaly až do dne, v kterétžto
Noe všel do korábu: i přišla potopa. a zabladila všecky.

28. Podobně jako se stalo ve dnech Lotových: jedli a pili,
kupovali, a prodávali, štěpovali, a stavěli:

29. ale toho dne, když vyšel Lot ze Sodomy, pršel oheň
a síra s nebe, a zahladil všecky. (I. Mojž. 19. 25.)

30. Takť bude v den ten, když se Syn člověka zjeví.
31. V tu hodinu kdo bude na střeše, a nádobí jeho v domě,

nesestupuj, aby je pobral: a kdo na poli. též se nevracuj
nazpět. (Mat 24, 16.]

32. Pomněte na ženu Lotovu.

33. Kdožkoli bude hledat život svůj zachovati, ztratíť jej:
a kdožkoli jej ztratí, obživít jej.

(Svr. 9, 24. Mat. 10, 39. Mar. 8, 35. Jan 12, 25.)
34. Pravím( vám: V tu noc budou dva na loži jednom.

„ jeden bude přijat a druhý opuštěn;
35. dvě budou apolu mléti, jedna bude přijata, a druhá

opuštěna; dva na poli, jeden bude přijat, a drubý opuštěn.
(Mat. 24, 40. 41.)

36. Odpovědévše řekli jemu: Kde Pane??

37. A on řekl jim: Kdežkoli bude tělo, tamť se shromáždí
i orlové *

KAPITOLA XVIII.

| Kristas Pán uči modlitbě stálé a pokorsé, — žehná ditkám, — ukasuje, co
mítmo zachování zákonů k dokonalosti náleší s, — že těžko bohatým do krů
lovatvi Božího vjitl — a čebož se dostane těm, kdo posemaké věci pro Boha
oponštěji. — Zvěstuje na cestě do Jeruzaléma utmučení, smrť a vahřišení své,

a ozdravoje slepce n Jericha,

1. Pověděl pak jim i podobenství, že potřebí jest vždycky

se modliti a nenstávati,
(Sir 18, 22. Řím. 12. 12. I. Thess. 5, 17.)

KAPITOLA XVII

tt. J. a zevnitřní slávou s nádhernosti, jak vy sl je představajete,
a jenom pro sebe očekáváte. [Jan 18, 36.)

* t J. království Boží; nebudeť na to neb ono místo, ten aneb onen
národ obmezeno, nýbrž pojme v sebo oeclýsvět.

3 £ j. jsouc duchovní, počátek a základ má v srdcích lidí věrných
n volných, jak mnozí vůkol vás Jsou a vy sami býti můžete, choete-lí
ve mne věříti a k pravému pokání se obrátiti. „Pravou a živou vírou

Bůb v srdcích našich.“ (Beda ) Nebo: „království Boží mesi
vámi jest:“ t. již přišlo, beze vší nádhery a okázalosti: používejte pří
ležitosti tě k spasení svému.

* 4 j. budete sl po mém odchodu z tohoto světa žádati, abych
u vás jen toliko den tělesně přítomen byl, vás potěšil, posilnil.

* Dolož: „jest Krlstus“. [Mat 34, 26.)
* Dle řeckého: „z Jedné nebeské končiny k drahé aviti.“
* Dološ: stane se to všecko? jinak těž: kdy?
" Kde a kdykoliv míra nepravostí se naplní, tam a tehdáš spra

vedlivý sond můj nastane. Zvědavosf jejich všeobecnou odpovědi od
bývá. (Mat.A, 2)

11-95NEL
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2. řka: Soudce jeden byl v jednom městě, kterýž se Boha
nebál, a člověka se nestyděl.

3. A vdova jedna byla v témž městě, a přicházela k němu
řkouc: Pomsti* mne nad protivníkem mým.

4. I nechtěl za mnohý čas. Potom pak řekl sám u sebe:
Ač se Boha nebojím, a člověka se nestydím,

Ď. však že mi obtížna jest ta vdova, pomstím jí, aby na
posledy přijdouc nezhaněla mne. (Svrchu 11, 8.)

6. I řekl Pán: Slyšte, co dí nepravý soudce.
7. Což pak Bůh nepomstí vyvolených svých. kteříž k němu

duem I nocí volají, a bude-liž prodlévatt jim?*
8. Pravím( vám, že jich brzo pomstí. Ale když přijde Syn

člověka,“ zdali nalezne víru na zemi?*
9. Řekl pak i k některým, kteříž v sebe doufali, jako spra

vedliví, a jinými pohrdalí, podobenství toto:
10. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili: jeden

Fariseus, a druhý publikán.
11. Fariseus stoje, takto sám u sebe se modlil: Bože, dě

kuji tobě, že nejsem jakojiní lidé, dráči, nespravedliví, cizo

ložníci, jako i tento publikán.
12. Postím se dvakrát za týden, desátky dávám ze všech

vécí. kterýmiž vládnu.
13. Ale publikán stoje z daleka, nechtěl ani očí k nebi

pozdvihnouti, ale bil se v prsy své, řka: Bože, buď milostiv
mně hříšnému! (Žalm 50, 19.)

14. Pravímťt vám, sestoupil tento do domu svého ospra
verdlněn nad onoho:* nebo každý, kdo se povyšuje, bude po
nížen: a kdo se ponižuje, bude povýšen.

(Mat. 23, 12. Svrchu 14, 11.)
15. Přinášeli pak k němu i nemluvňátka, aby se jich do

týkal. Což když uzřeli učenníci, domlouvali jim.
(Mat. 19, 13.)

16. Ale Ježíš svolav je, řekl: Nechte dítek, aťjdou ke mné,
a nebraňte jim, nebo takových jest království Boží.

(Mar. 10, 74.
17. Amen pravím vám: Kdožkoli nepřijme království Bo

žího jako dítě, nevejde do něho.
18. I otázalo ne ho jedno kníže“ řka: Mistře dobrý. co

činé život věčný obdržím? (Mat. 19, 16. Mar. 10, 17.)
19. Řekl pak mu Ježíš: Co mne nazýváš dobrým? Nižádný

není dobrý, jediné sám Bůb.
2. I'řikázání znáš: Nezabiješ; nesesmilníš; nepokradeš;

nepromluvíš křivého svědectví; cti otce svého i matku.
(I. Mojž. 20. 13.)

21. Kterýžto řekl: Toho všeho ostříhal jsem od své mladosti.
22. To uslyšev Ježíš, řekl jemu: Ještě ge ti jednoho ne

dostává: Prodej všecko, co máš, a rozdej chudým, a budeš
míti poklad v nebi; a pojď, následuj mne.

23. Uslyšev to onen, zarmoutil se: nebo byl bohatý velmi.
24. I vida ho Ježíš zarmouceného řekl: Jak nesnadně, kdož

peníze mají, vejdou do království Božího! [Svrchu 6, 24.)

KAPITOLA XVII.

' € J. zastaň mne, očíš mi po právu naproti mému protivníkovi.
* t J. jim pomoel: jinak: ačkoli prodlévá. (Srov. Sir. 85. 21 -22.)
* tj. když vás navštíví všelikým protivenstrím a utrpením, zvlňšť

před sondným dnem.

* t | nenalezne u všech takové víry, jakou měla ona vdova. V po
ledním čase zvlášť víra ochabne.

3 € j. publikán nalezl pro svoa pokornon modlitbu milosti u Boha,
nikoliv pak hrdý Farisons,

* t. j. představený školy. (Mat. 10, 17. a d.)

KAPITOLA XIX. 756

25. Snáze jest zajisté velbloudu skrze jehelní ucho projíti,
nežli bohatému vjíti do království Božího.

26. I řekli, ktaří to alyšeli: Kdož tedy může spasen býti ?
27. Řekl jim: Co jest nemožné u lidí, možné jest u Boha.
28. [ řekl Petr: Aj my jsme opustili všecko a šli jsme

za tebou.

29. A on řekl jim: Amen pravím vám: není žádného,
kterýž by opustil dům, nebo rodíče, nebo bratří, nebo mau
želku, anebo synypro království Boží.

A. aby nevzal v tomto času mnohem více, a v badoucím
věku života věčného.

31. Tedy pojav Ježíš dvanácte, řekl jim: Aj vstupujeme
do Jerusaléma, a dokonají se všecky věci, které jsou psány
skrze proroky o Synu člověka. [Mat. 20, 17.)

32. Nebo vydán bude pohanům, a bude posmíván, a bi
čován, i uplván;

33. a když jej ubičují, zabijí jej, a třetího dne z mrtvých
vstane. (Mat. 16. 21.)

34. A oni tomu nic nesrozuměli, a bylo slovo to skryto
před nimi, a nesrozuměli, co se pravilo.

85. Stalo pak se: když se přibližoval k Jerichu, slepý jeden
seděl vedle cesty, žebře. (Mat. 20, 29. a d.)

36. A když uslyšel zástup mímo jdoucí, otázal se, co by
to bylo.

37. I řekli jemu, že Ježíš Nazaretský tudy jde.
39. I zvolal, řka: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade

mnou |

39. A kteří napřed šli, domlouvali jemu, aby mlčel. Ale
on mnohem více volal: Synu Davidův, smiluj se nade mnou!

40. Tedy zastaviv se Ježíš, rozkázal ho k sobě přivésti.
A když se přiblížil, otázal se ho,

41. řka: Co chceš, ať tobě učiním? On pak řekl: Pane,
ať vidím.

42. A Ježíš řekl jemu: Prohlédni, víra tvá tě uzdravila !
43. A ihned viděl, a šel za ním, velebě Boha. A všecken

lid, když to uzřel, vzdal chválu Bohu.

KAPITOLA XIX.

Zacbens Zádá ai viděti Krista Pána. — Kristne Pam u něho zavitá. — Před

náší podobenství o hřívnách. — Vjiždí slavně do Jeruealéma, — pláče nad

městem, — a vyhání z chrámu prodavače a kupce,

1. A všed bral se skrze Jericho.

2. A aj muž jménem Zachens; byl vrchní nad celnými, a
byl bohat:

3. a žádal viděti Ježíše, kdo by byl: a nemohl pro zástup,
neb byl maličké postavy.

4. I předběh vstoupil na strom planého fíku, aby jej viděl;
nebo tudy měl jíti.

5. A když přišel Ježíš k tomu místu, pohledév vzhůru,
uzřel jej, a řekl k němu: Zachee, sestup spěšné dolů: nebo
dnes v domu tvém musím zůstati.

6. I sestoupil spěňně, a přijal ho, raduje se.

7. A když to viděli všickni, reptali řkouce: K člověku
hříšnému se obrátil!

8. Stoje pak Zacheus, řekl ku Pánu: Aj polovici statku
svého, Pane, dám chudým: a oklamal-li jsem koho v čem,

navracuji čtvernásob. .
9. Dí jemu Ježíš: Dnes spasení stalo se domu tomuto:

proto že i on jest syn Abrahbamův.
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10. Nebo přišel Svn člověka, bledat a spasit, co bylo za
hynulo. (Mat. 18. 11.)

11. To když oni slyšeli, pověděl jim dále podobenství, proto
že byl blízko Jerusaléma; a že se domnívali, že by se hned
mělo zjeviti království Boží.'

12. Protož řekl: Člověk jeden urozený odešel do daleké
krajiny, aby přijal království, a zase se navrátil.

(Mat. 25, 14.)
13. I povolav desítí služebníků svých, dal jim deset hřiven,

a řekl jim: Kupčete. dokud nepřijdu.
14. Měšťané pak jeho nenáviděli ho; a poslali poselství za

ním, řkouce: Nechceme, by tento kraloval nad námi.
16. [ stalo se: když se navrátil, přijav království: i rozkázal

zevolati ulužebníků, kterýmž byl dal peníze, aby zvěděl, jak
mnoho kdo vytěžil.

16. I přišel první, řka: Pane, hřivna tvá deset hřiven
získala.

17. I řekl jemu: Toť dobře, služebníče dobrý; že jsi nad
málem byl věrný. budeš moc míti nad desíti městy.

(Svrchu 16, 10.)
18. A druhý přišel, řka: Pane, hřivna tvá získala pět hřiven.
19. I tomu řekl: A ty budiž nad pěti městy.
M. A jiný přišel, řka: Pane, hle hřivna tvá, kterouž jsem

měl složenou v šátko;
21. neboť bál jsem se tebe, protože jsi člověk přísný:

béřeš, čehož jel nepoložíl, a žneš, čehož jsi nerozsíval.
22. DÍ jemu: Z úst tvých soudím tě, slažebníče nepravý.

Věděl jsi, že já člověk přísný jsem. bera čehož jsem nepo
ložil, a žna, čehož jsem nerozsíval:

23. i proč jsi nedal peněz mých do peněžny, abych já
přijda vzal je i s úroky?

24. 1 řekl těm, kteříž tu stáli: Vezméte od něho hřivnu,

a dejte tomu, který má deset hřiven.
25. I řekli jemu: Pane, máť deset hřiven.
26. Jistě pravím vám, že každému, kdo má,“ bude dáno,

a bude hojně míti: ale toinu, kdo nemá,* bude i to, co
má, odjato. [Mat 25, 29.)

27. Ale však ty nepřátely mé, kteříž nechtěli. abych nad
nimí kraloval, přiveďte sem, a usmrťte přede mnou.“

28. A to povědév, šel napřed, vatupuje k Jerusalému.
29. I stalo se, když se přiblížil k Bethfagi a k Bethanil,*

k hoře, kteráž slove Olivetská, poslal dra učenníky své,
(Mat. 21, 1. Mark. 11, 1. a d.]

30. řka: Jděte do městečka, kteréž naproti jest, do něhož
vejdouce, naleznete oslátko přivázané, na němž ještě žádný
z lidí neseděl: odvažte je, a přiveďte.

31. A otáže-lí se vás kdo: Proč odvazujete? takto jemn
díte: Pán ho k potřebě žádá.

32. Tedy odešli, kteří byli posláni, a nalezli. jakož jim byl
řekl, oslátko, ano tu stojí. :

33. A když oni odvazovali oslátko. řekli pání jeho k nim:
Proč odvazujete oslátko ?

KAPITOLA XIX.

* t J. Moslášovo, a to podle Jejích smyslu. světské, jsko bylo Da
vidovo. (Sr. 17, 90. » pozn.) :

* t J. „majetnému, bohatémn“.
3 t |. nemajetnému, chuděmu: Známáf zkušenosf. že přičinlivému

majetníku zboží roste, 00 netmajetný nepřičiniivec i svého skrovného
majetku pozbývá.

* Tím se znamená věčné zavržení všech odpůrcáv Kristových vůbec,
Židův pak zvlášť.

S £ j. když byl na cesté mesi Bethanií, odkud byl již vyšel, a mezi
Bethfage, kamž se blížil.

staršími,

KAPITOLA XX. 158

34. A oui řekli: Pán ho potřebuje.
35. I vedli je k Ježíšoví: a vhodivše roucha svá na oslátko,

vsadili na ně Ježíše. (Jan 12, 14.)
36. Když pak on jel. stlalí roucha svá na cestu.
37. A když se již přibližoval k svahu hory Olivetské, po

čali všickni zástapové učenníků, radajíce se, chváliti Boha
hlasem velikým ze všech divů, kteréž byli viděli,

38. řkouce: Požehnaný král, jenž se béře ve jménu Páně ;
pokoj ua nebi a sláva na výsostech |

(Mat. 21, 9. Mark. 11, 10. Jan 12, 13.)
39. Ale někteří Fariseové ze zástupu řekli k němu: Mistře,

potresci učenníků svých.
40. Jimž on řekl: Pravíml vám, že budou-li tito mlčetí,

kamení bude volati. :

41. A když se přiblížil, vida město, plakal nad ním. řka:
42. Ó bys poznalo i ty, a to v tento den tvůj, co tobě jest

ku pokoji: ale nyní jest to skryté před očima tvýma.
43. Neboť přijdou na tebe dnové, a obklíčí tě nepřátelé

tvoji náspem, a oblehnou tě, a souží tě se všech stran:
44. a na zem porazí tebe i nyny tvé, kteříž v tobě jsou,

a nevstaví v tobě kamene na kameni: proto že jsi nepoznalo
času navštívení svého. (Níže 21, 6. Mat. 24, 2. Mark. 13, 2.)

45. A všed do chrámu, počal vymítati prodávající a ku
pující v něm, (Mat. 21. 13.)

46. řka jim: Psáno jest: Dům můj jest dům modlitby, vy
pak jste jej učinili peleší lotrovskou. [Mat. 11, 13.)

47. I učil na každý den v chrámě. Knížata pak kněžská
a zákonníci i přední lidu hledali ho zabubiti:

48. a nenalezli, co by jemu učinili; nebo všecken lid se
ho držel. poslouchaje ho.

KAPITOLA XX.

Kristus Pán odbývá zákonalky tážicí se ho, o jaké moci divy činí a uči,

přednáší podobenství o zrádných vimařich, — uči, Ze Jeou povtnnl, daň dávatí

eisaři. — Mlaví o vakříšení s mrtvých, ——čí syn Jest Kristua, — a varuje

: učenníky své Farieeův,

1. I stalo se v jeden den, když on učil lid v chrámé, a
kázal evangelium. sešla se knížata kněžská, a zákonníci se

(Mat. 21, 23. Mark. 11, 27.]
2. adí jemu, řkouce: Pověz nám, jakou mocí ty věci činí?

anebo kdo jest ten, jenž dal tobě tu moc?
3. I odpověděv Ježíš, řekl jim: Otážiť i já se vás jednoho

slova. Odpovězte mi: ,
4. Křest Janův s nebe-li byl, čili z lidí?
5. Ale oni myslili u sebe řkouce: Díme-li: S nebe, řekne

" Proč jste mu tedy neuvěřili ?

6. pakli díme, z lidí, lid vešken ukamenuje nás, neb jisti
jsou tím, že Jan jest prorok.

7. I odpověděli, že nevědí, odkud by byl.

8. I řekl jim Ježíš: Aniž já vám povím, jakou mocí tyto
věci činím.

9. Potom jsl se lidu praviti podobenství toto: Člověk štípil
vinici, a pronajal ji vinařům: a sám byl přes pole po mnohé
časy. (Mat. 21, 33. Mark. 12, 2.)

10. A v čas poslal k vinařům služebníka, aby z užitku
vinice dali jemu.' Kteřížto zmrskavše jej pustili prázdného.

KAPITOLA XX.

' Dolož: náležitý díl.aŠ
38
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11. I poslal opět druhého služebníka. Oni pak i toho
zmrskavše a zhaněvše, pustili prázdného.

12. A poslal opět třetího: a oni také toho zranivše vy
hnali jsou.

13. Tedy řekl Pán vinice: Co učiním? Pošlu svého milého
syua; snad, když toho uzří, ustydí ge.

14. Kteréhožto když uzřeli vinaři, myslili u sebe, řkouce:
Teuto jest dědic; zabíme jej, aby naše bylo dědictví.

15. A vystrčivše jej ven z vinice zabili. Protož, co jim učiní
Pán vinice?

16. Přijde a zahubí vinaře ty, a dá vinici jiným. To usly
ševše řekli jemu: Odstup to!

17. A on pohleděv na ně, řekl: Co jest pak to, co psáno
jest: Kámen, kterýž zavrbli stavitelé, ten učiněn jest v hlavu
úhelní? (Mat. 21, 42. Žalm 117, 22.)

18. Každý, kdo na ten kámen padne, rozrazí se: na kohož
by pak on padl, potřeť jej. (Is. 28, 16.)

19. I bledala knížata kněžská a zákonníci, aby naň vztáhli
ruce v tu hodinu: ale báli se lidu; nebo porozuměli, že na
ně mluvil to podobenství.

20. A -pozorujíce, poslali vyzvědače, kteříž by se spravedli
vými dělali, aby ho polapili v řeči, aby jej vydali vrchnosti
a moci vladařově. .

21. I otázali se ho řkouce: Mistře! víme, že právě mluvíš
a učíš: a nepřijímáš osoby, ale v pravdě cestě Boží učíš:

(Mat. 22, 15.)
22. Sluší-li nám dávati daň císaři, čili nic?
23. Ale znamenajelesť jejich. řekl k nim: Co mne pokoušíte?
24. Ukažte mi peníz. Čí má obraz a nápis? Odpověděvše,

řekli jemu: Císařův.
25. I řekl jim: Dávejtež tedy, co jest císařovo, císaři, a

co jest Božího, Bohu. (Řím. 13. 7.)
26. I nemohli slova jeho stíhati před lidem: a divíce se

odpovědí jeho, mlčeli.

27. Přistoupili pak někteří ze Saducejských, kteříž zapírají, .
že by bylo z mrtvých vstání, a otázali se ho,

(Mat. 22, 23. Sk.-23, 8.]
28. řkouce: Mistřel Mojiíé napsal nám: Kdyby bratr něčí

umřel, maje manželku, a ten by byl bez dětí, aby ji pojal bratr
jeho za manželku, a vzbudil símě bratru svému.

(V. Mojž. 25, 5.]
29. Bylo pak sedm bratří: a první pojav Zenu, umřel

bez dětí.

30. I pojal ji drahý, a umřel i ten bez syna.
31. A pojal ji třetí: tak též i všech sedm, a nezůstavivše

semene zemřeli.

32. Nejposléze ze všech umřela i žena.

33. Protož pří vzkříšení čí z ních bude manželkou? po- —
něvadž sedm jich mělo ji zamanželku.

34. I řekl jim Ježíš: Lidé tohoto světa se žení a vdávají:
36. ale ti, kteříž hodní jmíní budou onoho věku, a vzkří

šení z mrtvých, nebudou se ani vdávati ani ženiti:
38. aniž pak budou mocí více umříti: andělům zajisté rovni

jsou, a jsou synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.
97. Že pak mrtví vstanou, i Mojžíš ukázal vedle kře,* když

nazývá Pána Bohem Abrahamovým, a Bohem Ieákovým, a
Bohem Jakobovým.

38. Nenft pak Bůh mrtvých, ale živých: neboť všickni jsou
živí jemu.

* t J. v té knize, kdež Jedná, jak se mu Bůh ve kři zjovil. (II. Mojž.
3, 6.) =
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30. Tedy odpověděvše někteří ze zákonvíků řekli jemu:
Mistře, dobře jei pověděl.

40. A neosmělili se více o něčem se ho tázati.

41. Řekl pak jim: Kterak praví, že Kristus jest syn
Davidův?

42. A sám David praví v knihách žalmových: Řekl Pán
Pánu mému: Sed na pravici mé,

43. dokavadž nepoložím nepřátel tvých za podnoží nohou
tvých. (Žalm 109, 1. Mat. 22 44. Mar. 12, 36.)

44. David tedy ho Pánem nazývá: i kterakž syn jeho jest?
45. A když poslouchal veškeren lid, řekl učenníkům svým:
46. Varujte se zákonníků, kteříž chtějí v krásném rouše

choditi, a milují pozdravování na trhu, a první stolice ve
školách a první sedání na hodech: [Svrchu 11, 43.)

47. kteříž zžírají domy vdov pod zámyslem dlouhého mo
dlení. Tiť vezmou těžší odsouzení. [Mat. 23, 14.)

KAPITOLA XXI.

Kristus Pán dává přednasť skrovničkému dare vdovy před velikými oběťini

buhatých, — předpovidá vyvrácení Jerunaléma, a rozptýlení Židů, a brůsy při

skonani světa, — velí Jim, by byli opatrní, a všdy ku příští Jeho hotovi.

Vohleděv pak uzřel ty bohaté, kteříž metali dary své
do pokladnice. (Mar. 12, 41.)

2. Uzřel pak i jednu vdovu chudičkou, anať ovrhla dva
penízky.

3. A řekl: V pravdě pravím vám, že tato chudá vdova
více uvrhla nežli všickui.

4. Nebo všickni tito z toho, což jim zbývalo, dali dary
Bohu: tato pak z nedostatku svého, všecku živnost svou,
kterouž měla, uvrhla.

Ď. A když někteří pravili o chrámu, že by kamením dobrým
a dary: ozdoben byl, řekl: (Mat. 24. 1. Mar. 13, 1.)

6. To co vidite, přijdouť dnové, v nichžto nebude zůstaven
kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen. [Svrchu 19, 44.)

7. I otázali se ho řkouce: Mistře, kdy to bude, a které
bude znamení, když se to počne diti?

8. On pak řekl: Viztež, abyste nebyli svedeni; neboť mnozí
přijdou ve jménu mém řkouce: Já jsem,' a: Čas se přiblížil;*
protož nenásledujte jich! [Sk. 5, 36. II. Thes. 2, 9.)

9. Když pak uslyšíte o válkách a různicích, nestrachujte
se: musíť se ty věci prve díti, ale není hned konec.*

10. Tehdy pravil jim: Povstanet národ proti národu, a
království proti království:

11. a zemé třesení veliká budou po místech, a morové a
hladové, a hrůzy s nebe, a znamení veliká budou.

12. Ale přede vším tím vztáhnou ruce své na vás, a pro
následovati vás budou, vydávajíce do škol“ a žalářů, vodíce
ku králům, a k vladařům pro jméno mé;

13. přihodíť pak se vám to na avědectví.*
14. Protož složte (to) v srdcích svých“ abyste nemyslili

napřed, kterak byste odpovídali. (Svrchu 12, 11.)
15. Jáť zajisté vám dám ústa, a moudrost, kteréžto ne

KAPITOLA XXI.
' t J. Mosiáš.
* £ j. království Mesiášova.
3 t J. skonání světa, jakož se potom mmozi při brůzách vyvrácení

Jerusaléma mylně domnívali.
* Ve školách židovských sondívaly se spory náboženství se týkající.
3 ©Jj. abyste byli moji svědkové přede všemi národy.
*tj. jte sl to, že nebude vám potřebí, úskostlivě rozjímati,

co a jak byste odpověděli.
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budou moci odolati ani odmlouvati všickní protivníci
vaší. (Sk. 6, 10.)

16. Budete pak vydávání od rodičův, a od bratří a od
příbuzných. i od přátel: a usmrtí některé z vás:

17. a budete v nenávisti všem pro jméno mé:
19. ale vlas s hlavy vaší nezahyne. [Výše 12, 7.]
19. V trpělivostí své vládnouti budete dušemi svými.*
20. Když pak uzříte, an obležen jest Jerusalém od vojska,

tehdy vězte, žeť se přiblížilo zpuštění jeho.
(Mar. 13, 14. Mat. 24, 15.]

21. Tehdy kdo jsou v Judsku, utíkejte na hory: a kdož
u prostřed něho, vyjděte; a kteří v krajích, nevcházejte do
něho;

22. neboť tí jsou dnové pomsty, aby se naplnilo všecko,
co psáno jest.?

23. Běda pak těhotným a kojícím v těch dnech; neboť
bode soužení veliké na zemi, a hněv nad lidem tímto.

24. I padati budou ostřím meče, a zjímaní odvedeni budou
mezi všecky národy; a Jerusalém bude pošlapán od národů,
dokudž se nenaplní časové národův.?

25. A budou znamení na slunci. a na měsíci, i na hvěz
dách. a na zemi soužení národů pro bouří hluku mořského
a vlnobití: '© (Mar. 13, 24 Mat. 24, 29.)

26. tak že schnouti budou lidé pro strach a pro očekávání
těch věcí, kteréž přijdou na všeckén svět; nebo moci nebeské
hýbati se budou:

27. a tehdáž uzří Syna člověka, přicházejícího v oblace
e mocí velikou a velebností. (Mat. 26, 64.)

28. Když pak se ty věcí počnou díti, pohleďte, « pozdvih
něte hlav svých: neboť se přibližuje vykoupení vaše.

(Řím. 8, 23.)
29. I pověděl jim podobenství: Patřte na fíkový strom, a

na všecka stromoví:
30. když pouštějí ze sebe již pupence, víte,'* že blízko jest

léto.

31. Tak i vy, když uzříte, ano se tyto věci dějí, věztež,
že blízko jest království Boží.

32. Amen pravím vám, žeť nepomine pokolení toto, až se
všecky věcí stanou.'*

33. Nebe a zemé pominou: ale slova má nepominou.
34. Hledte se pak, aby enad nebyla obtížena srdce vaše

obžerstvím, a opllstvím, a pečováním tohoto života, a aby
nepřišel na vás ten den náhle;

35. nebo jako osldlo přijdeť zajisté na všecky, kteříž obý
vají na svrchu vší země.

36. Pročež bděte, každého času se modlíce, abyste hodni
jmíní byli ujítí všech těch věcí, kteréž se díti budou, a státi
před Synem človéka.

S ©j. stálosti a setrvalostí oatojite proti všelikému nebezpočenství,
a zachováte duše své k životu věčnému.

5 © J. čím hrozil Bůh akrze proroky Jerusalému.
* ©J. dokudž by národové nebyli na viru obrácení (Řím. 11, 22.)

Již pak od vyvrácení Jerasaléma ke skonání světa zřetel svůj obrací.

'* Dle řock.: „pro nosnáz (úzkosf], od hluku mořského a vloobití

(pocházejicí).“ Známoť, žen semětřesení moře hrozně duní a zvučí,jako hink dalekého hromobiti.
'! Dle řeckého: „patříce sami od sebe snamenáte:“ t. z ponhběho

pohledu jiš soudíte, že léto se blíží.
'* Ohledem k vyvrácení Jeruzaléma: „Mnozí z nynějšího pokolení

dočkaji se tobo“; obledem pak k soudnému dni. „Spíše pominou ne
beza ( země, nežli zahyne sbor věřících ve mně — cirkav md.“ (Bv.
Hilarins, Jen Zlat a j.j
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37. I býval ve dne uče v chrámě: ale v noci vycházeje,
přebýval na hoře, kteráž slove Olivetská.

38. A všecken lid přicházel ráno k němu, aby ho v chrámě
poslouchal.

KAPITOLA XXII

Kristus Pán Jest prodán od Jidáše,——slavi poslední večeři,— ustanovuje svátost

oltářní, — a předpovidá, že Petr Jej zapře, — Modli se na bořeOlivetské;

Jest úrazem,— jat a do dotmukuilete knělekého odveden.

1. Přibližoval se pak den sváteční přesnic,' kterýž slove
Velikánoc;

2. i hledali knížata kněžská, a zákonníci, kterak by Ježíše
zabili: ale báli se lidu.

3. Všel pak satanáš v Jidáše," kterýž sloul Iskariotský,
jednoho ze dvanácti: [Mat. 26, 14. Jan 13, 2.)

4. i odšel, a mluvil s knížaty kněžskými, a s představe

nými? kterak by jim ho zradil.
5. I zradovali se, a smluvíli s ním. že jemu peníze dají.
6. A elíbil. I shledal příhodného času, aby jej zradil bez

zástupů. :
7. Přišel pak den přesnic, v kterémžto potřebí bylo zabití

beránka.

8. I poslal Petra a Jana, řka: Jdouce připravte nám be
ránka, abychom jedli.

9. A oni řekli: Kde chceš, ať připravíme?
10. I řekl k nim: Aj když budete vcházeti do města, potká

vás člověk jeden, děbán vody nesa; jdětež za ním do domu,
do kteréhož vejde,

11. a rcete hospodáři domu: Dí tobě Mistr: Kde jest síň,
kdež bych jedl beránka s učenníky svými?

12. A on ukáže vám večeřadlo veliké prostřené, a tam
připravte.

13. Tedy šedše nalezli, jakož jim pověděl, a připravili be
ránka.

14. A když přišla hodina, sedl za stůl, a dvanácte apoštolů
s ním. (Mat. 26, 20.)

15. I řekl jim: S toužebností žádal jsem tohoto beránka
jísti s vámi, prve než bych trpěl.

16. Neboť pravím vám, že již více nebudu ho jísti, až se
naplní v království Božím.“

17. A vzav kalich“ díky činil, a řekl: Vezměte, a roz
dělte mezi sebou“

18. neboť pravím vám, že nebudu píti s plodu vinného
kořene, až přijde království Boží.

19. A vzav chléb, díky činil, a lámal, a dával jim, řka:
Totoť jest tělo mé, kteréž se za vás vydává; to čiňte
na mou památku. (E Kor. 11, 24.)

20. Tak i kalich, když povečefel,řka: Tentoť jest ka

KAPITOLA XXIL

? t. j. nekvašených chlebů, Veliké nocí (Pascha]. (Mat. 26, 1. a d.
Mur. 14, 1. a d.)

> Jidáš k tomuto nejbroznějšímu zločinu naveden a puzen jest od
ďábla, poněvadt ee mu byl již prve všelikým hřícbem v poddanost a
službu vzdal, neodporuje zlým vnuknutím jeho, jak mohl a měl. (Jan
1, 6)

5 £ |. chrámové stráže, jenž byli levitová. —
* t. j. až se v blaženosti věčné dokonale napini, co se jim vyobra

zuje, t. vaše vykoupení a spasení.
5 t j. když bylí beránka velikonočního snědli; tuf obyčejně otec

rodiny naplniv číši nebo kalícb vinem, všem s něho na důkaz radosti
píti dal. Tento kalích dobře rozeznávej od kalicha nejovětější krve
Páně, o němž v. 90. [9r. Mat. 26, 26. e pozn.)
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lich, nová úmluva v mé krvi, kteráš bude za vás
lita. (IL Mojž. 24, 8.)
21. Ale však hle“ ruka zrádce mého se mnou jest při

stolé. (Mat. 26, 21. Mar. 14, 20. Jan 13, 18.)
22. A však Syn člověka jde, jakož to uloženo jest: ale

běda člověku tomu, skrze něhož zrazen bude. [Žalm 40, 10.)
23. A oni počali tázati se mezi sebou, kdo by z nich byl,

kterýž by to měl učiniti.
24. Stala se pak £ hádka mezi nimi, kdo by z nich zdál

se býti větší.
25. I řekl jim: Králové národů panují nad nimi, a kteříž

moc mají nad nimí, dobrodinci slovou.
(Mat. 20, 25. a d. Mar. 10, 42

26. Ale vy ne tak: nýbrž kdo větší-jest mezi vámi, budiž
jako menší: a kdo přední jest, jako služebník.

27. Nebo kdož jest větší, ten-li, kterýž sedí, čili ten, kterýž
slouží? zdali ne ten, kterýž sedí? Ale já jsem mezi vámi
jako ten, kterýž alouží.

-»

28. Vy pak jste, jenž jste setrvali se mnou v mých pokušeních:
29. a já způsobují vám, jakož mně způsobil Otec můj

království,
30. abyste jedli a pili za stolem mým v království mém:*

a seděli na stolicích, soudíce dvanáctero pokolení israelaké.
- 31. I řekl Pán: Šimone, Šímoue, aj satan vyžádal o vás,*

aby tříbíl jako pšenici:* .
32. ale já jsem prosil za tebe,'© aby nezhynula víra tvá,''

a ty někdy obrátě se, potvrzuj bratří svých.'*

38. Kterýžto řekl jemu: Pane, hotov jsem 4 tebou i do
žaláře i na smrť jíti.

34. Ale on řekl: Pravím tobě, Petře, nezazpívát dnes kohout,
až třikrát zapřeš, že znáš mne. I řekl jim:

[Mat. 26, 34. Mar. 14, 30.j
: 36. Když jsem vás poslal bez měšce, a bez mošny. a bezobuvi,zdaližjstevčemnedostatekměli?© [Mat.10,9.)

36. A oni řekli: V ničemž.'* Tedy řekl jim: Ale nyní '*
kdo má měšec, vezmi také i mošnu: a kdo nemá, prodej
sukní svou, a kup ai meč.:

87. Neboť pravím vám, že ještě to, co jest psáno, musí se

* £ Jj.Jakkoliv vám tentom oavýslovaýdůkas lásky ové dávám, jestpřece Jedeu z vás mým zrádcem
* £J. abyste byli za to účastní blahoslavenství mébo. [Mat 8., 11.—

Srov. svrohu 16. e pozn.) Tím jích napomíná, aby přestali mysliti na
a všeliké jiné výhody a prospěchy světské. Za to, še

v něho uvěřili, službě jeho se vémovali,odkazuje k odplatě v nebesích.

* £ J. jako druhdy Joba. (Job 1]
* £ J. aby vás rozličným:pokušením směl tak smítati, jako se zmítá

pšenice na řošetě

'9 £ j. zvlášť,Jakožto hlavu druhých.
' £ j. jakkoliv mne ústy zapřeš, abys nepozbyl pevnou ve mnu

víru, kteráž jest kořen spravedlnosti. (Řím. 10, 10.]
" Kristus Pán vyprosil tedy, modle 60 za Petra, dvé věcí: Předně,

aby setrval u víře aš do konce, čili, aby neshynula víra jeho, a za
druhé, aby bratří svých potvrzoval n víře. Ta prvá milosť byla dána
Petrovi k vůli osobě jebo; ta druhá však, aby potvrzoval bratří, Jest
milodar, daný jemu k vůli primáta čili přednostenatví v Církvi, a to
jest dar noklamnosti ov. Petra a jeho nástapoů u věcech víry a mravů,
kdyš rozhodují. Nebo kdyby av. Petr v nástapelch svých u věcech
viry a mravů bluda podléhal, nemohl by se plniti rozkaz Páně, aby
bratří ových (biskupů, a tak všech věřících) u víře potvrzoval.

» ©J. z lisky ke mně vás lídé všemi potřebnostmi opatřili.

'* © j. příjde doba, kdežto lidé z nenávisti proti mně vám i na ži
votě škodití budou.
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naplniti-na mně: A 8 nepravými počten jest. : Nebo ty věci,
kteréž jsou o mně,'* konec mají.'“ [ls. 53, 12.) 

98. Tedy oni řekli: Pane, hle, dva meče zde. A on řekl
jim: Dosti jest.""

89. A vyšed podle obyčeje šel na horu Olivetskou. Šli pak
za ním i učenníci. (Mat. 26, 36. Mar. 14. 32. Jan 18, 1.)

40. A když přišel na místo, řekl jim: Modlete se, abyste
nevešli v pokušení.

41. A sám vzdálit se od nich, co by mohl kamenem do
bodití, a poklek na kolena modlil se,

49. řka: Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne: a
však ne má vůle, ale tvá bud.

43. I ukázal se jemu anděl s nebe posiluje ho. A postaven
jsa v úzkosti smrtelné, déle se modlil.

44. I učiněn jest pot jeho jako krůpěje krve tekoucí na
zemi.'*

45. A když vstal od modlitby a přišel k učenuíkům svým,
nalezl je, ani spí pro zármutek.

48. I řekl jim: .Co spíte? vstaňte, modlete se, abyste ne
vešli v pokušení.

47. A když ještě mlovil, aj zástup; a ten, jenž slul Jidáš,
jeden ze dvanácti, šel před nimi: a přiblížil se k Ježíšovi,
aby jej políbil. (Mat. 26, 47. Mar. 14, 43.)

48. Ježíš pak řekl jemu: Jidáši, políbením Syna člověkazrazuješ?
49. Tedy vidouce ti, kteří při něm byli, co se mělo díti,

řekli jemu: Pane, máme-liž bítl mečem?
50. I udeřil jeden z nich služebníka knížete kněžského,

a uťal ucho jeho pravé.
51. Ježíš pak odpověděv. řekl: Nechtež, až potud.“? A když

se dotekl ucha jeho, uzdravil jej.
62. I řekl Ježíš k těm, kteříž byli přišli k němu, knížatům

kněžským a představeným chrámu, a starším: Jako na lotra
vyšli jste 8 meči a s kyji?

53. Když jsem na každý den býval s vámi v chrámě, ne
vztáhli jste rukou na mne: ale tatot jest hodina vaše, a moc
temnosti.

54. Tedy javše jej, vedli do domu knížete kněžského: Petr
pak šel za ním z daleka.

(Mat. 26, 57. Mar. 14, 58. Jan 18, 16.)
55. A když zanítilí oheň u prostřed síně, a seděli vůkol,

byl Petr mezi nimi.
bě. Jehožto když uzřela jedna děvečka, an sedí u světla,

a naň byla pohleděla, řekla: I tento s ním byl.
57. Ale on zapřel ho, řka: Ženo, neznám ho.
68. A po malé chvíli jiný uzřev jej, řekl: I ty z nich jei.

Ale Petr řekl: Ó člověče, nejsem.
59. A po chvíli jako po jedné hodině jiný kdosl potvrzoval,

řka: V pravdě i tento s ním byl, neb i Galilejský jest.
(Jan 18, 26.)

60. I řekl Petr: Člověče, nevím, co pravíš. A hned když

on ještě mlavil, zazpíval kohout.

61. A obrátiv se Pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se

' £ j. předpověděny v zákoně a prorocieh.
'* © j. ku konci se blíží, všecky se vyplní.
tj. „dosti o tom'“ t. mluveno,nikoliv pak, jako by řekl, že jim

dostačují dva meče k obraně.
" £,j. smrtelnou úskostí se s potem s těla vyronila i krev, krůpě

Jeml hojně k zemi kapajic.
© L j. nechtež přijíti nepřátel mých až potud, aby mne jali; nebo

mnohem vlce od nich utrpím. (Sv. Augustin.)

Ú pD3= 4
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Petr na slovo Páně, jakož byl řekl: Prve než kohout zazpívá,
třikrát mne zapřeš. (Mat. 26, 834. Mar. 14, 30. Jan 13, 38.)

62. I vyšed ven Petr, plakal hořce.
63. A muži, kteříž jej drželi, podmívali so jemu, teponce.
64. A zakrývajíce ho, bílí tvář jeho, a tázali se ho, řkouce:

Prorokuj, kdo jest, kterýž tebe udeřil?
65. I mnoho jiného rouhajíce se mluvili proti němu.
66. A když byl den, sešli ne starší lidu, a knížata kněžská,

a zákonníci, a vedli ho do rady své, řkouce: Jai-li ty Kristus,
pověz nám. (Mat. 27, 1. Mar. 15, 1. Jan 18, 28.)

67. I řekl jim: Povím-lí vám, neuvěříte mi:
68. a pakli se vás otáži, neodpovíte mi, aniž propustíte.
G9. Od této pak chvíle bude Syn člověka seděti na pravici

moci Boží.

70. I řekli všickni: Ty jsi tedy Syn Boží? A on řekl: Vy
pravíte, já jsem.

71. A oni řekli: Což ještě potřebujeme svědectví? Však

jsme sami alyšeli z úst jeho.

KAPITOLA XXIII.
Kristas Pán k Přlátovi přiveden a obžalován, ——k Heródesovi poslán a od něho
potapen a ku Pllátoví upět odveden; — potom od Plláta na smrť odsonzen; na

horu lebčí vedes a — tam ukřišován, — na křiří umřel, a — od Josefa
s Arimatble v novém hrobě pohřben Jest,

1. A povstavší všecko množství jich, vedli jej k Pilátovi.
[Mar. 15, 1.

2. A počali naň žalovati, řkouce: Tohoto jsme nalezli, an
převrací národ náš, a brání dané dávati císaři a praví se
býti Kristem králem. (Mat. 22, 31. Mar. 12, 17.)

3. Pilát pak otáral se ho, řka: Ty-li jsi král židovský?
A on odpověděv, řekl: Ty pravíš.

(Mat. 27, 11. Mar. 16, 2. Jan 18, 33.)
4. I řekl Pilát ke knížatům kněžským a k zástapům: Žádné

viny nenalézám na tomto člověku.
5. Ale oni více usilovali. řkouce: Boaříť lid uče po všem

Judsku, počav od Galilee až sem.
6. Tedy Pilát uslyšev o Galilei, otázal ee, byl-li by člověk

gslilejeký.
7. A když zvěděl, že by byl z moci Heródesovy, poslal jej

k Heródesovi,' kterýž také byl v Jerusalémě v ty dní.“
8. Heródes pak uzřev Ježíše, zradoval se relmi; neb od

mnohého času žádal jej viděti, protože byl mnoho slyšel o něm,
a nadál se, že nějaký div od něhoučiněný uzří.

9. I tázal se ho mnohými řečmi: ale on mu nic neodpo
vídal“

10. Knížata pak kněžská a zákonníci stáli, ustavičně žalu
jíce ns něho.

11. Pohrdi jím tedy Heródes se svým vojskem, a posmíval
se jemu, oblék jej v roucho bílé; “ a odeslal opět ku Pilátovi.

KAPITOLAXXII

*Ten měl příjmí Antipas, a byl syn Horódesa ukrutníka, jenž dal
povrašdíti dítky betlémské; on sám pak dal otíti Jana Křtitele [8,
19—%.)

"© j. k slavnosti velikonoční; bylť totiž náboženstvím Žid.
3 Heródes si z poubé všetečné zvědavosti žádal nějakého divu Kri

stova viděti, jen o marných věcech so ho tázal, a tak Boha pokonšel;
pročež | Kristus Pán žádného divu před ním nenělnil, aniž mu odpo
věděl slovem.

* Bílé roucho bývalo ozdobou králův a mndreův i všech o nějaký
důstojný úřad se ucházejících. Ve smyslu Heródenově a podlého dvoře
ujestva jeho byloť Kristu Pánu oblečeno na potupu. že se činil králem
židovským a učitelem lídu; ale mímo účel Heródesův značí se jím
I nevinnosť | dvojí právě jmenovaná důstojnosť Páně.
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12. I stali jsou ae přátelé Heródes a Pilát v ten den: nebo
před tím nepřátelé byli vespolek.

13. Pilát pak svolav knížata kněžská, a představené, i lid,
14. řekl k nim: Dali jste mí tohoto člověka, jako by od

vracel lid, a hle já před vámi vyptávaje se, žádné víny ne
nalezl jsem na tomto člověku, z těch věcí, které naň žalujete.

(Jan 18, 88. 19, 4.)
15. A však aní Heródes: neb jsem vás k němu poslal; a

ble, nic bodného smrti nestalo se jemu.
16. Protož potrestém jej, a propustím.
17. Musíval pak propouštěti jím na den slavný jednoho.
18. Tedy zvolal spolu veškeren zástup, řka: Vezmiž tohoto

a propusť nám Barabáše.
19. Ten pak byl pro zbouření nějaké, v městě učiněné, a

pro vraždu vsazen do žaláře,
20. Tedy Pilát opět mluvil k ním, chtěje propustiti Ježíše.
21. Ale oni volali naproti, řkouce: Ukřižuj, ukřižuj ho!

22. On pak potřetí řekl k ním: I což jest zlého učinil
tento? žádné víny smrtí nenalérám na něm: pročež potrestám
ho, a propustím. (Mat. 37, 23. Sk. 8, 18.)

23. Oni pak přece“ (naň) dotírali hlasy velikými žádajíce,
aby byl ukřižován: a rozmáhalí se hlasové jejich.

A. I přisoudil Pilát, aby se naplnila žádost jejich.
25. Propustil pak jim toho, kterýž pro vraždu a pro zbou

ření vmazen byl do žaláře, ra něhož prosili: ale Ježíše vy
dal vůli jejich.

26. A když jej vedli, chytili nějakého Šimona cyrénského,
jdoucího ze vai: a vložili naň kříž, aby nesl za Ježíšem.

(Mat. 27, 32. Mar. 15, 21. Jan 19, 17.)
27. Šel pak za ním veliký zástup lidu i žen, kteréžto pla

kaly a kvílily ho.

28. A obrátiv se k ním Ježíš, řekl: Dcery jerusalémské,
neplačtež nade mnou, ale samy nad sebou plačte, a nad syny
svými.

29. Neb aj přijdou“ dnové, v nichžto řeknou: Blahoslavené
neplodné, a životy, kteréž nerodily, a prsy, kteréž nekojily.

(Mat. 24, 19.)
30. Tehdyť počnou říkati horám: Padněte na nás; a pa

hrbkům: Přikrejte nás. (Is. 2. 19. Os. 10, 8. Zjev. 6, 16.)

31. Neb poněvadž na zeleném dřevě toto činí, na suchém
což se stane?* (L Petr 4. 17.)

32. Vedení pak byll 8 ním i jiní dra zločinci, aby byli
usmrceni.

33. A když přišli na místo, kteréž slove popravné, tu ukři
žovali jej: i lotry, jednoho na pravici a druhého na levici.

84. Tehdy řekl Ježíš: Otče, odpusť jim; neboť nevědí, co
činí. A rozdělujíce roucho jeho, metali losy. (Sk. 8, 17.)

30. I stál líd dívaje se, a posmívali se jemu knížata s nimi,
řkouce: Jiným pomáhal, ať pomůže sám sobě, jestliže on
jest Kristus, vyvolený Boží.

36. Posmívalí pak se jemu i vojácí, přistupujíce, a octa
jemu podávajíce

37. a řkouce: Jsi-li ty král židovský, pomoziž sobě.

BD
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5 © |. uni kdyš jej Pilát ukrutně zbíčovati dal, nenkojila se krve
žiznivá sběsllosťjich; což se dokládá z Jana 19, I.

* Dle řeckého: „jdou“, t. j. jistotně a brzy příjdou, že se jich do
čkáte i vy i synové vaší.

* ©J. když Báh dopouští, že spravedlivý, nejsvětější Syn jeho, pů
vodce vší mílosti, tak mnoho trpí, ooš se stano vůěímprávem vám
všechněm. jakožto národu břišnému! (I. Petr. 4, 17—18.)a 5
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88. Byl pak i nápis napsán nad ním písmeny řeckými,

latinskými, a hebrejskými:“ Tentoť jest král židovskýI
39. Jeden pak z těch lotrů, kteříž viseli, rouhal se jemu,

řka: Jsi-li ty Kristus, pomoziž sobě i nám.

40. Odpověděvpak drahý trestal ho, řka: Ani „ se Boha
nebojíš, ježto v témž odsouzení jsi?

41. A my zajisté spravedlivě, nebo co náleží na skutky
(našej, béřeme: ale tento nic zlého neučinil.

42. I řekl k Ježíšovi: Pane, rozpomeň se na mne, když
přijdeš do království svého.

43. I řekl jemu Ježíš: Amen pravím tobě: Dnes budeš se
mnou v rájí.*

44. Byla pak skoro hodina šestá, a stala ke tma po vší
zemi až do hodiny deváté. (Mat. 27, 45.)

45. A zatmělo se slunce: a opona chrámová roztrhla 8e
na dvé. (IL Mojž. 26, 31. Žid. 9, 3.)

46. A zvolav Ježíš hlasem velikým, řekl: Otče, v ruce tvé
poroučím ducha svého. A to pověděv, vypustil duši.

[Žalm 30, 6.)
47. Vida pak setník, co se bylo stalo, velebil Boha, řka:

Jistě člověk tento byl spravedlivý.
48. A veškeren zástup těch, kteříž tu spolu byli u toho

divadla, a viděli, co sc dálo, tepouce se v prsy své, navra
covali se.

49. Stáli pak všickni známí jeho z daleka, i ženy, kteréž
byly příšly za ním z Galilee, vidouce to.

50. A aj muž, jménem Josef, kterýž byl desátník.'© muž
dobrý a spravedlivý, [Mat. 27, 67. Mar. 15, 43.)

51. ten byl nepřívolil k radě a skutkům jejich, z Arimathie,
města judského,'* kterýž sám také očekával království Božího.

52. Ten přistoupil k Pilátovi, a žádal o tělo Ježíšovo:
53. a složív je, obvínul v tenké plátno, a položil je do

hrobu vytesaného, v kterémž ještě nikdo položen nebyl.
54. A byl den přípravní, a sobota zasvítala.'*
55. Šly pak za ním ženy, kteréž s ním byly přišly z Ga

lilee, shlédly hrob, a kterak položeno bylo tělo jeho.
56. A navrátivše se, připravily vonné věci a masti: ale

v sobotu odpočinuly podle přikázání. (II. Mojž. 20, 10.)

KAPITOLA XXIV.

Andělé ajevivše se ženám u hrobu svěstuji, Zo Kristus Pán s mrtvých vstal.

Kristus Pán se ukázal dvěma očennikům jdonelm do Emane,— a Potrovi zvlášť

1 druhým, — vykládá jim plema,— valí, aby kůzali pohání; — eliboje, že

Jim oešle Ducha svatého, ——= polebnav Jim, vstopoje ns nebeza.

1. První pak den po sobotě velmi ráno přišly k hrobu.
nesouce vonné věci, kteréž byly připravily:

(Mat. 28, 1. Mar. 16, 2. Jan 20, 1.)

* Třemi tehdáž nejznamenitějšími řečmi: řecké, jakošto nejroašíře
nější (světové), latinská, jakožto vládní, bebrejské, jakožto národní.
Kližem Kristovým tyto tři řeči takměř zasvěceny jsou.

* Tim se osvědčil sondeem býti živých I mrtvých, příjma kajícího
lotra na mílosť, a to v posledním okamžení, aby nikdo nezonfal; ale
Jediného, aby nikdo na milosrdenství jeho příliš se nespoléhal. Pomní
těž, jak Kristus Pán k útrškám a rouhavým řečem Židův, vojákův a
Jotra ani slovíčkem neodpovídá, pokornou pak prosbn kajícího lotra
laskavě slyší, a jej na milosť přijímá.

'* Vlz poznamenání u sv. Mar. 10, 48.

" Jinak Ramathaím,Rama (nyní Ramleb] od Jerusalóma asi 4, mile
na západ.

' t.j. kdyš v pátek večer hvězdy vycházely, a světla sobotní po
domích se rozsvčoovala.
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2. a nalezly kámen od hrobu odvalený.
3. A všedše nenalezly těla Pána Ježíše.
4. I stalo se: když byly pro to na mysli zkormouceny, aj

dva muži stáli vedle nich v rouše stkvoucím.

5. Když pak se bály, a tváři k zemi schýlíly. řeklí k nim:
Co hledáte živého mezi mrtvými?

6. Nenít ho tu, ale vstalťjest: rozpomeňte se, kterak mluvil
vám, když byl ještě v Galilei,

7. řka: Syn člověka musí býti vydán v race hříšných lidí,
a býti ukřižován, a třetího dne vatáti z mrtvých.

[Svrchu 9, 2%.)
8. I rozpomenuly se na slova jeho.
9. A navrátivše se od hrobu, zvěstovaly to všecko těm

jedenácti, i jiným všechněm.
10. Byla pak Maria Magdaléna, a Joanna, a Maria Jaku

bova a jiné, jenž s nimi byly, kteréž apoštolům vypravovaly
tyto věci.

11. I zdála se býti slova ta před nimi jako bláznovství :
a nevěřili jim.

12. Tehdy Petr vstav běžel k hrobu, a schýliv se, uzřel
prostěradla, ana sama leží, i odšel, divě se sám u sebe, co
se bylo stalo.

13. A aj dva z nich šli toho due do městečka, kteréž bylo
vzdálí od Jerusaléma honů šedesáte," jménem Emans.

(Mar. 16, 12.)
14. A ti rozmlouvali vespolek o těch všech věcech, kteréž

se byly dály.
16. I stalo se: když rozmlouvali, a sebe se dotazovali, že

j sám Ježíš přiblíživ se, šel s nimi:
16. ale oči jejich byly držány, aby ho nepoznali.

(Jan 20, 14. 21, 4.]
17. I dí k nim: Které jsou ty řeči, jež rozmlouváte ve

spolek jdouce, a jste smutni?
18. A odpověděvjeden, kterémuž jméno Kleofáš, řekl jemu:

Ty sám jsi příchozí do Jerusaléma, a nepoznal jsi, které věci
staly se v něm těchto dnů? (Jan 19, 25.)

19. Jimž on řekl: Které? I řekli: O Ježíšovi Nazaretském,

jenž byl muž prorok, mocen v skutku i v řeči, před Bohem
i přede vším lidem:

20. a kterak jej vydali nejvyšší kněží a knížata naše na
odsouzení k amrti, a ukřižovali jej.

21. My pak jsme se nadáli, že by on měl vykoupiti Jid

israelský: a nyní tomu všemu třetí den jest dnes, co se to
stalo.

22. Ale i ženy některé z našich zastrašily nás, které přede
dnem byly u hrobu,

23. a nenalezše těla jeho, přišly, pravíce, že také zjevení
andělské viděly, kteřížto praví, že jest živ.

24. I odešli někteří z naších k hrobu, a nalezli tak, jak
ženy pravíly, ale jeho nenalezli.

25. A on řekl k nim: Ó blázni a zpozdilí srdcem k věření
všemu, co mluvili proroci|

26. Zdaliž nemusil těch věcí trpěti Kristus, a tak vjíti do
slávy své?

27. A počav od Mojžíše, a všech proroků, vykládal jim
všecka písma, kteráž o něm byla.

KAPITOLA XXIV.

' Bylť hon asi 125 krokův; obyčejně se počítají 4? hony na naší
míli; tedy bylofměstečko to asl 1'/, míle nebo tři hodiny cesty, a sice
severně od Jernsaléma:; Jiné téhož jména leželo západně asi čtyry míle
vzdálí a slulo později Nicopolis.
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28. I přibližili se k městečku, do kterého šli: a on dělal
se, jako by chtěl dále jíti.

29. I přinatili ho, řkouce: Zůstaň s námi, neb se připo
zdívá. a den se již nachýlil. I všel s nimi.

20. A stalo se: když seděl s nimi za stolem, že vzal chléb,
a dobrořečil, a lámal, a podával jim.“

31. I otevříny jsou oči jejich, a poznali ho,* a on zmizel
8 očí jejich.“

32. I řekli vespolek: Zdaliž srdce naše nehořelo v nás,
když mluvil na cestě, a otvíral nám písma?

33. A vstavše v touž hodinu, vrátili se do Jerusaléma: a
nalezli shromážděných jedenácte, i ty, kteříž © nimi byli,

34. ani praví: Vstalt Pán právě, a ukázal se Šimonovi.*
35. I oní vypravovali, co se bylo dálo na cestě, a kterakhopoznalivlámáníchleba.| (Mar.16,14.Jan20,19.)
36. A když o tom mluvili, stál Ježíš u prostřed nich a řekl

jim: Pokoj vám! Jáť jsem; nebojte sel
37. Oni pak zděšení, a přestrašení jsouce domnívali se, že

by ducha viděli.
38. I řekl jim: Co se děsíte? a proč vstupují (taková)

myšlení na srdce vaše?
39. Vizte ruce mé i nohy, žeť já sám jsem: dotýkejte se a

vizte; nebo duch nemá těla a kostí, jako vidíte, že já mám.

1 Ze všech okolností tuto udaných právem soudí ev. Otcové, že
Kristos Pán tehdáš nojevětější Tělo své jako u poslední večeře těmto
učenníkům podal. (Theofilakt, Jeroným, Augustin, Beda a j. Srov též
Sk. 2, 42. a 46) — Toho se také dovolávali čeští katoličtí theologové
za nešťastných dob Hasítských, dovodice, že posvětil Kristus Pán
v Emausích oucharistii, a že učenníkům podával pod jednou a nikoliv
pod obojí, s že tudíž zoela podle písem se podává v Církvi velebná
svátosť pod jednou. Tak jsou tvrdili, utvrzujíce podávání pod jednou
i Jinými důvody dogmatickými.

> £ Jj. znamenali na něm, což nebyli prve pozorovali, tak že jej
i.

* £ j. všemohoncností svou neviditelným se jim učinil.

> Vis L Kor. 16, 6. Dle toho byl Petr z učepníků první jemuž se
Kristus Pán zjovil: kdy a kde? nečte se v pímně ov. nikdež. Učinil
pak to Kristus Pán Petrovi: 1. aby jej v zármotku nad proviněním
jeho potěšil (22, 62.]; 2. aby lej n víře potvrdil; 8. aby Jej před dru
hými apoštoly vyznamenal.

KAPITOLA XXIV. 770

40. A pověděv to, ukázal jim ruce i nohy.
41. Když pak oni ještě nevěřili, a se divili pro radost, řekl:

Máte-li tu co k jídlu?
42. A oni podali mu částku pečené ryby, a plást medu.
43. A když pojedl před nitmí,“ vzav ostatky dal jim.
44. A řekl k nim: Tatoť jsou slova, kteráž jsem mluvil

k vám, byv ještě s vámi, že se musí naplníti všecko, co o mně
psáno jest v zákoně Mojžíšově, a v prorocích, | v žalmích.

45. Tehdy otevřel jim smysl, aby rozuměli písmům,"
46. a řekl jim: Tak jest psáno a tak musil Kristus trpěti,

a třetího dne z mrtvých vstáti: (Žalm. 18, 6.

47. a tak se musí kázati ve jménu jeho pokání, a odpuštění
hříchů mezi všemi národy, počnouce od Jerusaléma.

48. Vy pak jste svědkové těch věcí.
(Sk. 1, 8. 2, 32. I. Jan 1, 1.)

49. A já pošlu zaslíbení Otce svého na vás:“ vy pak zů
staňte v městě. dokudž nebudete oblečení mocí s výsostí.*

(Jan 14, 26. Sk. 1, 4. 2, 1.)
50. Vyvedl pak je ven do Bethanie,'“ a pozdvíh rukou

svých '! dal jim požehnání.
51. I stalo se: když je žehnal, bral se od nich, a nesen

jeat do nebe.'“ (Mar. 16, 19. Sk. 1, 9.)
52. A oni poklonivše se, navrátili se do Jerusaléma s ra

dostí velikou;
53. a byli vždycky v chrámě, chválíce a velebíce Boha.

Ámen.

* Aby je o svém vzkříšení tím více ujistil.
1 Sror. 27. a viz, od kobo obdrželi sv. apoštolé, a jimi a po nich,

sv. církev pravý rozum, a výklad sv. písem, a hleď, af jim nikdy jinak
nerozumiš, aniž je jinak vykládáš, než ona jim rozumí a je vykládá!

* £ j. Dncha svatého, od Otce zaslíbeného.
9 t.j. až budete týmž Dnohem sv. posilnění, abyste beze strachu

zvěstovali všade učení mě.
t* Odtod pak se opět vrátil na horu olívotskou (Sk. 1, 12., aby

odtnd, kde se počalu umučení jeho, vstoupil v nebeskou slávu svou.
" £ J. vztábna race své nad mini, Jakož žebnající jiným činivají.
n £ j. nezmizel na jednou s oči Jejich (81.), nýbrž posnenáhla

se vzhůru, ani naň patřili, až ho u výšce v oblacích dohlednonti ne
mobli (Sk. 1.9]
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SVATÉ

JEŽÍŠE KRISTA EVANGELIUM
PODLE SETSÁNÍ

SV JANA.

SV. JAN evangelista byl syn Zebedefv, zámožného (Mar. 1, 20.) rybáře buď z Bethsajdy anebo Kafarnaum u jezera genezaretského
[tiberiadakého]; matka jeho slula Salome, a bratr jeho byl Jakob starší, též jeden z dvanácti apoštolů. Byliť nejen krajané, nýbrž i společ

níci Petrovi a Ondřejovi v rybářství.
Jan jaa prve učenníkemJana Křtítele k ponkázání jeho na Ježíše, že on jest „Beránek Boží, který snímá hříchy světa“, ná
sledoval 8 Ondřejem ihned Ježíše, a oba po celý den u něho zůstali. (Jan 1, 37—40.) Od tohoto prvního seznání tak mocně byl k Pánu
Ježíši puzen, že pak nedlouho na to k slovu jeho i s bratrem svým Jakobem, otce i všecko opustiv, jej následoval. Bylať již zbožná matka
Janova roznítila v citlivém ardci útlého syna něžnou touhu po zaslíbeném, a právě ode všech očekávaném Mesiáši; ký tedy div, že potom,
když byl poznal vtěleného Syna Božího, ten jeho zbožný cit v horoucí plamennou lásku k němu se vzňal, tak že celý jen pro slávu jeho
hořel? Tato jeho vroucí k svému Božskému mistru láska projevila se u každé příležitosti, tak že Kristus Pán oba bratry pro jich horlivost

„syny blesku“ — Boanerges — nazval, a si je 6 Petrem za nejdůvěrnější společníky zvolil, Jana pak mezi nimi zvlášť miloval.
Jan při poslední večeři na prsou Páně odpočíval, a co druzí všickni v utrpení opustili Božského mistra, Jan jej následoval, provázeje nej
světější matku jeho, Pannu Marii až ku kříží. Za tu lásku jej Kristus nmíraje, Matce své za syna, ji pak jemu za Matku poručil. Po
sealání Ducha svatého byl Jan první, jenž s Petrem pro jméno Ježíšovo jat, vězen a trýzněn byl; oba pak se radovali, že hodní uznáni
byli pro jméno Ježíšovo bezpráví trpěti. Potom Jan opět s Petrem poslán jest od apoštolů do Samaří, vzkládat rukou na ty, kteří uvěřili,

aby obdrželi Ducha svatého. (Sk. 8, 14—16.)
Na to se dále o něm dějiny nezmiňují, až pak jej nalézáme v Efezu. Odtud řídil církve malo-asiatské, a byl od ukrutníka

Domitiána [jiní to již u věk Nerona kladou] na pustý ostrov Patmos vypovězen, kdež byl od Boha zvláštní zjevení obdržel. Když se byl
odtud do Efezu navrátil, a dále horlivě pro slávu Boží a spásu věřících všech vůbec, a i jednotlivcův zvlášť, pečoval, sepsal u vysokém
stáří k žádosti biskupů asiatských své evangelium, v němžto hlavně k tomu bledí, aby utvrdil všech u víře: „že Ježíš jest Kristus,

Syn Boží.“ (20, 31.) Mimo to doplňuje i zprávy druhých evangelistův, obíraje se zvlášť tím, co Kristus učil.
Památné jest z jeho stáří toto: Když nemoha pro alabosť sám do sboru věřících choditi, donésti se tam dávaje, říkával: Synáčkové, milujte
se vespolek! A tázán jsa, proč vždy tak, a jen to dí, řekl: Protože přikázání Páně jest, a to-li se vyplní, dosti jest. Zemřel tiše. jakož

mu byl předpověděl Pán [21, 23.] okolo roka 101 po Kr. v Efezu, stár jsa přes devadesáte let.

2. To bylo na počátku u Boha.“
3. Všecky věci? skrze ně“ učiněny jsou: a bez něho nic

není učiněno, což učiněno jest.
4 V něm byl život? a život byl světlo lidí:'©
Ď. a světlo v temnostech svítí, a tmy ho neob<áhly.'!
6. Byl člověk poslaný od Boha,'* jemuž jméno bylo Jan.

[Mat. 3, 1.]
KAPITOLAL > © 7. Ten přišel na svědectví. aby svědectví vydal o světle,MM| abyvšicknívěřiliskrzeněho.'*

KAPITOLA I.

filovo jsoucena počátku n Boba a Bůh, tělem učiněno Jest. — Jaké Jan o Krist

avědectví vydává a jak — tento první své učenniky povolá,

1. Na počátku * bylo" Slovo* a Slovo bylo u Boha“ a Bůl;
bylo Slovo.* [Zjev. 19, 13.)

* 6 J. od věčnosti, než Bůh nebe a semi stvořil (I Mojž. 1,1]
před všelikým tvoretvem. NÍ ; .

2 Tim jsouenosť pouhou, všecken čas přesahující, věčnou nepřetrža Ň Ů * Tím ještě Jednou zvláštnosti osobní věčného Slova rozličuje.
nou přítomnosť znamená proti jsononosti obmezené tvorů něiněných. “ Ů ', « 3 t.j. viditelné i neviditelné; nebeské I pozemské.

IV. 8) NAT 4 * c. ]. nikoliv jako nástrojem nějakým nebo spomocníkom,ale> t j. od věčnosti z bytosti Otcovy zplozený Syn Boží, Ježiš Kri- kdo “ stejnou a věčně e Otcem působící všemohonoností.
stus, dle 14. a 15. a I. Jan. 1—2. Nazývá Byna Božího „Slovem“ dle | > t. J. veškerý život, | andělský 1 lidský, ze Slova věčného jako

zvláštního zjevení Božího (Zjev. 19, 11—18.), aby věřící o pravém | ze zhdia se prýštil; ono jest život podstatný, věčný. [14, 6.) .
Jeho významu poučil, proti mylnému jeho nadužívání ud bindných
učitelův a marnivých mudrcův. „Tajemství věčného zplození Slova Bo- *' © J. věčná mondroať a pravda svítí lidem v temnostech hříchu a
žího pochopiti“ nelze; ta duch náš nestačí, leč u svatém mlčení jemu . , nevědomosti pohříženým, a veliká jich čásť nedala a nedá se tím svět
so klaněti!“ (Sv. Ambrož.) O p. lem osvítitl. zaslepena jsouc nevěrou a nezřízenými vášněmi.

* t J. od věčnosti bylo nejen v bytnosti Oteově, nýbrž I wuOtoe, č 4 t Tím rozdíl udává mezl Kristem Pánem a Janem Křitelem; tento
spola e Otcem: tím značí osobnoať, a osobní rozličnosťSlova věčného M byl poubý člověk, nikoliv Mesliš aneboanděl (Mar. 1, 2.), za nějž ho
od osoby Otce. [17, 6.) mnozí měli, aloe poalán od Boha, aby líd k přijetí Mesiáše připravil a

5 tj. Slovo věčné bylo pravý Bůh, Jedné bytnosti a přirozenosti, k víře v něho povzbadil [7.]
soupodstatné s Otcem. Mt.j. skrze Jana v to Světlo světa, kteréž bylo Syn Boží.

"©£ J. osvěenjící mysl lidskon k poznání věčné pravdy.
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13 EVANGELIUM SY. JANA

8. Nebyl on světlo, ale aby svědectví vydal o světle.

, 9 Bylo světlo pravé,'“ kteráž osvěcuje každého člověka.
přicházejícího na tento svět.'* (Níže 3, 19.)

10. Na světě byl,'“ s avět akrze něho učiněn jest. a avět
ho nepoznal.'?

11. Do vlastního přišel,'“ a svoji bo nepřijali.
12. Kolikož pak koli '“ přijali ho, dal jim moc““ syny Bo

žími *' býti, těm, kteříž věří**ve jménu jeho: [Řím. 8, 14.)
13. kteřížto ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže,

ale z Boha zrození jsou.“*
14. A Slovo télem učiněno jest,“ a přebývalo mezi

námi: i viděli jsme slávu jeho, slávu ** jednorozeného od
Otce, plného milosti a pravdy. (Mat. 1, 16.)

15. Jan svědectví vydává o ném a volá, řka: Tenť byl,
0 němž jsem řekl: Kterýž po mně přijde, přede mnou učiněn
jest;““ nebo prvnější byl nežli já.

16. A z plnosti jeho my všickni vzali jsme, a milosť nad
milost: (Kol. 2, 9. I. Tim. 6, 17.)

17. nebo zákon skrze Mojžíše dán jest, milost a pravda
skrze Ježíše Krista se stala.

18. Boba píkdy žádný neviděl: jednorozený Syn, kterýž jest
v lůnu Otce, ten vypravil. (I. Tim. 6, 16. I. Jan 4, 12]

19. A totot jest svědectví Janovo, když k němu poslali
Židé z Jerusaléma kněží a levíty, aby se ho tázali: Ty kdo jsi?

20. I vyznal a nezapřel, a vyznal: Já nejsem Kristus.
21. I otázali se ho: Což tedy? Eliáš jsi ty? I řekl: Ne

jsém."" Prorok jsi ty?*S A odpověděl: Ne.
22. Tedv řekli jemu: Kdož jsi? ať odpověď dáme těm.

kteříž nás poslali; co pravíš sám o sobě?
23. Řekl: Já blas volajícího na poušti: Spravte cestu Páné,

jakož pověděl Isaiáš prorok. [s. 40, 3. Mat. 3, 3.]
24. A ti, kteříž byli posláni, z Fariseů byli.
25. | otázali se ho, a řekli jemu: Proč tedy křtíš, když

ty nejsí Kristus, aní Eliáš, ani prorok?
26. Odpověděl jim Jan, řka: Já křtím vodou: ** ale u pro

střed vás stál, kteréhož vy neznáte. (Mat. 3, 11.)
27. Tenf jeat, kterýž po mně přijde, kterýž přede mnou

'* £ j. Slovo Boší, Kristns Pán byl světlo pravé, původ světla.
3 t f. světlem rozumu všecky, a světlem víry a milosti ty, kteréž

za hodné uznatí ráči. Dle řeckého též: „Bylo světlo pravé,... při
cházející ba tento svět“ ([Brov.8, 19. 12, 46.|

" 1. j. zázračným způsobem se vtěliv. co Bůh Člověk.
"7 £. j. světátí, po světských věcech ženoucí ne lidé nenvěřili v něj

eo Spasitele svého.
'e £, ]. na svět od něho stvořený, a jemn náležející; kn svému vy

volenému lidu.

" £ J. bez rozdíln jakéhokuliv národa. [Řím 10, 12.]
19 ©,J. I právo I sebopnosti 1 přednost.
*t t.j. v tom poměru státi k Bohu, jako dítky k Otel, právo míti

na jcho lásku a dědictví nebeská.
t j. v nejhlubším smyslu toho slova, kteří“se mu vzdají call roz

umem, srdcem, vůlí
% £. j. z pouhé milosti Boží, novým zrozením křtu svatého. [Srov.

8, 5.)
34£. J. a pro to, za tím účelem, a k tomu cili, aby lidé syny Božími

ce státi mohli, Syn Boží se vtělil, t j. celou přirozenosť lidskou na se
vzal, i tělo i duši; „neobrátiv božství v tělo, ale pojnv člověčenetví
v Boba.“ [Vyzn. Athan.

"9 £ J. alávu, kterážto jemu příslušela, jaku jednorozenému Synu
Božímu, kterýš Bůh z Boha jest.

3%£ j. nade mne, vznešenějším nežli já; jako přede mnou byl byt
vostí co Bůh, tak nade mnou učiněn jest tajemstvím svého vtělení a
hojnosti všeliké milosti, kterouž všem nám udělaje. [16.]

At. j. nejsem jím osobně, ale duchovně. Mať 11, 14. 17, 12.
19£ J. ten zaslibený, Jenš přijítí má; Mesiáš. (V. Mojž. 18, 18)
39 £. J. pouze na znamení vnitřního očištění erdoe od hHchů, křtem

pokání. (Dolož. z Mar. 1, 8.)

KAPITOLA 1. 74

učiněn jest: kterémuž já nejsem hoden rozvázati řeménka
u obuvi jeho. [Mar. 1, 7.)

28. Toto se stalo v Bethanii*“ za Jordánem, kdež byl Jan
křtě.

29. Druhého dne uzřel Jan Ježíše, an jde k němu, i řekl:
Hle, Beránek Boží, hle, kterýž snímá hřích světa.*!

30. Tentot jest, o němž jsem pravil: Po mně přichází muž,
kterýž přede mnou učiněn jest: nebo prvnější byl než já.

31: A já ho neznal: ale aby oznámen byl v Israeli, proto
já přišel jsem křtě vodou.

32. A svědectví vydal Jan, řka: Viděl jsem Ducha sstupu
jícího jako holubici s nebe, a zůstal na něm.

(Mat. 3, 16. Mar. 1, 10.)
33. A jácho neznal: ale kterýž mne poslal křtít vodou, ten

mi řekl: Nad kýmž uzřís Ducha sestupujícího, a zůstávají
cího na něm, tenť jest, kterýž křtí Duchem svatým.**

34. A já viděl, a svědectví jsem vydal, že tento jest Syn
Boží.

35. Druhého dne opět stál Jan, a dva z učenníkůjeho.
36 A vida Ježíše, an jde, řekl: Hle, Beránek Boží.
37. I slyšeli bo ti dva učenníci mluvícího, a šli za Ježíšem.
38. Obrátiv pak se Ježiš, a uzřev je, ani jdou za ním, dí

jim: Co hledáta? Kteřížto řekli jemu: Rabbi, [jenž se vy
kládá: Mistře). kde bydlíš?

39. Dí jim: Pojďte a vízte. Přišli a viděli, kde bydlil. a
zůstali u něho ten den: hodina pak byla asi desátá. **

40. Byl pak Ondřej, bratr Šimona Petra. jeden ze dvou,
kteří to byli slyšeli od Jana, a šli za nít.

41. Ten nalezl nejprv bratra svého Šimona, a dí jema:
Nalezli jsme Mesiáše (jenž se vykládá Kristus).

42. I přivedl jej k Ježíšovi. A pohleděv naň Ježíš, řekl:
Ty jsi Šimon. syn Jonášův; ty slouti budeš Kéfas, jenž se
vykládá Petr.*!

43. Na zejtří chtěl jítí do Galilee, a nalezli Filipa. I dí
mu Ježíš: Pojď za mnou.

4. Byl pak Filip z Betsajdy, města Ondřejova a Petrova.
45. Filip nalezl Nathanaele** a dí jemu: O kterémž psal

Mojžíš v zákoně, a proroci, nalezli jsme, Ježíše, Syna Jose
fova*“ z Nazareta.

(1.Mojž.49, 10.V.18,15.[8.40, 10.Jer. 23,5. Ez. 34,28. Dan.9,24.)
46. I řekl jemu Nathanael: Z Nazareta může co dobrého

byti? Řekl jemu Filip: Pojď a viz.
47. Viděl Ježíš Nathanaele, an jde k němu: i dí o ném:

Aj právě Israelský, v němžto není lsti.*"
48. Dí mu Nathbanael: Odkud mne znáš? Odpověděl Ježíš,

a řekl jemu: Dříve, nežli té Filip zavolal, když jsi byl pod
fikem, viděl jsem tebe.

39Minf snad Botbabara (Brod, Přívoz); město u Jordánu as tři bo
diny cesty východně od Jericha.

*' t.j jediná, Bohu milá oběť; onťf vezme břích celého osvěta na
sebe, a svou smrti zs něj dostiučiní.

2 tj. v okamžení, kdyf phobázel Kristns Pán k Jordánu dát se
pokřiit, zjevenoť Janovi, že On jest.

33£, j. od východu slunce počítaje; tedy asi naše čtvrtá odpolední.
(Viz Mar. 16, 25. pozu.)

* Nově jméno mu dává ra znamení, že jej za svého přijímá, a
k oovým věcem určnje. (Viz Mat. 16, 18.)

3 Někteř soudí, že byl týž, jejž druzí sv. ovangelisté Bartolomějem
nazývají. (Mat. 10, 2.)

36 t. j. dle obyčejného mínění lidu.

" c j. pravý, parva a spravedlivý laraelits, hoden přaotců svatých: Abrahama, Isáka, Jakoba.
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49. Odpověděl mu Nathanael, a řekl:
Boží, ty jsi král israelský.**

„D0. Odpověděl Ježíš. a řekl jemu: Že jsem tobě řekl: Viděl
jsem tě pod fíkem, věříš: větší věci nad to uzříš.

51. A dí jemu: Amen, amen pravím vám: uzříte nebe
otevřené, a anděly Boží sestupující na Syna člověka.*?

Mistře, ty jsi Syn

KAPITOLA II.

Kristas Pán proměnil na svatbě v Káni galilejské rodu ve vino, ——vylinal pro

davače a penžzoměnces chrámu, a — předpovídá smrť svou, a z mrtvých vatáni.

1. A třetího dne stala se svatba v Káni galilejské, a byla
matka Ježíšova tam.

2. Pozván pak jest také Ježíš | učenníci jeho na svatbu.'
3. A když se nedostalo vína, řekla matka Ježíšova k němu:

Vína nemají.“
4. I řekl jí Ježíš: Co mně a tobě jest, ženo?* ještě ne

přišla hodina má.“
5. DÍ matka jeho k služebníhům : Cožkoli vám řekne, učiňte.
6. Bylo pak tu šest kamenných stoudví postaveno podle

očišťování židovakého,* beroucích v sebe jednakaždá míry dvě
nebo tří.“ (Mar. 1, 3.)

7. Dí jim Ježíš: Naplňtež stoudve vodou. [ naplnili je až
do vrchu.

8. I di jim Ježíš: Nalévejte již, a neste vrchnímu správci
svatby. I nesli.

9. Když pak vrchní správce svatby okusil vody vínem uči
něné, a nevěděl, odkud by bylo, ale služebníci věděli, kteříž
vážili vodu: zavolal ženicha vrchní správce svatby

10. a řekl jemu: Každý člověk nejprve dobré víno staví:
a když se podnapili, tehdy to, které horší jest: ale ty jsi
zacboval dobré víno až dosavad.

11. Ten učinil Ježíš počátek divů v Káni galilejské: a zjevil
slávu svou, i uvěřili v něj učenníci jeho."

12. Potom sestoupil do Kafarnaum on, i matka jeho, I bratří
jeho“ i učenníci jeho: a pobyli tam nemnoho dní.

13. A byla blízko Velikánoc židovská, i vstoupil Ježíš do
Jerusaléma :

14. a nalezl v chrámě, ano prodávají voly, a ovce, a holuby,
i penězoměnce sedící.

3 £ j. zaslíbený a právě toužebně očekávaný Mesláš; — snad právě
Nathsnael sedě pod fikem o příští Moslážově rozjímal, a nyní vše
vědoucuosť Ježišovu znamenal,

9 ©.J. ze zázračných činů mých, a z bojných milostí lidem udělených
posnáte zřejmě, že „Bůb ©vámi“ (ls. 7, 14), jako praoteo Jakob to
seznal u zjevení, ve snách jemu okdzaném. (I. Mojš. 28, 12 j

KAPITOLA II.

' Krlatus Pán příšel na svatbu, aby tak posvětil stav manželský.
* Znamenej laskavou dobrotivosf, něžnou pečlivosť a pokornon

šetrnosf nejsvětější Panny Mario!
5 „00 mně a tobě jest?“ Dle ev. Augustina mlnví tu Kristus Pán

Jakožto Bůb, proto i všeobecným pohlavním názvem praví: „Ženo!"
což pak níkolív nemá značíti ani tu nejmenší ujmu její neposkvrně
nosti panenské, aní důstojnosti mateřské. Avšak lze dobře tu přijati,
že Kristus Pán oslovil svoji Matku slovem „ženo“ proto, aby ukázal,
že Jest ona tou ženou, kteráž byla v ráji předpověděna, a jejížto ho
dina za nedlouho nastane, aby v Synu svém a skrze Syna působila
ku spáse a vykonpení lidstva.

* ©j. Božské má moo divy činiti nepochází od tebe: i doba, kdy
se to státi má, určena jest Otcem mým nebeským: jeho vůlí hlavně
plníti musím.

>t J k umývání předSB pla aPo Jídle, jakož Židé obyčej měli.* Jedna míra držela as 18
7 € J. utvrdili ze tím u víře v uěho.
9 £ J. příbuzní; viz Mat. 12, 46.

KAPITOLA NÍ. 716

15. A udělav jako bič z provázků, vyhnal všecky z chrámu,
ovce také i voly, a penězoměncům rozsypal peníze a stoly
zpřevracel.

16. A těm, kteříž holuby prodávali, řekl: Odnestež to odsud,
a nečiňte domu Otce mého domem kupeckým.*

(Mat. 21, 13. Mar. 11, 15. Luk. 19, 49.)
17. Rozpomenuli pak se učenníci jeho, že psáno jest: Horli

vostdomu tvého strávila mne. (Žalm. 68, 10.]
18. Tedy odpověděli Židé, a řekli jemu: Jaké znamení

ukazuješ nám, že tyto věcí činíš?'©
19. Odpověděl Ježíš a řekl jim: Zrašte chrám tento a ve

třech dnech jej zase vzdělám.''
[Mat. 26. 61. 27, 40. Mar. 14, 68. 16, 29.]

20. Tedy řekli Židé: Čtyřiceti a šest let staven jest chrám
tento, a ty ve třech dnech jej zase vzděláš?

21. Ale on mluvil o chrámu těla svého.

22. Protož když z mrtvých vstal, rozpomenuli se učenníci
jeho, že to pověděl; | uvěřili písmu, i řeči, kterouž mluvil
Jezíš. (Žalm 3, 6. 56, 9.)

23. A když byl na den sváteční velikonoční v Jerusalémě,
uvěřili mnozí ve jméno jeho, vidouce jeho divy, které činil.

24. Sám pak Ježíš nesvěřil jim sebe, protože on znal
všecky, '*

25. a že mu nebylo potřebí. aby kdo svědectví vydal o člověku:nebonvěděl,cobybylovčlověku.© (Mat.9,4.)
KAPITOLA III.

Kristas Pán rozmlouvá ©Nikodemem o avovuzrotsenía vykoupení, — dlí s učen

niky v Jadsku. — Jan křtí v Enon, a vydává před učenníky svými slavné
svědectrí o Kristu Pánu.

1. Byl pak člověk z Fariseů jménem Nikodem, kníže ži
dovské,!

2. Ten příšel k Ježíšovi v noci“ a řekl jemu: Mistře, víme,
že jsi od Boha přišel (jako) ačitel: nebo žádný nemůže těch
divů činiti, kteréž ty činíš, leč by -Bůh byl a ním.

3. OdpovědělJežíš. a řekl jemu: Amen, amen pravím tobé:
Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže viděti království Božího.

4. Dí mu Nikodem: Kterak se může člověk naroditi, jsa
starý? Zdali může zase v život matky své vjíti, a opět se
naroditi?* (IV. Mojž. 21, 9.)

9 Tak učinil Kristus Pán dvakrit; tuto jakožto na počátku svého
učitelského úřadu, a pak na konci téhož před svým nmučením. (Mat.
21. Mar. 11. Luk. 19.)

'©£, j. jakým zázrakem se nám vykážeš, že máš od Boha moc, toto
činiti?

"' € j. uzříto Božskou moc mou, o kteréž to činím, až mne nemriile,
„ 4 Jů třetí den z mrtvých vstanu.

Mt. j. že vice z podívení nad jeho číny než z lásky k pravdě a
z horlivostí k úplnému života polepšení věří v ného, a tak že nebndon
stálí; proto nebyli hodní, aby Jim tajematví své osoby a svého krá
lovatví se týkající zřejmě zjevil.

KAPITOLA IL

! 1 j. a vysoké rady; tedy učený v zákoně, vznešený v důstojnosti,
věkem vážný. [4. a 10.j

* Bylť snad jeden z těch, o níchž 12. 42. dí; protož | praví: „víma*.
Lichá bázeň a nepatrný stud před lidmi I domnělé účenosť obyčejně
překážejí úplnému obrácení se k Bohu.

3 Jem znatel srdcí (2, 25.) předchází Kristus Půn otázku Nikode
movn, řka: Aby úězstan byl království mého, třeba každému znovu
zrozenu t zcela navrácen býti k původnímu stavu nevinnosti. (V. 5.)

« Dle způsobu farisejského béře odpověď Páně doslovně, ale se vší
úotou žádaje si zřejmějšího poučení.DL©= L SYOom
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5. Odpověděl Ježíš: Amen, amen pravím tobě, nenarodí-li
se kdo znovu z vody a z Ducha svatého,* nemůže vjíti do
království Božího.

6. Co se narodilo z těla, tělo jest: a co se narodilo z ducha,
duch jest.“

7. Nediv ne, že jsem řekl tobě: Musíte se znovu zroditi.
8. Vítr kde chce věje, a zvuk jeho slyšíš, ale nevíš, odknd

přichází, anebo kam jde: tak( jest každý, kdož ae z ducha
narodil.*

9. Odpověděl Nikodém a řekl jemu: Kterak to může býti ?
10. Odpověděl Ježíš, a řekl jemu: Ty jei mistr v Jeraeli,

a toho nevíš? “

11. Amen, amen pravím tobě, že co víme, mluvíme, a co
jsme viděli, oavědčujeme,“ a avědectví našeho nepřijímáte.

12. Jestliže zemské věci mluvil jsem vám, a nevěříte: kte
rakž uvěříte, budu-li vám o nebeských vypravovati?

13. A nižádný nevstoupil na nebe, jedině ten, kterýž se
stoupil e nebe, Syn člověka, kterýž jest v nebi.

14.'9 A jako Mojžíš povyšil hada na poušti, takť musí po
výšen býti Syn člověka;

15. aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život
věčný.

16. Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednoroze
ného dal, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl
život věčný. (I. Jan 4. 9.)

17. Neboť neposlal Bůh syna svého na svét, aby soudil
svět,'' ale aby spasen byl svět skrze něho.

18. Kdo věří v něho,'“ nebude soazen: ale kdo nevěří, již
jest odsouzen: '' neb nevěří ve jméno jednorozeného Synu
Božího.

19. Tentoť pak jest soud: že světlo přišlo na svět, a mi
lovali lidé více tmu nežli světlo; neboť bylí skutkové jejich
zlí.'* (Svrchu 1. 9.)

20. Každý zajisté, kdo zle činí, nenávidí světla, a nejde
k světlu, aby nebyli trestáni skutkové jeho:

21. alo kdo činí pravdu, jde k světlu, aby zjevení byli
skutkové jeho, protože v Bohu učinění jsou.'*

22. Potom přišel Ježíš, a učenníci jeho do země jadské '“
a ta přebýval s nimi a křtiL"* [Níže 4, 1.]

t. j. na křtu sv., jakož církev svatá zřejmě učí. [Bněm Trid. Sez.
VIL K. 8. Brov. k Tit 8, 6.)

* ©j. tělesným srozením rodí se člověk k životu těleanému, pomijejí
eimn; duchovním pak k duchovnímu, věčnému.

* ©j. když nepochopuješ původ a působení větru, jejž cítiš; jak
žádáš proniknouti ve všetvořící činnosť Ducha avatěbo!? [Brov. Žalm
108, 50.|

* © j. měl bys to věděti dle Jerem. 31, 51—38. a Ezech. 36, 25—26.
St. j. co víme a viděli jeme, to mluvíme, s nebes sestoupivše,

abychom vám to zrěstovalí. (18.)
'©A nejen abych poučil vás, poslsl mne Otec, nýbrž abych pro spa

sení vaše ukrutnou smrť kříže podstoupil, jek vám to Mojžíšem před
pověděno bylo.

" Tim zřejmě i Synem Božím se nazývá | ukazuje, že k spasení
veškerého světa (Židů i pohanů) poslán jest

"© J. upřimnýmsrdcem, a spolu dokazuje víru svou | skatky.
" £ j. kdo se víron nepodrobí Bohu, nemůže účasten býti mílostiJeho.
54Příčinou odsouzení svého jsou lidé sami, protože spasení, kteréhož

jim Bůb podává, nepřijimají; milují zlé a zatvrzují se v něm tak, že
se bojí pravdu poznati, aby od zlého pnetiti nemusili. Jíti a nejíti
k světlu krásně znamená svobodnou činnosť člověka k spasení nebo
odsouzení svému.

'* ©j. dle vůle a ke cti Boží a v stavu milostí Jebo.
'* £. j. z Jerusaléma; tam sc byla udála rozmluva s Nikdodemem.
*' t. J. učennic! křtili k jeho rozkazu a naučení viz 4,2. Sv. Augustin,

Bonaventura a sv. Tomáš křest ten za pravý, svátostní mají.
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KAPITOLA IV, 778

23. Křtil pak i Jan v Enon u Sálim: neb tam bylo mnoho
vody; i přicházeli tam, a 4ali se křtíti.

24. Neb ještě nebyl Jan vsazen do žaláře.
25. Vznikla pak otázka mezi [některými] z ačenníků Ja

nových a Židy !? o očišťování.

26. L přišli k Janovi a řekli jemu: Mistře! ten, kterýž byl
u tebe za Jordánem, jemuž jsí ty vydal svědectví, hle, on

(Svrchu 1, 29.)
27. Odpověděl Jan, a řekl: Nemůže člověk vzíti ničehož,

k leč by jemu dáno bylo s nebe.'?
28. Vy sami svědectví mi dáváte, že jsem řekl: Já nejsem

Kristus, ale poslán jsem před ním. (Svrchu 1, 20.)
29. Kdo má nevěstu, ženich jest: přítel pak ženicha, kterýž

stojí a slyší ho, radostí se raduje pro hlas ženicha.“? Protož
tato radost má naplněna jest.

30. Onf musí růstí, já pak se menšiti.
31.9! Kdo a hůry přišel, nade všecky jest. Kdož jest ze

země, ze země jest, a 0 zemi mluví. Kdo 8 nebe přišel, nade
všecky jest.

32. A co viděl a slyšel, to osvědčuje, a svědectví jeho žádný
nepřijímá.

33. Kdo příjal svědectví jeho, potvrdil, že Bůh pravdo
mluvný jest. (Řím. 3, 4.

34. Nebo koho poslal Bůh, slova Boží mluví: neb ne na
míru dává Bůb ducha.

35. Otec miluje Syna, a všecko dal v ruku jeho.
36. Kdo věří v Syna, má život věčný: ale kdo jest ne

věřící Synu, neuzří života, ale hněv Boží zůstává na něm.
[I. Jan 5, 10.)

KAPITOLA IV.
Kristus Pán rozmlouvá se Samaritánkou u studně Jakobovy, — vrací 08 do

(Galflee, a nadravnje syna královského úředníka.

1. Tedy jakž poznal Ježíš, že slyšeli Fariseové, že by Ježíš
více učenníků činil a křtil nežli Jan, (Svrchu 3, 22.)

2. [ačkoli Ježíš nekřtil, ale učenníci jehoj
3. opustil Judsko, a odšel opět do Galilee.'
4. Musil pak jíti skrze Samařsko.

5. I přišel k městu samařskému, kteréž slove Sichar:* vedle
poplaží,* kteréž dal Jakob Josefovi, syna svému.

(I. Mojž. 33, 19.)
6. Byla pak tam studnice Jakobova. Protož ustav na cestě

Ježíš, posadil se tak na studnici. Bylo okolo hodiny šesté.“

'* £ j. kteří byli křest Kristův přijali, který by lepší byl.
'9 To praví Jan boď o sobě: „Nesmim( já překročiti meze povolání

avého, jsa jak sami víte pouze předehůdeem Mesiálovým“ [(38.];a nebo
o Kristu Pánu: „Když Kristus křtí, činí to dle vůle Boží; jakož víte,
že jsem o něm dosvěděli, že oD jest Mesláš.“ [29 j

te Jako se družba raduje, ženichovi nověstu přiváděje,že již k blaže
nému aňatku mezí oběma přišlo; tak | já radují ce, když jsem k za
slíbenétmn Mesláší 00 předchůdce prvotiny církve jeho uvedl.

% Porovnává se Jan e Kristem Pánem, Smysl: Já co pouhý člověk
nemohu leč vás k němu, co zaslíbenému Mesiáší odkázati; onf vám
zjeví úplně pravdu Boží. maje s Otcem stejnou bytnosť i plnosť Ducha
jeho. [ls. 49, 1.) Jemu věřte! Kdo v něj uvěři, dosáhne života věčného,
ale kdo neuvěří, propadne hněvu Bošímu a věčnému zavržení.

KAPITOLA IV.

*Vybýbá se ovn) Abyukojil bněvempřekypajícíardeejich,neboť nepřišla ještě hodina jeho.
3 Prvé alulo Slobem; nyní Nablne.
3 t J. vodle statku nebo pole. (I. Mojž. 48, 23.] Tělo Jotefovo tu

bylo pochováno.
* £ j. o pravém polední, za největšího vedra. [Viz Mar. 16, 25. pozn.)
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7. Přišla žena Samaritánka vážit vody. Dí jí Ježíš: Dej 21T.A v tom přišli učenníci jeho, a divili se, že se ženou
mi piti. inluvil.'S Ale žádný neřekl: Co se tážeš, aneb co mluvíš

8. (Nebo učenníci jeho byli odešli do města, aby nakoupili s ní?
pokrmův.) 28. Tedy nechala žena svého vědra. a odešla do města a

řekla těm lidem:

29. Pojďte a vizte člověka, kterýž mí pověděl všecko, co
jsem koli činila; zdali on jest Kristus?

30. Tedy vyšli z města a přišli k němu.
31. Mezi tím prosili ho učenníci, řkouce: Mistře, pojez.
32. On pak dí jim: JÁ mám pokrm jísti, o němž vy ne

víte.

33. Tedy pravili učenníci vespolek: Zdali mu kdo přinesl
jíst?

34. Dí jim Ježíš: Můj pokrm jest, abych činil vůli toho,
kterýž mne poslal, bych dokonal dílo jeho.'“

35. Zdalíž vy nepravíte, že jsou ještě čtyři“měsice, a žeň
přijde? Aj pravím vám: Pozdvihněte očí svých, a patřte na
krajiny, žeť již bílé jsou ke žni.'? (Mat. 9, 37.)

36. A kdo žne, odplatu béře, a shromažďuje užitek k životu
věčnému, aby i ten, kdo rozsívá, spolu se radoval, i kdo žne.

37. V tom zajisté pravé jest slovo, že jiný jest, kterýž roz
sívá, a jiný, který žne.

3u. Jáť jsem vás poslal žít, o čemž jste vy nepracovali:
jiníť pracovali, a vy jste v jejich práce vešli.

39. Z města pak toho mnozí uvěřili ze Samaritánů v ného
pro řeč ženy, kteráž svědectví vydávala: Pověděl mi všecko,
co jsem koliv učinila.

40. Když tedy přišlí Samaritáni k němu, prosili ho, aby
tam zůstal. I pobyl tam dva dni.

41. A mnohem jich více v něho ověřilo pro řeč jeho.
42. A ženě pravil: Již ne pro tvou řeč věříme: neb jsme

satí slyšeli, a víme, že tento jest právé Spasitel světu.
43. Po dvou pak dnech vyšel odtud a šel do Galilee.'*
44. Sám zajisté Ježíš svědectví vydal, že prorok v své vlasti

cti nemá. [Mat. 13, 67. Mar. 6, 4.)
45. Když tedv přišel do Galilee, přijali jej Galilejští, viděvše

všecky věcí, které byl činil v Jerusalémě na den sváteční:
neb i oni byli přišli ke dni svátečnímu. [Mat. 4, 12.]

46. Tedy přišel opět do Káně galilejské, ktežto byl z vody
víno učinil. I byl jeden královský (úředník),'“ jehož syn ne
mocen byl v Kafarnaum.

47. Ten uslyšev, že by Ježíš přicházel z Jadaka do Galilee,
šel k němu. a prosil bo, aby sestoupil, a uzdravil syua jeho:
ueb počínal umíratí.

48. Tedy řekl k němu Ježíš: Neuzříte-li divů a zázrakáv,
neuvěříte. "©

49. Dí jemu královský (úředník): Pane, sestup prve nežli
umře syn můj.

50. Dí mu Ježíš: Jdi, syn tvůj živ jest. Uvěřil člověk řeči,
kterouž mluvil jemu Ježíš, a šel.

9. I řekla mu žena ta Samaritánka: Kterak ty, jsa Žid.
žádáš ode mne píti, ježto jsem žena Samaritánka? nebo ne
obcují Židé se Samaritány.*

10. Odpověděl Ježíš a řekl jí: Kdybys znala dar Boží, a
kdo jest ten, který praví tobě: Dej mi píti; ty bys snad
byla prosila jej, a byl by dal tobě vody živé.“
- 11. Dí mu žena: Pane, ani máš, čím bys navážil, a stuil
nice hluboká jest: odkudž tedy máš vodu živou?

12. Zdali jsi ty větší nef otec náš Jakob, jenž nám dal tu
studnici, a sám z ní pil, i eynové jeho, I dobytek jeho?*

19. Odpověděl Ježíš a řekl jí: Každý, kdo pije z vody této,
žíznití bude opět: ale kdo se napije vody, kterouž já dám
jemu, nebude žízniti na věky;

14. ale voda, kterouž já dám jemu, bude v něm stadnicí
vody skákající do života věčného.“

15. Dí jemu žena: Pane, dej mi té vody, abych nežíznila,
aniž chodila sem vážit.

16. Dí jí Ježíš: Jdi, zavolej svého muže, a přijď sem.*
17. Odpověděla žena, a řekla: Nemám muže. DÍ jí Ježíš:

Dobře jsi řekla: Nemám maže:
18. nebo pět mužů jsi měla, a nyní kterého máš, není tvůj

muž: to jsi právé pověděla.'*
19. DÍ mu žena: Pane, vidím, že jsi ty prorokl
2. Otcové naši na této hoře'' se klaněli, a vy pravíte,

že v Jerusalémě jest místo, kdežto náleží se klanětí.
(V. Mojž. 12, 6.]

21. Dí ji Ježíš: Ženo. věř mi, že přichází hodina, kdyžto
ani na této hoře, ani v Jerusalémé nebudete se klaněti Otci.'*

22. Vy se klaníte, čemuž nevíte: '? my se klaníme, čemuž
víme, nebo spasení ze Židů jest.!“ (IV. Král. 17, 29.)

23. Ale přichází hodina, a nyníť jest, kdyžto praví ctitelé
klaněti se budou Otci v duchu a v pravdě; nebo i Otec hledá
těch, kteříž by se mu klaněli.

24. Bůh jest duch; a ti, kteříž se mu klanějí, v duchu a
v pravdé mají se klaněti. [E Kor. 3. 17.)

25. Dí mu žena: Vím, že Mesiáš přijde, (kterýž slove Kristus]:
když tedy ten přijde, oznámí nám všecko.

26. Di jí Ježíš: Já jsem, kterýž mluvím s tebou.

* t j. jedni k druhým nepřátelsky se chovají. Proč? (Viz Ezd. 4. a 5.
Neh. 4, 1. 6, 1. a zvlášť 13. 23.j

* t J. ze žídla nehynoucího: Kristne Pán tím míní svou Božskou
milosť, posvěcující duši člověka k životn věčnému. (Viz 18—14 7, 38.
srov. Je. 12, 4.)

* Běře žena tm slova Páně ovšem smyslně, a však tuší, že by byl
on vice než poubý člověk.

5 Jsko voda s výšky vedená u vodometu opět vysoko se vznáší,
tak milosť Boží od Boha co žídla pocházející opět k Bohu, k šivotu
věčnému vede.

9 Tak dí, aby ji k poznání hříšného života Jejího a vyznáhim ne
z něho k pokání povzbudil.

10Za to, že jej svou odpovědí aklamati obtéla, on jí tajemství srdce
Jejího zjevuje.

" t.j. Garazim. Stadně Jakobora byla na úpatí tě hory. Trvall Sa
maritáné, že na hoře Garizim již Abraham a Jakob byli obětovali.

1 £, j. jako Bůh není toliko Bůh Židův, ale všech národův, tak nebude
Jeho služba obmezena ani na jediný národ, tím méně na jedinou horu.
(le. 66, 1. Mal. J, 11. — srov. 23 a 24.]

ts £. j. vaše bohoslužba není ani Bohem ustanovena [II. Ezd. 18, 25.),
ani úplná, aniž směřuje k zaslíbenému Mesiáši, jako veskrze Bohoslužba
židovská.

'* £ j. voškerého světa Meaiišem.

'* Dle obyčeje židovského neměl Rabbi, mistr v zákoně, osubu žen
ekou anl pozdravití, tím méně s ní mluvíti.

'* Spasení světa nazývá pokrmem svým! Tak po ném dychtii, jako
Iněný po Jidle a piti. (9v. Jan Zl.)

" £ j. patřte,jak se obyvatelé toho města horlivě ke mně hrnon (40);
tak bude s celou krajinou (Sk. ap. 8, 6—25.). ano ( s celým světem:
pročež žoěte horlivě, vyučujte lid a odplaty ee vám dostane [36). a ti,
kteří vám žeň chystali (praotoové, proroci), radovati se £ tobo budon.

'* £. j. ne do Nazareta, nýbrž do Káně galllejské. (V. 46j
" Nebo „dvořenín“, jak sv. Jeronym vykládá,
1 L j. vy Galilejští vůbec a Kafarnaitští zvlášť jen k vůlí divům

věříte. [Srov. 41—42.
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51. Když pak on již sestupoval, potkali se 8 ním služeb
níci, a zvěstovalí řkouce, že syn jeho živ jest.

62. Tedy otázal se jich na hodinu, v kterou by se lépe
měL*' I řekli jemu: Včera v hodinu sedmou vstala ho zimnice.

59. Tedy poznal otec, že to byla ta hodina, v kterouž jemu
řekl Ježíš: Syn tvůj žív jest; a uvěřil on, i dům jeho ve
škeren.

64. Tento druhý div učinil opét Ježíš, když byl přišel
z Judska do Galilee.

KAPITOLA V.

Kristus Pán uzdravil člověka 38 let nemocného, — Židům sa alé ma majícím,

že to v sobota učioii, dokazuje, že Je s Oicem Jedné brtnosti a přirozenosti,

tadiž jedné moci: — ndvolává so k svědectví Janovu, svých skutků,

svého Otce s pisem.

1. Potom byl svátek židovský: | vstoupil Ježíš do Jeru
saléma.

2. Jest pak v Jerusalémě rybník bravný,' kterýž slove ži
dovsky Betsajda,“ patero podloubí maje.

3. V těch leželo veliké množství neduživých, slepých, kulha
vých, schnoucích, očekávajících hnutí vody.

4. Neb anděl Páné sestupoval jistým časem do rybníka:
a býbala se voda. A kdo první po hnutí vody do rvbníka
sestoupil, uzdraven býval, od kterékoli nemoci trápen byl.*

5. I byl tu člověk jeden, osm a třiceti let maje nemoci avé.

6. Toho uzřev Ježíš ležeti. a poznav, že by již čas mnohý
měl“ dí jemu: Chceš-li zdráv býti?

7. Odpověděl mu nemocný: Pane, nemám člověka, aby,
když se korimoutí voda, vpuatil mne do rybníka: nebo když
já jdu, jiný přele mnou sestupuje.

8. Dí jemu Ježíš: Vstaň, vezmi lože své, a choď.
9. A hned učiněn jest zdráv člověk ten, a vzal lože savé,

i chodil. Byla pak v ten den sobota.
10. Tedy řekli Židé tomu, kterýž byl uzdraven: Sobotat

jest, nesluší tobě nositi lože své.
11. Odpověděl jim: Který mne uzdravil, ten mí řekl: Vezmi

lože své, a chod.
12. Tedy otázalí se ho: Kdo jest ten člověk, kterýž tobě

řekl: Vezmi lože své, a chod?

13. Ten pak, kterýž byl uzdraven, nevěděl, kdo by byl:
nebo Ježíš se uchýlil od zástupu na tom místě shromážděného.

14. Potom ho nalezl Ježíš v chrámě, a řekl jemu: Hle,
učiněn jsi zdráv: již nehřeš, aby se ti něco horšího nepři
hodilo.*

3! Netáže se tak z pochybnosti, nýbrž k svému přesvědčení, aby potom
1 čeloď svou přesvěděiti mohl.

KAPITOLA V.

* Dle řeckébo: „u bravní brány rybník- ; byla na východní atraně,
a skrze ni se ovce k obětem určené hnávaly.

+ t.j. dům lovení: dle řeckého: „Bethsaida“, dům milverdenatví,
[Beth Chesed), pro uzdravení, jež tam Bůh zázračně uděloval chorým.

> Toto uzdravování bylo nadpřirozené, zázračné : 1. protože se v jistý
toliko čas dálo; 2. že se tam všeliké nemoci uzdravovaly; A. že jen
první uzdraven byl, který a vodu vstoupil, když andělem Páně pobnuta
byla Svatí otcové učí, še tuto zázračnou mvc od Boha krátce před
příštím Půcě obdržela ku podobenství sv. křtu, na němž i duše od
všeliké nemocí hříchu nadravení dosahují.

* £€|. te již tak dlouhá léta nemoe trpl.
S Tim dosvědčuje Kristna Půn: 1. svou vševědonenost, věda tajnou

příčina nemoci člověka toho; 2. že Bíh jisté hříchy Jistými nemocmi
a neduhy trestů (Sir. 98. 16.j

x
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15. Odšel ten člověk, a pověděl Židům, že by Ježíš byl,
jenž ho zdravého učinil.“

16. Proto protivenství činili Židé Ježíšovi, že to učinil
v sobotu.

17. Ježíš pak odpověděl jim: Otec můj až dosavad dělá,
i jáť dělám.*

18. Tedy Židé tím více hledali ho zabiti: že netoliko rušil
sobotu, ale že i Otcem avým nazýval Boha, rovného se čině
Bohu. Tedy odpověděl Ježíš a řekl jim:

19. Amen, amen pravím vám: Nemůžet Syn ničehož sám
wi sebe činiti, jediné co uzří, že činí Otec;“ neb cožkoli on
čiuí, to činí podobně i Syn.

M. Otec zajiste miluje Syna a ukazuje mu všecko, co sám
Činí:“ a větší skutky nad to ukáže jemu, tak že se budete
diviti.

21. Neb jako Otec mrtvé křísí, a obživuje: tak i Syn, kteréž
chce, obživuje.'“

22. Aniž pak Otec soudí koho: ale veškeren soud dal Synu.''
[Mat. 25, 31.)

23. aby všickni ctili Svna, jako ctí Otce: kdo nectí Syna,
nectí Otce, jenž bo poslal.

24. Amen, amen pravím vám,že kdo slyší slovo mé, a věří
tomu, kterýž mne poslal, má život věčný,'* a nepřijde na
soud; '* ale přešel ze smrti do života.

25. Amen, amen pravím vám, že přichází hodina a nyníf
jest, kdyžto mrtví uslyší hlas Syna Božího: a kteří uslyší,
živi budou.

26. Nebo jako Otec má život sám v sobě: tak dal i Synu,
aby měl život sám v sobě;

27. a dal jemu moc činiti soud, nebo Syn člověka jest.'“
28. Nedivrtež se tomu, neboť přichází hodina, v kteroužto

všickni, kteříž v hrobích jsou, uslyší hlas Syna Božího;
29. i půjdou, kteříž dobré činili, na vzkříšení života: kteří

vak zlé činili, na vzkříšení soudu. - (Mat. 25. 46.]
30. Nemohuť já sám od sebe ničehož činiti.** Jak slyším,

soudím, a soud můj jest spravedlivý: nebo nehledám vůle
své, ale vůle toho, kterýž mne poslal.'©

31. Vydávám-li já svědectví sám o sobě, svědectví mé není
pravé.!*

* Učípil tak dobrým úmyslem: 1. z vděčnosti vyznávaje Krista Pána
veřejně: 2, aby i Židé v něho uvěřili.

" t J. řídě a zachovávaje veškeren svět všemohbouenoatí svou, usta
vičně činný jest; a takf I ji.

9 1. J. jsa jedné bytnosti a přirozenosti s Otoem, nemůše tomu ud
porného činiti ničehož, ale jen to. cu Oteo činí, a On jakožto Syn na
Otci věčně spatřuje. Dává Pán Ježíš tímto zároveň na jevo, že od věč
nosti z Otce Jest, a tak i koná, co v úradě Otoově od věčnosti bylo
uzavřeno

9 t j. dle svrchované své k Synu lásky vzdává se mu Otec úplně,
zjevuje mu činy své a spolu je koná, a tak mimo toto uzdravení větších
divů nzříte — vzkříšení z mrtvých a soud; podívíte se, ale neuvěříte.

10t, j. jsa s Oteem atejné moci a vůle, původem a pánem života a
smrti.

bt. J. Otec nebude souditi zjevně, ale Byn; ukáže se v těle oslave
ném. jakož byl na nebe vstoupil.

"2£. j. jistě ho dosáhne, setrvá-li a věrném životě až do konce.

" tj. ujde věčnémuzavržení.
" £ |. právo souditi svět měl Syn Boží od věčnosti, v čase pak mu

odevzdáno jest, když se vtělil.
'* Viz 19. pozn.
'* £ j. vykonám sond dle své s Otcem rovné moudrosti (jak slyším,

poznávám), spravedlnosti, sv
"t.j mohloby se zdáti, že moje evědectví není pravé, kdy by ne

bylo Jinými svědky usvědčeno.
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82. Jinýt jest, kterýž svědectví vydává o mně: a vím, že

pravé jest svědectví, kteréž o mně vydává.
[Svrchu 1, 15. Níže 8, 18. Mat. 3. 17.)

38. Vy jste poslali k Janovi, a on vydal svědectví pravdě.'*
34. Ale já nepřijímám svědectví od člověka: než toto pra

vím, abyste vy spaseni byli.
85. Onť jest byl avíce hořící a svítící: vy pak jste se chtěli

v světle jeho na hodinu radovatí.
36. Já pak mám větší svědectví nežli Jana; nebo skutkové,

kteréž mi dal Otec, abych je vykonal, ti akatkové, kteréž já
činím, svědectví o mmě vydávají, že mne Otec poslal;

37. i sám Otec, kterýž mne poslal, vydal svědectví o mně: '?
vy jste ani hlasu jeho nikdy neslyšeli, ani tváři jeho nevi
děli:*e (Mat. 3. 17.)

38. a nemáte alova jeho v sobě zůstávajícího; nebo kteréhož
on poslal, tomu vy nevěříte.

39. Zpytujte písma, nebo vy se domníváte život věčný v ních
míti, a tať jsou, ježto svědectví vydávají o mně:

40. ale nechcete přijíti ke mně, abyste život měli.*'
41. Zvelebování od lidí nepřijímám:
42. ale vás jsem poznal, že milování Božího nemáte v sobě.
43. Jáť jsem přišel ve jménu Otce svého a nepřijímáte mne:

přijde-li jiný ve jménu svém, toho přijmete.“*
44. Kterak vy můžete věřiti, jenžto jedni od druhých chválu

přijímáte; a slávy, kteráž jest od samého Boha, nehledáte?**
45 Nedomnívejtež ee, že já na vás před Otcem žalovati

budu: jestiť, kdo na vás žaluje, Mojžíš, v kterémž vy naději
máte.

46. Nebo kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste enad i mně:
neb on jest psal o mně.“!

47. Ale poněvadž jeho písmům nevěříte, kterakž slovům
mým uvěříte?

KAPITOLA VI.

Kristus Pán nasytii 8000 malá pěti chleby a dvěma rybíčkaní!, — Když pak

ho chtěli králem učiniti. ušel tajně, — a v noci po moři k svým učenníkům

přišel. — Učí ve škole, Ze un jest chléb nebeský, chléb Boži k životu věčnému,

le tělo jeho Jest pravý pokrm, krev Jeho pravý nápoj. — Židé se o to hádaji,

i někteří učennici jeho se nad tim borší a Jej proto opouštěji, — Petr krásně

viru apoštolů vyznává,

1. Potom * odšel Ježíš za moře galilejské, jenž jest tíbe
riadské: (Mat. 14, 13. Mar. 6, 30. Luk. 9, 10.)

2. i šel za ním zástup veliký; nebo viděli divy, jež činil
nad těmi, kteří nemocní byli.

3. Tedy vstoupil Ježíš na horu, a seděl tam s učenníky
svými.

'%t. j. vám by Janovo o mně svědectví dostačiti mohlo, abyste uvěřili
ve mne a spasení byli; ale vy zavrhli jste jej brzo, kdyš vňs káral
a o mně pravé svědectví vydával (36.)

'» £ j. L v písmech svatých. 2. při pokřtění mém v Jardáně.
% Dolož: Měli byste tedy věříti mně, vtělenému Slovu jeho. [38 ]
9! £ j. 90 vám platno doslovné přebírání plsem, když svědectví jejich

o mně nepřijímáte, abyste tak uvěřivše ve mne spazení došli?
" Zavrhše pravého Mesiáše, přijali pak Židě všelikerého podvodníka,

jenž se jim za Mesiáše vydával; v dějinich se počítá 64 tukových lži
mesldšů.

33t J. jsouce pyšní a hledíce jen k své cti, nemůžete věřiti; neboť
„Bůb se pyšným protivi“.

1* Vůbec jakožto cíli veškerého zákona svlášť pak: V. Mojž 18, 18—19.
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4 Byla pak blízko velikonoc, den sváteční židovský.
5. Když tedy Ježíš pozdvihl očí, a viděl, že zástup veliký

jde k němu, řekl k Filipovi: Odkud nakoupíme chlebův, aby
pojedli tito?

6. To pak řekl zkoušeje ho: nebo sám věděl, co by chtěl
činiti.

7. Odpověděl jemu Filip: Za dvě stě peněz“ chlebů nestačíjim,abyjedenkaždýněcomálovzal.© (IV.Mojž.11,22.)
8. DÍ jemu jede z učenníků jeho, Ondřej, bratr Šimona

Petra:
9. Jestiť zde jedeu pacholik, kterýž má pět chlebů ječných

a dvě ryby; ale což jest to mezi tak mnohé?
10. Tedy řekl Ježíš: Hozkažte lidu posaditi se. Bylo pak

mnoho trávy na místě. I posadilo se mužů počtem asi pět
tisíc.

11. Tedy vzal Ježíš chleby, a když díky učinil, rozdával
sedícím: též i z ryb, jak mnoho chtěli.

12. A když byli nasyceni, řekl učenníkům svým: Sebeřte
drobty, kteréž pozůstaly, ať nezhynou.

18. Tedy sebrali, a naplnili dvanácte košů drobtů z pěti
chlebů ječných, jenž pozůstaly po těch. kteříž byli jedli.

14. Tedy lidé, když byli uzřeli div, kterýž byl učinil Ježíš,
pravili: Tentoť jest jistě Prorok,* kterýž má přijíti na svět.

15. Tedy Ježíš, když poznal, že by chtěli přijíti, aby jej
chytili, a učinili králem, ušel opět na horu sám jediný.

(Mat. 14, 23.)
16. Když pak byl večer, sestoupili učenníci jeho k moři.
17. A vstoupivše na lodí, plavili ae přes moře do Kafar

naum : i byla již tma, a Ježíš nepřišel k nim.
18. Moře pak se zdvíhalo dutím velikého větru.
19. Tedy odplavivše se asi pětmecítma nebo třiceti honů,*

uzřeli Ježíše, an jde po moři, a přibližuje se k lodí; i báli se.
20. On pak řekl jim: Jáť jsem, nebojte se!
21. Tedy chtěli ho vzíti na lodi: a hned byla lodí u země,

k kteréž se plavíli.5
22. Druhého dne zástup, kterýž stál za mořem, viděl, že

jiné lodičky ta nebylo, než ta jedna, a že Ježíž nebyl všel
s učenníky svými na lodí, ale učenníci jeho sami se byli
plavili:

23. jiné pak lodí připlouly od Tiberiady, blízko místa, kdež
byli jedli chléb, an díky učinil Pán.

24. Protož když uzřel zástup, že tu není Ježíše, ani jeho
učenníků, vstoupili na lodí, a připlavili se do Kafarnavm,
hledajíce Ježíše.

25. A nalezše ho za mořem, řekli jemu: Mistře, kdy jsi
sem přišel?

26. Odpověděl jim Ježíš a řekl: Amen, amen pravím vám:
hledáte mne, ne proto, že jste viděli divy, ale že jste jedli
z chlebů, a nasycení jste.

27. Snažte se ne o pokrm, kterýž hyne, ale kterýž zůstává
k životu věčuému,“ jejž Syn člověka dá vám. Nebo tohoť Otec
zpečetil, Bůh.*

2 t. j. Hmských denárů čí desetníků. [Mat. 18, 28.) Tedy asi 83 zl. r. č.
3 £ J. ten zaslíbený a právě nyní ode všech očekávaný, t j. Mesiáš.

[Viz 1, 31.)
* As ", míle (viz Luk. 94, 18. pozn. :] Jest pak moře to v přímé nej

větěj šířce s dvě míle a u Kafarnaum s míli šíroké.
5 t.j. do krajiny města Kafarnaum. [V. 24.)
* L Jj. nobleďte pouze k pokrmu, o němž tělo toliko na čus žije, a

pak umírá; ale pečujte o pokrm živící duši k životu věčnému.
* t. J. to zázraky dosvědčuje Otec jeho, kterýš Jest pravý Bůb, že

jej ze Syna svého uznává. |
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28. Tedy řekli jemu: Co budeme činiti, abychom dělali 14 M U 46. Ne že by kdo viděl Otce, leč ten, kterýž jest od Boha,

dílo Boží?* PVA a tenť viděl Otce.** (Mat. 11, 27.)29. Odpověděl Ježíš, a řekl jim: Totoť jest dflo Boží, abyste BA 47. Amen, amen pravím vám: Kdo věří ve mne, má život

věřili v toho, kteréhož on poslal. ťkab, věčný.48. Jáť jsem chléb života.
49. Otcové vaší jedli na poušti mannu, a zemřeli.
50. Tentoť jest chléb a nebe sestupující: aby, bude-li kdo

z něno jísti, neumřel.*!
č1. Jáť jsem chl(b živý, jenž jsem s nebe sestoupil.

30. Protož řeklijemu: Jakéž pak ty znameníčiníš,“aby- l i ďchom viděli, a tobě věřili? co děláš? „„ Mě

31. Otcové naši jedli mannu na poušti, jakož psáno jest: K) , y |
Chléb s nebe dal jim jísti. ač V “*

3%.Tedy řekl jim Ježíš: Amen, ameu pravím vám: Ne „WW
Mojžíš dal vám chléb s nebe,'? ale Otec můj vám dává chléb
s nebe pravý. (II. Mojž. 16, 14. Žalm. 77, 24. Moad. 16, 20.)

33. Neboť chléb Boží jest, který s nebe sestoupil '' a dává
život světu.

34. Tedy řekli k němu: Pane, dávejž nám vždrcky chléb ten.
35. I řekl jim Ježíš: Jáť jsem chléb života; '* kdo příchází

ke mně, nebude lačněti, a kdo věří ve mne, nebude žízniti
nikdy.'*

36. Ale řekl jsem vám, že jste i viděli mne, a nevěříte. '*
37.'* Všecko, co mi dává Otec, ke mně přijde, a toho,

kdož ke mné přichází, nevyvrhnu ven;
38. neb jsem sestoupil a nebe, ne abych činil vůli svou,'“

ale vůli toho, jenž mne poslal.
39. Tatoť pak jest vůle toho, jenž mne poslal. Otce: abych

z teho, co mi dal, ničehož neztratil, ale vzkřísil to v nej
poslednější den.

40. A tato jest vůle Otce mého, kterýž mne poslal, aby
každý, kdo vidí Syna, a věří v ného, měl život věčný, a já
ho vzkřísím v nejposlednější den.

41. Reptali tedy Židé na to, že řekl: Jáť jsem ehléb živý,
jenž jsem s nebe sestoupil;

42. a pravilí: Zdaliž tento není Ježíš, syn Josefův, jehož
my známe otce i matku? Kterakž on tedy praví: S nebe jsem
sestoupil? (Mat. 13, 65. Mar. 6, 3.)

43. Tedy odpověděl Ježíš, a řekl jim: Nereptejte vespolek | '?
44. Žádný nemůže přijíti ke mně, leč Otec, kterýž mne

poslal, přitáhne jej: a já ho vzkřísím v nejposlednější den.'“
45. Psáno jest v prorocích: I budou všickní učení od Boha.

Každý, kdo slyšel od Otce, a naučil se, jde ke mně.'*
[Is. 64, 13. Jer. 31, 34.)

* £. J. co tedy nám radíš činiti nad to, co Mojžiš nám ve jměnu Boha
samého rozkázal?

9 © J. větší než Mojžíš; ten krmil přes 600.000 mušů na ponšti po
40 let; ty jsi jednou toliko 6000 nasytil chlebem: tím si žádají trvanli
vé u.

"6£ j. pravý, nýbrž jen podobu toho, kterýž vám nyní právě Otec
můj podává, t j. mne samého. (V. 38.)

'* Dle řeckého i v ten smysl: „Neboť chléb Boží jest ten, kdo s nebe
přicházi.“ [Brov. 86) Ukázal-)i pak Kristus Pán pří tom na sebe, tím
zřejměji bylo viděti, koho miní.

'» £ J. udělujicí pravý, věčný život duše.
" £, j. toho k věčnámn životu nasycujícího chleba účasten bude, kdo

se mi celý s úplnon vírou a poslušnou oddaností vzdá; „Kristus jest
život svým věrnými“

"L j. vy pak nevěříte, že jsem pravý Mesiáš, Syn Boží, ačkuliv
divy mé zřejmě patřite.

Věak ale, když vy nevěříte,jiný lid sl zvolí Otec, a ten ve mne
uvěří, a já jej příjmu: neboť..

'* £. J. pouze lídskou, co lověk; ta byla s dvojí Poanonti: Božstvíma člověčenstvím, v Kristu též dvojí vůle: Božská a lidska,

W£ Jj. ani vy, kteříž re mne nevěříte, na ty, Jená věn, ani naopak;
neboť k víře puzen jest člověk milostí Boží. (44.

"©© j. účasten bude života věčného | v těle oslaveném; to čtyrykrát
opakuje. (89. 40. 44. 65.)

'9 £ j. kdo dle zjevení od tre pocházejícího slyšel nančení o mně,
je přijal, a n věrném životě zachová až do konre.

52. Bude-li kdo jísti z chléba tohoto, živ bude na věky:
chléb, kterýž já dám, tělo mé jest za život světa."*

(Mat. 26, 26.]
53. Tedy hádali se Židé vespolek, řkouce: Kterak nám může

tento dáti tělo své k jedění?**
54. Protož řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Ne

badete-li jísti těla Syna člověka a** píti jeho krve, nebudete
míti života v sobě.

dd. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný: a já
ho vzkřísím v nejposlednější den.

56. Nebo tělo mé právě jest pokrm, a krev má právě jest
nápoj; [Níže 16, 4. I. Kor. 11, 27.)

57. kdo jí mé tělo, a pije mnou krev, ve mné přebývá a
já v něm.

58. Jakož mne poslal živý Otec, i já živ jsem pro Otce:
a kdož jí mne, živ bude pro mne.“*

59. Tenť jest chléb, který s nebe sestoupil: ne jako otcové
vaši jedli mannu, a zemřeli. Kdo jí chléb tento, živ bude
Da věky.“*“

60. To mluvil uče ve škole v Kafarnaum.

61. Tedy mnozí z učenníků jeho slyševše to, řekli: Tvrdá
jest tato řeč, i kdož ji může slyšeti?**

62. Věda pak Ježíš sám u sebe, že by proto reptali učen
níci jeho, řekl jim: To-li vás pohoršuje?

63. Což pak, když uzříte Syna člověka, an vstupuje, kdež
prve byl? *$ [Svrchu 3, 18, Mar. 16, 19.)

64. Duch jest, kterýž obživuje: tělo nic neprospívá: slova,
kteráž jsem já mluvil vám, duch jsou a život.

65. Ale jsouť někteří z vás, jenžto nevěří. Věděl zajisté
Ježíš od počátku, kdo by byli nevěřící, a kdo by ho měl
zraditi. (Svrchu 2, 25.)

% £. J. naučení ono nemůž se díti tělesně, tak aby kdo při tom Bobs
spatřil jako uějtele.

4"£ j. smrti věčnon, ani na duží. anl na těle: neboť I toto působením
chleba toho nebeského oelavoné z mrivých vstane.

9 Tim zřejmě míní totéž nejsvětější tělo svá, kteréž na vykoupení
světa na kříži obětoval, a to slíbnje v způsobě ohlebu dáti v pokrm
k životu věčnémn v nejsvětější svátosti oltářní.

*%£ j. hned nyní, za živa. Židé totiž myslili na jeho přítomné, bmotné
tělo, že by s0 snad za živa rozdějiti, a jistí mělo.

% Srovnej a 62. a s 59. a seznáš, že Kristus Pán blahý účinek žívota
věčného zakládá již na požívání Božského těla svého pod Jedinou způ
sobou, chleba totiž: pročež jest tuto spojka „a“ tolik co „nebo“.
[Srov. 1I. Mojt. 21, 14. Skutk. 8, 6. Viz též Mat. 96, 37. pozn.) Zřejmě
tu „nebo“ klade ev. Pavel. I. Kor. 11, 27. Tak též rozuměj ve v. 57.

9 Dle řeckého: „skrze Otce“:... „skrze mno“.Jako Otecjest sám
v sobě ponhý život, a zřídlo života, tak i já bundutomn, kdož jí mne,
původcem života věčného.

2 Tím dokonůvá Kristus Pán svou řeč, jíž zřejměukázal, že pokrmem
nehynoncím (27]. chlebem nebeským [82] a chlebem Božím [88] míní
sebe samého v nejsvětější svátosti oltářní.

3? 8] rozuměti a snésti. Měli totiž také na myslí, jako Židě, jedení
hmotného těla.

©j. tehdáž úplně o Božské jeho všemoboucností přesvědčení jsouce
nebodete pochybovati, že vám tělo své skutečně a opravdově, ale ta
Jemným a duchovním způsvbem [64] dáti může.

JC IIL—99
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66. I pravil: Protot jsem vám řekl, že žádný nemůže při
jíti ke mně, leč by jemu dáno bylo od Otce mého.

67. Od toho času mnozí z učenuíků jeho odešli zpět, a -již
8 ním nechodili.

68. Tedy řekl Ježíš ke dvanácti: Zdaliž i vy chcete odjíti?
69. I odpověděljemu Šimon Petr: Pane, ke komu půjdeme?

slova života věčného ty máš.

70. A my jsme uvěřili a poznali,“? že jsi ty Kristus, Syn
Boží. (Mat. 16, 16. Mar. 8, 29. Luk. 9, 20.)

71. Odpověděljim Ježíš: Zdalijsem já vás dvanácte ne
vyvolil? a jeden z vás dábel jest?

72. To pak řekl o Jidášovi, [synu] Šimona Iskariotského:
nebo ten měl zraditi jej, ačkoliv byl jeden ze dvanácti.

KAPITOLA VIL
Kristus Pán přišedk svátkům stánků do Jerusaléma, — dokazuje veřejněvchrámě

Božský původ svůj | učení svého. — Lld roaličně o něm smýlli,
Fariseové o bezšivoti jeho ukládají.

1. Potom pak chodil Ježíš po Galilei, nebo nechtěl choditi
v Judsku. protože ho hledali Židé zabíti.

2. Byl pak hlízko svátek židovský, Stánkův.!
: (III. Mojž. 23, 34.)

3. I řekli mu bratří jeho:" Vyjdi odsud, a jdi do Judska,
ať i učeuníci tvoji vidí skutky tvé, kteréž činíš.

[Mat. 13, 55.)
4. Nikdo zajisté nedělá nic v skrytě chtěje na jevě býti:

činíš-li tyto věcí, zjev se světu.
6. Neb ani jeho bratří nevěřili v něho.
6. Tedy dí jim Ježíš: Čas můj ještě nepřišel:* ale čas

váš vždycky jest tu.
7. Vás nemůže svět nenáviděti: ale mne nenávidí, nebo já

svědectví vydávám o něm, že skutkové jeho zlí jsou.
8. Jděte vy ke dni svátečnímu tomuto: jáť nejdu ke dni

svátečnímu tomuto; * nebo čas můj ae ještě nenaplnil.
9. To povědév, zůstal sám v Galilei.*

10. Když pak odešli bratří jeho, tehdy i on šel ke dni
svátečnímu, ne zjevně, ale jako tajně.“

11. Tehdy Židé hledali ho na den sváteční“ a pravili: Kde
jest on?“

12. A bylo mnoho hluku o něm v-zástupu. Nebo někteří
pravili: Dobrý jest; a jiní pravili: Ne, ale svádí lid.

[Mat. 27, 63. Luk. 23, 2.)
18. Žádný však nemluvil o něm zjevně, pro bázeň před

Židy.
14. Když pak svátky již v polovici byly, vstoupil Ježíš do

chrámu, a učil.

** Dle řeckého: „My věříme a víme.“

KAPITOLA VII.

' Jinak: Podzelenou; elavil se radostně na podzim po osm dní na
památku, že Židě po vyjití s Egypta na poušti v stáncích bydleli.
8+. Jan tuto pomlan! dobu od svátku volikénocl až k konel Září; 00
se tou dobou událo, má sv. Matouš 10—19., Mar. 7—10. Luk. 9—17.

* t.j. příbuzní jeho e strany Panny Marie; a sv Josefa; ti nověřili,
ani že jest zaslíbený Mesiáš, tím méně žo jest Syn Boží. (5.)

5 t J. abych šel k slavnosti: anebo: „čas utrpení mého“. (Sv. Jan
Zlat | Nebo: „čas oslavení měho“. [9v. Augustin.)

* t J. nyní s vámí a ©Jinými-sbory hned k tomuto, t j. k prvnímu
dní svátečnímu

5 £ J. Ještě jeden, neb dva duj, nešelť tam s obyčejným zástupem.
* © j. soukromí, sám, aby slavným příchodem svým nepovzbudil

k hněvu nepřátel svých.
* € J. Židé Jerusalémětí vůbec, nepřátelé pak Jeho a Fariseové zvlášt

proto, aby jej zabili.
9 Tak z opovržení an! jménem jej nejmennjl.

a©
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15. I divili se Židé, řkouce: Kterak umí tento písma, ne
učiv se?9

16. Odpověděl jim Ježíš a řekl:
toho, kterýž mne poslal.

17. Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, pozná o (tom) učení,
zdalí z Boha jest, čili já sám od sebe mluvím

18. Kdo sám od sebe mluví, chvály vlastní hledá: ale kdo
hledá chvály toho, kterýž ho poslal, ten jest pravdomluvný
a nespravedlnosti '© v něm není. [8, 50.)

19. Zdali Mojžíš nedal vám zákona, a žádný z vás neplní
zákona? '! . (II. Mojž. 24, 3.)

20. Proč mne hledáte zabití? Odpověděl zástup, a řekl:Ďábelstvímáš;kdožetěhledázabiti?© (Svrchu5,18.)
21. OdpovědělJežíš, a řekl jim: Jeden skutek učinil jsem.

a všickni se divíte.'*

22. A však Mojžíš dal vám obřízku, (ne že by z Mojžíše

byla, ale z otcův), '3 a v sobotu obřezojete člověka
(III. Mojž. 12, 3.)

25. Jestliže příjímá člověk obřezování v sobotu, aby nebyl
zrušen zákon Mojžíšův: na mne-liž se hněváte, že jsem celého
člověka v sobotu uzdravil?

24. Nesuďtež podle zdání, ale spravedlivý soud sudte.
25. Tehdy někteří z Jerusaléma pravili: Zdaliž není ten,

kteréhož hledají zabiti? :
26 A ble zjevně mluví, a nic mu neříkají. Zdaž právě

poznala knížata, že tento jest Kristus?
27. Ale o tomto víme, odkud jest: o Kristu pak, když při

jde. neví žádný, odkud by byl.'í (Mat. 13, 55.)
28. Tehdy volal Ježíš uče v chrámě, a řka: I mne znáte,

i odkud jsem, víte: a sám od sebe jsem nepřišel, ale jest
pravdivý,'* kterýž mne poslal, jehož vy neznáte.'“

29. Já ho znám: neb od něho jsem, a on mne poslal.
40. Protož hledali ho jíti: ale žádný nevztáhl ruky na něho;

nebo ještě nebyla přišla hodina jeho.
31. Ze zástupu pak mnozí uvěřili v něho a pravili: Kristus

až přijde, zdali více divů činiti bude, než které tento činí?
32. Slyšeli Fariseové zástup rozmlouvající o něm tyto věci:

i poslali knížata a Fariseové služebníky, aby jej jali.
33. Tehdy řekl jim Ježíš: Ještě maličký čas s vámi jsem

a jdu k tomu, jenž mne poslal.
34. Hledati mne budete a nenaleznete: '? a kde jsem já,"“

vy nemůžete přijíti. (Níže 13, 33.)

Mé ačení není iné, ale

* t. j. n žádného ze zákonníkův a vůbec n žádného. Tím dává Písmo
na jevu, že vědouenosť Páně, Jako člověk byla jemu vlitů. U chrámn
byla jedna s přistavených komnat nrčena k vyučování mladíků, zvlášť
těch, ktoři mistry v zákoně býti chtěli.

te Tým kárá sobeckosť Fariseův, kteří při svém učení jen k svému
zisku a chválo hleděli, a svým příkladem nkazuje, k čemuž i my v je
dnání evém hleděti máme.

0 V němž mezi jinými hlavními příkůzáními také | to se nalézá:
Nezabiješ! tedy —

'* Hněrajíce se spolu na mne, jako bych byl sobotu zrušil. [Výše
5, 5. atd.

ej ie dávno předMojžíšemAbraham k rozkazu Božímuobřízku
ustanovil. [I. Mojž. 17, 10.)

" Neporozaměvše slovům prorockým <o Bonkém původu Mesiáše(Ia. 53, 8. Mich. 5, 2.], křivě se takto domní
1 ©j. ačkolivponěkndrod můj znáte 00 oyna člověka“, neznáte

věčný původ můj s Boba pravého.
W£ J. nemáte pravé © Bobu, Otci móm, známosti; tu vám chci dáti

učením svým. [29.]
'* tj. až po mé amrtitrost Boží vás zastihne, psk toužiti budete

po Mesidší a lookterémus podvodníka uvěřite.
1 Tehdáž jsem já v slávě nebeské na praviol Otce svého. [Bkutk.

7, 66.)

ESTEE“
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85. Protož řekli Židé k sobě vespolek: Kam půjde tento,
že ho nenalezneme? zdali v rozptýlení pohanů půjde, a bude
pohany učiti?

36. Jaká jest ta řeč, kterouž mluvil: Hledati mne budete,
a nenaleznete: a kde jsem já, vy nemůžete přijíti ?

87. V poslední pak den veliký svátku '* stál Ježíš, a volal,
řka: Žízní-li kdo, pojď ke mně a pí!*© (III. Mojž. 23, 36.)

98. Kdož věří ve mne, tomu, jakož dí písmo. poplynou

z těla řeky vody živé.
(V. Mojž. 18, 16. Is. 44, 3. Joel 2, 28. Sk. 2, 17.]

39. Ale to řekl o Duchu, kteréhož měli věřící v něho při
jíti: neb ještě nebyl dán Dach, protože Ježíš ještě nebyl
oslaven.

40. Tehdy [inozí] z toho zástupu, když byli uslyšeli tyto
řeči jeho, pravili: Tentoť jest právě prorok!*!

41. Jiní pravili: Tentoť jest Kristus! Někteří pak pravili:
Což z Galilee přijde Kristus?

42. Zdaliž nedí písmo, že ze semena Davidova, a z mě
stečka Betléma, kdež byl David, přijíti má Kristus?

(Mich. 5, 2. Mat. 2, 6. 22, 42.]
43. A tak různice stala se pro něho v zástupu.
44. Někteří pak z nich chtěli ho jíti: ale žádný nevztáhl

ruku na něho.

43. Tehdy příšlí služebníci k nejvyšším knéžím a Fariseům.
I řekli jim oni: Proč jste ho nepřivedli ?

46. Odpověděli služebníci: Nikdy člověk tak nemluvil, jako
človék tento

47. Tehdy odpověděli jim Fariseové : Zdali i vy jste svedeni?
48. Zdali jest kdo z knížat uvěřil v něho, anebo z Fa

riseův? **

49. ale zástup tento, kterýž nezná zákona, zlořečenít jsou !*?
50. Řekl jim Nikodem, ten, jenž byl k němu přišel v noci,

kterýž byl jeden z nich: [Výše 3, 2.]
51. Zdali zákon náš soudí člověka, leč by prve ualyšel od

něho, a poznal, co činí? (V. Mojž. 17, 8.)
52. Odpověděli, a řekli jemu: Což i ty jsi Galilejský ? **

Zpytuj písma, a viz, že nepovstává prorok z Galilee.**
53. I navrátili se jedenkaždý do domu svého.

KAPITOLA VIII.

Kristas Pán ne mtlosť přijímá ženu cisoložolel, — kůže o Božském původa a

Povolání svém, ——okasuje, kteří jsou pravi učenníci Jeho, a kteří praví synové

Abrahamovi, — Farissové 0e ma rouhají, a chtějí jaj kamenovati.

1. Ježíš pak čel na horu Olivetskou:'
2. a na usvítě opět přišel do chrámu, a všeckeu lid přišel

k němu, a on sedě učil je.

t £. j. osmý den slavnosti stánkův, když mimoJiné kněz ráno v slav
nění průvodu žalmy pějících levitů v zlaté nádobě vodu ze Siloa do
chrámu nesl (ls. 12, 3.), již židovští něitelové o spasltelném učení a
o dařích Ducha av. vykládali.

2 tj kdoP po pravdě,pojď,slyš,věř,konejučenímé.t Dle řeckého: k !“ totiž zaslíbený a nyní právě očeká
vaný Mosláš.(V. s sr. V. Mojž.18, 18.)

* Tak přenčení mudroové a zpyšněli vznešenci eprostému lidu víra
za zlé mívaji!

* Totiž: propadnou kletbě sdkona dle V. Mojž. 27. 20.
2 £ j. učenník, následovníkJešiše, jejš Židé rouhavě posod Ga

lilejským nazývají.
**©j. žádný nepovstal, a tim méně povstane onen veliký, saslíbený —

Mesiáš!
KAPITOLA VIII.

* © J. aby se tam modiil s učenniky svými.
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3. I přivedli zákonnívi a Fariseové ženu v cizoložství do
padenou, a postavili ji do prostřed,

4. a řeklí jemu: Mistře, tato žena nyní dopadena jest v cizo
ložství.

5. V zákoně pak Mojžíš přikázal nám takové kamenovatí *
Protož ty co pravíš?

6. To pak řekli pokoušejíce ho,* aby jej mohli obžalovati.“
Ježíš nak sklonív se dolů, psal prstem na zemí.

7. A když trvali otazujíce se jeho, zdvihl se, a řekl jim:
Kdo jest z vás bez hříchu, první vrziž na ni kamenem.*

8. A opět schýliv se, psal na zemi.
9. Uslyševše pak to, odcházeli jeden po druhém, počavše

od starších: i zůstal Ježíš sám a žena stojící u prostřed.
10. A pozdvih se Ježíš, řekl jí: Ženo, kde jsou, kteří na

té žalovali? žádný-li tě neodsoudil?
11. Kterážto řekla: Žádný, Pane. I řekl Ježíš: Aniž já té

odsoudím. Jdi a již více nehřeš.“
12. Tehdy opět jim mluvil Ježíš, řka: Já jsem světlo světa;

kdo mne následuje, nechodí ve tmách, ale bude míti světlo
života. (I. Jan 1, 5.j

13. I řekli jemu Fariseové: Ty sám o sobě svědectví vy
dáváš, svědectví tvé není pravé.

14. Odpověděl Ježíš, a řekl jim: Ačkoli já svědectví vy
dávám sám o sobě, pravé jest svědectví mé, nebo vím, odkud
jsem přišel, a kam jdu:" ale vy nevíte, odkud přicházím,
anebo kam jdu.

lo. Vy podle těla soudíte, já nesoudím nižádného :
16. a pakliť já soudím, soud můj pravý jest; neboť sám

nejsem, ale já, a kterýž mne poslal, Otec.
17. A v zákoně vašem psáno jest. že dvou člověků svěde

ctví pravé jest. [V. Mojž. 17, 6. Mat. 18, 16.)
18. Jáť jsem, jenž svědectví vydávám sám o sobě: a svě

dectví vydává o mně Otec, kterýž mne poslal.
19. Tehdy řekli jemu: Kde jest Otec tvůj? OdpovědělJežíš :

Ani mne neznáte, ani Otce mého; kdybyste znali mne, znali
byste spad i Otce mého.

2. Tato slova mluvil Ježíš u pokladnice,“ uče v chrámě:
a žádný ho nejal, neboť ještě byla nepřišla hodina jeho.

21. Tehdy řekl jim opět Ježíš: Já jdu“ a budete mne hle
dati,!9 a v hříchu svém zemřete.'“ Kam já jdu,'“ vy ne
můžete přijíti.!? (Výše 7, 34.)

22. Protož pravili Židě: Zdali sám se zabije, že pravil:
Kam já jdu, vy nemůžete přijíti?

23. I dí jim: Vy zdola jste, já s hůry jsem. Vy jste z to
hoto svéta: já nejsem z tohoto světa.

3 III Mujž. 20, 10. V. 99, 22. ns winrťtoliko udenzuji vinníka a vín

nici.Or pak bylonkamenování.L j. úklady mu strojíce.
* Buď kdyby byl provinilou na smrť odsoudil, u vladaře římského,

že sl osvujnje práva brdelního, které byll Římané nedávno Židům od
ali; nebo kdyby ji byl osvobodil. u lidu. že ruší zákona.

5 V. Mojž. 17, 6—7. velí aby ti, kdož byli proti člověku, na smrf
odsonzenému, ověděili, první kamením na něho házeli.

* „Jen dobratlv a milosrden, odpouští zpáchaný hřích; jsa pak apra
vedliv, dále hřešíti zakezuje.“ (Beda.]

* tj js si vědom Božatví svého I účelu, proč mne (tee poslal,
jediný obé dosvědělti mohu, a svědectví mé 00 Božské pravě jest.

* t j. ns oběti k ohrámu; stála v síni pro ženy a vždy lidem hojně
navštívena bývala.

» t. j. brzo e tohoto světa.
" £ j. budete toažití po vykupiteli, Mesidší.
1 4. j. v bříchu nevěry, že jste mne nensnali za pravého Moslůše.
" £ |. do nebe.
"2 £ j. pro hříchy vaše

o
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24. Protož jsem řekl vám, že zemřete v hříších svých; £
nebo nebudete-li věřiti, že já jsem,'* zemřete v hříchu svém.

25. Protož řekli jemu: Ty kdo jsi? Řekl jim Ježíš: Po
čátek, kterýž i inluvím vám.'*

26. Mnohoť mám o vás mloviti, a souditi, ale kterýž mne
poslal, pravdomluvný jest: a já co jsem slyšel od něho, to
mluvím na světě.'“ (Řím. 3, 4.)

27. A neporozuměli, že Otce svého pravil býti Boha.'*
28. Protož řekl jim Ježíš: Když povýšíte Syna člověka,'*

tehdáž poznáte, že já jsem, a sám od sebe nic nečiním, ale
jako mne naučil Otec, tak mluvím:

29. a kterýž mne poslal, ten ce mnou jest, a neopustil mne
samého; neb já, co libého jest jemu, činím vždycky.

30. Když ty věci mluvil; uvěřili mnozí v něho.
81. Tehdy pravil Ježíš těm Židům, kteříž uvěřili jemu:

Zůstanete-li- vy v řeči mé, právě učenníci moji budete:
32. a poznáte pravdu, a pravda osvobodí vás.'“
33. Odpovědělijemu: Símě Abrahamovo jsme, a nikdy jsme

žádnému nesloužili; kterakž ty pravíš: Svobodní budete? *©
34. Odpověděljim Ježíš: Amen, amen pravím vám, že každý,

kdo činí hřích, služebník jest hříchu.
(Řím. 6, 15.II. Petr 2, 19.)

85. Služebník pak nezůstává v domě na věky: ale syn zů
stává na věky:

30. Prutož osvobodí-li vás Syn, právě svobodní budete.“!
(Řím. 8, 2. Gal. 4, 6.]

87. Vím, že jste synové Abrahamovi: ale hledáte mne za
biti, nebo má řečneujímáse ve vás.

38. Já, co jsem viděl u Otce svého, mluvím: a vy, co jste
viděli u otce svého, činíte.*“*

39. Odpověděli, a řekli jemu: Otec náš Abraham jest. Dí
jim Ježíš: Jete-li synové Abrahamovi, skutky Abrahamovy
čiňte. (Řím. 9, 7.)

40. Ale nyní hledáte mne zabití, člověka, kterýž jsem pravdu
mluvil vám, kterouž jsem slyšel od Boha: tohoť Abraham ne
činil.

41. Vy činíte skutky otce svého. I řekli jjemu: Myťnejsme
ze smilství zrození; jednoho otce máme, Boha.**

42. Tehdy řekl jim Ježíš: Kdvby Bůh byl otec váš, milo
vuli byste mne zajisté; nebo já z Boha pošel, a přišel jsem:
aniž pak jsem eám od sebe přišel, ale on mne poslal.

43. Proč mluvy mé nepoznáváte? Protože nemůžete slyšeti
řeči mé.t“

"* £ J. v ebůry oeslaný Vyknpitel
'* £ J. já, který lidakou řečí k vám o Božských věcech minvim, jsem

počátek, původce všech věcí. [Viz svrchu 1, 1. a 8.)
'6 £. j. co vy se mne ustavičně o mém původu tůžete, a když vám

Je) pravím, nevěříte,já bych proti tomu mě)dosti důvodů, vás v mnobém
kdrati a odsuzovati; ale nemohu jínak neš hlásarí ovětu, co mi určeno
Jest od Otce mého, a sondu zanechati na jiný čas.

" Dle řeckého: toliko: „Že o Otci mluvil jim.“
'* t.j. na kříž: až mne ukřížnjete, poznáte, aspoň někteří z vás

z divů, které se tehdáž udaji, že já jsem zaslíbený světa Spasitel.
'9 © Jj. z otroctví hříchu a důbla.
9 Myslíf oni na svobodn světskou: ale Pán mluví o svobodě duchovní :

vyproštění z otroctví hříchu a důbla.
3! tj. syn to může alužebníku u otce vyjednati, aby nebyl více sa

slnžebníka, aje za syna; a tu milosťjá vám prokáží, abyste byli synové
Otce mého, synové Boží, a tak právě svobodní.

% Jakého otce jejich tuto a 41. míní, zřejmě dí v 44.; tomu se oni
pýchou a bněvem tak vzdalí. až Krista Pána | zabili.

% £ j. my nejsme modloslnžebníci [modlostožba v Písmě často slovem
emilstva se rozomí), nýbrž jednoho pravého Boba ctime.

3%Smyel: „Nerozumíte Božské řečí mi, poněvadě obsah její alyšetí
nechcete.“ Poznání pravdy vždy více od dobré vůle než od vtipu a rozumu
závisí,

4 pke"
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44. Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce svého chcete činiti.
Ten byl vražedníkem od počátku, a v pravdě nestál; nebo
pravdy v něm není: když mluví lež, z vlastního mluví, neb
jest lbář a otec její. „- (EJIa 88]

45. Když pak já pravdu pravím, nevěříte mi.
46. Kdo z vás bude mne trestati z hříchu? Jestliže pravdu

mluvím vám, proč mi nevěříte?
47. Kdo z Boba jest, slova Boží slyší: proto vy neslyšíte,

že z Boha nejste. (I. Jan 4, 6.)
48. Tehdy odpověděli Židé, a řekli jemu: Zdaliž my dobře

nepravíme. že jsi ty Samaritán ** a dábla máš? *“
[Níže 10, 20. Mat. 9, 34.)

49. OdpovědělJežíš: Já ďábla nemám, ale ctím Otce svého,
a vy jste mne zneuctili.**

50. Ale já nehledám slávy své: jestit, kdo hledá a sondí."*
51. Amen, amen pravím vám: Bude-li kdo zachovávati řeč

mou, nenzří smrtí na věky.
52. Tehdy řekli Židé: Nyní jsme poznali, že ďábla máš.

Abrabam umřel i proroci, a ty pravíš: Bude-li kdo zachová
vati řeč mou, smrti neokusí na věky.

D3. Zdaliž jsi ty větší nežli otec náš Sbraham, kterýž
umřel? j proroci zemřeli. Kým se sám čiulš?

54. Odpověděl Ježíš: Oslavují-lí se já sám, sláva má nic
není: jestiť Otec můj, kterýž mne oslavuje, o němž vy pra
víte, že Bůh váš jest,

bě. a nepoznali jste ho:*“ ale já jej znám, a řeknu-li, že
ho neznám, budu podobný vám lhář. Ale známí jej a řeč
jeho zachovávám.

56. Abraham, otec váš, radoval se, aby viděl den můj:
i viděl““ a zradoval se. (I. Mojž. 22, 18.]

57. Tehdy řekli mu Židé: Padesáti let ještě nemáš a Abra
bama jsi viděl?

58. Řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám, prve nežli
Abraham byl, jáť jsem.“*

59. Tehdy chápali kamení, aby házeli naů; ale Ježíš skryl
se, a vyšel z chrámu.

KAPITOLA IX.
Kristus Pán udělil arsk člověku slepému od narození, — Parietové vyšetřují
zázrak ten, a Jsoo rozdilného o tom mínění, -— a nemobonce odolati pravdě pří
běba tuho, vyvrhli uzdraveného za školy. — Kristus Pán nařevJej, veli, aby

uvěřil v Syna Bošiho, a odsuzuje ducbovní slepotu Farisoův.

1. A pomíjeje* Ježíš, uzřel“ člověka slepého od narození;
2. i otázali se ho učenníci jeho: Mistře, kdo jest zhřešil,

tento-li, čili vodičové jeho, že 8e slepý narodil? *

2 £ j. nopřitel národa našeho
1* „Přehrozné rouhání! Majíce v divných skutelch poznati Boha, pů

sobení jeho ďáblu přičítují! (Bv. Jeronym.)
**Dle řeckého: „a vy mne zneuotiváte“, t. j. tak rouhavě o mně

mlnvico.
S £ J. kdyš já v svém učení hledím hlavně k slávě Otce svého, Oteo

můj mne za to oslaví, a potrestá ty, kdo mne neuzuají; ale kdo mne
uznají a učení mé věrně plniti budou, těm životem věčným odplatí.

" u Jak byste mělia mohli; kdybyste přijalinčenímé; neboťJáJej znám
te j viděl okem pevně viry, že přijde s jeho rodu ten, kterýmš

požehnání budou národové
» t.j. od věčnosti, co Pravý Bůh a Syn Boží, přede věim Časem:

jakož Bůh k Mojžíšovidí: Já jsem, tak tuto o sobě Kristus Pén. [IL
Mojž. 8, 4.)

KAPITOLA IX.

' t. j. vycházeje z chrima: viz 8, 69.
* £ J. zvlášť pohleděl, tak že učennící to snamenali.
* Učennící Páně měli za to, že všeliků neštěstí jest nevyhautelně

trestem za hřích buď vlastní, buď předkův; to minění tehdáž vůbec
panovalo.

EAS oVSG
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3. Odpověděl Ježíš: Ani tento nezhřešíl, ani rodičové jeho:
ale aby zjevení byli skutkové Boží na něm. Boží, a vůli jeho činí, toho vyslyší.

4. Jáť musím dělatí dílo toho, kterýž mne poslal, dokudž NĚ 32. Od věku není slýcháno, aby kdo otevřel oči slepce od
den jest: přicházíťnoc, kdežto žádný nemůže dělati.' v narození.

5. Dokudž jsem na světě, světlo jsem světa. v: 33. Kdyby tento nebyl od Boha, nemohl by nic činiti.
6. To když pověděl, plinul na zem, a učinil bláto ze sliny, 34. Odpověděli, a řeklí jemu: Všecken jsi se v hříších na

a pomazal blátem očí jeho, (Mar. 8, 23.) rodil, a ty nás učíš? I vyvrbli jej ven.
7. a řekl jemu: Jdi, umej se v rybníku Siloe* [což se 35. Uslyšel Ježíš, že ho vyvrhli ven: a když ho nalezl,

vykládá Poslaný).“ I odšel a umyl se a příšel vída. řekl jemu: Věříš-li ty v Syna Božího?
8. Tehdy sousedé, a kteří jej prve vídali, že byl žebrákem, 36. Odpověděl on, a řekl: Kdo jest, Pane, ať uvěřím v něho?

řekli: Není-liž ten, kterýž sedával a žebral? Někteří pravili: S 37. I řekl mu Ježíš: I viděl jai ho, a kterýž mluví s tebou,
Tenťjest! v/ ont jest.

9. Jiní pak: Nikoliv, ale jest podoben jemu. On však pravil: . 38. A on řekl: Věřím, Panel A padna klaněl se jemu.
Ját jsem! 39. I řekl Ježíš: Na soud jsem já přišel na tento svět,

10. Tedy řekli jemu: Kterak jsou otevříny oči tvé? aby ti, kteříž nevidí, viděli: a kteříž vidí, slepí byli."
11. Odpověděl: Ten člověk. jenž slove Ježíš, bláto učinil, 40. I uslyšeli to někteří z Fariseů, kteříž s ním byli, a

a pomazal očí mých, a řekl mi: Jdí k rybníku Siloe, a umej řekli jemu: Zdaliž jsme i my alepí?
se. I šel jsem a umyl jsem se, a vidím. 41. Řekl jim Ježíš: Kdybyste slepí byli, hříchu byste ne

12. I řekli jemu: Kde jest ten? Řekl: Nevím. měli: ale nyní pravíte: Vidíme! Hřích váš zůstává.
13. I přivedli toho, jenž býval slepý, k Fariseům.
14. Byla pak sobota, když učinil Ježíš bláto, a otevřel oči

jeho.
15. Tehdy se ho Farlseové opét tázalí, kterak byl prozřel.

On pak řekl jim: Bláto mi položil na oči, a umyl jsem se,
a vidím.

16. Tehdy pravili z Fariseů někteří: Není tento člověk od
Boha, kterýž soboty ncostříhá. Jiní pak pravili: Kterak může
človék hříšník ty divy činiti? I bylo rozdvojení mezí nimi.

17. Tehdy řekli opět slepému: Co ty pravíš o tom, kterýž
otevřel oči tvé? A on řekl: Jest prorok!

18. Tehdy nevěřili Židé o něm, že slepý byl, a prozřel.
až povolali rodičů toho, jenž byl prozřel;

19. a olázali se jich, řkouce: Tento-li jest syn váš, o kte
rémž vy pravíte, že se slepý narodil? Kterakž tedy nyní vidí?

20. Odpověděli jim rodičové jeho, a řekli: Vímeť, že tento
jest syn náš, a že se slepý narodil:

21. ale kterak nyní vidí, nevíme, anebo kdo otevřel oči
jeho, my nevíme: jeho se ptejte; máť léta, nech sám za sebe
mluví.

22. To řekli rodičové jeho, protože se báli Židů: nebot

již se byli Židé apikli, aby vyobcován byl ze školy, kdo byvyznal, že on jest Kristus.
23. Proto rodičové jeho řekli: Máť léta. jeho se ptejte.
24. Tehdy zavolali opět člověka, kterýž býval slepý, a řekli

mu: Vzdej chválu Bohu | My víme, že člověk ten jest hříšník.
25. Tehdy on řekl jim: Jest-li hříšník, nevím: jedno vím,

že byv slepý, nyní vidím.

26. Tehdy řekli jemu: Co tobě učinil? kterak ti ctevřel oči?

27. Odpověděl jím: Řekl jsem vám již, a slyšeli jste; což
ještě slyšeti chcete? zdaliž i vy chcete učenníky jeho býti?

28. Tehdy zlořečili jemu, a řekli: Ty učenníkem jeho bud,
my pak Mojžíšovi učenníci jsme.

29. My víme, že Mojžíšovi mluvil Bůh: ale o tomto ne
víme, odkud jest.

30. Odpověděl ten člověk, a řekl jim: Toť jest zajisté divná
věc, že vy nevíte, odkud jest, a otevřel očí mé:

31. víme pak, že Bůh hříšníků neslyší, ale jest-li kdo ctitel

KAPITOLA X.

Kristus Půn ukazuje, že on jest pastýř dobrý. — Židé se nad tim mrsí. — Na

svátek posvěcení chrámu vyhlašuje Kristus Půn zřejmě, šo Jest saslíbený Mesláš

a Syn Boží, — Židé jej opět chtějí kamenovati,

1.' Amen, amen pravím vám: Kdo nevchází dveřmi do
ovčince ovcí, ale jinudy vstupuje, ten jest zloděj a lotr.

2. Ale kdo vchází dveřmi, jest pastýř ovcí.
8. Tomuť vrátný otvírá, a ovce blas jeho slyší, a vlastní

ovce volů ze jména, a vyvádí je.
4. A když vlastní ovce vypustí, jde před ními: a ovce ho

následují, nebo znají hlas jeho.
5. Cizího pak nenásledují, ale utíkají od něbo: nebo ne

znají hlasu cizích.
6. To podobenství pověděl jim Ježíš: ale oni nesrozuměli,

co jim mluvil.

7. Tehdy opět řekl jím Ježíš: Amen, amen pravím vám,že já jsem dvéře ovcí.
8. Všickni, což jich koli přišlo,* zloději jsou a lotři, a ne

slyšely jich ovce.
9. Já jsem dvéře:* skrze mne vejde-li kdo, spasen bude:

a vejde a vyjde, a pastvy nalezne.
10. Zloděj nepříchází, než aby kradl, a zabíjel, a hubil.

Ját jsem přišel, aby život měli, a hojněji měli.
11. Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává život svůj

ZA ovce své. (Is. 40, 11. Ex. 34, 23.)
12. Ale nájemník, a kterýž není pastýř, jehož nejsou ovce

vlastní, vida vlka, an jde, opouští ovce, a utíká: a vlk lapá,
a rozhání ovce.

* ©.j. kdo pokorně nevědomosf svou uznávají, sby pravdu poznali;
ale kdo v hrdosti své pončení nepřijímají, v duchovní slepotě své
z ,

KAPITOLA X.

* Tuto řeč měl Kristns Pán za příčinou, Ze Farlseové uzdraveného
vyobcovalí ze školy (9. 84.) a tím se nejen špatnými pastýři

býti ukázali, nýbrž | vůbec hrdě se domnivali, že oni Jedině pravými
učiteli lidu json. Jest 1 zřejmá odpověď na jejich otázku, zdali by též
oni slepí byli.

3 £ J. nejsouce poslání od Otce mébo. Tim míní lžíproroky zákona

starého i všecky falešnéMeslášea svůdnéučitelezákonaplo a ndávávlastnosti, dle nichž Ite jisté je rozeznati od pastýře do

> t j. k životu věčnémo; kdo ve mne uvěří, a učení mé zachová,
blaženosti věčné dosáhne. (Srov. 8, 51. a 14, 6.j

* Tím míní Kristus Pán smrť svou.

5 Ležel jihovýchodně pod horou Sion; bylť Židům podobenstvím
požehnání ze Slonu. [7. 87. pozn.)

9 ©.j. Mesiáš. Naráží sv. Jan na I. Mojž. 49, 10.

ČlMěnap>- 11.—100
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19. Nájemník pak utíká, nebo nájemník jest, a nic nedbá
0 ovce.

14. Já jsem pastýř dobrý: a známť své, a znajíť mne tné.“
15. Jakož mne zná Otec, i já znám Otce, a život svůj

dávám za ovce své.

16. A jiné“ ovce mám, kteréž nejsou z tohoto ovčince: 1 ty
musím přivésti. a hlas můj slyšetí budou, a bude jeden ovčinec
a jeden pastýř.

17. Proto mne miluje Otec, že já život svůj dávám, abych
jej zase vzal. (Is. 63, 7. Mat. 16, 21.)

18. Žádný ho nebéře ode mne: ale já jej dávám sám od
sebe: a mám moc jej dáti, a mám moc jej zase vzíti:“ to
přikázání vzal jsem od Otce svého.

19. Stala se opět různice mezi Židy pro ty řeči.

20. I pravilí mnozí z nich: Ďábelství má, a blázní; co ho
posloucháte ?

21. Jiní pravili: Tato slova nejsou dábelství majícího: zdali
může ďábeletví očí slepých otvírati?

22. I bylo posvícení“ v Jerusalémě: a byla zima.
23. A Jeříš chodil v chrámě v síni Šalomounově.“

24. Tehdy obstoupili ho Židé, a řekli jemu: Dokudž duši
naši držíš? Jsi-li ty Kristus, pověz nám zjevně.

25. Odpověděljin Ježíš: Mluvím vám, a nevěříte. Skutkové,
kteréž já činím ve jménu Otce svého, tit vydávajísvědectví
0 inně:

26. ale vy nevěříte, nebo nejste z ovcí mých.
27. Ovce mé hlas můj elyší, a já je znám, a následují mne:
28. a já život věčný dávám jim, a nezhbynou na věky, aniž

je kdo vytrhne z ruky mé.
29. Otec můj což mi dal, většíť jest nade všecko: * a žádný

nemůže vytrhnouti z ruky Otce mého.
90. Já a Otec jedno jsme.'*
31. Tehdy zcbápali Židé kamení, aby jej kamenovali.
32. Odpověděl jim Ježíš: Mnohé dobré skutky ukázal jsem

vám z Otce svého; pro který z těch skutků kamenujete inne?
33. Odpovědělijemu Židé: Pro dobrý skutek nekamenujeme

tebe, ale pro rouhání: a že ty jsa člověk činíš se Bohem.
34. Odpověděljim Ježíš: Zdaliž není v zákoně vašem psáno:

Já jsem řekl, bohové jste? '! (Žalm 81, 6.)
35. Jestliže ty nazval bohy, k nimžto řeč Boží stala se,

a nemůže zrušeno býti písmo:

* Jako Oteo Syna. a Syn Otee co Boha pravého usnává, a Jeden
drahého vespolek v Duchu ov. milují, tak pravou vírou uznáváme Krista
Pána za Boha pravého, a mílajeme jej nade všecko jakožto původce
našeho spasení.

5 t j. vyvolené ze všech národů, netoliko z národa lsraelského.
* Tim rozumí, že jako dobrovolně k spasení světa smrť podstoupí,

tak opět o svů moci z mrtvých vstane.
+ t j. výroční památka posvěcení chrámu ustanovena Judou Macha

(L Mach. 4, 52—659.).Slavila se v prosinci po osm dni.
* Bylo loubi sloupové na východní straně a podle podoby bývalého

u vystavené.
? © J. přednosť,ktarouž mám od Otce, že jsem jednorozený Syn jeho,

ta jest nade všecko.—Dle některých řeckýchrukopisů: „Otoa,kterýž
mi!(je, Lj. ovos mé věrné) dal, ten větší Jest nado všecky.“ Když řekl:
„sníž je kdo vytrhne z raky mó“, a pak „šádný nemůže vytrbnouti
s raky Otce mého", tím zřejmě učí, že stejné jest e Otcem všemo
houenosti.

t Řka: „jedno“míní:nerosdílní bytosti (88.),Fka:„já a Oteo—
jeme“míní: víceří a rosdilní v osobách.

1"Bůh jmenuje takto soudce, jenž ve jménu jeho a mocí od něho
propůjčenou úřad svůj zastávají: když tedy ti bohové slnjí, Jsonco dle
přirozenosti ponsí lidé, zdališ mne s rouhání víniti smíte, když 60 svu
Synem Božím, nejen ro jménu a s mocí jeho jednaje (v. 87.. nýbrš
i jsa jedné a ním bytnosti?

UZ
D"ae KAPITOLA XL. 796

36. [kterakž) vy o mně, jehož Otec posvětil a poslal na
svět, pravíte: Rouháš sel že jsem řekl: Syn Boží jsem?

87. Nečiním-li skutkův Otce svého, nevěřte mi.
38. Pakli činím, a nechcete-li věřiti muč, skutkům věřte,

abyste poznali, a věřili, že ve mně jest Otec, a já v Otci.
39. Protož hledali ho jíti, ale ušel z rukou jejich.
40. A odšel opět za Jordán na to místo, kdež byl nejprve

Jan křtil, a pobyl tam;
41. a přišli k němu mnozí, a pravili: Jan sice žádného

znamení neučinil.

42. Ale všecko, cožkoli mluvil Jan o tomto, pravé bylo.
A mnozí uvěřili v něho.

KAPITOLA XI.

Kristus Pán vakřisil Lasera Již čtyry dní mrtvého. — Židé se uanesli v radě,

aby Ježiše sabíli a daji rozkas Je) vyzraditi; ——on pak vzdálil se do krajiny
města Efrém. .

1. Byl pak jeden nemocný, Lazar z Bethanie, z městečka
Marie, a Marty, sestry její.

2. (Maria pak byla, kteráž pomazala Pána mastí, a vytřela
nohy jeho vlasy svými, jejížto bratr Lazar byl nemocen.)

(Níže 12, 3. Mat. 26, 7.)
3. Tehdy poslaly sestry jeho k nému, řkouce: Pane, aj,

jehož miluješ, nemocen jest.
4. Slyše pak Ježíš, řekl jim: Nemoc tato není k smrti,

ale k slávě Boží, aby oslaven byl Syn Boží skrze ni.
5. Miloval pak Ježíš Martu, i sestru její Marii, i Lazara.
6. Když pak uslyšel, že by nemocen byl, zůstal tehdáž

přece na témž místě dva dni.
7. Potom pak řekl učenníkům svým: Pojďme opět do Judska.
8. Dí ma učenníci: Mistře, nyní tě hledali Židé ukame

novati, a opět tam jdeš?
9. Odpověděl Ježíš: Zdaliž není dvanácte hodin za den?

Chodí-li kdo ve dne, neurazí se, nebo světlo tohoto světa
vidí:

10. pakli choditi bude v nocí, urazí se, neboť světla není
v něm.*

11. To odpověděla potom řekl jim: Lazar, přítel náš, spí:
ale jdu, abych jej ze sna probudil.

12. Tehdy řekli učenníci jeho: Pane, epí-li, zdráv bude.
13. Ale Ježíš mluvil o smrti jeho: oni pak domnívali se,

že o spání sna pravil.
14. Tedy řekl jim Ježíš zjevně: Lazar umřel;
16. | radují se pro vás, že jsem tam nebyl, abyste věřili.“

Ale pojďme k nému.
16. Tehdy řekl Tomáš, jenž slove Blíženec,* k spolnučen

níkům: Pojďme I my, abychom zemřeli s ním.
17. Tedy přišel Ježíš, a nalezl ho již čtyry dny v hrobé

pochovaného.
18. [Bylať pak Bethanie blízko od Jerusaléma, asi honů

patnácte).“

KAPITOLA XI

* Tím praví 1 že jako sinnco evěta ovítí, tak i on svým učením
a skutky svět po čas určitý osvěcovatí mů; 2. že se nčenníci ničehož
obávatí nemají, dokavad on a nimi jest; 8 že ještě není čas, aby Židy
opustil, a je duchovní jejich slepotě a zatvrzelosti ponechal.

1 £ J. u viře ve mne tím více utvrzení byli.
3 Tomáš, slovo hebrejské, vykládá se po fecku Didymus, česky

bliženec, čí dvojée,
+ V, hodiny cesty od Jernsaléma na východ za horon olivetskou.

Z
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19. Mnozí pak z Židů byli přišli k Martě a Marii, aby
je těšili pro bratra jejich.

20. Tehdy Marta jak uslyšela, že Ježíš jde, vyběhla proti
němu: ale Maria doma seděla.

21. I řekla Marta k Ježíšovi: Pane, kdybys byl býval zde,
bratr můj nebyl by umřel:

22. ale i nyní vím, že cožkoli požádáš od Boha, dá tobě
Bůh.

23. Dí jí Ježíš: Vstaneťtzase bratr tvůj.
24. Řekla jemu Marta: Vím, že vstane při vzkříšení v den

nejposlednější.
25. Řekl jí Ježíš: Já jsem vzkříšení i život: kdo věří ve

mne, byť I umřel, živ bude:

20. a každý, kdo jest živ a věří ve mne, neumře na věky.
Věříš-lí tomu?

27. Dí jemu: Ovšem, Pane, já jsem uvěřila, že jsi ty Kristus,
Syn Boha živého, kterýž jsi na tento svět přišel.

28. A když to pověděla, odešla, a zavolala Marii, sestru
svou, tiše řkoac: Mistr zde jest, a volá tě.

29. Ona jakž uslyšela, vstala rychle a šla k němu;
30. nebo byl Ježíš ještě nepřišel do městečka: ale byl potud

na tom místé. kdež byla Marta proti němu vyšla.
31. Tehdy Židé, kteříž s ní byli v domě, a ji těšili. když

byli uzřeli Marii, že rychle vstala, a vyšla, šli za ní, řkouce:
Jde k hrobu, aby tam plakala.

32. Maria pak, když přišla, kdež byl Ježíš, uzřevší jej,
padla k nohám jeho. a řekla jemu: Pane, kdybys byl býval
zde, bratr můj nebyl by umřel.

33. Tehdy Ježíš, když uzřel, ana. pláče, i Židy, kteříž byli
s ní přišli, anl plačí, pohnul se v duchu, a zkormoutil sám
sebe.

34. a řekl: Kde jste jej položili? Řkou jemu: Pane, pojď,
a vizi

35. I zaplakal Ježíš.
36. Tehdy řekli Židé: Hle, kterak jej miloval.
37. Někteří pak z nich řekli: Nemohl-li ten, jenž otevřel

oči slepého od narození, učiniti, aby byl tento neumřel?
88. Tehdy Ježíš opět pohnout sám v sobě, přišel k hrobu:

byla pak jeskyně, a kámen byl položen na ní.
39. Dí Ježíš: Zdvihněte kámen. Řekla jemu Marta. sestra

toho, kterýž byl umřel: Pane, již zapáchá, nebo čtyry dni
v hrobě jest.

40. Dí jí Ježíš: Zdaliž jsem tobě neřekl, že budeš-li věřiti,
uzříň slávu Boží?

41. Tehdy zdvihli kámen: Ježíš pak pozdvih oči vzhůru,
řekl: Otče, díky tobě vzdávám, že jsi mne vyslyšel.

42. Jáť jsem věděl, že mne vždycky slyšíš, ale pro zástup,
kterýž vůkol stojí, řekl jsem, aby uvěřili, že jsi ty mne po
glal.

43. To pověděv, zvolal hlasem velikým: Lazaře, pojď ven!
44. A hned vyšel, kterýž byl umřel, jsa obvázán povijadly

na rukou i na nohou, a tvář jeho byla obvázána šatem. Řekl
jim Ježíš: Rozvažtež jej, a nechte, ať odejde.

45. Tehdy mnozí z Židů, kteříž byli přišli k Marii a Martě,
a viděli, co učinil Ježíš, uvěřili v něho.

46. Někteří nak z nich odešli k Fariseům, a pověděli jim,
co učinil Ježíš.

47. Tehdy sešli se nejvyšší kněží a Fariseové v radu, a
pravilí: Co učiníme, nebo tento člověk číní mnohé divy?

48. Necháme-li ho tak, všickní uvěří v něho: i přijdou
Římané, a odejmou naše místo i lid.

:= : KAPITOLAXI. 798

49. Jelen pak z nich. jménem Kaifáš, jenž byl nejvyšším
knězem toho leta, fekl jim: Vy nic nevíte.

60. aniž (ua to) mralíte, že užitečné jest vám, aby jeden
človék umřel za lid. aby všecken národ nezabynul.

51. Toho pak neřekl sám ze sebe: ale jsa toho léta nej-.
vyšším knězem, prorokoval,* že Ježíš měl umříti za lid,

52. a netoliko za lid.“ ale aby syny Boží, kteříž rozptýlení
byli, ahromáždil v jedno.

53. DProtožod toho dne myslili, aby jej zabili.
54. Ježíš tedy již nechodil zjevně u Židů, ale odšel do

krajiny vedle pouště do města, jenž slove Efrém," a ta se
zdržoval s učenníky svými.

55. Byla pak blízko Velikánoc židovská : i šli mnozí do Jeru
saléma z krajíny před Velikonocí, aby se posvětili.“

56. Tehdy hledali Ježíše, a rozmlouvali vespolek v chrámě
stojíce: Co mníte, že nepřišel ke dni avátečnímu? Byli pak
vydali nejvyšší kněží a Fariseové rozkaz, zvěděl-li by kdo.
kde by byl, aby oznámil, aby jej jalí.

KAPITOLA XII.
Marla pomazala Krista Pána drahou masti, — Jidáš se nad tim hurši. — Židé

chtěji | Lazara zabiti. — Kristus slavně do Jerumaléma vjiždí, — Pubané sl

žádají Ježiše viděti. — Kristus Jest oslaven hlasem s nebe, — předpovídá smrť

svou a uči, že virm novybuntelně potřebna Jest, nerěra pak soazena bude,

1. Ježíš tedy šest dní před Velikonocí přišel do Bethanie,
kdež byl Lazar umřel, jehož vzkřísil Ježíš.

2. I připravili mu tam večeři,' a Marta posluhovala, Lazar
pak byl jeden ze spolustolujících s ním.“

3. Maria tedy vzala libra mastí z narda pravého, drahého,
a pomazala nohou Ježíšových a vytřela nohy jeho vlasy svými:
a dům naplněn jest vůní masti. (Luk. 7, 46.)

4. Tehdy řekl jeden z učenníků jeho, Jidáš Iskariotský,
kterýž jej měl zraditi:

5. Proč se neprodala tato masť za tři sta peněz, a nedalo
se chudým?

6. To pak řekl, ne že měl péči o chudé, ale že zloděj byl,
a měšec maje, to co se vkládalo,* nosil.

7. Tehdy řekl Ježíš: Nechtež jí, aby ke dni pochování
mého učinila to.

8. Nebo chudé vždycky máte s sebou: ale mne nevždycky
máte.

9. Zvěděl pak zástap mnohý ze Židů, že tu jest, i přišli,
ne pro Ježíše toliko, ale aby Lazara viděli, jehož byl vzkřísil
z mrtvých.

10. Mralili pak kufžata kněžská, aby i Lazara zabili:
11. nebo mnozí ze Židů pro něho odcházeli, a uvěřili v Ježíše.

S £ j. Duchem svatým alova Jeho dosihla toho smyslu, že Jimi ovatá
pravda o všespasitelně emrti Kristově veřejně a elavoč od nejvyššího
knězo prohlášena byla, ačkoliv Kajfiš sám dle svého náhledu a zlo
myslně proti Krista Pánu tak by) řekl.

4 ©j. nejen sa lid židovský, nýbrž i sa všecky, kteří z národův
uvěří v něho, aby syny Bošími byli.

+ Dvě míle od Jerusaléma vedle pustého pohoří Kvarantania, a ne
daleko od města Bethel. Vespaslan je ve váloe židovské vyvrátil.

* £ j. připravili, očistili; neboť Židé dle zákona mnobými věcmi tak
se poskvrnili, že na obětech podíla bráti nesměli.

KAPITOLA XIL

t U Šimona malomoeného, jejž byl enad mzdravil.
| 34 J. na osvědčení skutečného vzkříšení svého.

3 £ j. eo lidé dobrovolně jim dávali. Jidáš z těchto almožen čňsť
ukrádal, a sobě svlňšť ponechával.

W je
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avátečnímu, když uslyšeli, že Ježíš jde do Jerusaléma,
13. nabrali ratolestí palmových, a vyšli proti nému a vo

lali: Hosanna, požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně, král
israelský |

14. I nalezl Ježíš oslátko, a vsedl na ně, jakož peáno jest:
(Mat. 21, 5. Zach. 9, 9.)

16. Neboj se, dcero sionská: aj kiál tvůj béře se, sedě na
oslátku oslíce.

16. Tomu nesrozumělí učenníci jeho zprvu : ale když calaven
byl Ježíš, tehdy se rozpomenuli, že ty věcí psány byly o ném,
a že mu to učinili.

17. Tehdy vydával svědectví zástup, kterýž byl s ním, kdyžto
Lazara povolal z hrobu, a vzkřísil jej z mrtvých.

18. Protož i v cestu vyšel jemu zástup; nebo slyšeli, že
ten div učinil. .

19. Tehdy pravili mezi sebou Fariseové: Vidíte, že nic ne
prospíváme? Aj všecken svět postoupil po něm.

20. Byli pak někteří pohané“ z těch, kteříž byli přišli,
aby se modlili na den sváteční.

21. Ti tehdy přistoupili k Filipovi, kterýž byl z Betsajdy
galilejeké, a prosili ho, řkouce: Pane, chceme viděti Ježiše.

22. Přišel Filip a pověděl to Ondřejovi: Ondřej pak a Filip
pověděli Ježíšovi.

23. Ježíš pak odpověděljim, řka: Přišlat hodina. aby oslaven
byl Syn člověka.*

24. Amen, amen pravím vám: Zrno pšeničné, padší v zemi,
neumře-li.

25. samotné zůstane: pakli umře, mnoho užitku přinese.
Kdo miluje duši avou, ztratit ji:“ a kdo nenávidí duše své
na tomto světě, k životu věčnému ostříhá ji. [Mat. 10, 39.)

26. Slouží-li mí kdo, následujž mne: a kdež já jsem, tuť
i služebník můj bude." Bnde lí mi kdo sloužiti, poctí ho
Otec můj.

27. Nyní.duše má zkormoucena jest.? A co dím? Otče, vysvobodmnez téhodiny.“Aleprotojsempřišelvhodinutu.'©
28. Otče, oslaviž jméno své! Tehdy přišel hlas a nebe: I oslavil

jsem. a opět oslavím.
29. Tehdy zástup, kterýž stál, a slyšel pravil, že zahřmělo.

Jiní pravili: Anděl k němu mluvil.
30. Odpověděl Ježíš, a řekl: Ne pro mne ten blas přišel,

ale pro vás.''
31. Nynít jest soud světa: nyní bude kníže tohoto světa

vyvrženo ven.'* (Luk. 10, 18.)

* Řecký text má: „Hellená“ (Řekové). Tim se vůbec pohané značí:
byliť pak takoví, kteří porrhše blndy pobanskými, poznání pravého
Boba tádostiví byli. Co Židé se chystají poslaného jim Mealáše za
vrbnoutí s zebíti, národové cl žádají poznati a příjmonti jej.

* © j. kdežto nejen od Židů, nýbrá ode všech národů za Spasitele
ověta uznán budo; ale prve vrmřitimusím. :

* t j kdo vezdejší život svůj a veškerým! výhodami jeho nad věci
Božské miluje, pozbude života duševního, zdležejícího ve spojení s Bohem
na tomto 1 onom světě; ale kdo hotov jest všeho 1 života vezdejšího
se vzdátí pro mre, tenf života věčného dosáhne.

3 € J. neostýchoj se pravý služebník můj i tam +e dostati, kde já
Jsem: v opovržení, v muky a smrt; za to pak dosábne odměny od Otce
měho. :

* £. j. hrůzon smrti. jiš vidí sobě blízkou.
9 Tak dle přirozeného citu pros Otce.

'8 Tak dle rozbodně vůle a mněvé odvsby dí; smysl: Proto jeem na
svět přišel, abych pro epasení lideké smrt podstonpil; učiň tedy, Otče!
co k slávě tvé jest. [38.]

" £ j. abyste poznají, že od Boha poslán jeem, a proto ve mne uvěřili.
5 £.j. smrti mou čno bude lidstvo z moci dáblovy, a on,

panovav hříchem posud v ardeích lidských, vyvržen bude; t j. moc
Jemu bude odšata.

—sea* SU o up šihb
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92. A já, když budu povýšen od země,'* všecko potáhnu
k sobě.'*

83. [To pak pověděl, znamenaje, kterou by smrtí měl umříti.)
34. Odpověděl jemu zástup: My jsme slyšeli ze zákona, že

Kristus zůstává na věky; a kterakž ty pravíš: Musí povýšen
byti Sym člověka? Kdo jest ten Syn člověka ?

(Žalm 109, 4. Is. 40, 8. Es. 37, 26.)
35. Tehdy řekl jim Ježíš: Ještě maličko jest mezi vámi

světlo. Chodte, dokud máte světlo, ať vás nezachvátí tmy: neb
kdo chodí ve tmách, neví, kam jde.

86. Dokud světlo máte, věřte v světlo, ať jste synové světla.
Toto pověděl Ježíš; i odšel, a akryl se před nimi.

37. A ačkoli tak veliká znamení čínil před ními, nenvěřili
v něho:

38. aby se naplnila řeč Isaiáše proroka, kterouž pověděl:
Pane, kdož uvěřil slyšení našemu? '* a rámě Páně komujest
zjeveno ?!* (Is. 63, 1. Řím. 10, 16.)

39. Proto nemohli uvěřiti, neb opět řekl Inaláš:
40. Oslepil očí jejich, a zatvrdil ardce jejich, aby neviděli

očima, a srdcem nerozuměli, a neobrátili se, abych jich ne
uzdravil. (Mat. 13, 14 Ia 6, 9—10.)

41. To řekl Isaiáš, když viděl slávu jeho, a mluvíl o něm.
42. Ale však i mnozí z knížat uvěřili v něho: ale pro

Farisey nevyznávali,'" aby nebyli ze školy vyvržení;
43. nebo milovali slávu lidskou více, nežli slávu Boží.

44. Ježíš pak zvolal, a řekl: Kdo věří ve mue, ne ve mne
věří, ale v toho, kterýž mne poslal.

4Ď. A kdo vidí mne, vidí toho, kterýž mne poslal.

46. Já světlo přišel jsem na svět: aby žádný, kdo věří ve
mne, nezůstal ve tmách.

47. A slyší-li kdo slova má, a neostříhá-li jich, jáť ne
soudím ho;'“ neboťjsem nepřišel, abych soudil svět, ale abych
spasil svět.

43. Kdo mnou pohrdá, a nepřijímá slov mých, máť, kdo
by jej soudil: řeč, kterou jsem mluvil, taf bude souditi jej
v nejposlednější den.

40. Nebo já sám od sebe nemluvil jsem: ale Otec, kterýž
mne poslal, ten mi dal přikázání, co bych pravil, a co bych
mluvil.

50. A vím, že jeho přikázání jest život věčný. Pročež co
já mluvím, tak mluvím, jakož mi pověděl Otec.

KAPITOLA XII.
Kristus Pán myje učennikům noby na přiklad pokory a úslužoosti, — předpovídá,

že Jidáš Jej nradi, — a káže nové své přikázání lásky,

1. Přede dnem slavným velikonočním, věda Ježíš, že přišla
hodina jeho, aby šel z tohoto světa k Otci: když miloval své,
kteříž byli na světě, až do konce je miloval.'

3 tj. na křiž.
'6 4, j. všecky moeně k sobě obrátím; budu blarou jejich, oni pak

údy mými.
te t. j. kdož uvěřil slovům vtělené věčné pravdy?
" ©.I. kdož ze skutků poznal zaslíbeného Mesiáše, an Jest všemo

houcí rámě Boží?

„“ Vlz 8,2, a srov. 9, 22.
tt. j. nyni; anebo „nejsem přičinou jeho odsouzení, aahyauti.“

(Viz 48.]
KAPITOLA XIIL

' 4 j. před skonáním života svého dokonalý důkaz Božské ksky
své jim prokázal, ustanovív nejsvětější svátvaťoltářní, ku kteréž umytí
nohou, co znamení dokonalé čistoty srdce, přípravou býti mělo.
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2. A po večeři, když byl dábel již vnakl v erdce Jidáše,
syna Šimona Iskariotského, aby jej zradil,

3. věda, že všecky věci dal jemu Otec v ruce, a že od Boha
vyšel a k Bohu jde:“

4. vstal od večeře, a uložil roucho savé, a vzav šat, pře

pásal se. :
5. Potom nalil vody do měděnice, a počal umývati nohy

učenníků, a utírati. šatém, kterýmž byl přepásán.
.6. Tehdy přišel k Šimonovi Petrovi. I řekl jemu Petr: Pane,

ty mí myješ nohy?
7. Odpověděl Ježíš, a řekl jemu: Co já činím, ty nevíš

nyní: ale zvíš potom.
8. Dí mu Petr: Nebudeš mi mýtí nohou na věky. Odpo

věděl ma Ježíš: Neumyjí-li tebe, nebudeš míti dílu ae mnou.
9. Dí mu Šimon Petr: Pane, netoliko nohy mé, ale i race

1 hlava.*

10. Dí ma Ježíš: Kdo jest umyt, nepotřebuje, než aby noby
umyl, ale jest čist všecken. I vy čisti jste, ale ne všickní.

11. Nebo věděl, kdo by byl, jenž ho měl zraditi; protož
řekl: Nejste čistí všickní.

12. Když tedy umyl nohy jejích, a vzal roucho své, a po
sadiv se opět za stůl, řekl jim: Víte-li, co jsem učinil vám?

13. Vy mne nazýváte Mistrem a Pánem, a dobře pravíte:
jsemf zajísté.

14. Poněvadž tedy já umyl jsem nohy vaše, Pán a Mistr,
1 vy máte jeden druhého nohy umývati.*

15. Příklad zajisté dal jsem vám, abyste jakož jsem já
učinil vám, tak i vy činili.

16. Amen, amen pravím vám: Není služebník větší pána
svého, aniž posel větší jest nad toho, kdož jej poslal.

[Níže 15, 20. Mat. 10, 24. Luk. 6, 40.)
17. To když víte, blahoslavení budete, jestli to budete číniti.
18. Ne o všech vás to pravím; “ jáť vím, které jsem vy

volil; ale aby se naplnilo písmo: Kdo jí se mnou chléb, po
zdvíhne proti mně paty své.“

19. Již nyní vám pravím, prve než se stane: abyste, když
se stane, uvěřili, že já jsem.*

20. Amen, amen pravím vám: Kdo přijímá, koho pošlu,
mne přijímá: a kdo mne přijímá, přijímá toho, kterýž mne
poslal.

21. To pověděv Ježíš zkormoutil se.v ducha, a osvědčil,
řka: Amen, amen pravím vám: Jeden z vás mne zradí.

„ [Mat. 26, 21. Mar. 14, 18. Luk. 22, 4.)
22. Tehdy vzhlédali učenníci na se vespolek, pochybajíce,

o kom by pravil.
23. Byl pak jeden z učenníků jeho, jenž ležel na prsou

Ježíšových* jehož miloval Ježíš.
24. Toma tedy pokynul Šimon Petr, a řekl jemu: Kdo jest,

o němž praví?

" t j. ačkoliv si byl vědom Božského svého původu, důstojoosti.
mocí a slávy budoucí, tak se sníšil, že —

* „Tak řekl láskou a bázní celý bez sebe, více se obávaje, aby ho
Kristus od sebe neodloněli, než aby se až k nohám jebo neponižil.- 
(Bv. Aug.) .

* £ j. dle toho mého příkladu pokorně jeden druhému alonžiti, ani
tě nejaprostší služby se neštitice. [16.]

5 £ J. to co řekl v. 10. že nejsou člsti všíckní.
9 t. |. o jednom z vás mohuřící, 60 dí David o Achitofelovi v Žalmu

40, 10.
* Dolož: kým se býti pravím, t. j. Syn Boží, Bůh vševědoncí, jenž

nejskrytější úmysly srdce lidského znám.
©Bylť Jan sám, jenš dle tehdejšího způsobu ležel při stole nejblíže

u Ježíše, tak že hlavou svou na prsou Páně spočíval. (25.)
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25. Když tedy onen odpočíval na prsou Ježíšových, dí jemu:
Pane, kdož jest?

26. Odpověděl Ježíš: Tenť jest, komuž já omočeného chleba
podám. A když omočil chleba, podal Jidášovi, synu Šimona
Iskariotského. [Luk. 22, 21.)

27. A po té skývě všel do něho satan“ I řekl jemu Ježíš:
Co činíš, učiů spíše.

28. Ale žádný z přísedících nevěděl, k čemu by mu to byl
řekl.

29. Nebo někteří se domnívali, poněvadž měl Jidáš měšec,
že mu řekl Ježíí: Nakup těch věcí, jichž jest potřebí nám
ke dní svátečnímu; anebo chudým aby něco dal.

30 Když tedy on vzal skývu, hned vyšel. I byla noc.'*
31. Protož když vyšel, řekl Ježíš: Nynít oslaven jest syn

člověka a Bůh oslaven jest v něm. |
32. A když Bůh oslaven bude v něm, i Bůh oslaví jej sám

v sobě: a hned oslaví jej.
38. Synáčkové, ještě maličko jsem 8 vámi. Hledati mne

budete: a jakož jsem řekl Židům: Kam já jdu, vy nemůžete
přijíti; tak i vám pravím nyní.

34. Příkázání nové dávám vám: abyste se milovali vespolek,
jakož jsem miloval vás, abyste se i vy mílovali vespolek.

35. Po tomť poznají všickni, že jste učenníci moji, budete-li
míti lásku jední k druhým.

36. Dí jemu Šimon Petr: Pane, kam jdeš? OdpovědělJežíš:
Kam já jdu, nemůžeš nyní za mnou jíti: ale půjdeš potom.

37. Dí mu Petr: Proč nemohu nyní za tebou jíti? duši
svou za tebe vydám.

38. Odpověděl jemu Ježíš: Duši svou za mne vydáš? Amen,
amen pravím tobě: Nezazpívát kohout, až třikrát mne zapřeš.

KAPITOLA XIV.

Kristus Pán uři, že v doměOtce jeho příbytkové mnozí Jsou, — Ze on Jest cesta,

pravda a život, — že on jest Jodné bytnosti s Otcem, — še mocná Jest modlitba

ve jménu jaho. — Ulibuje seslati nčenníkůmmutěšitele Dacha svatého, — zůsta=

vuje jim pokoj svůj, a — osrěděuje, že dle věle Otcovy k spaseul
světa umle. .

1. Nermutiž se srdce vaše.' Věříte v Boha, Í ve mne věřte.*

2. V domě Otce mého jsou příbytkové mnozí.* Kdyby ne

bylo tak. byl bych pověděl vám; protož jdu, abych vám při
pravil místo.“

3. Ale když odejdu, a připravím vám místo, opět přijdu,
a pojmu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já, I vy byli.

4. A kam já jdu, víte, a cestu víte.
5. Dí jemu Tomáš: Pane, nevíme,* kam jdeš: a kterak

můžeme cestu věděti?

9 tj. docela sl ho opanoval, poněvadž sprva jiš vnuknutím jeho
nic neodporoval (v. 2.) a tak úplného přístupu v srdoe své mu dal.

1 £, j. počátek noci, nebo celá tato řeč Páně [kap. 19—17.) dlouho
do noci trvala.

KAPITOLA XIV.

tt j. tim, 00 jsem já řekl, že jeden z vás mno zradí, že omru, a
vásopustím; ale důvěřajte ve mne 00 Syna Božího.

* £ j. Jakož jistě věříte, že Bůb Jest, tak jistě věřte, Zo Já jsem Syn
Boží, a že vás jistě k němu uvedu, neboť [(2.).

3 £ f. mnozí a rozlíční stupňové blaženosti, že netoliko vy, ale l všlcknl
moji věrní tam mista naleznou.

* © J. amrtí svou vám otovra přístup k blaženosti nebeská, posavad
pro hřích zavřené.

* Věděli dle všoobecné povahy myslí svých, alo nevěděli zevrabně,
poněvadž mysli k toma neobraceli.

M „ 11—101
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6. Dí mu Ježíš: Já jsem cesta, a pravda, i život“ Žádný
nepřichází k Otci, jedině skrze mne.

7. Kdybyste znalí mne,* zajisté i Otce mého byli byste po
znali: a od této chvíle poznáte jej,“ a viděli jste jej.“

8. Dí mu Filip: Pane, ukaž nám Otce, a dostiť jest nám
9. DÍ jemu Ježíš: Tak dlouhý čas s vámi jsem, a nepo

znali jste mne? Filipe, kdo vidí mne, vídí i Otce. Kterak
ty pravíš: Ukaž nám Otce?

10. Zdaliž nevěříte, že já v Otci, a Otec ve mně jest? '*
Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím. Ale
Otec ve mně zůstávaje, onť činí skutky.

11. Zdaliž nevěříte, že já v Otci a Otec ve mně jest?
12. Aspoň pro skutky samy věřte. Amen, amen pravím vám,

kdo věří ve mne, skutky, kteréž já činím, j on činiti bude,
a větší nad ty činiti bude: neb já jdu k Otci.'!

13. A začkoli budete prositi Otce ve jménu mém, to učiním:
aby oslaven byl Otec v Synu.

[Níže 16, 28. Mat. 7, 7. Mark. 11, 24.)
14. Budete-li zač prositi mne ve jménu mém, to učiním.
15. Milujete-li mne, přikázání má zachovávejte.
16. A jáť prositl budu Otce, a jiného utěšitele dá vám,

aby s vámi zůstával na věky. (Luk. 24, 49.)
17. Ducha pravdy,'“ jehož svět nemůže přijíti,“* nebo ne

vidí ho, aniž ho zná: ale vy jej poznáte; nebť u vás zůstane,
a ve vás bude.

18. Nenechám vás sirotků: přijduť k vám.
19. Ještě maličko, a svět mě již neuzří: ale vy uzříte mě,

nebo já jsem živ; '* i vy živi budete.'*
20. V ten den vy poznáte, že já jsem v Otci svém,'“ a vy

ve mně,'" a já ve vás.
21. Kdo má přikázání moje, a zachovává je, tent jest, kterýž

mě miluje. A kdo miluje mne, milován bude od Otce mého:
1 já jej milovati budu, a zjevím jemu sebe samého.

22. Dí mu Judas, ne onen Iskariotský: Pane, co se stalo,
že zjeviti hodláš sebe samého nám, a ne světu?

23. Odpověděl Ježíš, a řekl jemu: Miluje-li kdo mně, řeč
mou zachovávati bude, a Otec můj bude jej milovati, a k němu
přijdeme, a příbytek u něho učiníme: '5

24. kdo mě nemiluje, řečí mých nezachovává. A řeč, kterouž
jste slyšeli, nenít má, ale toho, kterýž mě poslal, Otce.

25. Toto mluvil jsem vám, u vás přebývaje.

* £ j. já jsem učítel a původ pravdy, jemuž věřití, původce života.
k uúčmuždle přikázaní. a příkladu mého jako přímon, jistou ceston
spěchati máte.

* ©J. živou vírou, že jsem pravý Bůh.
* t J. až osvícení budete Duchem svatým. (16.]
S t j. ve mne, v mých řečích, divech.
'9 Učí tím, še on a Otec jsou: 1. rozliční v osobách: 2. stejné byt

nosti a přirozenosti; 3. nevýslovně spolu sjednoceni.
"'€ j. ně já v člověčenství svém k Otci se odeberu, Božskou vše

mohonoností svou u váe zůstanu

'9 £. j. učítelo pravdy; anebo: Duchs ode mne, jenž jsem Pravda
(v. 6., 1 od Otce (v. 16.) pocházejícího [Viz 15, 26.|

'* Protože Jen o pozemské hmotně věcí dbá, je uznává, a v ně
důvěří,jež viděti, tělesně pozorovati, hmatati může: vy pak jej dle
účinku poznáte, že od Otce, a ode mne vychází a s Oteem a se mnou
rovný Bůb jest.

"L J. byť bych I co člověk umřel, živ jsem co Bůh.
"5 4. j. milostí mon pravý duchovní život obdržíte na tomto světě,

a blažený na věčnosti.
'* © j. jednotou bytnosti, oo Syn jeho a pravý Bůh.
'* © J. Jakožto údové spojení se mnou, co hlavou.
'* © j. kdo mne v pravdě miluje, zachovávaje přikázání mých, tím

zasluhuje, že jej požehnáním milosti své Otec, ji a Ducb svatý navětí
víme, a u něbo jako v posvátném chrámě přebývati budeme.

— j ai
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26. Utěšitel pak Dach svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu
mém, tenť vás naučí všem věcem, a připomene vám všecko,
cožkoli mluviti budu vám.

27. Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám: ne jako
svět dává, já vám dávám.'* Nermutiž se srdce vaše, aniž se
strachuj.

28. Slyšeli jste, že já řekl jsem vám: Jdu, a přijdu k vám.
Kdybyste mě milovali, radovali byste se ovšem, že jdu k Otci:
nebo Otec větší mne jest.**

29. A nyní pověděljsem vám, prve nežli by se stalo: abyste,
když se stane, uvěřili.

30. Již nebudu mluviti mnoho 8 vámi; nebo přichází kníže
tohoto světa, a na mně nemá ničehož.*!

(12, 31. Luk. 22, 63.)
31. Ale aby poznal svět, že miluji Otce, a jakož mi při

kázání dal Otec, tak činím. Vstaňte, pojďme odtud.“

KAPITOLA XV.

Kristus Pán so připodobnivá vlnodmu kmenu, a učenníky ratolestem, — na

pominá k milování Boba I blišiního; — předpovídá protivenství, — a slíbuje,

že pošle Ducha svatého.

1. Já jsem vinný kmen pravý, a Otec můj jest vinař.
2. Každou ratolest, kteráž ve mně nenese ovoce, odejme:*

u každou, kteráž nese ovoce, tu očistí, aby více ovoce nesla.
3. Již vy čisti jste pro řeč, kterouž jsem mluvil vám.
4. Zůstaňtež ve mně* a já ve vás.* Jako ratolest nemůže

nésti ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmenu: tak ani
vy, leč zůstanete ve mně.

5. Jáť jsem vinný kmen, vy ratolesti: kdo zůstává ve mně,
a já v něm: ten nese ovoce mnohé, nebo beze mne ničehož
nemůžete činiti.

6. Jestliže kdo ve mně nezůstane vyvržen bude ven'jako
ratolest, a uschne, a seberou jej, a uvrhnou na oheň, a hoří.

7. Zůstanete-li ve mně, a slova má zůstanou-li ve vás:
cožkoli budete chtíti, budete prositi, a stane se vám.

8. V tomť oslaven jest Otec můj, abyste velmi mnoho užitku
přinesli, a byli mými učenníky.

9. Jakož mne miloval Otec, i já miloval jsem vás. Zůstaňtež
v milování mém.

10. Budete-li zachovávati přikázání má, zůstanete v mém
milování: jakož I já jsem přikázání Otce svého zachoval,
i zůstávám v jeho milování.

11. Toto mluvil jsem vám, aby radost má byla ve vás, a
radost vaše byla plná.“

12. Totoť jest přikázání mé, abyste se vespolek milovali,
jakož jsem miloval vás.

[Svrchu 13, 34. Ef. 5, 2. I. Thes. 4, 9.]

'* Tenf sávět — poslední odkaz Páně: Pokoj pravý, etálý. věčný;
pokoj Páně vnitřní,duchovní,nebeský: skutečný nejen lichými
slovy, nýbrž Božskou jeho mocí udělený.

1 £ j. pokud jsem člověk. a může mně, potom pak í vém všecky
práce a strasti bojoě odměniti,

% © j. ďábel ové náhoněl, Jidůše a Židy vší moci pohání znřiti proti
mně, ale marně; nepřemůže: neboť já umru, žo tak vůle Otcova, abych
spasil svět. [81 )

KAPITOLA XV. .

tc j. zavrhne každého člověka, vírou sice a sv. křtem spojeného
se mnou, kdyš nežije dle víry, nečiní dobrých skutků.

3 t j setrvejte u víře ve mne a v lásce ke mně.
> © |. zůstanu, život a silu duchovní vám uděluje.
* © j. vždy hojnější byla zde na zomi a věčná, neskonalá v nebesich.

Ň m
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13. Většíhoť milování nad to nikdo nemá, by duši svou

položil kdo za přátely své. (I. Jan 3, 16.)
14. Vy přátelé moji jste, učiníte-li, co já přikazuji vám.
15. Již vás nebadu nazývati služebníky; nebo služebník

neví, co činí Pán jeho. Vás pak nazval jsem přátely; nebo
všecko, což jsem koli slyšel od Otce svého, oznámil jsem vám.*

16. Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vyvolil vás. a po
stavil jsem vás, abyste čli, a užitek přinesli, a užitek váš
aby zůstal: aby, začkoli byste prosili Otce ve jménu mém,
dal vám. . (Mat. 18, 19.)

17. Toto přikazují vám, abyste 8e milovali veapolek.
18. Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne prve než vás

v nenávisti měl.

19. Byste byll ze světa, svět, což jeho jest, miloval by:
ale že nejste ze světa, nýbrž já ze avěta vyvolil jsem vás,
proto vás svět nenávidí.

20. Pamatujte na mou řeč, kterouž jsem já mluvil vám:
Není služebník větší nežli Pán jeho. Jestliže mne pronásle
dovali, i vás pronásledovatí budou: jestliže řeč mou zacho
vali, i vaši zachovávati budou.

21. Ale toto všecko učiní vám pro jméno mé: neboť ne
znají toho, kterýž mne poslal.“

22. Kdybych byl nepřišel, a nemluvil jím, hříchu by ne
měli: ale nyní nemají výmluvy z hříchu svého.

23. Kdo mne nenávidí, i Otce mého nenávidí.
24. Kdybych byl skutků nečinil mezi nimi, jíchžto nikdo

jiný nečinil, hříchu by neměli: sle nyní i viděli, i nenáviděli
i mne 1 Otce mého.

25. Ale aby se naplnila řeč, kteráž v zákoně jejich na
psána jest: V nenávisti měli mne darmo.

[Žalm 24, 9. 68, 6.)
26. Když pak přijde Utěšitel, kteréhož já pošlu vám od

Otce, Ducha pravdy, kterýž od Otce pochází," ten( svědectví
vydávati bude © mně; (Lak. 24, 49.)

27. 1 vy svědectví vydávati badete, nebo od počátku se
mnou jste.

KAPITOLA XVL

Kristus Pán předpovídá učenníkům veliká protivenství, ——slibuje jim oeslatí

Ducha ovatébo, — těši Je budouel blaženosti, <——a nepomíná Je k modlitiié,

Onl ma ogvědčnjí víru evom, on pak jim předpovídá, že jej všickní opnsti.

1. Toto mluvil jsem vám, abyste se nehoršili.
2. Ven ze škol vyženou vás: ano přichází hodina, že každý,

kdo vás zabije, domnívati se bude, že by tím Bohu sloužil.
(Sk. 6, 11.)

3. A to učiní vám, protože neznají Otce ani mne.
4. Ale toto mluvil jsem vám abyste, když přijde hodina.

rozpomenulí se na to, že já jsem pověděl vám.'
5. Toho pak a počátku nepověděl jsem vám, nebo jsem byl

5 t | lásků svou k vám tím jtem dokázal, že jsem vám všecka
tajemství, epasení lidstva se týkající, zjevil.

* tj. nechtějí mne znáti, zaslepení jsouce nezřízenýmivášněmi, ačkoliv
Jsem jim kázal, a alova svá divy Božakými potvrzoval.

* Ač tuto Kristne Pán jen Otce jmenuje, jest nieméně v tom obex
ženo, že Duch svatý i od Syna pochází [16, 15. 17, 10]; nebo co
Otec od věčnosti činí, to činí spolu od věčnosti | Syn, ale Kristus Pán
činy, které | jemu samému náležejí, přičítává též Otel, poněvadž sám
též od Otce zplozen jest. Sv. Aug. [Sr. 7, 16.)

KAPITOLA XVL

tt J. abyste takto u víře vo mne jsouce utvrzení pevně doufali, že
věčně odplatím vám, a tím síly nabylí všecko pro mne ochotně pod
stoupiti.

BRA

KAPITOLA AVI. 806

8 váml:“ a nyní jdu k tomu, kterýž mne poslal, a žádný
z vás neptá se mne, kam jdeš?

6. ale že jsem ty věci mluvil vám, zármutek naplnil srdce
vaše.*

7. Ale já pravdu pravím vám: Užitečné jest vám, abych
já odešel; nebo neodejdu-li, nepřijde Utěšitel k vám: pakliť
odejdu, pošlu ho k vám.

-8. A když přijde on, trestati bude“ svět z hříchu, a ze
spravedlnosti, a z soudu.

9. Z hříchu zajisté, že nevěřili ve mne:
10. z spravedlnosti pak, že jdu k Otci a již neuzříte mne:
11. z soudu pak, že kníže tohoto světa již jest odsouzeno.
12. Ještě mnoho vám mluviti mám: ale nemůžete snésti

nyní.
13. Když pak přijde ten Duch pravdy, naučíť vás všeliké

pravdě; nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší,
bude mluvíti, a co přijíti má, zvěstuje vám. (L Kor. 2, 10.)

14. Onf mne oslaví: nebo z mého vezme, a zvěstuje vám.
15. Všecko, cožkolí má Otec, mé jest;* protož jsem řekl,

že z mého vezme a zvěstuje vám.“
16. Maličko, a již neuzříte mne, a opět maličko, a uzříte

mne; neb jdu k Otci.? :
17. Tehdy řekli někteří z učenníků jeho k sobě vespolek:

Co jest to, co nám praví: Maličko, a neuzříte mne; a opět
maličko, a uzříte mne; a: Jdu k Otci?

18. Proto pravíli: Co jest to, co praví: Maličko? Nevíme,
co praví.“

19. I poznal Ježíš, že se ho chtěli tázati, a řekl jim: O tom
se tážete mezi sebou, že jsem řekl: Maličko, a neuzříte mne;
a opét maličko, a uzříte mne?

20. Amen, amen pravím vám, že budete kvíliti a plakati
vy. ale svét se bude radovati:“ vy pak se budete rmontiti,
ale zármutek váš obrátí se v rados(. (Luk. 22, 28.)

21. Žena když rodí. zármutek má, nebo přišla hodina její:
ale když porodila dítě, již nepamatuje na bolest pro radost,
že se narodil človék na uvět.

22. Protož i vy nyní sice zármutek máte: ale opět vás uzřím,
a radovati se bude srdce vaše, a radosti vaší žádný neodejme
od vás.

23. A v ten den nebudete se mne o ničem tázati. Amen,

amen pravím vám: Budete-li zač prositi Otce ve jménu mém,
dať vám. (Mat. 7, 7. Jak. 1, 5.)

24. Až dosavade jete za nic neprosili ve jménu mém: proste,
a vezmete, aby radost vaše dokonalá byla.

? Dolož: a tak nebylo potřebí vám o tom mluviti; ale nyní vám to
zevrubně oznámiti musím, abych vás na to přípravíl.

3 t | zármutkem tak raražení jste, že ani slovem se mne netážete,
Jnkož se přátelé při odloučení tázávají.

tt j. přesvědčí avět 1. o bříchu, jejž spácbají Židé, zavrhše
a usmrtivše mne, a pichají, kdokoliv ve mne nevěří [9.]; o spravedi
nosti, že pravda Jest, co jsem učil, že totiž od Boha pocházím, když
k němu se opět odeberu, a že smrtí svou ovětu ospravedlnění jsem
získal [10.); 3. o soudu, že totiž mně náleží souditi svět a ten eond
že započnu zničením moci ďáblovy, kterouž v ohavné modloslužbě nad
světem krutě prováděl. (11.]

5 £ j. tůž bytnusť a přirozenosť, táž moudrosť a mocnosť a všeliké
jiné vlastnosti.

* t |. neboť od Otce a ode mne pochází, víz 15. 29. pozn. a 17, 10.
* tj. umru, ale mrtev nezůstanu: a mrtvých vstana nkáši se vám,

a pak se k Otci do nebes odeberu.
S Nemohliť pomyslítí, Zo Kristus Pán tak brzo umře, tím méně po

chopiti, že opět z mrtvých vetane, a na nebe vstonpi.
* £ J. nad smrti mou vy sarmoucení budete, Židé pak se budou

£ toho radovati, jako by byli vítězství obdrželi.
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25. Toto v podobenstvích mluvíval jsem k vám. Přicházíť

hodina, když ne již v podobenstvích mluviti budu vám, ale
zjevně o Otci zvěstovati budu vám.

26. V ten den budete ve jménu mém prositi: a nepravímť
vám, že já budu prosití Otce za vás;

27. neb Otec sám miluje váa, proto že vy jste mne milo
vali, a uvěřili jste, že jsem já od Boha vyšel. ,

28. Vyšel Jsem od Otce, a přišel jsem na uvět: opět opou
štím svět. a jdu k Otci.
. 29. Řkou jemu učenníci jeho: Aj nyní zjevně mluvíš, u
podobenství žádného nepravíš;

30. nyní víme, že víš všecko, a není tobě potřebí, aby se
kdo tebe tázal: proto věříme, že jsi od Boha vyšel.

81. Odpověděl jim Ježíš: Nyní věříte?
32. Aj přichází hodina a již přišla, že se rozprchnete jeden

každý k svému '“ a mne samého opustíte: ale nejsem sám,
nebo Otec se mnou jest.

33. Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli.'*
Na světě nátlak míti budete: ale doufejtež: ját jsem pře
mohl svět.'*

KAPITOLA XVD.

Kristus Pán dokonává řeči své slavnou modlitbou na sebe, — za své ačenníky,

sa všecky, kteří badoucně ověří v něho.

1. Tyto věci mluvil Ježíš, a pozdvihna očí k nebi, řekl:
Otče, přišlat jest hodina: oslaviž Syna svého, aby Syn tvůj
oslavil tebe:

2. jakož jsi dal jemu moc nade vším tělem, aby všechněm,
kteréž jel dal jemu, dal život věčný. (Mat. 28, 18.)

8. Tentoť jest pak život věčný, aby poznali tebe, jediného
Boha pravého, a jehož jsi poslal, Ježíše Krista.*

4. Jáť jsem tě oslavil na zemi: dílo, kteréž jsi mi dal,
abych činil, dokonal jsem.

5. A nyní oslaviž mne, ty, Otče, u sebe samého, slávou,
kterouž jsem měl u tebe, prve než avět byl.

6. Oznámil jsem jméno tvé lidem, které jsi mi dal ze světa.
Tvrojiťbyli, a mně jsi je dal, a řeč tvou zachovali.

7. Nyní poznali, že všecky věci, kteréž jsi mi dal, od tebe
jsou: .

8. nebo slova, kteráž jsí mi dal, dal jsem jim: a oní při
jali, a poznali právě, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že ty
jsi mne poslal.

9. Já za ně prosím: * ne za gvét prosím“ ala za ty, které
jsi mi dal, nebo tvoji jsou:

10. a všecky mé věci tvé jsou, a tvé jsou mé, a já jsem
oslaven v nich:

11. a již nejsem na světě, ale oni jsou na světě, a já jdu
k tobě. Otče svatý, zachovej je, kteréž jsi mí dal, ve jménu
svém, aby byli jedno, jakož i my.

'* Ačkoliv ee domníváte, že pevnou máte ve mne víru, přec mno
v čas ne smrti opustíte.

5! £ j. abyste se nepohoršili nad smrti mou, aniž se spnstili víry ve
mne, až vás protivenství potkají.

* A tak a pomocí mou přemůžete | vy.

KAPITOLA XVIL

* t aby poznali, že ty s Synem, kteréhož jsi poslal, a Duchem
svatým (15, 26.) jsí Jediný pravý Bůh.

3 Tyto zvláště tvé otcovské péči poroučím, poněvadš svou ve tone
viron jlž tvými json. (Viz 20.)

> t za ty, kteří dle neztizených žádosti svých žijíce, tobě a vůli
tvé se protiví, a tak nehodoými ze činí, aby má za ně modiitba sku

“|M=
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12. Když jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve jménu
tvém. Kteróž jsi mi dal, zachoval jsem: a žádný z nich ne

- zahynul, než syn zatracení, aby se písmo naplnilo.
„| (Níže 18, 9. Žalm 108, 8.)

13. Ale nyní jdu k tobě: a tato mluvím na světě, aby
měli radost mou naplněnou v sobě.“

14. Já jsem jim dal řeč tvou, a svět je měl v nenávisti,
neb nejsou ze světa, jakož ani já nejsem ze světa.

16. Neprosímt; abys je pojal ze světa, ale abys je zachoval
od zlého. .

16. Nejsouť ze světa, jakož aní já nejsem ze světa.
17. Posvětiž jich v pravdě.* Řeč tvá jest pravda.
18. Jakož jsi ty mne poslal na svět, i já jsem je poslal

na svět. (Mat. 28, 19.)
19. A já posvěcuji“ sebe samého za ně: aby i oni posvě

ceni byli v pravdě.? (L Kor. 1, 80.)
20. Neprosím pak toliko za ně, ale j za ty, kteříž skrze

slovo jejich uvěří ve mne:
21. aby všickní jedno byli, jako ty Otče ve mně, a já

v tobě, aby i onl v nás jedno byli: aby uvěřil svět, že jsí
ty mne poslal.

22. A já slávu, kterouž jsi dal mně, dal jsem jim:“ aby
byli jedno, jakož i my jedno jsme.

23. Já v nich, a ty ve mně: aby dokonání byli v jedno:
a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a miloval jsi je,
jakož jsí i mne miloval.

24. Otče, které jsi mi dal, chci, aby kde jsem já, i oní
byli se mnou: aby viděli slávu mou, kterou jsi mí dal; neb
jsi mne miloval před ustanovením světa.

25. Otče spravedlivý, svět tebe nepoznal: ale já jsem tebe
poznal, [ tito poznali, Ze ty jsi mne poslal.

26. A známo jsem jím učinil jméno tvé, a známo učiním
aby milování, kterýmě jsi mne miloval, bylo v nichi já v nich.

KAPITOLA XVIIL

Kristus Pán v zahradě jest jat a odveden k Annášoví a Kaifišoví, — od Petra

sapřen, — a ráno sveden k Pilátovi, osvědčuje, Jakým jest králem. — Židé

si Zádaji, aby jim misto něho Barabáš lotr propaštěn byl.

1. To když pověděl Ježíš, vyšel s učenníky svými přes potok
Cedron, kdež byla zahrada, do kteréžto všel on i učenníci
jeho. (IL Král. 15, 23. Mat. 26, 36. Mar. 14, 32. Luk. 22, 39.)

2. Věděl pak i Jidáš, kterýž ho zrazoval o tomlo místě; nebo
se tam často scházíval Ježíš s učenníky svými.

8. Tehdy Jidáš, když byl pojal zástup“ a od nejvyšších
kněží a Fariseů služebníky, přišel tam 6 lučernami, a po
chodněmi, a zbraní. (Mat. 26, 47.)

tečně jim prospěla. Ačkoliv na kříší umiraje dle svrchovaná lásky své
1 za vraby ové se modlil, jejich vinou neprospěla všochněm modlitba
Jeho.

* t. aby přesvědčení jsouce, že s nimi jsem, 1 když se k tobě ode
beru, těšili se z pomoci mě, a donfsli v odplatu věčnou.

* £ dejž jim svó mílosti, aby živi jsouce dle pravého učení mého,
opravdově svatými byli; nebo posvětíž je zvlášť k službě své, aby
učení tvé jiným spaeitelně hlásali. [Jan Zlat., Maldonat.) Toto se s ná
sledojícím v. 18. lépe srovnává.

%£ tobě se za ně obětují, jsa knězem obětujícím 1 obětí. .
* £ aby touto obětí smrtí mé posvěcení byli. (17.)
* © zjovil jsem jím nčení své, a dal jsem jim moocdivůčinéní.

KAPITOLA XVIIL

' £ asl půl setniny vojska od vladaře, Jež dával k svátku vellko
nočnímu Žídům k udržení pořádku v městě
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4. Ježíš pak věda všecko, co přijítí mělo na něho, šel proti
nim, a řekl jim: Koho hledáte?

5. Odpovědělijemu: Ježíše Nazaretakého. Řekl jim Ježíš:
Jáť jsem. Stál pak s nimi i Jidáš, kterýž ho zrazoval.

6. Tehdy jakž řekl jim: Já jsem! postoupili zpět, a padli
na zem.

7. I otázal se jich opět: Koho hledáte? Oni pak řekli:
Ježíše Nazaretského.

8. OdpovědělJežíš: Pověděljsem vám, že já jsem: jestliže
tedy mne hledáte, nechtež těchto, ať odejdou.
. 9 Aby se naplnila řeč, kterouž byl pověděl: Z těch, které
jsi mi dal, neztratil jsem nižádného. [Srrchu 17, 12.)

10. Tehdy Šimon Petr, maje meč, vytrhl jej a udeřil slu
žebníka nejvyššího kněze, a ufal ucho jeho pravé. Bylo pak
jméno služebníka toho Malchus.

11. Tehdy řekl Ježíš Petrovi: Schovej meč svůj do pošvy.
Což nemám pítí kalicha, kterýž mi dal Otec?*

12. Tehdy stráž. a tisícník a služebníci židovští jali Ježíše,
u svázali jej:

13. i přivedli ho nejprve k Annášovi; nebo byl test Kai
fášův, jenž byl nejvyšším knězem toho roku.

14. Bylť pak Kaifáš, jenž byl dal radu Židům: že užitečné
jest, aby člověk jeden umřel za lid. [Svrchu 11, 49.)

15. Šel pak za Ježíšem Šimon Petr, a jiný učenník. Ten
pak učenník znám byl nejvyššímu knězi; i všel s Ježíšem
do síně nejvyššího kněze.

16. Ale Petr stál u dveří venku. I vyšel druhý učenník,
kterýž byl znám nejvyššímu knězi, a řekl vrátné, a uvedl
Petra. [Mat. 26, 58. Mar. 14, 54. Luk. 22, 55.)

17. Tehdy řekla Petrovi děvečka vrátná: Nejsi-liž i tv
z učenníků člověka toho? Řekl on: Nejsem.

18. Stáli pak pacholci a služebníci u ohně, a zhřívali se.
nebo bylo studeno, a byl a nimi i Petr stoje, a zhřívaje se.

19. Tehdy otázal se nejvyšší kněz Ježíše o učennících jehu,
a o učení jeho.

20. Odpověděl jemu Ježíš: Já zjevně mluvil jsem světu;
já vždycky učíval ve škole a ve chrámě, kdežto se všickní
Židé scházejí, a tajně jsem nic nemlavil.

21. Co se mne ptáš? * Ptej se těch, kteříž slýchali, co jsem
jim mluvil; aj ti vědí, co jsem já mluvil.

22. To když pověděl, stoje tu jeden ze služebníků dal po
liček Ježíšovi, řka: Tak-liž odpovídáš nejvyššímu knězi?

23. Odpověděl jemu Ježíš: Mlavil-lí jsem zle, svědectví
vydej o zlém; pakli dobře, proč mne tepeš?

24. I poslal jej Annáš svázaného ku Kaifášovi, nejvyššímu
knězi. [Mat. 26, 57. Mar. 14, 63. Lak. 22, 54.)

25. Stál pak Šimon Petr, a zhříval se. Tehdy řekli jemu: :
Nejsí-liž i ty z učenníkův jeho? Zapřel on, a řekl: Nejsem.

(Mat. 26, 69. Mar. 14, 67.)
26. DÍ mu jeden ze služebníků nejvyššího kněze, příbuzný

toho, jemuž Petr uťal ucho: Zdaliž jsem já tebe neviděl s ním (ČÉ
v zahradě?

27. Tehdy Petr opět zapřel: a hned kohout zazpíval.

28. I vedli Ježíše od Kaifáše do radního domu.“ Bylo pak

* Nechci se brániti zbraní, nýbrž ticbou trpělivostí přemocí svět,
smrf a důbla, jakož Oteo ml určil.

> t jemuž bys bez tobo neuvěřil, byť bych ti i hned pravdu po
věděl.

* £ k Pllátoví, římakému vladaři, pohanu.

A SŠ KAPITOLAXIX. 810

ráno: a oni nevešli do radního domu, aby se nepoškvrnili,*
ale aby jedli velikonočního“ beránka. (Mat. 27, 2.]

29. Tehdy vyčel k nim Pilát ven. a řekl: Jakou žalobu
velete proti člověku tomuto?

30. Odpověděli, a řekli jemu: Byť tento nebyl zločinec,
nevydali bychom ho tobě."

31. I řekl jim Pilát: Vezmětejej vy, a podle zákona vašeho
sudďteho.? I řekli jemu Židé: Námf neslaší zabiti nižádného.

32. Aby se naplnila řečJežíšova, ktarouž řekl, znamenaje,
kterou by smrtí měl umříti.“

33. Tehdy vňel Pilát opět do radního domu, a povolal Je
žíše, a řekl jemu: Ty- jei král židovaký?'*

34. Odpověděl Ježíš: Sám-li to od sebe pravíš, čili jsou jiní
tobě pověděli o mně?

35. Odpověděl Pilát: Zdaliž jsem já Žid? Národ tvůj, a
nejvyšší kněží vydali tě mně; co jsi učinil?

36. Odpověděl Ježíš: Království mé není z tohoto světa.
Kdyby z tohoto světa bylo království mé, alažebníci moji za
jisté bránili by, abych nebyl vydán Židům: ale nyní králov
ství mé není odsud.

87. I řekl jemu Pilát: Tedy král jsi ty? OdpovědělJežíš:
Ty pravíš; '! já jsem král. Já jsem se k tomu narodil, a proto
jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě: každý,
kdož jest z pravdy, slyší hlas můj.'“

38. Dí jemu Pilát: Co jest pravda? '* A když to řekl, vyšel
opět k Židům a dí jim: Já žádné viny na ném nenalezám.

39. Ale jest obyčej váš, abych vám propustil jednoho na
Velikou noc: pročež chcete-li, propustím vám krále židov
ského?

40. I zkřikli opět všickni, řkouce: Ne toho, ale Barabáše.
Byl pak Barabáš lotr.

KAPITOLA XIX.

Kristns Pán Jest bičován a trnim korunován, — na smrt odsouzen, na popraviště
vyveden a ukřižován, — s kříže poronči matku ovou Janoví, Jana pak matce
své, — a v šiznl octem napájen, — Na k/íši umírá. ——Josef u Arimatble

a Nikodem pochorali tělo Jeho,

1. Kázal tedy Pilát Ježíše vzíti, a zbičovati. [Mat. 27, 27.)
2. A vojáci spletše koranu z trní, vatavili na hlavu jeho,

a rouchem šarlatovým přioděli ho.
3. A přistupovali k němu, a říkali: Zdráv bud, králi ži

dovský! a dávali jemu poličky.
4. I vyšel Pilát opět ven, a řekl jim: Hle, vedu vám jej

ven, abyste poznali, že na něm žádné viny nenalezám.
5. [Tehdy vyšel Ježíš nesa korana trnovou, a roucho šar

latové.) I dí jim (Pilátj: Ejhle člověk!

* Dle jejich farisejského domnění.
* Dle jiných rozumějí se tuto oběti smíFilvé, které se po celý týden

velikonoční obětovaly a obětmi velikonočními, Pascha, anly.
(V. Mojž. 16, 2.)

* Nemajíce důvodův, odvolávají se k důstojnosti svě, jakoby ani
chybiti nemohli.

* £. potrestejte ho, jak vám zákon váš káže; domnívalf se, že jen
£ lehkébo přestupku jej viní.

© že bude vydán pobanům a od nich ukřížován; Mat. 20, 19.
'9 Viz Mat. 27, 11. Mar. 15, 2. — Luk. 29, 2.
'' £ tak jest ovšem,jakož pravíš
19t kdo si žádá v pravdě se poučiti o Bohu a o svých povinnostech,

slyší a zachovává učení moje.
'* Netáže ae; aby se o pravdě dověděl a pak se ji přidržel, nýbrž

úsměškem, jakoby řekl: „A oož na pravdě záleží? Nic není pravda,
než co smyslnosti naší lahodi.“ Tak vůbco amýšlejí rozmařilí nevěrci
všech věků a krajin!
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6. A jakž jej uzřeli nejvyšší kněží a služebníci, zvolali,
řkouce: Ukřižuj, ukřižuj bo! Dí jim Pllát: Vezměte jej vy,
a ukřižujte; nebť já na něm víny nenalezám.

7. Odpověděli mu Židé: My zákon máme, a podle zákona |máumříti,neboSynemBožímsečinil.© (Mat.26,63.)
8. Tehdy když uslyšel Pilát tuto řeč, více se obával!
9. I všel opět do radního domu, a řekl Ježíšovi: Odkud

jsi ty? Ale Ježíš nedal mu odpovědí.
10. Tehdy řekl jemu Pilát: Se mnou nemluvíš? Nevíš-li,

že mám mvc ukřižovati tebe, a mám moc propustiti tebe?
11. Odpověděl Ježíš: Neměl bys proti mně moci žádné,

kdyby tobě nebylo dáno s hůry;“ proto kdož jest mne tobě
vydal,* větší hřích má.

12. A od té chvíle hledal ho Pilát propustiti. Ale Židé
volali, řkouce: Propustíš-li tohoto, nejsi přítel císařův; nebo
každý, kdo se činí králem, protiví se císaři.

13. Tehdy Pilát, když uslyšel tyto řeči,“ vyvedl Ježíše ven:
a posadil se na soudné stolici na místě, kteréž slove Litho
atrotos“ a židovsky Gabbatha.“

14. Byl pak den přípravní velikonoční? jako hodina šestá:
i di Židům: Ejhle, král váš!

15. Ale oni křičeli: Vezmi, vezmi, ukřižuj ho! DÍ jim
Pilát: Krále vašeho ukřižaji? Odpověděli nejvyšší kněží: Ne
mámeft krále, než císaře.

16. Tehdy vydal jim ho, aby byl ukřižován. I pojali Ježíše,
a vyvedli.

17. A nesa sobě kříž vyšel na to místo, kteréž slove po
pravné, a židovský Golgotha:

[Mat. 27, 33. Mar. 15, 21. Luk. 23, 26.)
18. kdežto ukřižovali jej, a s ním jíné dva s obou stran,

a v prostředku Ježíše.
19. Napsal pak i nápis Pilát, a vstavil na kříž. A bylo

napsáno: Ježíš Nazaretský, král židovský.
20. Ten pak nápis mnozí z Židův čtli, nebo blízko města

bylo místo, kdež ukřižován jest Ježíš. A bylo napsáno ži
dovsky, řecky, a latině.

21. Tehdy nejvyšší kněží židovští řekli Pilátovi: Nepiš:
Král židovský; ale že on řekl: Král židovský jsem.

22. Odpověděl Pilát: Co jsem psal, psal jsem.
23. Vojáci pak když jej ukřižovali, vzali roucho jeho '*

(a učinili čtyry díly, každému vojáku díl) a sukni.'' Byla
pak sukně nesešítá, od vrchu všecka veskrze setkaná.

[Mat. 27, 35.)
24. Protož řekli mezi sebou: Neroztrhujme jí, ale losujme

o ni čí bude.““ Aby se naplnilo písmo, kteréž dí: Rozdělili

KAPITOLA XIX.

* Domnivaje se. žeby snad Kristus Pán byl některým z bohů po
banských. (Srov. Skntk. 14, 10—12)

9 t s nebes od Boha zvlášťurčeno, abych k spasení světa dobrovolně
krutou smrť podstoupil.

5 t na smrť; Jidáš, kněží, zákonnici, Židé vůbec.
* £ obával se, aby u podezřivého olsaře Tiberia nebyl obžalován,

že nedbale svrchovanou moc jeho zastává.
* t kamením vydlažené.
* © místo vyvýšené.
7 © pátek v témdní velikonočním ; každý pátek slul dnem přípravním.

protože se v něm krmě a jiné věci připravovaly,jichž v sobotu dělatí
zakázáno bylo; sobota velikonoční byla svlášť slavná (81.), a proto
4 přípravní před ní den (pátek) zvlášť znamenitý.

9 Vis Mar. 16, 25. n.
9 Z útrpnosti jim tak pravil, aby i oni nad ním s6 alitovali, a jej

propustili. ale oni v nesmyslně zběsllosti avě tím vice zuřili.
'* © plášť svrchní, široký, čtyrhranný.
" © vlněnou, spodní, kteráž se na pouhém těle noaila.
M£ to se stalo, aby be a td.

K Ž
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sobě roucho. mé, a o můj oděv metali los.'* A vojáci zajisté
to učinili.

25. Stály pak blízko kříže Ježíšova matka jeho, a sestra
matky jeho, Maria Kleofášova, a Maria Magdaléna.

26. Tehdy uzřev Ježíš matku, a učenníka stojícího, jehož
miloval, dí matce své: Ženo, hle syn tvůj! "*

27. Potom dí učenníkovi: Hle, matka tvá! A od té hodiny,
přijal ji učenník k sobě.

29. Potom věda Ježíš, že všecky věci dokonány jsou, aby
se naplnilo Písmo, řekl: Žízním. (Žalm 88, 22.)

29. Byla pak tu nádoba postavena plná octa. Oni tedy houbu
plnou octa na yzop vloživše podali ústům jeho.

30. A když okusil Ježíš octa, řekl: Dokonáno jest! a na
kloniv hlavy, vypustil duši.

31. Tehdy Židé, (poněvadž byl den přípravní), aby nezů
stala těla na kříži v sobotu (byl zajisté veliký ten den 80
botní), prosili Piláta, aby zlámáni byli hnátové jejích, a byli
složeni. (V. Mojž, 21, 22.)

82. Protož přišli vojáci, a prvnímu sice zlámali hnáty,
I druhému, kterýž byl s ním ukřižován.

33. K Ježíšovi pak když přišli, jakž uzřeli jej již mrtvého,
nezlámali hnátů jeho:

34. ale jeden z vojáků kopím bok jeho otevřel, a hned
vyšla krev a voda.'*

35. A tep, jenž viděl, svědectví vydal,"“ a pravé jest svědectví
jeho;"" a on ví, že pravé věci praví, abyste i vy věřili.

36. Staloť se to zajisté, aby se naplnílo písmo: Kosti v něm
nezlámete.'*

37. A opět jiné písmo dí: Uzří, v koho jsou bodlí.“©
38. Potom pak prusil Piláta Josef z Arimathie (protože byl

učenník Ježíšův, ale tajný pro strach před Židy), aby směl
sníti tělo Ježíšovo. I dopustil Pilát. Přišel tedy, a sňal tělo
Ježíšovo. (Mat. 27, 57. Mar. 15, 46. Luk. 23, 51.]

39. Přišel pak i Nikodém, kterýž byl prve přišel k Ježíšovi
v noci, nesa smíšení myrhy a aloe jako sto liber.

40. Tehdy vzali tělo Ježíšovo, a obvinuli je prostěradly
s vonnými věcmi, jakož jest obyčej Židům se pochovávati.

41. Byla pak na místě, kde jest ukřižován, zahrada; a v za
hradě hrob nový, v němžto ještě žádný nebyl pochován.

42. Tu tedy pro den přípravní židovský, že blízko byl hrob,
položili Ježíše.

1 Viz Žalm 21, 19.
'0 V osobě učenníka Jana veškery své věrně odkazuje Kristus co

syny k Marii, matco své; tať poslední vůle jeho. Ve slově: „ženo“
ukryta jest veliká důstojnosť Rodičky Boží, že jest ona ta žena, o niž
v růji mluvil Bůh, když řekl k hadovi: „Nepřátelství položím mezi
tebon a ženou, mezi semenem tvým a semenem jejím, onať potře hlavu
tvou, a ty úklady činiti budeš patě Její.“ Gen. 8, 10. Zároveň dává
Pán Ježíš savézarmoucené Mateři poněkud útěchu, že strácejíc Syna
vlastního nabývá synův přijatých.

t* Vojín ten probodl kopím, jak k víře podobno, a levé strany erdce
Páně, tak že byť by 1 jiskra živote v něm se byla nacházela, tou
ranou jistě smrt by následovala Krev a voda s boku Páně tekoncí
snamenají dle ev. Oteň ev. svátonti kitu a oltářní,jakožto nejhlavnější
dary jeho Božského, láskou překypujicího ardce.

i* Tak sv. Jan aám © sobě praví, nejmenuje se jménem; vlz 20, 2.
£. pravdivě jest, co tuto o smrti Kristově dosvědčují, jakožto

očitý svědek, sám to spatřív.
'8 £, če Kristne Pán skutečně umřel, a tedy I skutečněs mrtvých

vstal.
' £ jakož bylo přikázáno o beránkn velikonočním, předpodobůn

jicím Krista Pána. (IL Mojš. 19, 48. Žalm 88, 31.)
te Viz Zach. 12, 10. pozn. Vyplní se zvlášť na soudném dní.

(Zjev. 1, 7.)
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KAPITOLA XX.
Maria Magdaléna jdouc k hrobu, a vidouc odvalený kámen, spěchá oznámit toba

apoštolám. — Petr a Jan jdou k hrobu, a nalezše jej prázdný, věři, že Kristus

Pán u mrtvých vstal. — Tent na njevíl Marii Magdaléně, —- u večer desiti

apaštolům a — ob týden opět jedenácti s Tomášem, — Jak moobo
divů Kristas Pán člali,

1. První pak den po sobotě, přišla ráno Maria Magdaléna,'
když ještě tma bylo, k hrobu, a uzřela kámen od hrobu od
valený.* (Mat. 28, 1. Mar. 16, 1. Luk. 24, 1.)

2. I běžela, a přišla k Šimonovi Petrovi, a k jinému učen
níku, jehož miloval Ježíš, i dí jim: Vzali Pána z hřobu, a
nevíme, kde ho položili.

3. Tehdy vyšel Petr, i ten druhý učenník a šli k hrobu.
4. I běželi oba dva spolu: a ten druhý učenník předběhl

spíše Petra, a přišel první k hrobu.
5. A nachýliv se, uzřel prostěradla položená, ale nevešel.

6. Tehdy přišel Šimon Petr, jda za ním, a všel do hrobu,
a uzřel prostěradla položená,

7. a roucha, kteráž byla na hlavě jeho, ne s prostěradly
položenou, ale svinutou obzvláštně na jednom místě.

8. Potom tedy vyšel tam i ten učenník, kterýž byl první
přišel k hrobu, a uzřel, a uvěřil:* (Luk. 24, 25.)

9. nebo ještě neznali písma, že měl z mrtvých vstáti.

10. I odešli učenníci opět, kdež prve byli.
11. Maria pak stála venku u hrobu plačíc. A když plakala.

naklonila se. a nahlédla do hrobu:

12. i uzřela dva anděly v bílém rouše sedící, jednoho
u hlavy, a drahého u nohou, kdež bylo položeno tělo Ježíšovo.

18. Řekli jí oni: Ženo, co pláčeš? Dí jim: Vzali Pána
mého, a nevím, kde jej položili.

14. To když řekla, obrátila se zpět, a uzřela Ježíše, an stojí,
ale nevěděla, že by to byl Ježíš.

15. Dí jí Ježíš: Ženo, co pláčeš? koho hledáš? Ona do
mnívajíc ee, že by byl zahradník, řekla jemu: Pane, jestliže
ty jsi jej vzal, pověz mi, kde jsi ho položil, a já jej vezmu.

16. Dí jí Ježíš: Maria! Obrátivši se ona, řekla jemu: Rab
bóni! (jenž se vykládá: Mistře.]

17. Dí jí Ježíš: Nedotýkej se mne,“ neb jsem ještě ne
vstoupil k Otci svému: ale jdí k bratřím mým a pověz jim:

Vstupaji k Otci svému, a k Otci vašemu, k Bohu svému,a k Bohu vašemu.

18. Přišla Maria Magdaléna zvěstujíc učenníkům: Viděla
jsem Pána, a toto mí pověděl.

19. Když pak byl večer toho dne, kterýž jest první po 50
botě, a dvéře byly zavřeny,“ kdež byli učenníci shromážděni
pro strach před Židy: přišel Ježíš a stál uprostřed, a řekl
jim: Pokoj vám! 7 (Mar. 16, 14. Luk. 24, 36. L Kor. 15, 5.]

20. A to pověděv, ukázal jim ruce i bok. I zradovali se
učenníci vidouce Pána.

KAPITOLA XX.

* £. s drabýmí ženami; (Mark. 16, 1.) Jan zvlášť ji jmenuje pro její
horlivosf, a že zevrubně vypravovatí hodlá, jak se Kristus Pán jí samé
byl zjevil.

3 £t.nedojdouc s ženamí k hrobu, své klamné mínění adělila s nimí.
" t>slovům Mario Magdalény, v. 3. (Sv. Aug.)
* £ nezdržuj 00 takovým prokazovácím úcty a lásky své, neboť déle

u vás potrvám, než vstonpím k Otci svému.
S Dle svého člověčenství tak praví.
S t.zavřenými dveřmí vstoupil, sby učenníkům dokázal, že oslavené

Jest tělo jeho.
* £ ten pokoj, kterýž jim zůstavil, jak svrchu řekl.
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KAPITOLA XXI, 814

21. Tehdy řekl jim opět: Pokoj vám! Jako mne poslal Otec,
i já posýlám vá«.“

22. To pověděv vdechl,“ a řekl jim: Přijměte Ducha sva
tého:

23. kterýmž odpustíte hříchy, odpouštějíť ae jim : a kterýmž
zadržíte, zadržány jsou. (Mt. 18, 18.)

24. Ale Tomáš, jeden ze dvanácti, kterýž slove Blíženec,

nebyl s nimi, když přišel Ježíš.
25. Tehdy řekli jemu druzí učenníci: Viděli jsme Pána. On

pak řekl jim: Leč uzřím v rukou jeho bodení hřebů, a vložím
prst evůj v místo hřebů, a ruku svou vložím v bok jeho, ne
uvéřím.

26. A po osmi dnech byli učenníci jeho opět vnitř, a Tomáš
8 nimi. Přišel Ježíš zavřenými dveřmi, a stál uprostřed, a
řekl: Pokoj vám!

27. Potom dí Tomášovi: Vlož prst svůj sem, a viz race
mé, a vztáhni raku svou, a vpusť v bok ruůj; a nebudíž ne
věřící, ale věřící.

28. Odpověděl Tomáš, a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj! '*
29. Řekl jemu Ježíš: Že jsi mneviděl, Tomáší ! uvěřiljsi:

blahoslavení, kteříž neviděli, a uvěřili.
30. Mnohé zajisté i jiné divy činil Ježíš před obličejem

učenníků svých, kteří nejsou psáni v knize této:
[Níže 21, 25.)

31. ale tyto jsou napsány, abyste věřili, že Ježíš jest Kristns,
Syn Boží, a abyste věříce žívot měli ve jménu jeho.

KAPITOLA XXI.

ZJevli se Kristus Pán některým učenníkům u jezera genezaretského, -— spůsobil

jim hojný lov a obědrá s nimi, — na trojnásobné osvědčení lásky vzdává

Petrovi vrchní spráru stáda svéhu, — a předpovidáJemu smrť mučennickou.—

Petr se táže, Jak bude ©Janem, — Kristus kárá svědavost Petrovu, —

Br. evangelista zavírá toto erangelism.

1. Potom se opět zjevil Ježíš učenníkům a moře tiberiad
ského. Zjevil se pak takto:

2. Byli spolu Petr, a Tomáš, jenž slove Blíženec, a Na
thannel, jenž byl z Káně galilejské, a synové Zebedeovi a jiní
dva z učenníků jeho.

3. Dí jim Šimon Petr: Jdu lovit ryb. Řkou jemu: Půjdeme
i my 8 tebou. I vyšli, a vstoupili na lodí; a té noci nic ne
popadli.

4. Když pak již ráno bylo, stál Ježíš na břehu,ale učenníci
nepoznali, že Ježíš jest.

5. Tehdy řekl jim Ježíš: Dítky, máte-li co k jídlu? Odpo
věděli jemu: Ne. :

6. Dí jím: Vrztež síť na pravou stranu lodí, a naleznete.
1 vrbli; a již jí nemohli utáhnouti pro množství ryb.

7. Tehdy řekl učenník ten, jehož miloval Ježíš, Petrovi:
Pánt jest! Šimon Petr, jakž uslyšel, že Pán jest, obestřel se
sukní, (neboť byl nah).' a pustil se do moře.

8 t. touž moci váz posýlám do veškerého světa, abysto kázali evan
gelium, a shromažďovali, a řídili věřící ve mne lidstvo, a vedli je
k spasení věčnému.

(9 t. na ně, znameneje tím udělení Ducha svatého: jako byl Bůh
Adamovi vdechl „dchnuti života“, tak into Kristne P. učenníkům
nový téměř život"vdechi k oživení jiných. [I. Mojž. 2, 7.]

'0 £, „věřím a vyznávám, že jel Pán můj a Bůh můji“

KAPITOLA XXI

t © j. bez svrchního šatu, jen v spodní sukol mazpůsob naší košile
rukávů.
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8. Ostátní pak učenníci připlavili se na lodi (nebo nedaleko
byli od země, jen asi dvě stě loket), táhnouce síť 8 rybami.

9. A když vystoupili na zem, uzřeli žhavé uhlí položené,
a rybu svrchu položenou, a chléb.

10. Dí jim Ježíš: Přineste z ryb, kteréž jste ulovili nyní.
11. Vstoupil Šimon Petr, a vytáhl síť na zemi, plnou ryb

velikých sto padesáte tři; a ačkoli jich tak mnoho bylo, ne
ztrhala se sít.

12. Dí jim Ježíš: Pojďte, obědujte. A žádný z těch, kteříž
obědvali, neosmělil se otázati se ho: Ty kdo jsi? vědouce,
že Pán jest.

13. I přišel Ježíš, a vzal chléb a dával jim, též i rybu.
14. To již potřetí se zjevil Ježíš učenníkům svým, když byl

vstal z mrtvých.
15. Tehdy, když poobědvali, řekl Ježíš Šimonovi Petrovi:

Šimone Janův * miluješ-lí mne více, nežli tito? Dí jemu:
Ovšem, Pane, ty víš, že té miluji. Řekl jemu: Pasiž be
ránky mé.

16. Řekl jemu podruhé: Šimone Janův, miluješ-li mne?
Dí jemn: Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Řekl jemu: Pasiž
beránky mé. :

17. Řekl jemu potřetí:* Šimone Janův, miloješ-li mne?
Zarmoutil se Petr, protože mu řekl potřetí: Miluješ-li mne?
i řekl jemu: Pane, ty víš všecko; ty víš, že tě miluji. Řekl
jemu: Pasiž ovce mé.*

18. Amen, amen pravím tobě: Když jsi byl mladší, opasoval

+ © Jj. synu Janův, nebo Jonášův.
4 THkrát se Pán táže Petra, aby mu tento třikrát cevědčillásku

svou a tím napravil, že jej byl třikrát zapřel.
* t. j. beránky 1 ovce, syny 1 otce, lid i správce jeho či biskupy

Petrovu řízení odevzdává. Toto slovo Páně jest základ, na němž před
nostenství Petrovo a. náměstkův jeho nad voškoron eirkví spočívá.
(Brov. Mat. 16, 16. a d ] Zároveň však jde z toboto rozkazu Páně,

KAPITOLA XXI. 816

jsi se, a chodíval, kam jsi chtěl, ale když se sestaráš, vztáh
neš ruce své,* a jiný tě opáše a povede, kam ty nechceš.“

19. To pak pověděl, znamenaje, kterou by smrtí měl oslaviti
Boba. A to pověděv, řekl jemu: Pojď za mnou.

20. Obrátiv se Petr, uzřel toho učenníka, kteréhož miloval
Ježíš, an jde za ním, kterýž i odpočíval při večeři na prsou
jeho. a byl řekl: Pane, kdo jeat, kterýž tebe zradí?

21. Toho tedy, když uzřel Petr, řekl Ježíšovi : Pane, co
pak tento? :

22. Dí mu Ježíš: Tak ho chci nechati, až přijdu; co tobě
do toho? Ty pojď za mnou.“

23. Vyšla tedy řeč ta mezi bratřími, že učenník teu neumře.
A neřekl mu Ježíš: Neumře; ale: Tak ho chci nechati, až
přijdu, co tobě do toho.

24. Tenť jest učenník ten, kterýž aevědectvívydává o těchto
věcech, a uapsal tyto věci: a víme, že pravé jest svědectví
jeho.

25. Jestiť pak i mnoho jiných věcí. které učinil Ježíš:
kteréž kdyby měly všecky obzvláštně napsány býti, mám za
to, že by ani svět nemohl obsáhnoutí těch knib, kteréž by
měly psány býti.

Jejš tuto dává Petrovi, a v něm také všem jeho v přednostenství ná
stupoům, že jest papož, viditelná blava Církve Boží na zeml, n věcech
víry a mravech, když rozhoduje, a Církev celou (biskapy, kněze a vě
říci) kn věření zavazuje, neklamný; neboť správa Církve, jejíš zakla
datel jest Vtělená Pravda, musí býti založena na učení Páně neklamném.
A tak dlněno věřiti: že viditelný aprávoe celé Cirkve, jemuž se roz
kazuje řídici | bískupy | kněze | věřící, neklamně vyučuje, když oelon
církev ku věření zavazuje.

sV *t j. k spoutání.
6 s 9 £ J. na smrť pro jméno mě.

" t J. až jej k sobě povolám. Smrť člověka zove příchodem,navští

00 0 venímsvým.
N S £ J. nenáleží tobě v cizí záležitostí se mísiti, a nebo po budoneloh

věcech pátrati; jediná póče tvá budiž, abys mne následoval.P
.
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SKUTKOVÉSVATÝCH APOŠTOLŮV

považují se právem za pokračování svatých evangelií, a připisují se beze vší pochyby ev. Lukáši. Tenť je sepeal jazykem řeckým po svém
evangeliu, a vydal o prvním uvěznění sv. Pavla v Římě asi roku 63. po Kr., a témuž „vznešenému Theofilovi“, jako své evangelium,
je věnuje. (Luk. 1, 1—4.] Obsahují stručné vypravování hlayních událostí církve svaté za prvních třiceti let po Nanebevstoupení Páně.

Když byl sv. spisovatel nejprve zevrubněji opakoval zprávu o Nanebevstoupení Páně, a takto knihu svou, jakožto druhou řeč,
8e 5vou první, se svým evangeliem spojil, vypravuje dále, jak sv. apoštolé dle zaslíbení Páně, Duchem svatým jsouce posilněni, sv. evan
gelium hlásati počali, jak se víra Kristova hlavně kázáním sv. Petra nejprve v národu židovském ujala, potom pak brzo k pohanům se
rozšířila, jak věřící hned z počátku pronásledování, ale právě tím i k rozšíření učení Kristova vedeni jsou. V tom pronásledování zázráčně
obrácen jest hlavní odpůrce Šavel v horlivého apoštola Pavla. S tímto se pak sv. spisovatel hlavně obírá; vypisujejeho obtížné a ne
bezpečné cesty apoštolské, jeho pronásledování od Židů i pohanů, jeho neunavné kázání slova Páně, jeho účinnou péči o věřící, jeho za
jetí v Jerusalémě a vězení v Cesareí; jeho odvedení do Říma, a dvouletou jeho tamní vazbu. Těchto posledních událostí sv. Lukáš co spo

lečník sv. Pavla z větší části očitým svědkem a účastníkem byl.

Líčí nám pak sv. spisovatel v knize této spolu zlatý věk první doby církve svaté. Představuje nám tehdejší křesťany téměř co vtělené
anděly, jak byli jedna myal, jedno srdce, jedna víra — jedna láska; ukazuje nám jejich vroucí horlivosť v modlitbě, poslušnou oddanost
k představeným, obětnou péči k chudým, pevnou stálost v protivenstvích, úplné opovržení světských marností, jedinou snažnosť pro slávu

Boží a pro rozšíření víry Kristovy.

Tak nalezneš, nábožný čtenáři, v této utěšené knize, příhodně evangeliem Ducha svatého nazvané, vzor domácích
a veřejných ctností, posilu- v utrpení, útěchu v nesnází.

Sv. církev vždy věřila, že kniha ta vnuknutím Ducha svatého sepsána jest, a k písmům svatým ji přičítala.

KAPITOLA 1.

Kristae PD na nebesa vstoupil, — učennicí očekávají seslání Ducha svatého

a — voli Matěje za apoštola,

8. ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás,
a budete mi avědky v Jerusalémě, a ve všem Jůdsku i Sa
mařsku, a až do končin země.

9. A to pověděv, ani na to hledí, pozdvížen jest: a oblak+55
1. První zajisté řeč ' učinil jsem, ó Theofile, o všem, co vzal jej s očí jejich.

začal Ježíš činiti a učiti, 10. A když bleděli naň, an jde do nebe, aj, dva muži

2. až do dne, v kterémž dávaje přikázání apoštolům skrze v rouše bílém stáli vedle nich,
Ducha svatého,“ jež byl vyvolil, vzat jest: [Mat. 28, 19.) „11. kteřížto i řekli: Muži galilejští, co stojíte, hledíce do

3. jimžto i sebe samého zjevoval živého po svém umučení nebe? Tento Ježíš, kterýž vzat jest od vás do nebe, tak přijde,
mnohými důvody,* ukaxuje se jim po čtyřicet dní, a mluvě jakož jste ho viděli jdoucího do nebe.
o království Božím.“ (Jan 21, 14.) „ 12. Tehdy navrátili se do Jerusaléma s hory, jež slove

4. A pojed s nimi, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeru- Olivetská, kteráž jest blízko Jerasaléma, vzdálí cesty dne so
saléma, ale očekávali zaslíbení Otcova, kteréž jste [řekl] sly- botního.* :
šeli skrze ústa má: 13. A když vešli“ vatoupili do večeřadla, kdež přebývali

5. nebo Jan zajisté křtíl vodou, ale vy pokřtění budete Petr a Jan, Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartholoměj a
Duchem svatým po nemnohých těchto dnech. Matouš, Jakub, [syn] Alfeův, Šimon Zelotes, a Jůdas, (bratr)

6. Pročež kteříž se byli sešli, tázali se ho, řkouce: Pane, Jakubův. .
tento-li čas navrátíš království israelské ? * 14. Ti všickni byli trvajíce jednomyslně na modlitbě s že

7. I řekl jim: Nenít vaše věcznáti časy nebo chvíle, kteréž me nami, i s Marií, matkou Ježíšovou a bratřími jeho.
Otec položil v moci své:“ iáén 15. V těch dnech povstavPetr u prostřed bratří řekl(byl

p Ja pak zástup lidí spolu, skoro sto a dvaceti):

hE /p 16. Muži bratří, musíse naplniti písmo, kteréž předpovědělKAPITOLAL MJH| DuchsvatýskrzeústaDaridoraoJidášovi,jenžbylvůdce*£4.vypravování,knihusepsaljsem.Minitímsvéevangelinm.| ějýleke,| těch,kteřížjaliJežíše:(Žalm40,10.Jan18,18.)
Viz Lak. 1, 1. 17. jenž byl přičten k nám, a došel podílu posluhování

%£ j. dada jim osobně mocí Ducha sv., v něm přebývajícího, při- i tohoto.?
kázání, k zřízení oirkve potřebná (Mar. 16, 16.), pak o své moci na :
nebesa vstoupili.

něon arm gy, oben je P „Ha do če Jest po v £ j. asi čtvrťhodiny cesty,kterouž Židé v sobotu jíti aměli,všakumu . NÍ ! : . ' ,

* © Jj. zjevuje jim, co očiti a jak airkov řditi mají. i Ů procházkou toliko, nikoliv za obchodem.
> Do poslední chvíle myslí na založení pozemského království Ť * Dle řeckého: „Když vešli [přišli domů], vstoupili do jisby vrchní,

Mesiášova,jako Luk. 24, 31 |

kdež byli Petr“ atd.
* £ Jj. « ponhé milosti od Krista povolán byl v účastenství a v úřad

apoštolský. [Viz Efez. 1, 18.)
©t j kdy, a Jak so co dítí má, závisí vůbec na svrchovaná mocí 

Božské; vy el hleďte povolání svého.
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18. A ten zajisté obdržel pole ze mzdy nepravosti, a oběsiv 4

se, rozpukl se na dvé, [ vykydla se všecka střeva jeho.
[Mat. 27, 7.)

"19. A známo jest to učiněno všechném přebývajícím v Je
rusalémě, tak že jest nazváno pole to, jazykem jejich, Hakel
dama, to jest: pole krve.

20. Nebo psáno jest v knihách Žalmů: Budiž příbytek
jejich pustý, a nebuď, kdo by přebýval v něm; a: Biskupství
jeho vezmi jiný.'*

21. Protož z těchto mužů, kteříž s námi jsou shromážděni
po všecken čas, v němž vcházel, 1 vycházel mezi námi Pán
Ježíš,

22. počav od křtu Janova, až do dne, v kterémžto vzat
jest od nás, jeden z těchto musí býti s námi svědkem vzkří
šení jeho.

23. I postavili dva, Josefa, jenž slul Barsabáš, kterýž měl
příjmí Spravedlivý, a Matěje.

24. A modlíce se, řekli: Ty Pane, jenž znáš srdce všech,
ukaž, kterého jsi vyvolil, jednoho z těchto dvou,

25. aby přijal místo posluhování tohoto, a apoštolství, z ně
hož jest vypadl Jidáš, aby odšel na místo své.

26. I dali jim losy, a padl los na Matěje, i přičten jest
k jedenácti apoštolům.

KAPITOLAII.
Duch svatý astoupil na apoštoly, — Petr divicímu se lidu názrak ten vysvětinje

a — k pokání Je napomíná ; — 8000 Jich uvěřilo a pokřtěno Jest. — Jak tl

všěickní společně živi byli,

1. A když se naplnilo dní padesáte,' byli všickní spolu na
jednom místě: :

2. i stal se náhle zvuk s nebe, jako přicházejícího větru
prudkého,“ a naplnil všecken dům, kdež byli sedíce.*

3. I ukázali se jim rozdělení jazykové jako obeň,“ a posadil
se na každém z nich:*

4. a naplnění jsou všickni Duchem svatým, a počali mlu
viti rozličnými jazyky, jakož Duch svatý dával jim vy
mlouvati.

5. Byli pak v Jerusalémě přebývající Židé,“ muži nábožní
ze všelikého národa, kterýž pod nebem jest.

6. A když se stal ten hlas, sešlo ae množství, a na mysli
zmámeno jest, neb je slyšel jedenkaždý, ani mlaví jazykem
jeho.

7. Žasli pak všickni, a divili se, řkouce: Aj, zdalíž nejsou
tito všickni, kteříž mluví, Galilejští?

8. a kterak jsme my alyšeli jedenkaždý jazyk svůj, v němž
jsme se zrodili?

1 Žalm 68, 96. a 108, 8. Vůbec řečeno o Židech, že, pro nevěru
svou, vlasti zbaveni budou; smyslem tuto praveno o Jidáší
a posbytí úřadu, k němně byl povolán.

KAPITOLA II.

* t J. po veliké noci; bylaf slavnosť Letnic, památka prohlášení
desatera přikázání na hoře Sinai, a spolu požinky, t. j. svátek diků

činění po žních.
t j. větrem znamená se pouhá milosť, prudkostí nesmírná moc

Duchs svatého.

* t J. jeden takový jako ohnivý jazyk, na znamení, že Duch av.
v každém z nich roznitil borlivosť k díla Božímu.

* t.j. kteří dřevnějšími nebodamí národními rozptýlení bylí po celém
světě, a nyní k slavnosti přišli.
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9.7 Partští, a Médští, a Elamitští, a kteříž přebývali v Me
sopotamii, v Judsku, a v Kapadocii, v Pontu a v Asii,

10. ve Frygii, a Pamfylii, v Egyptě, a v krajinách Libye,
kteráž jest vedle Cyreny, a příchozí Římané,

11. i Židé, i v nově na víru“ obrácení, Kretští, i Arabští,
slyšeli jsme je, ani mluví jazyky našimi veliké skutky Boží.“

12. Žasli pak všickni a divili se, jeden k druhému řkouce:
I co to má býti?

13. Jiní pak posmívajíce se, pravili: Mstu plní jsou tito! '©
14. I stoje Petr s jedenácti, pozdvíhl hlasu svého, a mluvil

k nim: Muži Židé, a všickni, kteříž bydlíte v Jerusalémě,
toto vám známo buď. a ušima pozorujte slov mých.

16. Nejsou zajisté tito, jakož vy se domníváte, opilí, nebť
jest třetí hodina na den;''

16. ale toť jest, což povědíno jest skrze proroka Joele:
17. A budeť v posledních dnech '* (praví Pán]: Vyleji

„z Ducha svého na všeliké tělo; a prorokovati budou '* synové
vaši, i dcery Vaše, a mládenci vaši vidění viděti budou. a
starcové vaši sny míti budou. (Is. 44, 3. Joel 2, 26.)

18. A sice na služebníky své '“ a na služebnice své vyleji
v těch dnech z Ducha svého, a budou prorokovati;

19. a dám zázraky na nebl svrchu, a znamení na zemi
dole: krev, a oheň a páru dýmovou;

20. slunce obrátí se v tmu, a měsíc v krev, prve než příjde
den Páně veliký a zjevný.'*

21. A bude: každý kdožkoli vzývati bude jméno Páně, spasen
bude. (Joel 2, 32. Řím. 10, 13.)

22. Muži israeiští, slyšte slova tato: Ježíše Nazaretského,
muže osvédčeného od Boha mezi vámi mocnými činy, a zá

zraky, a znameními, které skrze něho činil Bůh uprostřed
vás, jakož i vy víte:

28. toho z uložené rady a předzvědění“ Božího vydaného,
skrze ruce nepravých ukřižovavše, usmrtili jste:

24. jehožto Bůh vzkřísil, zprostiv bolesti pekla,'“ jakož
nemožno bylo, aby držán byl od něho.'*

25. Nebo David praví o něm: Spatřoval jsem Pána před
obličejem svým vždycky; neb jest mi po pravici, abych se
nepohnul:

26. pročež veselilo se srdce mé, a zplesal jazyk můj, nad
to i tělo mé odpočine v naději;

27. neboť nenecháš duše mé v hrobě, ani dáš Svatému
svému viděti porušení.

28. Známy jsí mi učinil cesty života: a naplníš mne utě
Šením s tváří svou. (Žalm 15, 8—10.)

29. Muži bratří, nechat aměle mluvím k vám o Patriar

* (9—11) Národové tnto vyčtení. náležejíce k třem dílům světa:
Asii, Africe a Evropě, působí takměř rodokmen církve svaté.

5 £. j. od pohanstva k Židovatvu, nvěřivše v Jednoho pravého Boha.
9 £ | divy, jež Bůb toliko působiti může.
'9 £, j. opojení vinem sladkým.
Wtj. devátá ráno; Josef Finvius dí, že Židě na velké svátky před

hodinou šestou, jenž jest naše dvanšetě o poledni, ničehož nejídali,
aniž nepívali.

s Tým se rozuměj doba poslední od narození Kristova až k soud
nému dni (v. 20.) doba sv. církve.

' £, j. osvícení Dnchem svatým spasitelné, tajné věci mloviti.
1%£, j. právě na sprosté, Jací byli apoštolé. Jiní rozumějí tím národy

pohanské, kteréž Židé za slažebné považovali, jakož i posavad po
'» (1920) Minvě o sázracích před vyvrácením Jerusaléma a před

sondným dnem, napomíná, aby uvěřili v Krista.
t £, j. hrobu, smrtí. Smyal: když byl smrť, peklo m všecky bolesti

s ními spojené přemohl.
Wt j. jsa nejen novinen co člověk, nýbrž nejsvětější co Bůh.

va © D7kaěě, ©—Pg
Dá
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chovi Davidovi, že umřel, a pochován jest, a hrob jeho jest
u nás až do dnešního dne. (IMI. Král. 2, 10.)

30. Ale že byl prorok. a vědél, že přísahou zavázal se
jemu Bůh, že z plodu ledvi jeho posadí na stolicí jeho:

(IN. Král. 7, 12. Žalm 131, 11.)

31. to předzvěděv mluvil o vzkříšení Kristovu, neb aní
v pekle '* není zanechán, aniž tělo jeho vidělo porušení.

(Žalm 15, 10.)
32. Toho Ježíše vzkřísil Bůh, čehož mi všickni svědkové

jsme.
33. Protož pravicí Boží jsa povýšen, a vzav zaslíbení Ducha

svatého od Otce, vylil jej, jakož vy vidíte a slyšíte.'?

84. Neboť David nevstoupil na nebe, ale on pověděl: Řekl
Pán Pánu mému, sed na pravici mé,

85. dokavadž nepoložím nepřátel tvých za podnoží noh
tvých. [Žalm 109, 1. Mat. 22.)

86. Protož věz jistě všecken dům israelský, že Bůh i Pánem
ho učinil i Kristem, toho Ježíše, kteréhož jste vy ukřižovali.

37. To pak uslyševše, zkroušení jsou srdcem,a řekli k Pe
trovi, a k jiným apoštolům: Což učiníme, muži bratří?

38. Tehdy Petr řekl k nim: Pokání čiňte, a pokřtěn buď
jedenkaždý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů
svých: a přijmete dar Ducha svatého.*“

30. Vámt zajisté zaslíbení stalo se, a synům vašim, i všem,
kteříž daleko jsou, kterýchžkoli povolá Pán Bůh náš.

40. Jinými také slovy mnohými svědčil, a napomínal jich
řka: Zbavte se pokolení tohoto zlého.*!

41. Tehdy ti, kteříž přijali řeč jeho, pokřtění jsou: a při
rojílo se daší v ten den okolo tří tisíců.

42. Trvali pak v učení apoštolském a v sdílnosti lámání
chleba,“" a v modlitbách.

43. A přicházela na všelikou duši bázeň: mnozí také di
vové a zázrakové dáli se skrze apoštoly v Jerusalémě, a strach
veliký byl mezí všemi.

44. Všickni také, kteříž věřili. byli pospolu, a měli všecky
věci obecné.

45. Prodávali majetky, a statky, a dělili je mezí všecky,
jakož komu potřebí bylo.**

46. A na každý den trvajíce jednomyslně v chrámě,*“ a
lámajíce po domích chléb, přijímali pokrm 8 veselím a aprost
ností ardce,“*

47. chvalíce Boha, a majíce milost u všeho lidu. Pán pak
pořád rozmnožoval každodenně ty, kteří měli spaseni býti.

KAPITOLA III.

Petr jda s Janem do chrámu uzdravuje člověka chromého od narozeni, —

káže v chrámě lidu, že Ježiš jest zaslibený Mesiáš,

1. Petr pak a Jan vstupovali do chrámu k hodině modli
tebné deváté.*

2. A muž nějaký, jenž byl chromý ze života matky své,
byl nesen: kteréhož kladlí na každý den u brány chrámové,
kteráž slove krásná,“ aby prosil za almužnu těch, kteříž vchá
zeli do chrámu

3. Ten uzřev Petra a Jana. ani právě vcházeli do chrámu,
prosil, aby almužnu dostal.

4. I pohleděv naň Petr s Janem, řekl: Pohleď na nás.
5. A on pilně hleděl na né, naděje se, že něčeho od nich

dostane.

6. Telndy řekl Petr: Zlata a stříbra nemám, ale co mám,
to dám tobě. Ve jinénu Ježíše Krista Nazaretského vataň, a
chod!

T. I ujav ho za ruku jeho pravou, pozdvihl jej, a hned
utvrzení jsou kloubové jeho, i nohy. .

8. A vyskočiv, stál, a chodil: i vešel 8 nimi do chrámu,
chodě, a poskakuje“ a chvále Boha.

9. I viděl jej všecken lid, an chodí a chválí Boha.
10. Poznali pak ho, že jest ten, kterýž na almužně sedával

u brány chrámové krásné: j naplnění jsou podivením a úža
sem, nad tím, což se s ním stalo.

1í. A když se přidržel Petra a Jana, sběhl se k nim
všecken lid do síně, kteráž slove Šalomounova, předěšen jsa.

12. Vida pak Petr promluvil k lidu: Muži israelští! co se
divíte tomuto, anebo co na nás hledíte, jako bychom svou
silou nebo mocí byli učinili, aby tento chodil?

13. Bůh Abrahamův, a Bůh Isákův, a Bůh Jakobův, Bůh
otců našich oslavil Syna svého Ježíše, kterého vy jste zajisté
vydali, a zapřeli před tváří Pilátovou, když on soudil, že by
měl býti propuštěn.

14. Vy pak jste svatého a spravedlivého zapřeli a prosili
jste za muže vražedníka, aby vám byl darován:

[Mat. 27, 20.)
15. ale původce života jste zabili, kteréhož Bůh vzkřísil

z mrtvých, čehož my svědkové jsme.
16. A u víře ve jménu jeho utvrdilo tohoto, jehož vy vi

díte a znáte, jméno jeho:* a víra, kteráž jest skrze něho
způsobila celé toto zdraví před obličejem všech vás.

17. A nyní bratří vím, že jste z nevědomí tak učinili,
jakož i knížata vaše. [Lak. 23, 34. I. Kor. 2, 8.]

18. Bůh pak, co předzvěstoval skrze ústa všech proroků,
že trpěti měl Kristus jeho, tak naplnil. (Luk. 24, 44)

19. Protož čiňte pokání, a obratte se, aby shlazení byli
hříchové vaši:

PS

aNE
Kdd

9 V hrobě a v předpekli.
9 £ j z toho, co vidíte a slyšíte, vizte, žo Bůh na nás vylil tdbož

Dncha sv.

+ Mini dar Docha svatého k ospravedlnění, kterýž +0 křtem av.
udělaje; srov. k Tit 8, 5—7.

W £t J. oddělte se od nevěrného židovatva, od pošetilého pobanstva:
nebo: zanechte převrácenosti tohoto světa. (Gal. 1, 4.)

% £ Jj. v slavení večeře Páně (mše sv.) a v přijímání velebné svá
tosti: dle opojení a dle I. Kor. 10, 16. i dle syrského výkladu.

% ©J. ti, kteří dokonalejšímí býti chtěli, své statky prodávali, ale
nikoliv, že by byli tak = povinnosti činiti měli, neboť právo majetnické
se horlivostí křesťanů prvních nerušilo, jakož vidno jeat s kap. V.

"* £t j. neodtrhli se hned od veřejných služeb Božích v chrámě,
v pění žalmů a modlitbách zálažejících (8, 1.); jen nejsvětější oběť
slavili zvláštně; viz 42.

% Se slavením večeře Páně (mše av.) spojovaly se společné hody
lásky. (1. Kor. 11, 20—23.)

KAPITOLA IL

* Židé byli povinní třikrát za den se modliti: ráno, v poledne
a večer; Žalm 54, 18. Dan. 6, 10. A. 21. Doba večerní modlitby počí
Dala se bodinon devátou, naší třetí po poledni. [Srov. Mar. 16,
25 pozu.)

%Byla na východní strané a celá pobita kovem Korintským jako
slato drabým a lesklým; přicházelo se akrz ni do síně Šalamonnovy. (11)

* Po 40 let nevěda, 00 jest to choditl, radosti všeliká pobybování
nohama na důkaz svého ozdravení prováděl. (le. 85, 6.j

* t j. za vírn v Krista Pána s k vzývání jména jeho Kristus sám
uzdravi! chromce tohoto,-vám dobře známého. Dle řeského: „A 22 víru
ve jméno jeho uterdil (Kristus) toboto, jejš vidíte a znáte; jméno jeho
a víra v něho atd.
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20. Když přijdou časové obvlažení od obličeje Páuě, a když
on pošle toho, kterýž vám kázán jest, Ježíše Krista,

21. kteréhož zajisté musí pojmouti nebe, až do Času na
pravení všeho, o čemž mluvil Bůh ekrze ústa svých svatých
od věků prorokův.*

22. Mojžíš zajisté řekl: Proroka vzbudí vámPán Bůh váš
z bratří vašich, jako mne; “ toho budete poslouchati ve všem,

což mluviti bude vám. (V. Mojž.18, 15.]
23. I stane se: každá duše, kteráž nepoalechne proroka

toho, vyhlazena bude z lidu.
: 24. A všichni prorocí od Samuele, a potom, kteřížkoli mlu
vilí, zvěstovali o těchto dnech.

25. Vy jste synové prorokův? a smlouvy, kterouž učinil
Bůh a otci našimi, řka k Abrahamovi: A v semeni tvém
požehnány budou všecky čeledi země. (X.Mojž. 12,3.)

26. Vám nejprve Bůh, vzbudiv Syna svého, poslal jej dobro
řečícího vám: aby se odvrátil jedenkaždý od nepravosti své.

KAPITOLA IV.
Co moozi slovům Petra a Jana uvěřili, přišil Židé a jali oba apoštoly, — onl

pek neohrofeně Krista Půna před kuižaty vyznávají; — Jsouce propaštění na

vrátlji se k bratřím, a ti za to Boha velebi, — LIčÍ te Jednamysiný
život věřících,

1. Když pak oni k lidu mluvili, přišli kněží, a úředníci
chrámu “ a Saduceové,*

2. mrzíce se, že učili lid, a zvěstovali v Ježíšovi vzkříšení
z mrtvých;

3. i vztáhli na ně ruce, a vsadili je do žaláře na zejtra,
neb již byl večer.

4. Mnozí pak z těch, kteříž byli slyšeli slovo, uvěřili:
j učiněn jest počet mužů pět tisíc.

6. Stalo pak se nazejtří, že se shromáždila knížata jejich,
a starší a zákonníci v Jerusalémě:

6. a Annáš, kníže kněžské, a Kaifáš, a Jan, a Alexander,

a kolik jich koliv bylo z pokolení kněžského.
7. I postavivše je uprostřed, tázali se: Jakou mocí, anebo

v kterém jménu učinili jste to vy?
8. Tehdy Petr naplněn jsa Duchem svatým, řekl k nim:

Knížata lidn, a starší, slyšte! ©
9. Poněvadž my dnes souzeni jsme pro dobrodiní na člo

věku nemocném, skrze koho tento zdráv učiněn jest:
10. známo buď věechněm vám, i všemu lidu israelskému:

Ve jménu Pánanašeho Ježíše Krista Nazaretského, kteréhož
jste vy ukřižovali, jehož Bůh vzkřísíl z mrtvých, skrze toho
stojí tento před vámi zdráv. —

11. Tenť jest kámen, kterýž zavržen jest od vás stavitelů,
kterýž učiněn jest hlavou úhelní:

[Is. 28, 16. Mat. 21, 42. Mar. 12, 10.)

> 8 (90—21) Bmysl: Abyste s radostí spatřili, jebož vám nyní hlásámo,
Krista Pána, v druhém jeho příští, až přijde, aby všecko převzal [tak
čte Tertulian!) a napravil [II. Petr. 3, 13.), jakož byl Bůh od véků
dávných zjevil.

* £ j. mně podobna, však dle jména toliko, nikoliv dle jeho veleb
nosti Božské a dle úřadu,jakožto prostředníka, jenž vás dokonale pv
učí o Bohu a svaté vůli jeho.

7 t j. dle víry; jakož oni věřili v příštího Mesiáše, tak vy věřte
v přišedšího, ať spasení dojdete skrze něbo.

KAPITOLA IV.

* €. j. důstojník se stráží chrámovou. .
* Viz Mat 8, 7. pozn. Nevěříce s mrtvých vatání, zvlášť se uraženy

eitill učením apoštolův. (Viz 2.)
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12. a neníť v žádném jiném spasení; aniž jest zajisté jiné
jméno pod nebem dáno lídem, skrze něž bychom měli spa
seni býti.* (Jan 3,36.)

13. Vidouce tedy stálost Petrovu a Janovu, shledavše, že
jsou lidé neučení a sprostní, divili se, a poznali je, že s Je
žíšem bývalí:

14. vidouce také člověka, kterýž byl uzdraven, an stojí

8 himi, nemohli nic odmlouvati. :
15. Tehdy rozkázali jim ven z rady vyjíti: a rozmlouvali

vespolek,

16. řkouce: Co učiníme lidem těmto? neb zajisté známý
zázrak učiněn jest skrze ně všem přebývajícím v Jerusalémě:
zjevné jest to, aniž můžeme zapříti.

17. Ale aby se to více nerozblašovalo v lidu, s pohrůžkou
přikažme jim, aby více v tom jménu žádnému z lidí ne
mluvili.

18. A povolavše jich přikázali, aby nikoli nemluvili, aniž
učili ve jménu Ježíšovu.

19. Tehdy Petr a Jan odpovídajíce, řekli jim: Zdali to
spravedlivé jest před obličejem Božím, abychom vás více po
slouchalí nežli Boha, sudte;

20. neboť nelze nám nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli.
21. Ale oni pohrozivše (jim), propustili je, nenalezše, kterak

by je treštali, pro lid; nebo všickni velebili to, co se bylo
stalo, v tom, co se bylo přibodilo.“

22. Bylť zajisté více než čtyřicítiletý člověk, na němž se

byl stal ten div uzdravení. .
23. Jsouce pak propuštěni, přišli k svým, a pověděli jim,

cožkoli byli knížata kněžská a'starší k nim mluvili.
24. Kteřížto uslyševše, jednomyslně pozdvihli hlasu k Bohu

a řekli: Pane, ty jai, kterýž jsi učinil nebe, I zemí, i moře,
i všecko, což v ních jest;

25. kterýž jsi Duchem svatým skrze ústa otcé našeho Da
vida, služebníka svého, řekl: Proč se zbouřili národové, a lidé
smyslili marné věci?

26. Postavili se králové země, a knížata sešla se vespolek,
proti Pánu, a proti Pomazanému jeho? (Žalm 2, 1.]

27. nebo právě v tomto městě sešli se proti svatému Synu
tvému Ježíšovi, kteréhož jsi pomazal, Heródes a Pontský
Pilát s pohany, a lidem israelským,

28. aby učinili, což ruka tvá, a rada tvá uložila, aby se
stalo.

29. A nyní, Pane, pohleď na pohrůžky jejich, a dej služeb
níkům svým mluviti slovo tvé se vší důvěrou,
. W. tak abys ruku svou vztahoval k uzdravování, a k činění

divů, a zázraků skrze jméno svatého Syna tvého Ježíše.
31. A když se pomodlili, zatřáslo se místo, na kterémž byli

shromážděni: a naplnění jsou všichni Duchem svatým, a mlu
vili slovo Boží 8 důvěrou. .

82. Množství pak věřících bylo jedno ardce, a jedna duše:
aniž kdo něco z toho, co měl, svým nazýval, ale všecky věci
jim byly společné.*

33. A mocí velikou vydávali apoštolé svědectví o vzkříšení
Ježíše Krista, Pána našeho: a milosť veliká byla v nich ve
všech. .

* t. j. není nižádného, od něhož by směli lidé očekávati spasení
svého, leč od Krista Pána. (L Tim. 3, 6.)

* Řecky: „velebili Boha z toho, 00 se bylo stalo *
* avšak nikoli ve smyslu komanistickém, neboťkaždý dával z dobré

vůle své, maje právo k tomu, což měl. Zůstěvalo tudiš právo ku ma
Jetku notknuté, s povinností almužny udělovati z toho, což Bůh dal.

P>
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34. Aniž pak byl mezi nimi kdo nuzný. Nebo kolikkoli
bylo těch, kteříž měli pole nebo domy, prodávajíce přinášeli
peníze za ty věci, kteréž prodávali,

35. a kladli k nohám apoštolův. 1 rozdělovali se jednomu
každému, jakož komu potřebí bylo.

36. Tak Josef, kterýž měl od apoštolů příjmí Barnabáš,
(což se vykládá: Synautěšenf), z pokolení levítského, rodem
z Cypru.

87. maje pole, prodal je, a přinesl peníze, a položil k no
hám apoštolův.

KAPITOLA V.

Lživi a podvodní manželé Ananláš a Safra náhloa smrtí jsou potrestání. —

Apoštolé činí zázraky, a jsou z vězení vyprostění, — oměle edpovidají radě —

Oamajlel radi neprotiviti se jim. — Apoštolové pro Krista mrskáni jsouce, ra

dají se u toho.

1. Muž pak jeden jménem Ananiáš se Safirou, manželkou
svou, prodal pole

2. a ujal istivě něco peněz za pole s vědomím mauželky
své: a přínes nějaký díl, položil k nohám apoštolův.

3. I řekl Petr: Ananiáši, proč pokoušel dábel srdce tvého,'
abys ty Ibal Duchu svatému a lstivě ujal z peněz za pole?

4. Zdaliž nezůstávalo stále tobě? a zdali byvši prodáno,
v moci tvé nebylo?“ Proč jsí tuto věc uložil v srdci svém?
Neaselbal jsi lidem, ale Bohu.

5. Uslyšev pak Ananiáš ta slova, padl a umřel.* I připadla
bázeň veliká na všecky, kteříž slyšeli.

6. Vatavše tedy mládenci vzalí jej, a vynesše pochovali.
7. I stalo se po chvíli, asi po třech hodinách, že i man- 4

želka jeho, nevědouc, co se bylo stalo, vešla.
8. I řekl jí Petr: Pověz mi, ženo, za toliko-li jste pole

prodali? A ona řekla: Ano, za tolik.
9. A Petr k ní: I co jste se smluvilí, abyste pokoušeli

Ducha Páně? Aj nohy těch, kteříž pochovali muže tvého,
jsou u dveří a vynesou tebe.

10. I padla hned před nohy jeho, a umřela. Všedše pak
mládenci, nalezli ji mrtvu, a vynesše pochovali vedle muže
jejího.

11. I stala se bázeň veliká ve vší církvi, i mezi všemi,
kteří to slyšeli.

12. Skrze ruce pak apoštolů dáli ee divové a zázrakové
mnozí v lidu. A bývali vžickní jednomyslně v síni Šalo
mounově.

13. Jiný pak žádný neoaměloval se připojiti se k ním: ale
lid je velebil.

14. A více se rozmáhalo množství věřících v Pána, mužův
i žen,

15. tak že na ulice vynášeli nemocné a kladli na ložích
a nosidlech, aby kdyžby šel Petr, aspoň stín jeho zastínil
někoho z nich, a byli osvobozeni od nemocí svých.

16. Scházelo pak se do Jerusaléma i množství z blízkých
měst, přinášejíce nemocné, a od duchů nečistých trápené:
kteříž uzdravování byli všickni.

, KAPITOLA V.
*t j. vnukaje ti zlou myšlénko,ty pak jsi v ní svolil, „uložil

v ardcí svém“ (4), až jsi I skutečně lhal s podváděl?
3 £t J. všecko, 00 jsi za ně stržil, bylo tvé, a mohl jsi podržeti je.
* Bůh dle své nevyzpytatelné moudrosti a spravedlnosti jej tak

přísně potrestal k výstraze Jiným.
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17. Tehdy povstav kníže kněžské, a všickni, kteříž s ním
byli, [jenž jest sekta saducejaká), naplnění jsou zlostí :

18. a vztáhli ruce na apoštoly, a vsadili je do žaláře obec
ného.

19. Ale Anděl Páně otevřel v nocí dvéře žaláře, a vyvedl
je a řekl:

20. Jděte, a stojíce mluvte lidu v chrámě všecka slova ži
vota tohoto.“

21. Kteříž uslyševše, vešli na úsvitě do chrámu, a učili.
Přišed pak kníže kněžské, a kteříž s ním byli, svolali radu,
i všecky starší synův Israelských: a poslalí do žaláře, aby
byli přivedeni.

22. A když přišli služebníci, a otevřevše žalář, nenalezlí
jích, navrátivše se vypravovali,

23. řkouce: Žalář jsme sice nalezli se vší pilností zavřený,
a strážné stojící přede dveřmi: ale otevřevše, žádného jsme
vnitř nenalezli.

24. A když uslyšeli ty řečí setník chrámu a knížata kněžská,
byli v nesnázi, nevědouce, co to 8 nimi bude.*

25. Přišed pak kdosi pověděl jim: Aj muži, kteréž jste
vsadili do žaláře, jsou v chrámě, stojíce a učíce líd.

26. Tehdy čel setník se služebníky, a přivedl je bez násilí:
neb se báli lidu, aby nebyli kamenováni.

27. A přívedše je, postavili v radě. I otázalo se jich kníže
kněžské, :

28. řka: Přikazujíce přikázali jsme“ vám, abyste neučili
v tom jménu: a aj naplnili jste Jerusalém učením svým:achcetenanásuvéstikrevtohočlověka.© (Mat.27,25.)

29. Odpověděv pak Petr, a apoštolé, řekli: Poslouchati
sluší více Boha, než lidí.

30. Bůh otců nažich vzkřísil Ježíše, kteréhož jste vy usmr
tili, pověsivše na dřevě.

31. Toho, knížete a spasitele, povýšil Bůh pravicí svou,
aby bylo dáno lidu jsraelskému pokání, a odpuštění hříchů.*

32. A my jeme svědkové těchto alov i Duch svatý, kto
réhož dal Bůb všem, kteříž jsou poslušní jeho.

83. Uslyševše to, pukali hněrem a myslili je zabiti.
34. Tehdy povstav v radě jeden Fariseus, jménem Gamaliel,

zákona učitel, vzácný všemu lída, rozkázal, aby na malou
chvíli ven vyvedli ty lidi.

85. I řekl k nim: Muži israelští, pilně se rozmyslete při
těchto lidech, co máte činiti.

86. Nebo před těmito dny byl Theodas,“ pravě se býti
něčím, jehož se přidržel počet mužův okolo čtyr set: kterýžto
zabit jest, a všickni, kteříž mu věřili, byli rozptýleni, a v nivec
obrácení.

87. Po něm byl Judas Galilejský za dnů přiznávání“ a obrátil

* t j. emělo hlásejte učení Kristovo, sv. evangelium, ano Jediné
k životu, k spasení vede.

* £ j. nevědonce sl rady, oo by jim učiniti mělí.
* £ j. přísně jeme přikázali vám.
* £ j. aby skrze zásluby smrti Kristovy přivedl národ israelský

k pokání s spasení.
* Jest buď tentýž, o němž Josef Flavius vypravuje (Btarož. 20, 2.

a Euseb. 3, 10.], mylně jej klada v dobu Krispia Fada vladaře, asj
18 let po smrti Páně; nebo jiný, jenž byl skutečně před Jadon Gali

kajekým poveral, a o němž dějiny pro nepatrný počet přívrženců Jeho
t Jj. popsání lidu, o němž Luk. 2, 2. Niže 31, 88. Proto abouřil

Jadas Gaulončan lid galilejský [r. 6. po Kristu), pravě, že Řimaně
chtějí národ jich podrobíti; tehdy ol nedávajíce daně císaři, svobody
svě i životů hájili. Vůbec již od r. 61. před Kristem, co byl Pompejns
zemi židorskou jakožto provinell římské říši přivtělil, neustále v národa
židovském panovaly bouře proti vládě elzi.
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lid po sobě: j ten zabynul a všickni, kteřížkoli mu přivolili,
byli rozptýleni.

88. A protož nyní pravím vám, odstupte od těchto lidí,
a nechte jich: nebo jestliť z lidí rada tato, anebo dílo to,
rozpadneí se:

39. pakliť z Boha jest, nebudete ho moci zrušiti, abyste
snad nebylí nalezení i Bohu odporní. I přivolíli jemu.

40. A povolavše apoštolův, a zmrskavše je, přikázali, aby
nikoli více nemluvili ve jménu Ježíše, a propustili je.

41. Oni pak šli z toho shromáždění radujíce se, že hodní
učinění jsou trpěti pohanění pro jméno Ježíše.

42. A nepřestávalí na každý den v chrámě i po domích
učiti, a zvěstovatí Krista Ježíše.

KAPITOLA VI.
8v. apoštolové vyvoloji sedm dlakonů, z nichž — av. Štěpán divy činé a moeně

blásnje Krista, Jat jeat, s obžalován, a postaven před radu Zidovskou,

1. V těch pak dnech, když se rozmnožoval počet učenníků,
stalo se reptání Řeků ' proti Židům,*protože by vdovy jejich
zanedbávány byly při vezdejším podělování.

2. Tehdy dvanácte [apoštolů] avolavše množství učenníků,
řekli: Nenft služno, abychom my opouštějíce slovo Boží, při
sluhovali stolům.*

3. Protož bratří, vybeřte ze sebe mužů dobré pověsti sedm,
plných Ducha svatého, a moudrosti, kteréžbychom ustanovili
nad tou prací.

4. My pak pilni budeme modlitby a posluhování slova.“
5. I líbila se ta řeč všemu množství: a vyvolili Štěpána,

muže plného víry a Ducha svatého, a Filipa a Prochora,
a Nikánora, a Timona, a Parmena, a Mikuláše, příchozího *
antiochenského.

6. Ty postavili před obličejem apoštolův, a modlíce se,
vzkládali na ně ruce.“

7. A slovo Páně rostlo, a rozmáhal ge počet učenníků
v Jerusalémě velmi: také veliké množství kněží poslouchalo
víry.

8. Štěpán pak, jsa pln milosti a síly, činil veliké divy a zá
zraky v lidu.

9. I povstali někteří ze školy, kteráž slove Libertinských,
a Cyrénských, a Alexanderakých, a těch, kteříž byli z Cilicie,
a z Asie,? hádajíce se se Štěpánem:

10. a nemohli odolati moudrosti, a Ducbu, kterýž mluvil.“
11. Tehdy nastrojili muže, kteřížby řekli, že jej slyšeli

mluviti rouhavá slova proti Mojžíšovi, a proti Bohu.
12. Zbouřili tedy lid, a starší, i zákonníky: a sběbše se,

uchopili jej, a přivedli do rady,

KAPITOLA VL

* © j. těch Židů, kteří mimo Judsko arozon! jsonoe, a bydlíce, řecky
toliko mlavili; neboť první z pobanů na víru obrácen Korneline, setník.

> podělujice věřící potřebnostmi vezdejšími z darů dobrovolně obě
tovaných. (Srov. 4, 85.) :

* £ J. správy ponze duchovní, služeb Božích a kázání slova jeho.
S t.j. rodllého z města Antiochie, obrácence z pohanstva na víru

šidovskou. .
* £ j. posvěcovali je tim na diakony či jéhny, jimž mimo péči

o chudé náleželo kázati slovo Boží a křtíti, i podávati věřícímvelebnou
ovátost.

* Ti měli své rosličné školy v Jerusalémě, aby tam výklad olova
Božího v své řeší slýchali.

* Jím, nebo: kterýmž mluvil on; jakož byl Kristns Pán přislíbil.
(lat. 10, 20.)
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13. a postavili falešné svědky, kteřížby řekli: Člověk tento
nepřestává mluviti slov proti svatému místu, a zákonu;

14. nebo jsme slyšeli jej, an praví: že ten Ježíš Nazaretský
zkazí místo toto, a změní ustanovení,* která nám vydal Mojžíš.

15. A patříce na něho všickni, kteříž seděli v radě, viděli
tvář jeho, jako tvář anděla.'*

KAPITOLA VI.
Jak mocně sv Štěpán před radon šidovakou kázal, načež pak ukamenováajest,

an — Šarel svoluje v nemresní jeho,

1. Tehdy řekl kníže kněžské: Jest-liž tomu tak?
2. A on řekl: Muži bratří a otcové,' slyšte: Bůh slávy

ukázal se otci našemu Abrahamovi, když byl v Mesopotamii,
prve než bydlil v Cháran,

3. a řekl k němu: Vyjdi ze země avé, a z příbuzenstva
svého, a pojď do země, kterouž ukáži tobě.

4. Tehdy vyšel ze země chaldejské, a bydlil v Cháran.
A odtud, když umřel otec jeho, přivedl jej Bůh do země této,
v kteréž vy nyní bydlíte.

5. A nedal mu dědictví v ní, ani na kročej nohy: ale za
slíbil mu ji dáti k vládnutí, [ semeni jeho po něm, když
neměl syna.

6. Mluvil pak jemu Bůh: Že bude símě jeho pohostinu
v zemi cizí, a že v službu je podrobí, a zle 8 nimi nakládatí
budou po čtyři sta let: (I. Mojž. 15, 13.]

7. ale národ, jemuž aloužiti budou, souditi budu já, pravil
Pán: a potom vyjdou a sloužiti mi budou na tomto místě.

8. I dal jemu zákon obřezování: a tak zplodil Isáka, a ob
řezal jej osmého dne: a Isák Jakoba: a Jakob dvanácte Patri
archů.

9. A Patriarchové v nenávisti majíce Josefa, prodali jej do
Egypta; ale Bůh byl s ním:

10. a vysvobodil ho ze všech úzkostí jeho: a dal mu milosť
a moudrost před obličejem Faraona, krále egyptského, a usta
novil ho úředníkem nad Egyptem, a nade vším domem svým.

11. Přišel pak hlad na všecku zemi egyptskou, a chana
nejskou, a soužení veliké: a nenacházeli pokrmův otcové naši.

12. Uslyšev pak Jakob, žeby obilí bylo v Egyptě, poslal
otce naše ponejprv:

13. a podrahé poznán jest Josef od bratří svých, a zjeven
jest rod jeho Faraonovi.

14. Poslav pak Josef povolal Jakoba, otce svého, i všecko
své příbuzenstvo, z duší sedmdesáte pěti.

15. I astoupil Jakob do Egypta, a umřel on, i otcové naši.
16. A přenešení jsou do Sichem, a položení v hrobě, kterýž

byl koupil Abraham za stříbro od synů Hemorových, syna
Sichemova.

17. Když pak se přibližoval čas zaslíbení, kteréž byl učinil
Bůh Abrahamovi, rostl lid, a množil se v Egyptě,

18. až povstal jiný král v Egyptě, kterýž neznal Josefa.
19. Ten nakládaje lstivě s pokolením naším, trápil otce

naše, aby vykládali nemluvňátka svá, aby nebyla žívena.
20. V témž času narodil se Mojžíš, a byl milý Bohu; a ten

chován jest po tři měsíce v domu otce svého.

9 £. J. ústní podání, o nichž viz: [Mat. 10, 3, 6.]
Wt.j. Bůh oevitil je) zvláštním leskem, že nepřátelé jeho úlasem

držení byli, aš vše k cslavení Kristovu, a k jejích sahanbení vypověděl.
KAPITOLA VIL

! Bratry nasývá přítomnýlid, otel pak přísedící té rady.
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21. A když vyložen byl, vzala jej dcera Faraonova, a vy
chovala si jej za syna.

22. I vyučen jest Mojžíš vší moudrosti egyptské, a byl
mocný v slovích, i v skutcích svých.

28. Když pak se mu naplnil čas čtyřicetí let, vstoupilo na
ardce jeho, aby navštívil bratří své, syny israelské.

24. A uzřev jednoho, an bezpráví trpí, zastal se ho: a po
mstil toho, kterýž bezpráví trpěl, zabív Egyptského.

25. Domníval se pak, že bratří rozumějí, že skrze ruku
jeho chce jim dáti Bůh vysvobození: ale oni nesrozuměli.

26. Druhého pak dne ukázal se jim, když se vadili: a mířil
je v pokoji řka: Muži, jste bratří, i proč škodíte jeden dru
hbému?

27. Ten pak, kterýž činil bezpráví bližnímu, odehnal ho,
řka: Kdož té ustanovil knížetem a soudcem nad námi?

28. Zdali ty mne chceš zabiti, jako jsi včera zabil Egypt
ského?

29. I utekl Mojžíš pro to slovo: a byl pohostinu v zemi
madiánské, kdežto zplodil dva syny.

30. A když se vyplnilo let čtyřiceti, ukázal se mu Anděl“
na poušti hory Sinai v ohni plamenném ve kři.

31. A Mojžíš uzřev divil se vidění, a když přistupoval, aby
to spatřil, stal se k němu hlas Páně, řka:

82. Jáť jsem Bůh otců tvých, Bůh Abrahamův, Bůh Isákův,
a Bůh Jakobův. I zhroziv se Mojžíš, neosměloval se patřiti.

93. Řekl pak jemu Pán: Szuj obuv s nohou svých: nebo
místo, na kterém stojíš, země svatá jest.

34. Vida viděl jsem trápení lidu svého, kterýž jest v Egyptě,
a vzdychání jejich uslyšel jsem, i estoupil jsem, abych je vy
svobodil. A nyní pojď, a pošlu tě do Egypta.

35. Toho Mojžíše, kteréhož zapřeli, řkouce: Kdo tě usta
novil knížetem a soudcem? toho poslal Bůh, za kníže a vy
svoboditele skrze ruku Anděla, kterýž se mu ukázal ve kři.

36. Ten vyvedl je, čině divy, a zázraky v zemi egyptské,
a v moři červeném, i na poušti za čtyřicet let.

37. Tent jest ten Mojžíš, kterýž řekl synům israelským:
Proroka vzbudí vám Bůh z bratří vašich, jako mne; toho
budete poslouchati.

38. Onft jest, kterýž býval v shromáždění na poušti s An
dělem, jenž mluvil k němu na hoře Sinaj, i s otci našimi,
kterýž přijal slova života, aby je dal nám,

39. jehož nechtěli poslouchati otcové naši:
a odvrátili se srdcí svými do Egypta,

40. řkonce k Áronovi: Učiů nám bohy, kteřížby šli před
námi; nebo Mojžíšovi tomu, kterýž nás vyvedl ze země
egyptské, nevíme, co se přihodilo.

41. A udělali v těch dnech tele, a obětovali oběť modle,
a veselili se v díle rakou svých.

42. Ale odvrátil se Bůb, a vydal je, aby sloužili vojsku
nebeskéma,“ jakož napsáno jest v knihách prorockých: Zdalíž
jste mi obětovali oběti zbité, a jiné po čtyřiceti let na poušti,
dome israelský ? *

ale zavrhli,

3 © J. Hospodin sim v podobě viditelné; jména „Anděl Páně“ a
„Hospodin“ v písmě mnohdy jedno místo druhého se kladou. Dle mínění
tmnobýchsvatých otcův jest „Anděl“ tento Syn Boží sám, „jenž očima
Mdskýma se spatřiti dal, poněvadž potom přijiti ráčil, aby ode všech
spatřen byl“ [Sv. Ambrož. Viz těž 85. 81. 82 a 88.)

" t. J. odňal jim Bůh své milosti, tak že v hrubší modloslužbu upadli,
klanějice se alnncl, měslci, hvězdám.

* t. J. že neobětovalitoliko jemu samému, stále a člstou
myslí, to Bůh považuje, jakoby nikdy nebyli jemu obětovali.
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43. A přijali jste stánek Molochův“ a hvězdu boha svého
Remfam,“ podobizny, kteréž jste zdělali, abyste se jim kla
něli. I přenesu vás za Babylon.

44. Stánek svědectví byl a otci našimi na pouští, jakož jim
byl nařídil Bůh, mluvě k Mojžíšoví, aby jej udělal podle
způsoby, kterouž byl viděl.

45. Kterýž také přijavše otcové naší, vnesli s Josuem do
země pobanů," jež Bůh vyhnal před tváří otch našich, až do
dnů Davida,

46. kterýž nalezl milosť před Bohem a prosil, aby nalezl
stánek Bohu Jakobovu.

47. Šalomoun pak ustavěl jemu dům.
48. Ale Nejvyšší nebydlí v domích rakou udělaných, jakož

dí prorok:
409.Nebe jest mi stolicí: země pak podnoží nohou mých.

Který dům mi ustavíte, praví Pán? anebo které jest místo
odpočívání mého?

50. Zdaliž ruka má toho všeho neučinila?

(Is. 66, 1—2.]
5L. Tvrdé šíje a neobřezaných srdcí a uší, vy se vždycky

Duchu avatému protivíte; jakož otcové vaší, takť i vy.
52. Kterému z proroků neprotivili se otcové vaši? I zabili

ty, kteříž předzvěstovali příchod Spravedlivého, jehož jate vy
nyní zrádci a vražedníci byli; 23, 34.)

63. kteříž jste vzali zákon zřízením andělův,“ ale neostří
hali jste ho.

54. Slyšíce pak to, pukali se v srdcích svých, a skřipěli
zuby na něho.

55. On pak jsa pln Ducha svatého, pobleděv do nebe,
uzřel slávu Boží, a Ježíše stojícího na pravici Boží. I řekl:
Aj vidím nebesa otevřená, a Syna člověka stojícího na pra
vici Boží.

56. Zkřikše tedy hlasem velikým, zacpali uši své, a obo
řili se jednomyslně naň.

57. A vyvrhše jej z města, kamenovali: a svědkové aložili
roucha svá u nohou mládence, kterýž sloul Šavel.

58. I kamenovali Štěpána modlícího se a řkoucího: Pane
Ježíši, přijmi ducha mého!

59. A poklek na kolena, zvolal hlasem velikým, řka: Pane,
nepokládej jim toho za hřích! A to pověděv usnul v Pánu.
Šavel pak přivolil k usmrcení jeho.

KAPITOLA VIL
Věříci pronásledování jsonce v Jeruzalémě, rozprchli se. — Diakon Fillp káše
v Samaří. — Petr a Jen jdou tam biřmovat pokřišných věřících.—
Samařský chtě koupiti moc apoštolskou, vyoboorán od Petra. — Filip obrátil

na víre, a pokřill komorníka královny monřeninské,

1. I stalo se v ten čas veliké protivenství v církvi, kteráž
byla v Jerusalémě, a všíckni se rozprchli po krajinách jud
ských a samařských, kromě apoštolů.

2. Pochovali pak Štěpáns muži bohabojní, a učinili pláč
veliký nad ním:

5 Známá modla Amonitských, představená v podobě lidské s hlavou
volskon; bylať obrazemslunce. Viz Jerem. 82, 85.

* £ |. jméno egyptské tolík co Kronos nebo BSatarnus,t. j. čas vše
pohlcajicí

' tj. Chananejských. Jež bylí e pomocí Boží buď vyhubili anebo
vypudili.

5 Jako svrchu 80, 85. a 88. skrze Byná Božího, jenž so v starém
zákoně v podobě anděla I anděly provázen jsa (L Mojž. kap. 18.), zje.
voval, a skrze anděly lidem vůli svou oznamoval. [Srornej: Gal. 8, 19.)
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8. Ale Šavel hubil církev, vcházeje do domův, a jímaje
muže i ženy, dával je do žaláře.

4. Tehdy ti, kteříž se hyli rozprchli, chodili kážíce alovo
Boží.'

5. A Filip sstoupiv do města Samaří, kázal jim Krista.
6. I pozorovali zástupové na to, co se pravilo od Filipa,

jednomyslněposlouchajíce, a vidouce divy, kteréž činil.
7. Nebo duchové .nečistí z mnohých, kteříž je měli, křičíce

hlasem velikým, vycházeli.
8. Mnozí pak. šlakem poražení, a kulhaví uzdravení jsou.
9. Protož stala se radost veliká v tom městě. Muž pak

nějaký jménem Šimon,* kterýž byl prve v městě čarodějníkem,
sváděje národ samařský, pravě se býti něčímai velikým :*

10. jehož poslouchali všickni od nejmenšího až do největ
štho, říkajíce: Tentoť jest moc Boží, kteráž slove veliká.

11. Pozorovali pak na něho, protože je po mnohý čas
svými čáry byl mámil.

12. Ale když uvěřili Filipovi hlásajícímu o království Božím,
křtění jsou vejménu Ježíše Krista, muži i ženy.

13. Tehdy i ten. Šimon uvěřil:“ a pokřtěn byv, držel se
Filipa. Vida také znamení a moci velíké, které se dějí, žasna
divil 8e. ©

14. Uslyševše pak apoštolé, kteříž byli v Jeruzalémě, že
Samaří přijala slovo Boží, poslali k nim Petra a Jana.*

15. Kteříž: přišedše modlili se za ně, aby přijali Ducha
svatého.

16. neb ještě byl na žádného z nich nepřišel, ale pokřtění
byli toliko ve jménu Pána Ježíše.

17. Tehdy vzkládali na ně ruce a oni přijímali Ducha sva
tého.“

18. Uzřev pak Šimon, že skrze vzkládání rukou apoštolů
dává se Duch svatý, podal jim peníze,

19. řka:: Dejte i mně tu moc, aby každý, na kohožbych
vložil ruce, příjal Ducha svatého.“ I řekl k němu Petr:

20. Peníze tvoje buďtež s tebou na zatracení:“ protože jsi
se domníval, žebydar Boží mobl za peníze koupen býti.

21. Nemáš dílu ani losu v této věci: nebo srdce tvé není
upřímé před Bohem.

KAPITOLA VIIL

! Právě opak toho se stalo, 00 nepřátelé svým pronásledováním
zamýšleli; cirkev rozptýlením věřících vioe se rozšířila.

%Bylť rodem z městečka Gitton.

9 Buď skutečně s pomocí dábelskou divné věci vykonával, anebo
toliko lid ošemetně mámil. (11.)

4 Ale neměl pravého úmyslu a dobrá vůle; „více dychtil po divo
tvorné moci apoštolské než po spravedlnosti křesťanské.“ (Sv. Augustin.)

* Poslán Potr, jakožto vrchní pastýř a hlava církve, aby Samaritány
v jednotu též církve přijel.

9 „To te i u nás děje,“ dí sv. biskup Cyprián; „kdožkoliv pokřtění
Jsou, přivedou se k představeným [biskupům] cirkve, aby naší mo
dlítbou a vzkládáním rukou Ducha svatého přijali, a znamením Páně
utvrzení byli:“ tenť původ svátosti sv. biřmování — utvrzení u víře.
Na křtu sv. se nám udělnje „plnosťf“ milosti Ducha sv. na odpuštění
hříchů, k ospravedlnění a znovuzrození; v ev. biřmování pak k stat
nému s stálému vyznávání víry slovom | skutkem. Za první doby
dirkve mnobým spola ! zvláštních darů Ducha sv. se dostávalo, jako
mluvití cizími jazyky, divy člniti a j.

* Chtě ten Šimon za peníze dnohovní moc obdržeti, aby pak jiným
JÍ nděluje, tím více získal, dokázal tím nezřízený úmysl a převrácenou
vůli svon (v. 19.); takové svatokrádežné zakupování a prodávání darů
a důstojnosti dachovních posavade Šimonstvím —Šimonským bříchem,
svatokupectvím slove.

* Tím vyřkl sv. Petr jakožto hlava církve kletbu nad Šimonem

pro ovatokupoství, a vyloučili jej z elrkve, až by učinil pokání (21.
a 22]

———
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22. Protož čiň pokání z té své nešlechetnosti: a pros Boha,
zdaliby snad tobě odpuštěno bylo to myšlení srdce tvého;

23. neboť v žluči hořkosti a v vazbě nepravosti vidím tebe
býti.

24. Odpověděv pak Šimon, řekl: Modletež vy se za mne
k Pánu, ať na mne nepřijde nic z toho, co jste pravili.*

25. A oni zajisté osvědčovavše, a mlavivše slovo Páně, na

vrátili se do Jerusaléma, a mnohým krajinám samaritánským
kázali evangelium.

26. Tehdy mluvil anděl Páně '© k Filipovi řka: Vataň a jdi
ku polední straně na cestu, kteráž vede od Jerusaléma do
Gazy: ta jest pusta.''

27. A vetav šel. A ajl muž mouřenín, komorník, mocný
[dvořenín] královny mouřenínské,'* Kandace, kterýž byl nade
všemi poklady jejími, byl přijel do Jerusaléma, aby se modlil :

28. a navracoval se, sedě na voze svém, a čta Isaiáše pro
roka.

29. I řekl Duch Filipovi: Přistap a přidrž se vozu tohoto.
30. A přiběh Filip, slyšel jej, an čte Iaaiáše proroka, 1řekl:

Myslíš-li, že rozumíš, co čteš?
31. Kterýž řekl: I kterak mohu, nevyloží-li mi někdo?

A prosil Filipa, aby vstoupil, a seděl s ním.
32. Místo pak písma, kteréž četl, bylo toto: Jako ovce

k zabití veden jest: a jako beránek bez hlasu před tím, kdož
jej střiže, tak neotevřel úst svých.

33. V ponížení soud jeho odjat jest.'* Rod jeho '* kdož vy
praví? nebo vyňat bude ze země život jeho. (Is. 58, 7—8.]

34. [ promluviv komorník k Filipovi, řekl: Prosím tě,
o kom mluví toto prorok? o sobě-li, či-li o někom jiném?

35. Tehdy otevřev Filip ústa svá, a počav od toho pisma,
zvěstoval mu Ježíše.

86. A když jeli cestou, přijeli k jedné vodě: i -řekl ko
morník: Aj voda, což vadí, abych nebyl pokřtěn?

87. Řekl pak Filip: Věříš-li celým srdcem, může to býti.
A on odpověděvřekl: Věřím, že Syn Boží jest Ježíš Kristus.'“

B8. I rozkázal státi vozu: a sstoupili oba do vody, Filip
i komorník; a pokřtil jej.

89. Když pak vystoupili z vody, uchopil.Duch Páně Filipa
a neviděl ho více komorník. I jel cestou svou, raduje se.

40. Filip pak nalezen jest v Azotu, a chodě kázal evan
gelium všem méstům, až přišel do Cesaree.'*

KAPITOLA IX.
Šavel zázračnějsa obrácen, káže Krista Pána, — a Jest v Damašku a v Jeru
salámě pronáaicdován,— Petr prochůzeje cirkve, aadravil v Lyddě Ensáše, —

a vzkřísil v Joppe Tabithu.

1. Šavel pak ještě dychtě po pobrůžkách a vraždě proti
učenníkům Páně, přistoupil ku knížeti kněžskému, .

(Gal. 1, 13.)

9 Však ale nebyl úmysl jeho pravý; bal se toliko tresta, nezhrozil
M se víny, aniž so polepšil; sv. otcové jej proto nazývají hlavou kaciFův.

'©Z vnuknotí Božího se tam odebral. [29.]
" Buď město Gaza, j-v. od Jerusaléma ; nebo cesta, krajina.

" ©j. z Nubie,jejiž obyvatelů« Arabie„point a kdež dlouhoženy vládly, vůbec Kandace ve ové řeči nazván
t £. j. v největším ponižení a trápení skond, "l potom oslaven

bude. —
" Buď: zázračný původ co Boba-Člověka, poněvadš „spojení obojí

přirozenosti v jednu osobu Ise věřití toliko, nijak vypověděti“ (sv. Leo) ;
nebo duchovní jeho následovníky — nesšislné potomstvo věřících.

t" Tenf hlavní článek viry křesťanské; neboť kdo věří, že Ježiš
Kristus jest Syn Boží, tent následovně věří | všemu, 00 učil.'éZnamenitůměstoumořestředozemního,sídlovladařovo.© *
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2. a žádal od něho listů do Damašku do škol: *nalezl-liby
které muže a ženy té cesty,“ aby svázané přivedl do Jeru
saléma.

3. A když byl ba cestě, přihodilo se, že se přibližoval
k Damašku: a rychle obklíčilo jej světlo a nebe.

[Níže: 22, 6. I. Kor. 15, 8. II. 12, 2.)
4. A pad na zemi, uslyšel blas řkoucí k sobě:* Šavle,

Šavle! co mne“ pronásleduješ ?
6. Kterýž řekl: Kdo jai, Pane? A on: Já jsem Ježíš, jejž

ty pronásleduješ. Tvrdoť jest tobě proti ostnu se zpěčovati.*
6. A třesa se, a žasna. řekl: Pane, co chceš, abych činil?
7. A Pán k němu: Vstaň, a jdi do města, a tam bude

tobě povědíno, co činiti máš. Ti pak muži, kteříž šlí s ním,
stáli ohromeni, hlas zajisté slyšíce, ale žádného nevidouce.

8. Vstal pak Šavel ze země, a otevřev oči. ničeho neviděl.
Tehdy pojavše ho za ruce, uvedli do Damašku.

9. I byl tu tří dní nevida; a nejedl ani pil.
10. Byl pak v Damašku jeden učenník jménem Ananláš:

i řekl k němu Pán u vidění: Ananiáši!l a on řekl: Aj já,
Pane.

11. A Pán k němu: Vstaň, a jdi do ulice. kteráž slove

přímá, a hledej v domě Judově Šavla, příjmím Tarsenského;
neboť aj modlí se.

12. [A viděl“ muže jménem Ananiáše, an vchází, a vzkládá
naň ruce, aby přijal zrak.)

13. I odpověděl Ananiáš: Pane, slyšel jsem od mnohých

o tom muži, kterak mnoho zlého činil svatým tvým v Jeru
salémě:

14. a tenf má moc od knížat kněžských, aby zjímal všecky,
kteříž vzývají jméno tvé.

15. I řekl mu Pán: Jdi, neboť nádobou vyvolenou jest mi
on, aby nesl jméno mé před pohany, i králi, i syny isruel
skými. [Ef. 3. 8.)

16. Já zajisté ukáži jemu, jak mnoho on musí pro jméno
mé trpěti.

R I čel Ananiáš, a všel do, domu; a vloživ naů ruce,: Šavle bratře, Pán Ježíš, jenž se ti ukázal na cestě,

kteroně jsi šel, poslal mne, abys prohlédl, a naplněn byl
Duchem svatým.

18. A hned spadly 8 očí jeho jako lupiny, a přijal zrak:
i vstav pokřtěn jest.

19. A když požil pokrmu, posilnil se. Byl pak ©s učenníky,
kteříž byli v Damačku, po několik dní.

20. A hned kázal ve školách Ježíše, že tenť jest Syn Boží.
21. I divili se náramně všickni, kteříž slyšeli, a pravíli:

Zdaliž není ten, kterýž hubil v Jerusalémě ty, jenž vzývali
jméno toto, a sem proto přišel, aby je svázané vedl ku kní
žatům kněžakým?

22. Šavel pak mnohem více se sílil" a zahanboral Židy,
kteříž bydleli v Damašku, dotvrzuje, že ten jest Kristus.

KAPITOLA IX.*KterétemŽidésdovoleníkráleA néhoměli.
+ £ j. učenníky Kristovy, věřící, křesťan
> £ jazykem bebrejským [er. 26, 14.); a sám, nikoliv pak soudrubové

Jeho. [Brov. 7. a 22, 9.)
* t j. tajemné tělo mě, církev.

* © j. možnáť ovšem nadohnuti předcházející milosti mé 10 protiviti,
ale bndeť tobě tříko a pro spasení tvé nebezpočno.

5 £ j. Šavel; an se modlil, ukázal mu Páv, že viděl duchem, 00 se 
s DÍM stane. Brov. IN. Kor. 12, 2. pozn.

ej pojem3 resty, lekauti, postu, nýbrž | n víře a novém přesvědčení svém
*Lj.k mlčeníJe donutil, přesvědčovalvšelikými důvudy.
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23. Když pak se naplnili dnové mnozí, učinili Židé tezi
sebou radu, aby jej zabili..

24. Ale známi učinění jsou Šavloví úkladové jejich. Ostří
bali pak i bran ve dne i v noci, aby jej zabili.

(IL Kor. 11, 32.]
95. Ale učenníci vzavše jej v noci vypustili jej přes zeď,

spustivše v koši.
26. Přišed pak do Jerusaléma, pokoušel se připojiti k učen

níkům: ale všickni se ho báli, nevěříce, by byl učenníkem.
27. Pojav ho tedy Barnabáš vedl k apoštolům: a vypra

voval jím, kterak na cestě víděl Pána, a že mluvil jemu,
a kterak-v Damašku důvěrně si počínal ve jménu Ježíše.

(Gal. 1, 18.]
28. I byl s nimi vcházeje, a vycházeje v Jerusalémě, a dů

věrně čině ve jménu Páně.
29. Mluvil také pohanům, a hádal 60 s Řeky:“ oni pak

jej hledali zabiti.
30. Zvěděrše to bratří, dovedli ho do Cesaree, a propustili

do Tarau. ,
31. Církev pak měla pokoj po všem Judeku, a Galilei,

a Samařeku,'“ a vzdělávala se, chodíc v bázní Páně,'! a na
plňovala se potěšením Ducha svatého.

32. Stalo se pak, že Petr, když procházel všecky, přišel
k svatým, kteříž bydleli v Lyddě.'* .

83. I nalezl tu člověka jednoho jménem Eneáše, od oami
let na loži ležícího, kterýž byl šlakem poražený.

34. I řekl mu Petr: Eneáši! uzdravuje tebe Pán Ježíš
Kristus; vstaň, a ustel si. A hned vetal. (Srrchu 8, 6.]

35. I viděli jej všickni, kteříž bydleli v Lyddě, a v Saroně:
a obrátili se ku Pánu.

86. V Joppe pak byla jedna učennice, jménem Tbabitha,
jenž se vykládá Dorkás.'* Ta byla plna dobrých akutkův,
a almužen, kteréž činila.

37. I stalo se v těch dnech, že roznemohší se, umřela.
Kteroužto když umyli, položili ji v síni.

98. Že pak Lydda blízko byla u Joppe, ualyševše učenníci,
že by tam byl Petr, poslali k němu dva muže, prosíce: Ne
meškej přijíti až k nám.

39. Tehdy vstav Petr, šel s nimi. A když přišel, vedli jej
do sfně: i obstoupily bo všecky vdovy plačíce, a ukazujíce
mu sukně a šaty, kteréž jim udělala Dorkas.

40. Kázav pak všem vyjíti ven, poklek Petr na kolena,
modlil se; a obrátiv se k tělu, řekl: Thsbito, vstaň. Ona pak
otevřela oči své: a uzřevší Petra posadila se.

41. A podav jí raky, pozdvíhl jí. A povolav avatých '*
a vdov, ukázal jim ji živou.

42. I rozhlášeno jest to po všem městě Joppe: a uvěřili
mnozí v Pána.

43. I stalo se, že zůstal mnoho dní v Joppe u nějakého
Šimona, koželuha.

* t j. s Židy v Řecku zrozenými, a hlavně jen řecky mlavicími.
(* Poněvadž hlavní nepřítel Šavel obrácen byl.

WTaf všem potřebná; varujic pádu, jest matkou kázně.
18Jinak Diospolis. město na cestě do Joppe od Jeruzaléma vadáli

asi pět, od Joppe asi tři míle: Joppe (Jaffa) pomořníměsto spřístavem,
do Jeruzaléma přistávaly. Bylaf cesta Petrova

k vyšetřování stavu těch eírkví, a zařízení všeho, čeho by dle sákona
Páně potřebí býlo.

u £ j.srna, laňke, sajha. Řecky tak sluje dle jasných a bystrých očí.
» © Jj. věřících vesměs; neboť tak slul, protože nejen křtem svatým

posvěcení byli, nýbrž | ovatě žili.

IL—105
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KAPITOLA X.

Kornellus setník mapomenutJest od Boha, aby povolal Petra. — Petr téš poučen

Jen-u vldění, aby bez prodlení se tam vydal, — a posván od poslůr odebral se

do Cesres provázen bratřími, — Uctivě přijat jsa kále v domě Kornallově

o Kristu. — Kornellus a mnozí pohané obdrževše dary Ducha svatého,

pokřtěn! jsou.

1. Maž pak byl nějaký v Cesarei, jménem Kornelius, setník
zástapu,' kterýž slove vlaský,*

3. nábožný a bohabojný se vším domem svým, čině mnohé
almužny lidu, a modle se Bohu vždycky.*

8. Ten viděl u vidění zřetelně, asi v hodinu denní devá
tou “ anděla Božího, an všel k němu, a řekl jemu: Korneli |

4. A on popatřiv naň, pojat bázní řekl: Co jest, Panel
I řekl jemu: Modlitby tvé, a almužny tvé vstoupily na paměť
před tváří Boží.

5. A nyní pošli muže do Joppe, a povolej Šimona, kterýž
má příjmí Petr.

6. Ten jest hospodou u nějakého Šimona, koželuba, jehož
dům jest u moře: ten ti poví, co bys měl činiti.

7. A když odšel anděl, kterýž mluvil jemu, povolal dvou
domácích svých, a bohabojného vojáka z těch, kteříž mu
sloužili.

8. Jimžto vypraviv všecko, poslal je do Joppe.
9. Druhého pak dne, když oni byli na cestě a přibližovali

se k městu, vstoupil Petr okolo hodiny šesté nahora,* aby se

modlil. .
10. A zlačněv, chtěl pojísti. Když pak oni atrojili, připadlo

naň vytržení mysli: “
11.7 i uzřel nebe otevřené, a sstupující nádobu nějakou

jsko prostěradlo veliké, ano se spouští za čtyry rohy s nebe
na zem,

12. na němž byla všeliká zvířata čtvernohá, a zeměplazové,i ptactvo nobeské.
18. I stal se hlas k němu: Vstaň, Petře, bí a jez.
14. I řekl Petr: Odstup to, Pane, neb jsem nikdy nic

obecného a nečistého nejedl.
15. A hlas opět podruhé k němu: Co Bůh očistil, ty neprav

býti obecným.
16. A to se stalo potřikrát: a hned vzata jest zase nádoba

do nebe.

17. A když Petr sám u sebe pochyboval, co by to bylo za
vidění, kteréž viděl: aj muži, kteříž poslání byli od Kornelia,
stáli přede dveřmi, ptajíce se na dům Šimonův.

KAPITOLA X.

* Koborty, t. j. desetiny římského pluku čili legie, tedy asi 600 mužů.
* © J. italský, z italského mužstva sestávající.
* Bylťtak řečenýpřívrženeo(proselyta) brány, t j. kterýž v jediného

Boha věřil, a přikázání Boží zachovával. Přirrženoové spravedlnosti

vd ti, kteří so byli obřizcea voškerémuzákonužidovskémupodro!

* Vlz Mar. 16, 95 s pozn.
5 t j. ua plochou střechu domu, aby byl sám, a v tichosti pobožnosť

svou konati mohl.

4 £ J. ten duševní stav, v němž všecky smyslové sovnitřní takměř
mrtví jsou, a duch s pojmy nadpozemskými se obírá.

(IL Kor. 13, 2. Pozn.)
* Všelikými zvířaty, ješ Petr viděl, a požívati měl, snamenají se

všelicí národové, kteří kázáním apoštolským ka Kristu Pánu obrácení,
a voírkev jeho přijati býti mají. [v. 28.) Přestalť rozdíl mezi čistými
a nečlstými pokrmy, přestaloť odloučení Židův od jiných národů;
vělokní smrtí Kristovou ospravedlnění jsou, a věříce v něho, a tacho
vávajíce jeho zákon lásky, účastní se stanon zde na semi milosti a
ospravedlnění, tamto na nebeslob věčné blaženosti jeho.
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18. A zavolavše, tázali se, byl-li by tu hospodou Šimon,
kterýž má příjmí Petr.

19. A když Petr přemýšlel o vidění, řekl mu Duch: Aj
tří muži hledají tebe.

20. Protož vstaň, sstup dolů, a jdi s nimí, nic nepochybuje:
neboť já jsem je poslal.

21. Tehdy sšed Petr k mužům, řekl: Aj, jáť jsem, kteréhož
hledáte: která jest příčina, pro niž jste přišli?

22. Kteřížto řekli: Kornelius setník, muž spravedlivý a boha
bojný, a mající svědectví ode všeho národa židovského, dostal
napomenutí od anděla svatého, aby tě povolal do domu svého,
a slyšel od tebe slova.

23. Tehdy uvedl je, a přijal hospodou. Drahého pak dne
vstav, šel s nimi: a někteří z bratří z Joppe provázeli ho.

24. A nazejtří přišel do Cesaree. Kornelius pak očekával
jich, svolav své příbuzné a blízké přátely.

25. I stalo se, když vcházel Petr, vyšel proti němu Korne
lius, a pad k nohám jeho, klaněl se.

26. Ale Petr pozdvihl ho, řka: Vstaů, i já sám jsem
člověk.

27. A mluvě k nim, vešel, a nalezl mnoho těch, kteříž se
byli sešli:

28. a řekl k nim: Vy víte, jak ohavné jest muži Židu obco
vati, anebo přistoupiti k cizozemci: ale mně ukázal Bůh, abych
žádného člověka nepravil býti obecným, nebo nečistým.

29. Protož povolán byv přišel jsem bez pochybování. Ptám
se tedy, pro kterou příčinu jste mne povolali?

80. A Kornelius řekl: Jest tomu dnes až do této hodiny

čtvrtý den, modlil jsem se v hodinu devátou v domu svém; *
a oj stál přede mnou muž v rouše bílém, a řekl:

31. Korueli, uslyšána jest modlitba tvá, a almažny tvé jsou
připomenuty před tváří Boží.

82. Protož pošli do Joppe, a povolej Šimona, kterýž slove
Petr: ten jest hospodou v domě Šimona koželuha u moře.

33. Hned tedy poslal jsem k tobě a ty dobře jsi učinil. že
jsi přišel. Protož nyní my všickni před obličejem tvým sto
jíme, abychom slyšeli všecko, což jest koli přikázáno tobě od
Pána.

34. Tehdy otevřev Petr ústa svá, řekl: V pravdě jsem shle
dal, že Bůh není přijimač osob:

(V. Mojž. 10, 17. Mond. 6, 8. Gal. 2, 6.]
35. ale v každém národu, kdož se ho bojí. a činí sprave

dlnosť, příjemný jest jemu“
36. Bůh poslal slovo synům israelským, zvěstuje pokoj '*

skrze Ježíše Krista (tenť jest Pánem všech).
37. Vy víte, které slovo se stalo po všem Jadsku: a sice

počínajíc od Galilee po křtu, kterýž kázal Jan,
(Luk. 4 14)

38. kterak pomazal Bůh Ježíše z Nazareta Duchem svatým
a mocí, kterýžto chodil dobře čině, a uzdravuje všecky po
ražené od dábla, nebo Bůh byl s ním. (Mat. 9, 35.)

39. A my jsme svědkové všeho, co činil v krajině jadské
a v Jerusalémě, kteréhožto usmrtili pověsivše na dřevě.

* Obyčejný řecký text přidává: „s postil jsem se,“ toho věsk
není v rukopisech starších.

9 Smyal: V pravdě nahlížím, že Bůh nejen národ židovský al vyvolíl,
aby jej skrse Božského Syna svého, Ješiše Krita spasil, nýbrž že
každý bobabojný a spravedlivý člověk,buď si jakéhokoliv národa, hoden

" jest, aby skrze sv. křest příjat byl v církev Kristovu (47.], nemaje po
třebí prve se podrobiti obřízoe a jinému obřadnímu zákonu židovstva.

te £, j. vykoupení lidstva a smíření s Bohem ; to elco nejprvo zvě
stováno bylo Židům, ale náleží všem národům, an Kristus jest Pánem
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40. Toho Bůh vzkřísil třetího dne a způsobil, aby zjeven

byl,
41. ne všemu lidu, ale svědkům od Boba předzřízeným :

nám, kteříž jsme s ním jedli a pili, když byl z mrtvých vstal.
(Luk. 24, 43.)

42. A přikázal nám kázati lidu, a avědčiti, že on jest,
kterýž ustanoven jest od Boha soudcem živých i mrtvých.

43. Jemuť všickní proroci svédectví vydávají, že odpuštění
hříchů vezmou skrze jméno jeho všickni, kteříž věří v něho.

(Jer. 31, 34. Mich. 7, 18.]
44. A když Petr ještě mluvil slova ta, připadl Duch svatý

na všecky, kteříž poslouchali slova.'*
45. I užásli se věřící z obřízky,'* kteriž přišli s Petrem,

že i na pohany mílosť Ducha svatého vylita jest;
46. nebo alyšeli je, aní mluví jazyky, a velebí Boha.
41. Tehdy odpověděl Petr: Zdalí může kdo zabrániti vody,

aby nebyli pokřtění tito, kteříž Ducha svatého přijali, jakož
i my?

48. 1 rozkázal je poktříti ve jménu Pána Ježíše Krista.
Tehdy prosili ho, aby pobyl u ních několik dní.**

KAPITOLA XI.

Petr ospravedlňuje 60 některým věřicím, že k pohanům vešel. — Rosptýlenými

věHeími rozšiřuje se víra Kristova, ——zvlášť v Autlochil, ——Barnabáš nejprve

sám, potom se Šavlem tam káže. — Věřící tu nejprve nazvání jsou křesťany,

Ti pomůhají v čas hladu nnaným v Jerosalémě.

1. Uslyšeli pak apoštolé a bratří. kteříž byli v Judsku, že
i pohané přijali slovo Boží.

2. A když vstoupil Petr do Jerasaléma, hádali se s ním,
kteří byli z obřízky,

3. řkouce: Proč jsi vešel k mužům neobřezaným, a jedl
jsi s nimí?

4. Tehdy začav Petr, vypravoval jim pořád, řku:
5. Já byl v městě Joppe, modle se, a vidél jsem u vytržení

mysli vidění, nádobu nějakou sstupující jako veliké prostě
radlo, ano se za čtyry rohy spouští 8 nebe, a přišlo až ke
mně.

6. V kteréž plině pohleděv, spatřil a viděl jsem hovada
čtvernohá, a zvířata, a zeměplazy, a ptactvo nebeské.

7. Slyšel jsem také i hlas řkoucí: Vstaň, Petře, bí a jez!
8. I řekl jsem: Nikolí, Pane, nebo nikdy nic obecného,

nebo nečistého nevešlo v ústa má.

9. I odpověděl hlas podruhé s nebe: Co Bůh očistil,
neprav býti obecným.

10. A to Be stalo potřikrát. I vzato jest všecko zase do
nebe.

11. A aj bned tři muži stáli u domu, v kterémž jsem byl,
poslání jsouce ke mně z Cesaree.

12. I řekl mi Duch, abych šel a nimi, nic nepochybuje.
I šlo se mnou 1 těchto šest bratří, a vešli jsme do domu toho
muže.

13. Vypravoval pak nám, kterak viděl anděla v domě svém

ty

" € j. obdařil je Bůh zjevně zvláštními dary Ducha svatého (46 a 47.]
jako apoštoly (11, 15 j, aby beze vší pocbyby pokřtění býti mohli, a
na osvědčení, že nejen Židy, nýbrž všecky národy v církev svou po
volati, a jim milosti spasení a blaženosti věčné udělití ráší.

W£ j. s Židovstra k Kristu obrácení věřící, neboť myalili, že tolíko
Jim milosti sv. evangelia přináležejí.

" Nejenabymu vděčnosťsvou A nýbrži důkladnéo Kristu APAPánu a povinnostech svých poučení b—-a
a Mm M DA« S — = uč

(3 or gb? . Rv
o D7 n l DDv

A

a

-=

„

>
EBAně

lí
l

> =

S
Pá

P ě KAPITOLAXII.MW)F
P„

Yeapv WG E

838“
RO

stojícího a řkoucího jemu: Pošli do Joppe, a porolej Šimona,kterýž má příjmí Petr,

14. kterýž ti bude mluviti slova, skrze něž spasen budeš,
ty i všechen dům tvůj.

15. Když pak jsem počal mluvití, připadl Duch svatý na
ně, jako i na nás na počátku.

16. I rozpomenal jsem se na slovo Páně, jakož řekl: Jan
zajisté křtil. vodou, ale vy pokřlční budete Duchem svatým.

17. Poněvadž tedy touž milost dal jim Bůh, jakož i nám.'
kteříž jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista: kdož jsem byl já,
abych mohl zabrániti Bohu?

18. To uslyševše, umlkli: a oslavovali Boha, řkouce: Tehiy
i pohanům dal Bůh pokání k životu.

19. Ti pak, kteříž se byli rozprchli před soužením, kteréž
se bylo stalo pro Štěpána, přišli až do Fenicie, a Cypru, a do
Antiochie, žádnému nemluvíce slova, než samým Židům.

2. Byli pak někteří z ních muží cyprští, a cyrénští, kteříž
když vešli do Antiochie, mluvili i k pohanům,“ zvěstujíce
Pána Ježíše.

21. A byla ruka Páně s nimi: a veliký počet věřících obrátil
se ku Pánu.

22. I přišla pověsťo tom k uším církve, kteráž byla v Jeru
salémě: a poslali Barnabáše až do Antiochie.

23. Kterýž přišed a uzřev milost Boží, zradoval se: a na
pomínal všech, aby v úmyslu srdce trvali v Pánu; *

24. nebo byl muž dobrý a plný Ducha svatého a víry.
I přibyl mnohý zástup Pánu.

25. Šel pak Barnabáš do Tarsu, aby hledal Šavla: a když
ho nalezl, přivedl jej do Antiochie.

26. I byli ta přes celý rok v církvi: a učili zástup mnohý,
tak že nejprve v Antiochii učenníci nazváni jsou Křesťané.

27. V těch pak dnech přišli z Jerusaléma proroci“ do
Antiochie:

28. a povstav jeden z nich, jménem Agabus, * oznamoval
skrze Ducha, že bude hlad veliký po všem okršlku země,
kterýžto se stal za Klaudia. ©

29. Tehdy učenníci, jeden každý podle možnosti své, umí
nilí poslati ku pomoci bratřím přebývajícím v Judsku:

30. což | učinili, poslavše to k starším skrze ruce Barna
báše a Šavla.

KAPITOLA XII

Jakub apoštol k rozkazu Herodesa sťat ——Petr vězen, ale od anděla zázračně

vysvobozen, — Heródes za to a za pýchu svou od Boha hroznou smrtí potre=
stán ; — Pavol a Barnabáš vrátili se do Antiochle.

1. Téhož pak času ' vztáhl Heródes král“ ruce, aby sužoval
některé z církve.

KAPITOLA XI.

! Tonž dle původu a působení; dle připravení pak a schopnosti
člověka větší — menší.

* Vlastně: k Řekům; témi však tuto, jakož 1jinde v nov. zákoně
pohané so rozumějí; dozvěděvše se snad, co bylo Petrovi zjeveno, a
Jaké milostí se dle toho Kornellovi setníku dostalo.

S © j. aby s pomocí Boží stěle trvali u víře a službě Páně. Setrvání
v dobrém jest zvláštní milost Boží.

* L j. někteři z věřících, od Ducha svatého darem prorockým zvlášť
json obdaření, a poslání od apoštolův.

> Má ce za to, že byl jeden z 72 učenníkův Páně. .
* Roku 43 a 44 po Kr., zvlášť v Judsku, Řeku a Italil.

KAPITOLA XII.
' R. 42, 48 po Kr.
* Bylf vnuk Heródesa t. f. Velikého [lépe Ukrutalka) a z milosti

eisařův římských obdržel právě tehdáž s celon židovskon zemí i jméno
krále: bylť první světský panovník, jenž církev pronásledovati se jal.
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2. I zabil Jakuba, bratra Janova, mečem.
3. Vida pak, že se líbilo Židům, umínil jíti i Petra. A byli

dnové přesnic.
4. Kteréhož když byl jal, vsadil do žaláře, vydav jej čtyrem

čtverníkům “ vojáků k ostříhání, ohtěje povelikénocí vyvésti
jej lidu.*

5. A Petr zajisté ostříhán byl v žaláři. Ale modlitba dála
se bez přestání od církve k Bohu za něho. .

6. A když jej měl Heródes vyvésti, ta noc spal Petr mezi
dvěma vojáky, svázán jsa dvěma řetězy : a strážní přede dveřmi
ostříhali žaláře. .

7. A aj anděl Páně postavil se, a světlo se zastkvělo v pří
bytku: a udeřív Petra v bok, zbudil ho, řka: Vstaň rychle!
A spadly řetězy s rukou jeho.

8. I řekl k němu anděl: Opaš se, a podvaž obuv svou.“
A učinil tak. I řekl jemu: Oděj se pláštěm svým, a pojď za
mnou.

9. [ vyšed šel za ním, a nevěděl, že pravda jest, co se dálo
skrze anděla: ale domníval se, že by vidění viděl.

10. A prošedše první a druhou stráž," přišli k bráně že
lezné,“ kteráž vede do města: a ta se jim sama otevřela.
A vyšedše přešli ulicí jednu: a hned odšel od něho anděl.

11. A Petr přišed sám k sobě, řekl: Nyní vím v pravdě,
že poslal Pán anděla svého a vytrhl mne z ruky Heródesovy
a ze všeho očekávání lidu židovského.

12. A rozjímaje příšel k domu Marie, matky Janovy, jenž
měl příjmí Marek, kdež se byli mnozí sešli, a modlili se.

(Níže 13,5. Kol. 4, 10. II. Tim. 4,11.)

13. A když on tloukl na dvéře vrat, vyšla děvečka, jménem
Róde, aby poslechla.

14. A jakž poznala hlas Petrův, pro radost neotevřela dveří,

ale vběhši zvěstovala, že Detr stojí u dveří.
15. Ale oni jí řekli: Blázníš. Ona rak potvrzovala, že tak

jest. Tehdy oni řekli: Anděl jeho jest.

"16. Ale Petr trval tluka. Když pak otevřeli, uzřeli jej, aužasli ee.

17. A pokynuv jim rukou, aby mičeli, vypravoval, kterak
jej Pán vyvedl z žaláře, a řekli: Povězte to Jakubovi“ í bra
třím. A vyšed, odšel na jiné místo.'*

18. Když pak nastal den, byl nemalý rozbroj mezi vojáky,
co se bylo stalo s Petrem.

19. Ale Heródes,když jej byl hledal, a nenalezl, vyslechunv
strážné, kázal je vésti:'' a odebrav se z Judska do Cesaree,
přebýval tam.'*

20. Hněval pak se na Tyrské a Sidonaké. Ale oni jedno

3 „Staršího“, syná Zebedeova; prato Ze horilvě víru Kristovu hlásal,KristusjejabratraJanabylnazval„synyblesku“.| (Mar.8,17.)
* £ Jj. šestnácti vojákům, jenž se po Štveru v stráží střídati mějí,
5 na smrť, chtě se tímlidu zalibiti. (8).
* Staří majíce dlouhý a široký oděv, opásávali se k chůzi a práci

pasem, k epaní pak pasu povolili, nebo jej odložili; za obuv jím sloužily
podešvy neb opanky, jež řeménky k nohám uvažovali.

" Oči strážných 1 uši byly dršány fLuk. 24, 16.), Ze aní světla ne
viděli, aní slov a kroků neslyšeli.

S £ J. hradu nebo paláce Heródesova.
9 £ j. menšímu, či mladšímu, synu Alfeovu, příbuznému Páně; bylť

1 blakupem jerusalémským. Viz úvod k letu jeho.
te Důkladná zkoumání zprávu Ensebls, a ar. Jeronýma

že se tím časem (42) odebral svatý Petr do Říma.
(Vis Ev. sv. Matouše. Úvod.j

" £ J. na smrť. Strážní vojáci, pakli vězně ujíti nochali, obyčejně
smrti trestání byli.

'* £ j. delší čas, jak že mesi osvobozením sv. Petra a smrti Herů- |
desovon (étvrtého roku císaře Klaudia) loži doba asi 1/,—3 let.
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mysluě přišli k němu, a získavše si Blasta, jenž byl králov
ským komorníkem, žádali za pokoj, protože potravu braly
krajiny jich od něho.

21. V uložený pak den Heródea, oblek se v králavské roucho,
posadil se na soudné stolici, a činil k nim řeč.

22. Lid pak pokřikoval: Hlas Boží a ne lidský.
23. A hned jej ranil anděl Páně, protože nedal cti Bohu;

a od červů sežrán jsa umřel.

24. Slovo pak Páně rostlo, a rozmáhalo se.
25. Tehdy Barnabáš a Šavel navrátili se z Jerusaléma, vy

konavše službu a pojavše s sebou Jana, jenž měl příjmí
Marek. ©

KAPITOLA XIII.
Šavel a Barnaláš vyslání jsouce k pohanům, káží na ostrově Cypru, kdešto

Ellmáš Hiprorok oslepen, ale Sergiue Paulna vladař na víru obrácen Jest.

Šavel (Pavel) pek káže v Antiochil Pisldské, kdažto se proti nim Židé arotili,

ale mnozi a pohanův víra přijali, [Taf první apoštolská cesta sv. Pavla.)

1. Byli pak v církvi, kteráž byla v Antiochii, proroci a
učítelé,* mezi nimiž byl Barnabáš, a Šimon, kterýž sloul Černý,

a Lucius Cyrénský, a Manahen, kterýž byl spolukojenec s He
ródesem tetrarchou,“ a Šavel.

2. A když sloužili * Pánu, a postili se, řekl jim Duch svatý:
Oddělte mi Šavla a Barnabáše k úřadu, ku kterémuž jsem
je povolal.

8. Tehdy postíce, a modlícese, a vzkládajíce na ně ruce,“
propustili je.

4. A oni posláni jsouce od Ducha svatého,* odešli do Se
leucie;“ a odtud se plavili do Cypru.*

5. A přišedše do Salaminy, kázali slovo Boží ve školách
židovských. Měli pak | Jana k službě.

6. A když zchodili veškeren ostrov až do Pafu, nalezli
jednoho muže čarodějníka * falešného proroka, Žida, jemuž
jméno bylo*Barjesu,

7. kterýž byl u vladaře Sergia Pavla,“ muže opatrného.
Tento povolav Barnabáše a Šavla, žádal slyšeti slovo Boží.

8. Ale protivil se jim Elymas čarodějník [neb se takto vy
kládá jméno jeho), chtěje vladaře odvrátiti od víry.

9 Tehdy Šavel,kterýž i Pavel [sluje], naplněn je Duchemsvatým, pohleděv naů,
- 10. řekl: Ó plný vší lsti, a vší chytrosti, synu dáblův,'*
nepříteli vší spravedlnosti,'' nepřestáváš převraceti cest Páně
pravých.'*

11. A hle, nyní ruka Páně nad tebou, i budeš slepý, nevida

KAPITOLA XLIL

"6 j. kteří vykládali písmo svaté, a vyučovali věřící víře | mravům.
* PříjmímAntipas, viz Mar. 6, 17 a d. Luk. 8, 1.428, 7ad
3 £, Jj. vzdávali nejsvětější oběť; té lační toliko přítomní byli, při

ne spolu velebnousvátosť.Viz níže: 20, 8. Poznamenáci.Tim je zasvětili k úřadu apoštolskému, posvětili na
(Srou.14,2

5 j. zevnuknutí Ducha sv.
%Jest město v Syrli u středozemního moře asi čtyry míle od

Antlochie.
* £ J. ostrovu nejzazšímu v středozemoím moři.
* t j. dle osobností podobného Šimonovi v Samaří (viz 8, 9.) Slul

i Elymas t j. mudre (8.)
9 © j. Fimského vladaře ostrova Cypru, sídlícího v městě Pafu, dle

Jehož jména Šavel potom Pavel nazván Jost.
'0 Tak jej nazývá pro Jeho lživé učení a mysl svůdnou, neboť ďábel

Jest oteo lží a svůdník ke všemu zlému od počátku.
"! Protože se pravé víře protivuješ.

" £ j. onažiš se slehčovati nčení Kristovo, přímos jedině k spasení
vedonol.
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slunce až do času. A hned připadla naň mrákota a tma, a

jda vůkol, hledal, kdoby mu podal ruky.
12. Tehdy uzřev vladař, co se stalo, uvěřil, divě se učení

Páně.

13. A plavivše se Parel, a kteříž s ním byli, od Pafu, přišli
du Perge v Pamfylii. Jan pak odšed od 'nich. vrátil se do
Jerusaléma. [Níže 15, 38.)

14. Ale oni prošedše Perge, přišli do Antiochie v Pisidli,
a všedše do školy v den sobotní, posadili se.

16. Po čtení pak Zákona a Proroků poslali k ním knížata
školy, řkouce: Muží bratří, máte-li jaké slovo napomenutí
k lidu, mluvte.

16. Tehdy povstav Pavel, a pokynov rukou, aby mičeli,
řekl: Muži israalští, a kteříž se bojíte Boba,'* slyšte:

17. Bůb lidu israelského vyvolil otce naše, a povýšil lidu,
když obývali v zemi egyptaké, a v ramení vyvýšeném '“ vy
vedl je z ní, : . [H. Mojž 1, 1. 13, 21.)

19. a za čas čtyřiceti let trpěl jejich obyčeje '* na poušti.
(IL Mojž. 16,3)

19. A zahladiv sedm národů v zemi Chanaan, rozdělil mezi
ně zemi jejich losem, (Jos. 14, 2. 24, 11.)

20. asi po čtyrech stech a padesáti letech:'“ a potom dal
soudce až do Samuele proroka. (Soud. 3, 9.)

21. A potom žádali za krále: i dal jim Bůh Saule, syna
Cisova, muže z pokolení Benjaminova, za čtyřiceti let.

(I. Král. kap. 8—10.]
22. A když toho zavrhl, vzbudil jim Davida krále, jemužto

svědectví dávaje, řekl: Nalezli jsem Davida, syna Jesse, muže
podle srdce mého, jenž bude činiti všecku vůli mou.

(L Král. 18, 14. Žalm 88, 21.)
293.Z jeho rodu vyvedl Bůh podle zaslíbení Israelovi spa

sitele Ježíše, (Is. 11, 1.)
24. před jehožto příštím kázal Jan křest pokání všemu

lidu israelskému. (Mat. 3, 2.]
25. A když Jan dokonával běh svůj, pravil: Nejsemt já ten,

za kteréhož mne máte; ale aj přichází po mně, jemuž nejsem
hoden obuvi na nohou rozvázati. (Mat. 3, 11.)

26. Muži bratří, synové rodu Abrahamova, a kteříž mezi
vámi se bojí Boha, vám slovo spasení tohoto posláno jest.

27. Nebo kteří přebývají v Jeruzalémě, a jeho knížata ne
poznavše a odacudívše jej, naplnili hlasy proroků, kteříž se
čtou na každou sobotu.

28. A žádné příčiny smrti na něm nenalezše. prosili Piláta,
aby jej usmrtili. (Mat. 27, 20.)

29. A když dokonali všecko, což o něm psáno bylo, slo
živše jej s dřeva, položili do hrobu.

90. Bůh pak vzkřísil jej z mrtvých třetího dne: a viděn
jest po mnohé dni od těch, (Mat. 28, 1)

31. kteříž byli spolu s ním vstoupili z Galílee do Jeruaa
léma: jenž až dosavade jsou svědkové jeho u lidu.

32. A my vám zvěstujeme to zaslíbení, kteréž se stalo
otcům našim:

33. že je Bůh naplnil synům naším, vzkřísiv Ježíje, jakož
v žalmu druhém napsáno jest: Syn můj jsi ty, já dnes zplouil
jsem tebe.ej.Z Pagsve BavíkavjednohoBobaohnlcení.
Taktéž níže v. 26. Srov. 43.

* £ j. mocné, s velikou, patrnými zázraky ou mocí.

ej oa slé, Jejichtrrdošijnost;— nebodle Jinéhočtení:„krmil, živil
" Počítá se baď potažmo k předešlému (19) od narození Isáka do

rozdělení země: nebo k následujícímu („potom“) od smrti Mojšídovy
do smrti Samuelovy.

“
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34. A že jej vzkřísil z mrtvých, aby se nenarrátil více
k porušení, takto řekl: Dám vám svaté věci Davidovy, věrné.'!*

35. A protož i jinde praví: Nedáš Svatému svému vídéti
porušení. (Žalm 15, 10.)

36. David zajísté ze svého věku, když posloužil vůli Boží,
zesnul, a přiložen jest k otcům svým, a viděl porušení:

(II. Král. 2, 10.)
37. ale ten, kteréhož Bůh vzkřísil z mrtvých, neviděl po

rušení.

88. Protož známo vám buď, muži bratří, že akrze toho
, zvěstuje se vám odpuštění hříchův, a ode všeho, od čeho

jste nemobli akrze zákon Mojžíšův ospravedlnění býti,
39. skrze toho každý, kdo věří, ospravedlněn bývá.'?

(Řím. 8, 3.)
40. Protož vizte, ať na vás nepřijde, což povědíno jest

v prorocích :'*
41. Vizte, potupníci, a divte se a zahyhte; nebo já dělám

dílo za dnů vašich, dílo, o kterém bude-li vám kdo vypravo
vaií, neuvěříte. (Hab. 1, 6.)

42. Když pak vycházeli, prosili jich, aby v druhou sobotu
mluvili jim slova ta.

43. A když bylo rozpuštěno shromáždění, šlo mnoho Židův
i nábožných obrácenců za Pavlem a Barnabášem:kteříž mla

. více papomínali jich, aby trvali v milosti Boží.
44. V druhou pak sobotu sešlo se téměř všecko město

k slyšení slova Božího.
45. Tehdy Židé, vidouce zástupy, naplnění jsou závistí, a

odporovali tomu, co bylo praveno od Pavla, rouhajíce se.**
46. Tehdy Pavel a Barnabáš stále pravilí: Vámť mělo alovo

Boží nejprve mluveno býti: ale poněvadž je zamítáte a sebe

za nehodné soudíte věčného života, aj obracíme se k po
hanům:

47. neboť tak nám přikázal Pán: Položil jsem tebe za světlo
národům, abys byl k spasení až do konce země.

[Is. 49, 6.)
48. Slyšíce pak pohané, zradovalí se, a velebili alovo Páně:

a uvěřili, což jich koli bylo předzfízeno k životu věčnému.*!
49. I rozsívalo se slovo Páně po vší krajině.
50. Židé pak zbouřili ženy nábožné a vzácné“* a přední

měšťany. a vzbudili protivenství proti Pavlovi a Barnabášoví:
i vyhnali je z končin svých.

51. A oni vyrazivše prach s nohou svých na ně. přišli do
Ikonia.

52. Učenníci pak se naplňovalí radostí, a Duchem svatým.

" £ j. stálé a povné královatví, Davidoví svatě zaslíbené. A to, tsk
miní Pavel, nebylo by se naplnilo, kdyby byl Ježíš x mrtvých nevstal
k životu a království věčnému: pročež ono proroctví (le. 55, 8.) také
1 vzkříšení Ježíše Krista v sobě zavírá, | spolu pak se z něho soudí,
že duchovní toto království, tato nová úmluva Páněvěčnépotrvá.

'* Smysl: Oběti a posvátné obřady starozákonní neměly samy 0 sobě
nižádné moci k odpuštění bříchův a k oepravedinění našemu před Bohem,
Jsonce toliko předpodobňujícími znameními příštího vykonpení storti
Kristovou; tou se nám získalo úplného odpuštění hříchův i milostí ke
všemu dobrému; té účastní býváme šivou vírou v Ježíše Krista.

"9£ |. neuvěříte-li v Krista, zastihne vds trest Boží, jako zastibl ne
věrné otce vaše, odvedené do zajetí babylonského.

(Srov. Mat. 31, 48.)
+0£,j. zavrhli kázání o víře v Krista a rouhalí se jemu; pročeš se

Pavel a Barnabáš k pohanům obrátili.
1 £ J. jejichž srdos působením předcházející milosti Boší volno bylo

viru v Krista přijmouti, a zákon sv. ovangelie zacbovávatí.
19Pohlaví šenské, jsoac více citlivé než rozumné, Jako se borlivou

sbožností vyznamenává, tak se též tužeji drží blndu, když mu bylo
propadlo.

1I.— 106
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KAPITOLA XIV.
Pavel a Barnabáš káší v Ikoniu, a pronásledování jsouce od nbonřeného

lidu, do Lystry se utikají. -— Ta Pavel chrumého člověka uadravie, s Bar

nabášem prve sa Boha Jaln, potom kamenován jest. ——Oba kůží v Derbe,

a ustanovivše na tmnobých místech blskupy a kučži, do Antiochle se vracaji,

1. I stalo se v Ikoniu, že vešli spolu do školy židovské,
a mluvili, tak že uvěřilo Židův i Řekův veliké množství.

2. Ale kteří z Židů nevěřící byli, ti zbouřili a k hněvu
popudilí mysli pohanů proti bratřím.'

3..Byli pak tu dlouhý čas, důvěrně si počínajíce v Pánu,“
kterýž svědectví vydával slova milosti avé,“ čině, aby se dáli
divové a zázrakové skrze ruce jejich.

4. I rozdělilo se množství města: a sice někteří byli s Židy,
a někteří s apoštoly.

5. Když pak se obořilí pohané i Židé 8 knížaty svými, aby
je zhaněli, a kamenovali,

6. srozuměvše, utekli do měst Lykáouských, do Lystry a
Derbe, i do vší okolní krajiny, a kázali evangelium.

7. I sedával v Lystře muž nějaký, nemocný na nohv, chromý
ze života matky své, kterýž byl nikdy nechodil.

8. Ten poslouchal Pavla mluvícího. Kterýžto pohleděv naň,
a vida, že by víru měl,“ aby uzdraven byl,

9. řekl velikým hlasem: Postav se přímo na nohy své!
I vzchopil ae, a chodil.

10. Zástupové pak uzřevše, co učinil Pavel, pozdvihli hlasu
svého, řkouce lykaonsky:* Bohové, připodobnivše se lidem,“
sestoupili k nám.

11. I nazvali Barnabáje Jovišem, a Pavla Merkuriem : neb
on byl vůdce slova.?

12. Kněz také (chrámu) Jovišova, kterýž byl před městem,
přived býky s věnci před bránu, chtěl s lidem obětovati.

13. To když uslyšeli apoštolé, Barnabáš a Pavel, roztrhše
sukně své, vyběhli mezi zástupy, křičíce

14. a řkouce: Muži, co to činíte? I my jsme amrtelní, vám
podobní lidé, kteříž zvěstujeme vám, abyste se obrátili od
(bohů) těchto marných k Bohu živému, kterýž učínil nebe,
i zemi, i moře, i všecko, což v nich jest;

15. kterýžto za předešlých věků nechával všech národů
choditi po cestách svých.“

16: A však nenechal sebe bez osvědčení, dobře čině s nebe,
dávaje deště a úrodné časy, naplňuje pokrmem a utěšením
srdce naše.

17. A to mluvíce, sotva spokojili zástupy, aby jim neobě
tovali.

18. Na to pak přišli z Antiochie a Ikonia někteří Židé:

KAPITOLA XIV.

3 t j. proti křesťanům vůbec a proti apošťolům zvlášť, udůvajíce,
Jako by novým učením svým obel nebezpeční byli.

5 £ j. v Božskou pomoc donfajíce, snažně činili vše, co k rozšiřování
víry za prospěšné uznávali.

3 £ Jj. potvrzoval kázání jejich zázraky. (Mar. 16. 20.)
* £€ j. netoliko z tvářnosti a = horlivé pozornosti jebo znamenal,

nýbrž okem duševním téměř patřil víru jeho. Jako divučiněním vše
mobouenost, tak věděním tajných věci vševědoncnost Božská u ovatých
působí. Zkoumání srdcí téhož vědění částkou jest.

* t. Jj. v obyčejném u nich rátekě řeckém.* © j. v podobě lidské přišli k
* Joviš (Jupiter) slul u Římanůcenejvyšší bůh, pán nebes, blesku a

bromu; Merkur, posel bohův, veleben byl co vynálezce řečí, dárce vý
mluvnosti, ochránce řečníkův, kupcův a — alodějův.

* £ j. nezjevil se jim zvlášť, odkázav je toliko k zákonu v srdci a
v svědomí jejich psanámu, (Řím. 2 14—15.)aniž by jim byl odepřel

Jinak svých. S 2
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ZÁDB"
a navedše zástupy a kamenujíce Pavla, vytáhli [jej] za město,
domnívajíce se, že jest mrtev.

19. Když pak jej učenníci obstoupili, vstav vešel do města,
a druhého dne šel s Barnabášem do Derbe.

20. A když byli kázali evangelium tomu městu, a učili
mnohé, navrátili so do Lystry, a do Ikonia, a do Antiochie,

21. potvrzajíce myslí učenníkův, a napomínajíce, aby trvali
u víře: a že musíme skrze mnohá soužení vcházeti do krá
lovství Božího. '

22. A když jim byli zřídili starší v jednékaždé církvi, a
byli se modlili postíce se,“ poručili je Pánu, v něhož uvěřili.

23. A prošedše Pisidii, přišli do Pamfylie;
24. a mluvivše slovo Páně v Perge, sestoupili do (města)

| Attalie:

25. a odtud se plavili do Antiochie, odkadž poručeni byli
milosti Boží k dílu, kteréž vykonali. ©

26. Když pak přišli, a shromáždili církev, vypravovali,
jak veliké věcí Bůh skrze ně učinil: a že otevřel národům
dvéře víry.

27. I pobyli tu s učenníky čas nemalý.'*

KAPITOLA XV.
První elrkevní sněm v Jerusalémě, příčinou nesnáze o obřísku, a odpověď

daná od apoštolů atran tě věci Antlocheuským. — Pavel se odlonéll od

Barnabáše; tento se © Markem plavli do Cypru. [Pavlova drubá

cesta apoštolská.)

1. A přišedše někteří z Jadska,* učili bratří: Nebudete-li
se obřezovati podle obyčeje Mojžíšova, nemůžete býti spasení.

(Gal. 5, 2.)
2. A když Pavel a Barnabáš nemalý spor měli 8 nimí,

zůstali na tom, aby Pavel a Barnabáš, a někteří jiní z ostat
ních šli o tu otázku k apoštolům a starším do Jerusaléma

3. Tehdy oni jsouce provozeni od církve, šli skrze Fenicil
a Samařsko, vypravujíce o obrácení pohanův: i způsobili
radosť velikou všem bratřím.

4. A když přišli do Jerusaléma, přijati jsou od církve,
a od apoštolův, i starších, zvěstujíce, kteraké věcí činil Bůh
8 nimi.

5. I povstali někteří ze sekty farisejské, kteří byli uvěřili,
pravíce: Že musejí obřezování býti, a že se také má přikázati,
aby zachovávali zákon Mojžíšův.

6. I sešli se apoštolé a starší, aby rozvážili věc tuto.*

7. A když mnohé vyhledávání bylo, povstav Petr? řekl
k nim: Muži bratří! vy víte, že Bůh od dávných dnů“ mezi
námi vyvolil, aby skrze ústa má alyšeli pohané slovo evan
gelia a uvěřili. (10, 12.)

9 t.j. když Jim byli, modlíce a postíce se (18, 3.), posvětili a usta
novili biskupův a kněží; obojí se rozumějí jménem „starších“.

19V ten čas klade se blažené působení, ale i veliké utrpení sv. Pavla,
o němě dí Řím. 16, 19. a II. Kor. 11, 2, 25.

KAPITOLA XV.

' t j. s těch, kteří sa zló majíce Petrovi, že „všel k pohanům“ s
nespokojivše se a odpovědí jeho (11, 2 a d.) s obřezáním | veškeré
povinností zákona starého akládali věřícím. (5.)

* Dološ: a rozsoudili vespolek osvicením a s pomool Ducha svatého
(vis 28.) a roskázali věřícím,Jak se zachovati mají.

3 Dle přednosti od Krista Pána obdržené první mluví; Jakub, tehdejší
biskop Jerusalémský, přisvědénje mu. (13.)

* Byloť asi před desíti nebo čtrnácti lety, kdyš Kornelius setník
na víru obrácen jest. (Viz Kap. 10.)pe"m

„DD
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9. A Bůh, jenž zná srdce, vydal jim svědectví, dav jím
Ducha svatého, jakož i nám, (Svrchu 10, 45.)

9. a neučinil žádného rozdílu mezi námi a nimi, věrou
očistiv ardce jejích.

10. Protož nyní proč pokoušíte Boha, vzkládajíce na hrdlo
učenníků jho, kteréhož ani otcové naši, ani my nésti jsme
nemohli?

11. Ale skrze milost Pána Ježíše Krista věříme, že spasení
budeme, jakož i oní. (Ef. 2, 8.]

12. I mlčelo všecko množství: a poslouchali Barnabáše a
Pavla vypravajících, kteraké divy a zázraky činil Bůh skrze
ně mezi pobany.

13. A když umlkli, odpověděl Jakub, řka: Muži bratří,
slyšte mne:

14. Šimon vypravoval, kterak Bůh nejprve shlédl na po
hany, aby z nich přijal lid jménu svému.

15. A s tím se srovnávají slova prorocká, jakož psáno jest:
16. Potom se uavrátím, a vzdělám zase stánek Davidův,

kterýž byl klesl: a zbořeníny jeho zase vzdělám, a vyzdví
hna jej:

17. aby i ostatní lidé hledali Pána, i všickni národové,
nad kterýmiž vzýváno jest jméno mé, praví Pán, jenž činí
ty věci. (Amos 9, 11. a d.]

18. Známoť jest Pánu od věku dílo jeho.
19. Protož já soudím,“ aby nebyli znepokojováni ti, kteří

se z pohanův obracejí k Bohu,

20. ale aby jim bylo psáno, by se zdržovali od poškvrn
modl“ a sinilství," a od toho, což jest udáveného, a od krve:" - |

(I. Mojž. 9, 4 III. Mojž. 3, 17. I. Kor. 8, 1. I. Thes. 4, 3.)

21. Nebo Mojžíš od dávných časů má po všech městech,
kdo by jej kázali ve školách, kdežto na každou sobotu čítán
bývá.

22. Tehdy líbilo se apoštolům, i starším se vší církví aby
vyvolilí ze sebe muže, a poslali do Antiochie s Pavlem a Barna
bášem: Judu, kterýž měl příjmí Bargabas, a Sílu, muže přední
mezi bratřími,

28. píšícepo nich: Apoštolé a starší bratří tém,
kteříž jsou v Antiochii, a v Sýrií, a v Cilicii bratřím, jenž
jsou z pohanů, pozdravení.

24. Poněvadž jeme alyšeli, že někteří, vyšedše od nás, zne
pokojili vás slovy, vyvracujíce duše vaše“ jimž jsme toho
nerozkázali:

2. líbilo se nám v jedno shromážděným, abychom vyvolili
muže, a poslali k vám s nejmilejšímí našimi, Barnabášem
a Pavlem,

26. lidmi, kteří životy své vydali pro jméno Pána našeho
Ježíše Krista.

5 tj. přisvědčují Petrovi, (14) arovnávám se s rozsudkem jeho.
Ukazuje, že se slovo Petrovo s předpověděním proroků srovnává.

S £ j. od požívání věcí, obětovaných modlim. Z oběti se strojívaly
u pohanů nestřídmě a prostopdšné hody.

* To u pokanův z částí ani za hřích se nepovažovalo, ba provozovalo
se uhuata svobodně a k poctě modl. Všeobecným pak tímto slovem
zakazují se nejen hrubí přestupkové proti čistotě a stydlivosti, nýbrž
1 všellké prohřešení se | vnitř mysli, 1 zevnitř skutkem, zvlášť pak
příliš svobodné obcování s osobami drahého pohlaví.

9 To se zakásalo věřícím s pohanstva proto, aby se snadněji slon
čili e věřícími ze šidovatva, jimž obě a pradávného obyčeje ohavnoatí
bylo; toto obé přestalo, když sloučení onoho doelleno.

* £ J. mýlíce a pobuřujíce mysli vaše, a tak vás připravujíce o vvitfní
i zevnítřní mír a pokoj působí, tak rosmišky u víře různice a bouře
v zápětí mívají.
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27. Protož poslali jsme Judu a Sílu, kteříž I sami vám vy
pravovati budou ústně tytéž věci.

28. Vidělo se zajisté Dnchu svatému i nán,
žádného více na vás břemene nevzkládati, kromě těchto po
třebných věcí:

29. Abyste se zdržovali od věcí obětovaných modlám, a od
krve, a od udáveného, a od smíjství; od kterýchžto věcí
budete-li se ostříhati, dobře učiníte. Májte se dobře.

30. Tehdy oni propuštěni jsouce, šli do Antiochie: a shro
máždivše množství, odevzdali list.

31. Kterýžto přečetše, radovali se z potěšení.'*
32. Judas pak a Sílas, jsouce i oni proroci, mnohou řečí

napomínali bratří a potvrzovali.
33. A pobyvše tu některý čas, propuštění jsou od bratří

v pokoji k těm, kteříž je bylí poslali.
34. Ale Sílovi se vidělo, aby tu zůstal: tedy Jadas sám

odšel do Jerusaléma.

35. Pavel pak a Barnabáš pobyli v Antiochii, učíce a ki
žíce s mnohými jinými slovo Páně.

36. Po několíku pak dnech řekl Pavel k Barnabášovi: Vrá
tíce se uavětěvme bratří po všech městech, v kterýchž jsme
kázali slovo Páně, kterak ae mají.

37. Tehdy Barnabáš chtěl s sebou vzíti | Jana, jenž měl
příjmí Marek:

38. ale Pavel prosil, že by on [který totíž byl odšel od
nich z Pamfylle. a nešel s nimi ku práci) neměl vzat býti.

(Svrchu 18, 13.)
39. | stala se nesvornost, tak že se od sebe rozešli; a sice

Barnabáš pojav Marka, plavil se do Cypru;

40. Pavel pak zvoliv Sílu, odšel, poručen jsa od bratří
milosti Boží.

41. I chodil po Sýrii a Ciliclí, a potvrzoval církví, a při
kazoval ostříhati přikázání apoštolův a starších.''

KAPITOLA XVL
Pavel si pojal za společníka Timotbea a obřenal Jaj — Báh mu u vidění při
kazuje Jiti do Macedouska, — ta obrátil na viru Lydii, obchodnlel s nachovým
abožim — vymíti s Jisté děvešky dacha věšticího, — Jest | s Bllou mrskůn,

a do vězení avršen, ale zázračně osvobozen, a od úřadu co římský
občan propašišu.

1. Přišel pak do Derbe, a do Lystry. A aj tu byl jeden
učenník, jménem Timotheus, syn ženy Židovky věřící,' z otce
pohana.

2. Tomu dávali dobré svědectví bratří, jenž byli v Lystře,
a v Ikoniu.

3. Toho si Pavel oblíbil, aby šel s ním: i pojav jej obřezal
pro Židy, kteříž byli v těch místech; nebo vědéli všickni, že
otec jeho byl pohan.“ (L Kor. 9, 20.)

té « toho, kterého ee jim dostalo, že apoštolé sprostili je zachování
obtížného (10) tákona Mojžíšova.

"te A zvlášť která právě ustanovena byla, výše v. 28. 16, « „a přikazoval... starších“ není v feckém
KAPITOLA XVL

t elula Eunlce a matka její Lols (II. Tia. 1, 5—9. 15.) a obě byly
jiš u prvním příští sv. Pavla do Derby uvěřily: byl-lí oteo Timotheův
tehdáž ještě živ, anobo Již mrtev, neví se. Vis úvod na listy k Týmo
theovi.

2 Tým nojednal proti ustanovení sněmu apoštolského (15, 29), neboť
problásilo toliko, že obřísky není k spasení nevyhnutelně potřebí (11);
a tudiž žádnému věřícímu přikazovati 90 nemá, na vůlí ponechajlc,
chtél-li by kdo z Židů, zákon Mojžišův horlivý, dobrovolně ne jí
podrobiti. Sv. Pavel moudře a opatrně, aby tak tíra více náro
doveů svých Kristu ziekal. [I. Kor. 9, 90.)
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4. A když chodilí po městech, kózsli jim, aby ostříbali
ustanovení, kteráž byla zřízena od apoštolův, a od starších,

kteříž byli v Jerusalémě. , [Svrchu 15, 20—29.]
5. A tak ae církve utvrzovaly u víře, a rozmáhaly se po

čtem na každý den.
6. A když šli skrze Frygii, a krajinu galatskou, zabráněno

jest jim od Ducha svatého mluviti v Aali slcvo Boží.
7. Tehdy přišedše do Myzie, pokoušeli se jíti do Bithynie:

ale nedal jim Duch Ježíšův.*

8. Když obešli Mysli, sstoupili do Troady.
[Níže 20, 6. II. Kor. 2, 12.]

9. I ukázalo se Pavlovi v noci vidění: Muž nějaký mace
donský stál, a prosil ho, řka: Přijď do Macedonie, a pomoz
nám.

10. A když to vidění viděl, hned jsme hledali, abychom šli

do Macedonie,“ ujištěni jsouce, že nás povolal Báb, abychom
jim kázali evangelium.

11. Protož plavívše se z Troady, přišli jsme přímým během
na Samotracii * a drahého dne do Neapole: “

12. a odtud do Filipni, kteréžto jest první * město té části
Macedonie, město osadní.“ I byli jame v tom městě několik
dní, rozmlouvajíce.

13. V den pak sobotní vyšli jsme ven za bránu k řece,
kdež se zdála býti modlitebnice, a sedíce mluvili jsme ženám,
kteréž se byly sešly.

14. A jedna žena jménem Lydia, obchodnice se šarlatem
z města Thyatirských, ctítelkyně Boží, poslouchala: jejížto
srdce otevřel Pán, že pozorna byla na to, co 8e od Pavla
pravilo.

16. Když pak pokřtěna byla i dům její, prosila řkouc:

Poněvadž mne máte za věrnou Pánu, vejdětež do domu mého,a zůstávejte tu. I přinutila nás.
16. Stalo pakse, když jsme šli k modlitbě, že nějaká dě

večka, mající věštího ducha“ potkala se s námi, kteráž veliký
užitek přinášela pánům svým, předpovídáním budoucích věcí.

17. Ta jdouc za Pavlem a za námi, volala, řkouc: Tito lidé
jsou služebníci Boba nejvyššího, kteříž zvěstují vám cestu
spasení.!*

18. A to činila po mnoho dní. I slitovalo ae toho Pavlovi,
a obrátiv se řekl duchu: Přikazují tobě ve jménu Ježíše
Krista, abys vyšel od ní. I vyšel v tu hodinu.

19. A vidouce pání její, že pominula naděje získu jejich,
chytivše Pavla a Sílu, vedli je na náměstí ke knížatům,

20. a postavivše je před úředníky, řekli: Tito lidé jsouce
Židé, bouří naše město,

3 6—7 t Jj. vnitřeím vnuknutim poučení json od Ducha sv., aby
nekázali dále v Asll Menší, bnď že obyvatelé nebyli ještě dostí schopni,
anebo že krajiny ty byl určil Bůh působení apoštola Jana. Znamenej.
že Duch sv. sluje tato „Duch Ježíšův“, což důkazem, že i od Oteo
1 od Syna vychásí.

* t. j. s Pavlem 1 já, Lukáš, spisovatel skntků těchto. Od té doby
byl Lukáš u Pavla, s očitým svědkem dalších činův jeho, jež tuto
o.peal.

*Oatrovmezipobřežímid a thrackým.S Město v Macedonii; jižně od Filipi
7 £ j. buď velikostí nebo polohou svo
* £ |. osazeno mnohým lidem římským „od'tě doby, co Římanům

náleželo, a ma'ío právo římské.
* £ J. takovým zlým dnchem posedlá byla, který budoucí věci před

povidal. Můžeť ďábel, jaa duch rozumný, s minulých a přítomných věcí
na budoucí souditi, a je lépe věděti neš lidé, a je pak lidem, jež opa
noval, oznámiti.

6 Tak mluvil z ní zlý duch, buď mocí Boží donneen (Beda); nebo
aby Pavlu HichotěJej k hrdostí pokoušel (Jan Zlat.); nebo aby jej Pavel
vyhnal, a tak proti eobě Jid pobouřil. (Korn. a Lap.)

DawÍ jee Z
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21. a zvěstují obyčej, kteréhož nám nesluší přijmouti, ani
zachovávati, poněvadž jsme Římané.

22. I sbéhl se proti nim lid: a úředníci strbše suknějejich,

| kázali je metlami mrskati. (II. Kor. 11, 26. I. Thes.2, 2.)
23. A mnoho ran jim davše, vsadili je do žaláře, přikázavše

strážnému, aby jich pilně ostříhal.
24. Tehdy on, maje takové přikázání, vsadil je do blubšího

. žaláře, a sevřel nohy jejich kládou.''
25. Tehdy o půl noci, Pavel a Sílas modlíce se, chrálili

Boha: i slyšeli je ti, kteříž byli v žaláři.
26. Na jednou pak se stalo veliké zemětřesení, tak že se

pohnuli základové žaláře; a hned se všecky dvéře otevřely,
a všech okovy spadly.

27. Tehdy procítiv strážný žaláře, a vida dvéře otevřené,
vytrh meč, chtěl ae zabíti,'“ domnívaje 8e, že věznové utekli.

28. I zkřikl Pavel hlasem velikým, řka: Necih sobě nic
zlého: však jsme tu všickni. 

29. A požádav avětla, vešel tam, a třesa sepadl Pavlovia Sílovi k.nohám:

80. a vyved je ven, řekl: Páni, co mám činiti, abych byl
spasen ?

31. A oni řekli: Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty
1 dům tvůj.

82. I mlavili jemu slovo Páně, a všechněm, kteříž byli
v doma jeho.

33. A pojav je ta hodinu v noci, umyl rány jejich: a po

| křtěn jest hned on, i všecka čeleď jeho.
84. A když je uvedli do domu svého, připravil jim stůl

„a veselíl se se vším domem svým, věře Bohu.
35. A když byl den, poslalí úředníci služebníky, řkouce:

Propusť ty lidi.
96. I oznámil strážný žaláře slova ta Pavlovi: Úředníci

poslali, abyste byli propuštění; protož nyní vyjdouce, jděte
v pokoji.

37. Ale Pavel řekl jim: Zmrskavše nás veřejně, neodsou
zené, vsadili lidi Římany do žaláře,'* a nyní nás tajně vy
hánějí? Ne tak: ale nechat přijdou,

88. a sami nás propustí. Tehdy pověděli služebníci úřed
níkům slova ta. I báli se, uslyševše, že by Římané byli:

39. a přišedše odprosili jich, a vyvedše, žádali, aby vyšli
z města.

40. I vyšedše z žaláře, vešli k Lydil: a uzřevše bratry. po
těšili jich, a odešli.

KAPITOLA XVIL
Pavel káže v Theasalonice, a kdyš Žídě lid proti němu sboařili, tajně utíká,
a béře se doDaree; tamtéž káže; — však I ta Židé thomalooičti pronásledají

Jej. a on tajně od bratří propuštěn jsa, a přižed — do Atbén, tamtéž káže
+ Areopagu.

1. Když pak zchodili Amfipoli, a Apollonii, přišli ddo Thessa
loniky, kdež byla škola židovská.

2. Tehdy Pavel podle obyčeje všel k nim, a po tři soboty
kázal jim z písem,

8. otvíraje a předkládaje, že Kristus měl trpěti, a z mrtvých
vstátí: a že ten Ježíš, kteréhož já zvěstoji vám, jest Kristus.'

" Vis Jer. 20, 3. P

ej. pap by byl, sám životempropadl,kdyby mu byl některýzajatý op
" Občanařímského nesměl žádný soudce bltím trostati, leč by byl

tádně dle průva života odsouzen.
KAPITOLAXVI

t t. že Ježiš jest pravý Mesiáš od Boha lidu lsraelskému zasilbený,
a skrze proroky předpověděný.

Ea
h
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4. A někteří z nich uvěřili, a připojili se k Pavlovi a Sí
lovl, 1 z nábožných a z pohanů “ množství veliké, £ žen zua
menitých nemálo.

5. Ale rozhorlivše se Židé, a sebravše z obecného lidu ně
které zlé muže a shlukše se, zbouřilí město: a stojíce u domu
Jásonova * hledali, aby je vyvedli před lid.

6. A nenalezše jich, táhli Jásona a některé bratří ku kní
žatům města, křičíce: Tito jsou, kteříž bouří město a přišli
sem,

7. jichž Jáson přijal; a ti všickni činí proti ustanovením
císařským, pravíce, že jiný jest král, Ježíš. [Jan 19, 12.j

8. I zbouřili lid, a knížata města, kteříž to alyšeli.
9. A přijavše rukojemství od Jásona, i od jiných propu

stili je.
10. Bratří pak Ihned v noci vypustili Pavla a Sílu do

Beree. A oni přišedše (tam), vešli do školy židovské.
11. Ale tito byli šlechetnější nad ony, kteříž jsou v Thes

salonice, jenžto přijali slovo ae vší chtivostí, na každý denrozvažujícepísmu,tak-libytyvěcibyly.“© (Jan6,39.)

20. Nebo nová jakési věcí vkládáš v uši naše: protož chceme
věděti, co by to bylo.

21. [Athénští pak všichni, i příchozí hosté, ničehož jiného
tak pílni nebyli, jako aby něco nového povídali, anebo slyšeli.)

22. Tehdy Pavel stoje uprostřed Areopagu, dí: Muží athénští,
vidím vás býti ve všem téměř pověrčivějšími.*

23. Nebo procházeje se, a vida modly vaše, nalezl jsem
také oltář,na kterémž napsánojest: Neznámému Bohn.'*
Protož co vy neznajíce ctíte, to já zvěstuji vám.

24. Bůh, kterýž učinil avět i všecko, což jest na něm, ten
jsa pánem nebe i země, nebydlí v chrámích rukou udělaných; '*

2b. aniž bývá ctěn lidskýma rukama, jakoby něčeho po
třeboval, ježto on dává všecbněm život, i dýchání, i všecko:

(Žalm 49, 10.)
26. a učinil z jednoho všecko pokolení lidské, aby přebý

valo na vší tváři země, vyměřiv uložené časy, a meze pře
bývání jejich,

27. aby hledali Boha, zda by snad se ho domakali, '*. neb
ho nalezli, ačkoli není daleko od jednoho každého z nás.'*

12. A tak mnozí z nich uvěřili, i nemálo pohanských šle- 28. Nebo v něm žijeme, a hýbáme se, i jsme; '“ jakož
chetných žen i mužův. n i někteří z vašich básníků'* pravili: Jeho zajisté i plémě

13. A když Židé v Thessalonice zvěděli, žeby i v Berei j L jeme.
kázáno bylo od Pavla slovo Boží, přišli také tam popuzujíce , 29. Jsouce tedy pokolení Boží, nemámef se domnívati, že
a bouříce množství. by zlatu, nebo stříbru, nnebo kameni, rytině umění, a důmyslu

14. Ale bratří vypustilí hned Pavla, aby šel až k moři: lidského. Božství bylo podobno.
Sílas pak a Timotheus zůstali tam. (Svrchu 16, 1.1 30. A zajisté časy té nevědomosti prohlídaje '“ Bůh, nyní

16. Ti pak, kteří provázeli Pavla, dovedli ho až do Athén, zvěstuje lidem, aby všickni všudy pokání činili,
a vzavše od něho poručení k Sílovi a Timotheovi, aby přišli 31. proto že uložil den, v kterémž gouditi bude svět v spra
k němu co nejspíše, odešli. vedlnosti. skrze muže, kteréhož zřídil, dávaje víru všem,'?

16. A když jich Pavel v Athénách čekal, povzbuzoval se vzkřísiv ho z mrtvých.
v něm duch jeho,“ vida, ano město modloslužbě jest oddáno. 32. Uslyševše pak o vzkříšení z mrtvých, někteří se po

17. I hádal se s Židy, a s nábožnýmive škole a na náměstí smívali, a někteří řekli: Poslechneme tě o tom podruhé.
po všecky dni s těmi, kteříž přítomní byli. 99. A tak vyšel Pavel z prostředku jejich.

18. Tehdy někteří mudrci epikurejští“ a stoičtí“ hádali se 34. Někteří pak muži přidržíce se ho, uvěřili: mezi kte
s ním a někteří řekli: I co chce tento plískač povědíti? Jiní rýmiž i Dionysius Areopagita, a žena jménem Damaris, a jiní
pak: Zdá se býti zvěstovatel nových bohů; nebo jim vypra- s nimi.
voval o Ježíšovi, a o z mrtvých vstání.

19. I popadše ho vedli do Areopagu“ řkouce: Můžeme-liž
vědětí, jaké jest to nové učení, kteréž vypravuješ?

KAPITOLA XVIIL
Pavel káže v Korinte, a Židé proti sěmu ae bonříce odmrštění jsou od

vladnře, — Pavel cestuje do Efesu, Cesarse a Jeresaléma, odtud do Antiochie,

do Galatska a Frygioka. ——Apollo od Akvily jsa vyučen, hájí a rozšiřuje
vira Kristovu. '

> 4 j. 1 z těch pobanů, kteří již od Židů obrácení byli k viře v jed
noho Boba, | těch, kteří posud v pohanství trvali.

9 Kdež Pavel a společníci jeho nepochybně bydleli. — Pavel nazývá
toho Jásona svým příbuzným. (Řím. 16, 21.)

* © j. když s dobrou vůlí a ne ze zvědavosti četli, a zkoumali písma
svatá, nalézali v ních potvrzení u víře, povzbuzení k dobrému, útěchy
v strastech; ten účel mějš každý, kdokoliv písma čteš. (Sv. Jan 5.
39—40.]

S £ Jj. pobnot byl v srdci svém nad duchovní bídou obyvatelův
krásného toho města a želelo se mu toho, že obyratelé při všem bohat
ství a umění tak bluboce v ohavné modloslužbě pobřížení jsou.

S Dle Epikura tak sluli, jenž ušíl, že voškerý svět, nebe i země,
bohové i lidé povstalí náhodou z prášků věčných semotamo poletujících :;
že bohové o svět a lidstvo nio nedbaji, anl dobré neodměňnjíce, ani
slé metrestajíce ; že tedy dovoleno všelikých rozkoší dle libosti a mož
nosti požívati. Tuto nesmyslné učení ač nalézalo mnobo stonpencův,
přec u moudřejších pohanů v opovržení bylo.

* Nazvání dle loubí sloupového (stoa) v Atbénach, kdežto původce
Jejich Zeno učíval: še svět povstal z věčné látky působením ohně,
Jejš za duši světovou, a za božstvo považoval; že všecko jest podrobeno
nezměnitelnému osuda; že člověk může býti sám s sebou moudrým a
blaženým, kdyš se proti všemu utrpení tak otuží, že je téměř,jakoby
necítil, snáší, až | staten jest, sobě život vzíti.

> Aresův chlum; tak slnla vášná a mocná rada starcův athonských,
Již zvlášť náleželo sonditi věci mravů veřejných a náboženství se týka
Jlcich; Pavel sem uveden jest, aby své mínění pověděl u přítomnosti
důstojných starcůr. mndrcův a mnobých zvědavých (21) posluchačův.
„Co nověho?“ bývala obyčejná při potkání se otázka v Athénách.

1. Potom vyšed z Athén, příšel do Korintu:*
2. a nalezna jednobo Žida, jménem Akvilu, rodem z Pontu,

* Dle řeckého též v dobrém smyslu: „příliš bohův ae bojicí >boha
bojní: podobá se, že sv. Pavel v tomto smyslu tak dí. (28.)

'* t. j. jest tento oltář zasvěcen. Byli tedy tak bedliví ctitelé bohův,
že vystavěli také oltář bobu neznámému, aby žádného otiti neopomenuli.

*! ©j. v smyslu pohanském, jakoby tu zavřen a na to místo vázán byl.
' £, j. domynlilí,zkoumáním došli jistoty, že jest. Tenť účel člověka,

aby stvořitele svého poznal, ctil a tím blašenosti dosáhl.
» £ j. ajevuje nám velebnosf svou nejen úkasy přirody, nýbrž

i laskavou péči prozřetelnosti své.
4 ©j. od něbo máme všecko, na jeho vůli a kynutí život náš spočívá.

tes, Pindar.
> „bledě s hůry“ baď: slítovně; nebo: površlivě; nebo:

" £ j. zázraky potvrdiv jeho s mrtvých vetání, tím i všech ujistil,
Ze táž oni vzkříšení a souzení budou.

KAPITOLA XVIIL

>Město jak bohatstvím a uměním, tak nádherou a
pověstné, mezí egelským =Jonským mořem.[Viz úvod na listy ku Korint
ským.)

rů 1I.—107
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kterýž nedávno byl přišel z Vlach, a Priscillu, manželku jeho,
(protože byl rozkázal Klaudius, aby všichni Židé z Říma
odešli), přistoupil k nim.

3. A že byl téhož řemesla, zůstával u nich, a dělal: (byli
pak řemesla těch, kteříž dělají stany.)“

(20, 24. IL. Kor. 11, 9.)
4. I bádal se ve škole židovské každou sobotu, vkládaje

mezi to jméno Pána Ježíše,* a přesvědčoval Židy i Řeky.“
6. A když příšli z Macedonie Silas a Timothens, dotíral

Pavel horlivěji slovem i osvědčoval Židům, že Ježíš jest
Kristus.

6. Když pak oni odporovali, a se rouhalí, vytřásaje roucho
své,* řekl k nim: Krev vaše na hlavu vaši, já čist jsa,“
půjdu od této chvíle k pohanům.

7. A jda odtud, všel do domu nějakého člověka, jménem
Tita Justa, ctitele Božího, jehož dům byl u samé židovské
školy.

8. Ale Krispne, kníže školy, uvěřil v Pána se vším domem
evým a mnozí z Korintských alyšíce uvěřili, a byli pokřtěni.

9. I řekl Pán v noci u vidění Pavlovi: Neboj se, ale mluv
a nemlč;

10. nebť já jsem 8 tebou a žádný nesáhne na tebe, aby
uškodil tobě, nebo mnoho mám lídu v tomto městě.

11. Byl pak tam rok a šest měsícův, uče je alovu Božímu.
12. Za Galliona* pak, vladaře Achájského, povstali Židé

jednomyslně proti Pavlovi, a přivedli jej před soudnou stolici,
13. řkouce: Tento navádí lidi, aby proti zákonu ctilí Boha.
14. A když Pavel počal otvírati ústa, řekl Gallio k Židům:

Ů muži Židé, kdyby něco bylo nepravého, nebo mrzký nějaký
zločín, slušně bych vás vyslyšel:

15. ale že jsou to hádky o slova, a o jménech, a o zákonu
vašem, vy sami vizte: já nechci toho soudcem býti.

16. I odehnal je od soudné atolice.
17. Tehdy uchopivše všichni“ Sosthenesa, kníže školy ži

dovské, bili jej před soudnou stolicí: a Gallio na to nic
nedbal. (I. Kor. 1, 1.)

18. Pavel pak pobyv ta ještě mnoho dní a rozžebnav se
s bratřími, plavil se do Syrie [a e ním Priscilla a Akvilaj,
oholiv sobě v Cenchrách“ hlavu; nebo měl alíb.'*

(Níže 21, 24. IV. Mojž. 21, 24.)
19. I přišel do Efesu, a nechal jich ta. Sám pak všed do

školy, rozmlouval s Židy.
20. Když pak oni prosili, aby déle pobyl, nesvolil:
21. ale rozžehnav se a řka:'! Navrátím se k vám zase,

bude-li vůle Boží, bral se z Efesu.

22. A přišed do Cesaree, vstoupil (do Jerusaléma] a po
zdravi! církve, a sstoupil do Antiocbie.

3 £ J. koberce, čalouny k přikrytí stanů. Dle obyčeje židovského

hh mistr pisma (Rabbi)nějakémuřemesluspolu se vyučil,jímě bys.
* Dle L Kor. 3, 3. „s bání a třesením," nechtě hned ostře proti

zákonu šidovskému vystoupiti. (Brov. 5.)
* t |. pohany; vis Řím. 1, 14
> Na znamení, že se všeho spojení s nimi vzdává.
* t.j. vy Jste samí vinni svou záhubou, já nejsem vámi vinen
* Bylť bratr mudrce Seneky, a má ze za to, že akrse něho se tento

ce sv. Pavlom a učením křesťanským obeznámil.
* Buď Řekové, že snad odmrštěnjsa, Ještě se nespokojil; neb

že nestatočně věcí Jejich hájil. (L Kor. 1, 1.)
> Přístav korintský východní as dvě míle vzdájí.
'9 £ J. nazarejský, zdržeti se ua čas vina a vykonati jistě modlitby

a oběti. [Viz 21, 24.)
'* Dle některých řeckých rukopisů: „Mámnevyhnutelně příští svátek

(letnic) slaviti v Jerusalémě.“

,Z AjíE KAPITOLA AIA, 852

23. A pobyv tu některý čas, odšel, a procházeje pořád
krajinu galatskou, a Frygil, potvrzoval všech učenníků.

24. Žid pak nějaký. jménem Apollo, rodem z Alexandrie,
muž výmluvný, učený v písmě, přišel do Efesu.

(L Kor. 1, 12.)
25. Ten byl naučen cestě Páně: a vroucím duchem mluvil,

a učil pilně těm věcem, kteréž jsou Ježíšovy, znaje toliko
křest Janův.

26. Ten tedy počal důvěrně mluviti ve škole židovské.
A když ho uslyšeli Priscilla a Akvila, přijali ho (k sobě) a
pilnějí tu vykládali cestu Páně.

27. Když pak chtěl jíti do Acháje, psali bratří učenníkům
napomínajíce, aby ho přijali. A když přišel, prospěl mnoho
těm, kteříž byli uvěřili ;

28. nebo náramně přemáhal Židy, zjevně dokazuje z písem,
že Ježíš jest Kristus.

KAPITOLA XIX.

Pavel křti a biřmuje v Efesu věkteré učenníky Janovy, ——káže s prospěchem,

divy čině. — Be zlým se potázali někteři tůlaví zablinaší židověti. ——Věřící

kajlcně se vyzaávají s hříchů svých. — Zlatník Demetrius zboořil lid

proti Pavlovi,

1. I stalo se, když byl Apollo v Korintu, že Pavel prošed
vrchní krajiny, přišel do Efesu, a nalezl ta některé učenníky;

[Svrchu 18, 19—27.)
2. i řekl k nim: Zdaliž jste přijali Ducha svatého, uvěřivše?

A oni řeklí k němu: Ba aní jsme neslyšeli, že Duch svatý jest.
3. On pak řekl: V kom tedy jste pokřtěni? A oni řekli.

Křtem Janovým.'
4. I řekl Pavel: Jan křtil lid křtem pokání, řka, aby v toho,

kterýž měl po něm přijíti, věřili, to jest v Ježíše.*
(Svrchu 11, 16.]

5. To uslyševše, pokřtění jsou ve jménu Pána Ježíše.
6. A když Pavel na né vzkládal ruce, přišel na ně Duch

svatý, a mluvili jazyky a prorokovali.*
7. Bylo pak všech asi dvanácte mužů.
8. Tehdy všed do školy židovské, s důvěrností mluvil po

tři měsíce, rozmlouvaje, a přesvědčuje o království Božíin.
9. Když pak se někteří zatvrdilí a nevěřili, mlavíce zle

o cestě Páně před množstvím, odstoupiv od nich, oddělil
učenníky,* rozmlouvaje na každý den ve Škole nějakého
Tyrana.*

10. A to se dálo po dvě léta, tak že všickni, kteříž pře
bývalí v Asií, slyšeli alovo Páně, Židé i pohané,

11. I nemalé divy čínil Bůh skrze ruce Pavlovy:
12. tak že i šátky, a pásky s jeho těla na nemocné se

nosívaly, a odstupovaly od nich nemoci, a zlí duchové vy
cházeli.

KAPITOLA XIX.

+Ti nepochybně asi před 90 lety v Jadeku bydleli, a od Jana so
pokřtiti dali, potom pak vystěboravše se, sovrabně nevěděli, 00 30
bylo k spasení lidstva stalo. Věřice pak, že Ježiš jest Mesiášem, k ně
muž Jen ukazoval, drželi se ka křesťanům.

2 t j. křest Janův byl toliko znamením a osvědčením pokání nad
hříchy,jichž odpuštění se pak teprva dosáhlo křtem Kristovým. (Mar. 16,
15-16.)

3 t J. udělil jim svátost sv. biřmování, s kterouš se na počátku
elrkve zvláštních darů Ducha ov. věřícím dostávalo. (Srov. svrobu 8,17)

.t -i křesťanyod Židův,aby oninonebyli v nebezpečenatvísvedenabýti od těchto
* Bylť nepochybně učitel mudretví.
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13. Pokuslli pak se i někteří z toulavých Židů, zaklínačů,
vzývati jmóno Pána Ježíše nad těmi, kteříž zlé duchy měli,
říkajíce: Zaklínám vás skrze Ježíše. kteréhož káže Pavel.“

14. A bylo nějakých sedm synů Žida Scevy, knížete kněž
ského, kteříž to činili.

15. Odpověděv pak zlý duch, řekl jim: Ježíše znám, a
o Pavlovi vím: ale kdo jste vy?

16. A vakočiv na ně člověk, v kterémž byl dábel velmi
zlý, a zmocniv eo obou, přemohl je, tak že nazí a zranění
z toho domu utekli.*

17. To pak známo učiněno jest všem, Židům i pohanům,
kteříž bydleli v Efesu: a připadla bázeň na ně na všecky a
bylo jméno Pána Ježíše velebeno.

18. A mnozí z věřících přicházeli, vyznávajíce a vypravojíce
skutky své.“

19. Mnozí také z těch, kteříž byli všetečných vécí? hleděli,
enesli knihy a spálili přede všemi: a spoťetše cenu jejich,
shledali padesáte tisíců peněz.'“

20. Tak jest silně rostlo slovo Boží, a zmochovalo se!
21. A když se to dokonalo, umínil Pavel v duchu, aby

prošed Macedonii a Acháji, řel do Jerusaléma, řka: Když
pobodu tam, musím také Řím viděti.

22, I poslav do Macedonie dva z těch, kteří mu přislahovali,
Timothea a Erasta, sám zůstal v Asii do času.

23. Stalo se pak v ten čas nemalé zbouření pro cestu Páně.
24. Nebo zlatník jeden, jménem Demétrius, kterýž dělal

stříbrné chrámy '* Diány, dával nemalý zisk řemesinfkům.
25. Ten svolav je, I ty, kteříž byli podobného řemesla,

řekl: Muži, víte, že tímto řemeslem ziska nabýváme:
26. a vidíte a slyšíte, že tento Pavel netoliko v Efesu, ale

téměř po vší Asií přemlouvaje odvrátil mnohý zástup, pravě:
Že nejsou bohové, kteříž bývají rukama uděláni.

27. A protož nebezpečenství jest, aby nám netoliko tato
naše částka živnosti v pohrdání nepřišla, alebrž i veliké Diány
chrám za nic nebude jmín, ano i na zmar přijde důstojnost
té, kterouž ctí všecka Asie, i okres světa.

28. Uslyševše to, naplnění jsou hněvem, a zkřikli řkouce:
Veliká Diána Efeských!

29. I naplněno jest město rozbrojem, a hnali se úprkem
jednomyslně do divadla,'“ uchopivše Gaja a Aristarcha, Mace
dončany, průvodčí Pavlovy.

30. Když pak chtěl Pavel jíti mezi lid, nedopustili učenníci.
31. Ano i někteří z knížat Asie,'? kteříž byli přátelé jeho,

poslali k němu, prosíce, aby se nevydával do divadla.
82. A tu rozliční rozličně křičeli, neboť bylo shromáždění

bouřlivé, a větší jich čásť nevěděli, proč jsou se sběbli.

* Že někteří z Židů ve jménu Božím důbly vymitali, řečeno Mat 12,
97. poza.; mnozi pak tu moe sl osvojajíce, lid klamali, jak tuto 80
praví.

* Dopuatil tomu takto Bůh, aby zvelebeno bylo jméno Páně. (17.)
* © Jj. svatou básní jati jsouce, vysnali so z hříchů svých, sporídall

se; veřejně-li či tajně, není sjevrno: sv. otcové míní, že tajně; Jest
tedy příklad zpovědi.

* £ J. pověrečných, konslů a čar, zaříkávání a t. p., jimiž Efesčané
pověstní byli. Viz úvod na list k Efosským.

!* Po 83 kr. rak. čis.
5 4 j. menší — větší podobizny [modelly, vzorky] překrásného

obrámu Dianina ze zlata, stříbra, mědí, slonová kosti, nebo dřeva.
Bylať pak Diana [Artemida] bobyně, představující lanu [měsíc), jmína
a ctěna co dcera Jovišova. (85.)

'* Nebo do cirkosu [zárodiště], nejen k veřejným hrám s zápasům,
nýbrž i obecným sborům a soudům určeného.

3 £ j. důstojní mužové obce, představení a oprávoové chrámu a
uáčelníci kněžských sborův pohanských.

m 9
-y* P .- „ = P- - . Lker4 k(E =RN

U R-B

awdl
KAPITOLA XX. 854

83. I vytáhli ze zástupu Alexandra, kterého Židé pobízeli.
Alexander pak požádav rukou kynutím mlčení, chtěl zprávu
dáti lidu.

84. Když pak jej poznali, že jest Žid, stal se jeden hlas
všech, asi dvě hodiny volajících: Veliká Diána Efeských I

35. A když písař '* upokojil zástupy, řekl: „Muží efesští,
I kdež jest člověka, ješto by nevěděl, že město Efeských ctí
velikou Diánu, a Jovišovo plémě? '*

36. Když tedy tomu odpirati nelze, musíte pokojni býti,
a nic nepovážilvě nečiniti.

37. Přivedli jste zajisté tyto lidí, kteříž nejsou ani savato
krádcové, ani rouhači bohyně vaší.

38. Mají-li pak Demetrius a kteříž jsou s ním řemeslníci,
proti někomu při, bývát obecný soud a jsou vladařové, nech
ať na se vespolek žalují.

39. Pakll čeho jiného hledáte: i o to bude moci v pořád
ném shromáždění uhozeno býti.

40. Neb jsme i v nevezpečenství, abychom nebyli obžalo
váni z dnešního zbouření: ačkoliv žádný, [o kterémžbychom
mohli počet dáti). není vinen tímto sběhnučím. A to pověděv
rozpustil lid.

KAPITOLA XX.

8v. Pavel certoje do Maoedonska a Řecka, navraouje se do Troady, kdež

mládence Eatycha vakřisil, — cestuje dále do Jerusaléma, lonči se v Milstu

o blskopy a kodžimi,

1. Když pak přestalo to zbouření, povolal Pavel učenníkův,
a učiniv k nim napomenutí, rozžehnal se, a vyšel, aby šel
do Macedonie.'

2. A když prošel ty krajiny, a napomínal je mnohými
řečmi, přišel do země řecké.

3. Když pak tu“ pobyl tři měsíce, činili mu Židé úklady,
když se mél plaviti do Syrie: i umínil navrátiti se skrze
Macedonii. :

4. Šel pak s ním Sopater, [syn] Pyrha Bereenského, a
z Thessalonických Aristarchus, a Sekundus, a Gajus Derben
ský, a Timotheus: z Asijských pak Tychikus, a Trofimus.*

5. Ti šedše napřed, čekali na vás v Troadě:
6. my pak jsme se plavili po dnech přesnic z Filippi, a

přišli jsme k nim do Troady v pěti dnech, a tu jsme pobyli
sedm dní.

7. Tehdy první den po sobotě,“ když jsme se byli sešli
k lámání chleba, mluvil k nim Pavel, maje nazejtří jíti pryč,
i prodlil řečí až do půlnocí.

8. A bylo mnoho světel na síni, kdež jsme byli shromážděni.
9. Jeden pak mládenec, jménem Eutichus, sedě na okně,

pohřížil se, když Pavel dlouho kázal, v hluboké spaní, a pře

* tj. představený obce, od měšťanstva zvolený, alo římskému
vladaři podrobený úfednik.

ts £ j. dceru, viz 24 pozn. — Dle řeckého: „a s nebe spadlou;“
bájili totiž o soše Dlanině, že s nebes spadla.

KAPITOLA XX.

>Účel té cesty (19, 21.) byl, aby cirkve v zemích oněch založené
potvrdil, mnohé potřebné nařízení učinil, a věřící potěšil.

* Hlavně se zdržoval v Korintu, kdežto mezi jiným i to ustanovil,
aby věřící velebnou ovátosť lační přijímali. (Sv. Augnstin.)

3 Tolík jich s sebou pojal 00 svědkův řadného odvedení znamenitých
darů, pro církev Jerusalémskou v Řecku sebraných.

* L Jj. v neděli: arov. IL Kor. 16, 2 tof dokazuje, že se ten den jiš
za věku apoštolského světil konáním nejsvětější oběti [mše ovatéj a
vyučováním.
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možen jsa snem, spadl s třetího ponebí dolů, a zdvižen jest
mrtev.

10. K němuž Pavel dolů sstoupiv zpolehl naň, a objav ho,
řekl: Nermuftež se, však jest duše jeho v něm.*

11. A vstoupiv, a lámav chléb“ a okugiv,“ a dosti jim
kázav až do svítání, tak odšel.

12. I přivedjí mládence živého, a byli nemálo potěšeni.
19. My pak vstoupivše na lodí, plavili jsme se do Assonu,“

majíce odtud vzíti Pavla, neb tak byl nařídil, chtěje sám
jíti po zemi. o

14. A když se 6 námi v Assaonu sešel, pojavše jej, příšli
jsme do Mityleny.*

15. A plavíce se odtud, přišli jsme druhého dne proti
Chiosu, a třetího dne jeme přistali k Bámosu,'“ a nazejtří
jsme přišli do Milétu:

16. neb byl Pavel umínil minouti Efesu, aby 8e nemeškal
v Asii; nebo pospíchal, bylo-li by mu možno, aby byl o letni
cích v Jerusalémě.

17. Tehdy poslav z Milétu do Efesu, povolal starších '*
církve.

18. Kteřížto když k němu přišli, a byli pospolu, řekl jim:
Vy víte, od prvního dne, v kterémž jsem přišel do Asie,
kterak jsem po všecken čas s vámi byl,

19. slouže Pánu se vší pokorou ** a se slzami'* a poku
šeními, kteráž mi se přiházela z úkladů židovských:

20. kterak jsem ničehož nepominul z užitečných věcí, abych
vám neoznámil, a vás neučil zjevně, i po domích,

21. svědectví vydávaje Židům i pohanům o kajicném obrá
cení se k Bobu, a o víře v Pána našeho Ježíše Krista.'“

22. A aj nyní já vázán jsa duchem,'* jdu do Jerusaléma,
nevěda co se mi v něm má přihoditi:

23. ač že mi Duch svatý po všech městech osvědčuje,
řka: že okovy a soužení očekávají mne v Jerusalémě.

24. Ale nic se toho neštítím: aniž činím život svůj dražší
nežli sebe,'“ jen abych dokonal běh svůj a službu alova,
kterouž jsem přijal od Pána Ježíše k osvědčování evangelia
milosti Boží.'"

25. A aj nyní já vím, že neuzříte více tváři mé, vy všickni,
mezi nimiž jsem chodil, káže o království Božím.

5 Dle 9. a 12. soudíti lze, že skntečně mrtev byl, a na modlitba
Pavlovu opět od Boha k životu vzkříšen.

9 t Jj. vykonav nejsvětější oběť mše svaté.
* € Jj. poživ obyčejného pokrmu při bodech lásky (ngapoo), ježto

křesťané po přijímání velebné svátosti elavivaji.
* Pomořní město v Mysil.
9 Město hlavní ostrova Leabos.

'9 A přenocovali jeme [tak přidej s *) v Trogillium.
"* € Jj. biskupův s kněží (28.); k těm pak se přidražili biskupové a

kněží jiných okolních mist.

" Ha tuto základ vší dokonalosti osobní | všelikébo blaženého působeni! :

' £ J. Zalu a lítostí nad tím. že byl prve elrkev prondeledoval, | nad
hříchy jiných, 1 nad otrastml, jež trpí věřící od utiskovatelů svých.

'* Smyal: „Osvěděuje mezi Židy | pohany, že všem k spasení nevy
bnatelně potřebí Jest pokání činiti a věřiti v Ježíše Krleta.“ Tenťobexh
všelikého kázání horlivébo duchovního pastýře!

'* Buď: „pnzen vnukautim Ducha sv.;“ [Řím. 8, 14), nobo: vida
týmě vnuknutim vazby a vězení, kteréž mne v Jerusalémě očakávují
128.) ač zevrubně nevím. jak se stane; nebo: „ač ne mně přímo, ale
Jiným tak zjeveno jest od Boha“ (Viz 21, 4)

'* £ j. nepokládám žívot svůj vezdejší nad život věčný, nad spasení
duše své.

" € J. svěstaje, jakých milostí Bůh lidstvu prokázal, a jak každémo
Jich účastnu býti lze.
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26. Protož osvědčují vám dnešního dne, že čist jsem od
krve všech.'“

27. Nebť jsem nepominul zvěstovatí vám všelikou radu
Boží.

28. Buďtež bedlivi sebe, i všeho stáda, v němžto Duch
svatý ustanovil vás biskupy, abyste spravovali církev Boží,
kteréž dobyl svou krví.

29. Já vím, že po mém odchodu vejdou mezi vás vlci
bltaví, kteříž nebudou šetřiti stáda.

30. A z vás samých povstanou muži, jenž budou mluviti
převrácené věci, aby obrátili učenníky po sobě.!*

31. Protož bděte, majíce v paměti, že jsem po tří léta ne
přestával dnemi nocí 8 pláčem napomínati jednohokaždého
z vás.

32. A nyní poroučím vás Bohu a slovu milosti jeho.
kterýžto mocen jest vzdělati, a dáti dědictví meri všemi po
svěcenými.*©

33. Stříbra a zlata, nebo roucha nežádal jsem od žádného,
jakož :

94. sami víte; neb na to, čehož potřebí bylo mně, i tém,
kteříž jsou se mnou, podávaly ruce tyto. [L Kor. 4, 12.)

96. Všecko ukázal jsem vám, že tak pracujíce musíme
přijímati mdlé, a pamatovati na slovo Pána Ježíše; nebť on
řekl: Blaženěji jest dávati nežli bráti.

36. A to pověděv, klekl na kolena svá, modlil se s nimi
se všemi.

37. I stal se pláč veliký ode všech: a padajíce na hrdlo
Pavlovo líbali jej,

38. rmoutice se nejvíce nad tím slovem, kteréž byl řekl,
že by neměli více tváři jeho viděti. I provodili jej k lodí.
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KAPITOLA XXL
Pavel cestuje do Jeresaléma, — Agabus mu předpovídá, že tam bude Jat. —

Očišťuje se v chrámě, od sbouřených Židů skorem ubit, od vojska pak římského

tacbován jest.

1. A když nastalo, abychom se plavili, odtrhše se od
nich, přímým během přišli jsme na Kos, a drahý den na
Rbodus,' a odtud do Patary.*

2. I nalezše lodí, kteráž měla plouti do Fenicie, a vstou
pivše pluli jsme.

3. A když se nám počal ukazovati Cyprus, nechavše ho
k levé straně, pluli jsme do Sýrie, a přišli jsme do Týru;
nebo tu měla lodí složiti náklad.

4. A nalezšo učenníky, pobyli jsme tam sedm dní: a ti
pravili Pavlovi skrze Ducha,* aby nevstupoval do Jerusaléma.

5. A po vyplnění těch dnů, vyšedše, odebrali jsme se, a

' 186 j. zahyne-li kdo s vás, nebo s vašich svěřencův, nebude to
mou vinon.

t* Duchem prorockým takto dí, a Jedněmí unaéí kruté protivníky
elrkve, drahými pak kacíře, kteří svými bludy odtrbují věřící od pravé
cirkve, a pobřišujíce Je v svůdné učení své, na věčnou záhobu při
váději. (II Tim. 1, 20. II. 1, 15.)

**Smysl: Kéž Bůh všemohoucí, jenž vás posvěcením mezi věřícími
vyznamenal, vzdělá 00 mnou sapočiti ráčil u vás, aby totiž duchovní
obrám víry, co dědlotví Páně, varosti u vás všech k vznešené doko
nalosti, zdo v účastenství bojné jeho milosti, tamto slávy věčné.

KAPITOLA XXL

* Ostrovy pobřežní v moři egejském.
* Město pomořní v Lycil.
3 t j. Duch sv. zjevil jim, 00 sv. Pavla v Jerusalémě potká, oni pak

Jej prosili, aby zachoval šivota svého.
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provodili nás všickní 8 manželkami i syny až ven za město:
a poklekše na kolena na břehu, pomodlili jsme se.

6. A když jsme se vespolek rozžehnali, vstoupili jsme na
lodí: a oni se vrátili domů.

7. My pak přeplavivše se od Týru, sestoupilijsme do Ptole
maidy: a pozdravivše bratří, zůstali jsme u nich jeden den.

8. A druhý den vyšedše, přišli jsme do Cesaree: a všedše
do domu Filippa evangelisty,“ kterýž byl jeden ze sedmi,
zůstali jeme u něho. (Svrchu 6, 5.)

9. A ten měl čtyry dcery, panny prorokující.*
10. A když jsme tu pobyli za několik dní, přišel nějaký

prorok z Judska, jménem Agabus. [Svrchu 11, 28.)
11. Ten když k nám přišel, vzal pás Pavlův, a svázav si

ruce i nohy, řekl: Totoť praví Duch svatý: Muže, jehož
jest tento pás, tak sváží Židé v Jerusalémě, a vydají v ruce
pohanů.

12. To když jsme uslyšeli, prosili jsme my, i kteří v tom
mistě byli, aby nechodil do Jerusaléma.

13. Tebdy odpověděl Pavel, a řekl: Co činíte plačíce, a
trápíce srdce mé? Však já netoliko svázán býti, ale i umříti
hotov jsem v Jerusalémě, pro jméno Pána Ježíže.

14. A když jsme ho odraditi nemobli, spokojili jsme se,
řkouce: Staň ao vůle Páněl *

15. Po těch pak dnech připravivše se, brali jsme se do
Jerusaléma.

16. A šli s námi také někteří z učenníků z Cesaree vedouce

s sebou nějakého Mnasona Cyprského, dávného učenníka,
u něhož bychom mělí hospodu.

17. A když jeme přišli do Jerusaléma, rádi přijali nás
bratří.

18. Druhého pak dne, všel Pavel € námi k Jakubovi, a
sešli se všickni starší.

19. Jichžto pozdraviv, vypravoval všecko, co Bůh skrze
službu jeho činil mezi pohany.

20. A oni uslyševše, valebili Boha, a řekli jemu: Vidíš,
bratře, kolik jest tisíců mezi Židy, kteříž uvěřili: a všickni
jsou horliví milovníci zákona.

21. O tobě pak slyšeli, že bys učil odstoupení od Mojžíše
ty Židy, kteříž jsou mezi národy: řka, že nemají obřezovati
synů svých, ani podle obyčeje choditi.“

22. Což tedy jest [činiti)? musíť se zajisté ejíti množství ;
neboť uslyší, že jsi přišel.

23. Učiniž tehdy to, co tobě povíme. Máme čtyry muže,
kteříž mají na sobě slib.

24. Pojma je, posvět se s nimi:"7 a účiň náklad za ně, aby
oholili hlavy : a zvědí všickni, že křivé jest, což o tobě alyšeli,
ale že 1 sám chodíš ostříhaje zákona.

2Ď. Z strany pak těch, kteříž z pohanův uvěřili, my jsme
psali, usoudivše, aby se varovali obětovaného modlám a krve

a udáveného a amilstva. (15. 20.j
26. Tehdy Pavel, pojav maže, na druhý den, posvětiv se

* Jest tentýž, který se jmenuje mezí sedmi diakony: že si zvlášť
horlivě počinal u hlásání slova Božího [8, 5. a 88.), nazván ovangelistou.

* £ j. které v panonském stavu trvajíce. I jiných vynčovaly, 1zvláštní
milostí Boží budoucí věci předpovídaly. Viz z toho, jak pradávný původ
mají ústavy církvo katolické, v nichšto zbožné duše čistotu panenskon
zachovávají k vlastní dokonalusti, a zásluze, ke cti a chvále Boží a
k prospěchu bližních

* © J. jiných ubyčejů židovských zachovávati.
* © J. alavně dokonej nazarejský slib svůj (18, 18) spolu s nimi.

To se dělo Jistými očišťajícími obřady, oholením hlavy a vzdáním
určitých obětí dle IV. Mojš. 6, 13.; kdo za jiné, kteří chudí byli, náklad
na oběti zapravil, tomu za zvláštní borlivosť a zásluhu počítáno bylo.
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s nimi, všel do chrámu, oznámiv vyplnění dnů očišťování,
až by obětována byla oběť za jedncho každého z nich.

27. A když se dokonávalo sedm dní, Židé ti, kteříž byli
z Asie, uzřevše jej v chrámě, zbouřili všecken lid, a vztáhli
naň ruce, křičíce:

28. Muži israelští, pomozte: Tenť jest ten člověk, kterýž
proti lidu, i zákonu, j tomato místu všecky všudy uče, nad
to i pohany do chrámu uvedl, a poškvrnil avatého místa
tohoto.

29. Nebť byli viděli Trofimu Efesského s ním v městě,
o kterémž 88 domnívali, že ho byl Pavel do chrámu uvedl.

30. A zbouřilo se všecko město a sběhli se lidé. A ucho

pivše Pavla, táhli jej ven z chrámu: a hned zavříny jsou
úvéře.*

31. A když jej chtěli zabiti, povědíno jest tisíčníkn nad
zástupem vojska,“ že se bouří všecken Jerusalém.

82. Kterýž ihned pojav vojáky a setníky, sbéhl k nim.
A oni uzřevše tisíčníka a vojáky, přestali bíti Pavla.

33. Tehdy přistoupliv tisíčník uchopil jej, a rozkázal jej
svázati dvěma řetězy, a ptal se, kdo jest, a co učinil.

34. V zástupu pak jední tak, jiní jinak křičeli. A nemoha
Dic jistého zvěděti pro hluk, rozkázal jej vésti na hrad.

35. A když přišel k stupňům, přihodilo se, že nesen byl
od vojáků pro násilí lidu;

36. nebo šlo za ním množství lidu křičíce: Zahlad jej!
37. A když měl Pavel již uveden býti na hrad, řekl tisí

čníkovi: Smím-li co promluviti k tobě? Kterýž řekl: Umíš
řecky ?

38. Nejsí-liž ty ten Egyptský, jenž jsi před těmito dny
učinil zbouření, a vyvedl jsi na poušť čtyry tísíce mužů
vražedníkův? '*

39. I řekl k němu Pavel: Ját jsem člověk Žid, měšťan
z Tarsu, ne neznámého města cilického. I prosím tě, dovol
mi promluviti k lidu.

40. A když on dovolil, stoje Pavel na stupních, pokynol
rukou k lidu; a když veliké mlčení nastalo, mluvil jazykem
židovským, řka:

KAPITOLA XXIL

Pavel 00 ospravediDuje, — proč se stal křesťanem, a — prné kázal pohanům,
Židé nedali mu dále mluvit! — Jsa odveden na hrad, má bičován býti. uchoval

se pak toho, prohlásiv se, že Jest občanem říimakým.

1. Muži bratří, a otcové, poslechněte této omluvy, kterouž
vám nyní vzdávám.

2. Uslyševše pak, že k nim mluví jazykem židovským,
raději mlčeli.

9. I řekl: Jáť jsem muž Žid, narozen v Tarsu cilickém,
ale vychován jsem v tomto městě u nohou Gamalielových,
vyučen jsa podle pravdy otcovského zákona, horlívý milovník
zákona,' jakož i vy všickni jste podnes;

* Aby zbonřené množství tum novtrhlo a vraždou chrám neposkyrnilo
eště více.

' %Kteréž leželo posádkou na pevném hradě Antonia, spojeném
a borou Moria, aby bonřím nepokojného lidu překazilo.

te Bylť pověstný loupežník, jenž za proroka se vydávaje, sliboval,
že slovem svým zdi jerusulámské zboří a Římany z města I země vy
žene. Asl před dvěma lety, než se toto s Pavlem ndálo, táhl byl s pří
vrženol svými proti Jeruzalému; sle vladař římeký Fellx přepadna Jej,
400 a Jeho množství pobil a 200 jal; ostatní se s vůdoem na poušť
utekli.

KAPITOLA XXII.

' Řecký: „borlitel jaa pro Boha“
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4. kterýž jsem se té cestě“ protivil až k smrti, svazuje a
dávaje do žaláře muže i ženy.

6. jakož kníže kněžské svědectví mi vydá, i všickni starší
věkem, od nichž i listy vzav jel jsem do Damašku k bratřím,
abych odtud přivedl svázané do Jerusaléma, aby byli trestáni.

6. I stalo se, když jsem ae bral cestou, a přibližoval
k Damašku o poledni, najednou rychle a nebe obklíčilo mne
evětlo veliké ;

7. a padnuv na zem, slyšel jsem hlas, an mi dí: Šavle,
Šavle, co mne pronásleduješ ?

8. A já odpověděl jsem: Kdo jsi, Pane? I řekl ke mně:
Jáť jsem Ježíš Nazaretský, jejž ty pronásleduješ.

9. A kteří se mnou byli, viděli síce světlo, ale neslyšeli
hlasu toho, jenž se mnou mluvil.

10. I řekl jsem: Pane, což učiním? A Pán dí ke mně:
Vstaň, a jdi do Damašku, a tamť bude tobě povědíno všecko,
což činiti máš.

11. A když jsem neviděl pro jasnost toho avětla, veden
jsa za ruce od průvodčích, přišel jsem do Damašku.

12. Ananiáš pak nějaký, muž podle zákona, svědectví
maje ode všech tam přebývajících Židů,13.přišedkemněa stojeřeklmí:Šavle,bratře,prohlédni!
A já vtu hodinu pohleděl jsem naň.

14. A on řekl: Bůh otců našich předzřídil tebe, abys po
znal vůli jeho, a viděl Spravedlivého, a slyšel hlas z úst jeho.

15. Nebo budeš jemu u všech lidí svědkem těch věcí, kteréž
jsi viděl, a slyšel.

16. A nyní, co prodléváš? Vstaň a dej se pokřtítí, a obmej
hříchy své, vzývaje jméno jeho.

17. Stalo se pak, když jsem se navrátil do Jerusaléma, a
modlil jsem se v chrámě, že jsem byl u vytržení mysli,

18. a viděl jsem jej, an dí ke mně: Pospěš, a vyjdi rychle
2 Jerusaléma, neboť nepříjmou svědectví tvého o mně.

19. A já řekl jsem: Pane, onit vědí, že já zavíral jsem
do žaláře, a bil jsem ve školách ty, kteříž uvěřili v tebe.

20. A když vylóvali krev Štěpána, svědka tvého, já jsem
tu stál, a přivolil jsem, a ostříhal jsem roucha těch, kteříž
jej zabíjeli. :

21. I řekl ke mně: Jdi! neboť já daleko mezi pobany
pošlu tebe.

22. I posluuchali ho až do toho alova,* a pozdvihli hlasu
svého, řkouce: Zahlaď ze země takového, neboť nesluší mu
živu býti!

23. A když oni křičeli, a metali. roucha svá“ a prachem
bázeli do povětří :*

24. rozkázal ho tisíčník do hradu uvesti,“ a biči mrskati,
a mučiti jej, aby zvěděl, pro kterou příčinu na něj tak řičeli.

25. A když jej svázalí řemením, řekl Pavel setnfkovi,
kterýž při něm stál: Sluší-liž vám člověka Římana, a neod
souzeného mrskati?

26. Uslyšev to setník, přistoupil k tislčníkovi a pověděl
mu, řka: Co chceš činiti? nebo ten člověk jest občan římský.

27. Přistoupiv tedy tisíčník, řekli jemu: Pověz mi, jsi-li
ty Říman? A on řekl: Ano.

3 t.j. víře v Ježíše Krista, a v učení jeho; křesťanskémunáboženství.
> Bylť by jim dále okázal, že nemá v opovržení zákon Mojžišův ;

ale roskvažená vášeň neslyší důvodů.
* £ J. chystajíce so kamonovati jej.
5 tj. dávajíce tím všechněm jiným znamení k pozdvižení se proti

Pavlovi.
S Dle řeckého: „fka, že jej blčováním močiti dá, aby“ atd.; domní

vajť se, nerozuměje hebrejsky, že proti pořádku obecnému mluvil.

“= C SCi Na
Z ml= — k=P

0)

n ©
„o

PASKUTKOVÉAPOSTOLŠTÍ„m MĚNZ I

č
0

E"

A

„M3

E

=O

Jem:

—oc

;)

m

Fa

-EE2

ANY:
V

o

> a Md
SN“

M

A>

CE

o
“

y

3 4
= kP

M
M

F
„* m
LY

KAPITOLA XXIII, 860

28. I odpověděl tisíčník: Já jsem za veliké peníze toho
občanství dosáhl. A Pavel řekl: Já pak jsem se (Říman)
i narodil.

29. Tebdy hned odstoupili od něho, kteří jej měli mačiti:
i tisíčník bál ae, když zvěděl, že jest občan římský, a že
jej byl avázal.

30. Druhého pak dne chtěje jístěji zvěděti, pro kterouž
by příčinu Žídé naň žalovali, rozvázal jej, a přikázal, aby
se sešli kněží i všecka. rada: i vyved Pavla, postavil ho
mezi nimi.

KAPITOLA XXIII
Puval chtě se před radon ospravediniti, roabrojem povstalým tak nělníti ne

může, — Jsa odveden na hrad, potěšenjest svláštním zjevením Páně. — Židé

ukládají o bezšlvoti jeho, — Dověděv 60 o tom velitel brado, pod stráži
vojenskou poslal jej do Cazares.

1. Tehdy Pavel, pohleděv na shromáždění, řekl: Muži
bratří, já se vším dobrým svědomím obcoval jsem před Bohem
až do dnešního dne.

2. Kníže pak kněžské Ananiáš kázsl těm, kteříž u něho
stáli, aby jej bili v ústa.'

3. Tehdy řekl jemu Pavel: Budeť bíti tebe Bůh, stěno
zbílená.“ A ty sedíš, abys mne soudil podle zákona, a proti
zákonu velíš mne bíti? UI. Mojž. 19, 16.)

4. A kteříž tu stáli, řekli: Nejvyššímu knězi Božímu zlo
řečíš?

5. I řekl Pavel: Nevědělť jsem, bratří, že by knížetem
kněžským byl.* Psánoťjest zajisté: Knížeti lidu svého nebudeš
zlořečití. [II. Mojž. 22, 28.)

G. Věda pak Pavel, že by jedna strana byla Saduceův, a
druhá Fariseův,“ zvolal v radě: Muži bratří, já jsem Fariseus,
syn Fariseův: pro naději, a vzkříšení z mrtvých jsem já
souzen.“ [24, 15, Fil. 3, 6.)

7. A když to pověděl, stal se rozbroj mezi Farisey a Saducey
a rozdvojilo se množství.

8. Nebo Saduceové praví, že není vzkříšení, ani anděla,aniducha:Fariseovépakobévyznávají.| (Mat.22,33.)
9. I stal se křik veliký. A povstavše někteří z Fariseů,

zastávali ho, řkouce: Nic jsme nenalezli zlého na tomto
člověku; a co kdyby byl jemu mluvil duch, aneb anděl?

10. A když sc rozbroj veliký stal, boje se tisíčník, aby
nebyl Pavel od nich roztrhán, rozkázal vojákům sjíti dolů,
a vytrhnonti jej z prostředku jejích, a vésti na hrad.

11. V drahou pak noc, stoje u něho Pán, řekl: Budiž
stálý; neb jako jsi svědčil o mně v Jerusalémě, tak musíš
svědčiti i v Římě.

12. A když byl den, sebrali se někteří z Židův, a zapřísáhli
se řkouce, že nebudou jísti, ani píti, až zabijí Pavla.

KAPITOLA XXIII.

* Buď proto, še řka „bratří“ rovnal ne jim: nebo že k osvědčení
mravní svó bezúhonnosti Bobem se dokládal.

* c, j. pokrytče, jenž se stavíš, Jakobys chtěl právě eouditi, a proti
právu mne neodsouzena bíti kdžeš. [Srov. Mat. 28, 27.)

* Bylť totiž Pavel mnoho již let meri národy trval, a důstojnost
nejvyššího kněze tehdáž pro rozbroje židovaké skoro kařdoročnéjinému
se zadávala.

* Soudě totiž, že dle chování so Ananlášova (2.) spravodlnosti ne
dojde, hleděl tedy shromážděné v jedno proti němu zlomyslníky roz
dvojiti. „Přispívá k zachování dobrých, kdo se snaží rozdvojiti tlých.“
(Sv. Řehoř.)

5 t j. proto že věřm, že Kristus z mrtvých vstal, a dlo toho učím,
že | my z mrtvých vstaneme; a že jsem fekl, že Kristus se ml zjevil.
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18. Bylo pak jich více než čtyřiceti mužů, kteříž se byli
tak apikli;

14. kteřížto přistoupivše ku knížatům kněžským, a starším,
řekli: Zakletím zakleli jsme Be,že neokusíme ničehož, dokadž
nezabíjeme Pavla.

15. Protož nyní vy oznamte e radou tisíčníkovi, aby jej
k vám přivedl, jako byste něco jistějšího chtěli o něm zvě
děti: my pak prve, nežli se přiblíží, hotovi jsme jej zabíti.

16. O kterýchžto úkladech uslyšev syn sestry Pavlovy,
přišel a vešel na hrad, a pověděl Pavlovi. .

17. Tehdy zavolal k sobě Pavel jednoho ze setníků, řekl:
Doveď mládence tohoto k tisíčníkovi, neb má něco oznámiti
jemu.

18. A on pojavho, vedl k tisíčníkoví a řekl: Vězeň Pavel
prosil mne, abych tohoto mládence přivedl k tobě, že by měl
něco mluviti s tebou.

19. I pojav jej tisíčník za ruku jeho, odstoupil s ním
v soukromí, a otázal se ho: Co jest to, ježto mí máš oznámiti ?

20. On pak řekl: Židé uložili prositi tebe, abys zejtra
uvedl Pavla do rady, jako by se něco jistějšího chtěli vy
ptati o něm,

21. ale ty nevěř jim, neboť úklady mu činí víc než čtyřiceti
mužů z nich, kteříž se zapřísáhli, že nebudou jísti ani píti,
až jej zabijí: a jižť jsou hotovi, čekajíce na přípověď tvou.

22. Tehdy propustil tisíčník mládence, přikázav, aby žád
nému nepravil, že by mu to byl oznámil.

23. A zavolav dvou setníků řekl jim: Připravte dvě stě
vojákův, aby šli aš do Cesaree, a sedmdesáte jezdcův, a dvě
stě kopinníkův o třetí hodině noční;“

24. i hovada připravte, aby vsadíce Pavla, ve zdraví do
vedli jej k vladaři Felixovi;*

25. [nebo se bál, aby ho snad nevydřeli Židé, a nezabili
a on potom netrpěl pohanění, jako by byl peníze od nich
vzal;]

26. napsav list tohoto obsahu: Klaudius Lysiáš vzne
šenému vladaři Felixovi pozdravení!

27. Muže tohoto. kteréhož javše Židé usilovali zabiti, přišed
k tomu s vojskem vytrhl jsem, zvěděv, že Říman jest:

28. a chtěje zvěděti, z čehož by jej vinili, uvedl jsem ho
do rady jejich.

29. I ahledal jsem, že naň žalují o otázky svého zákona,
a že nemá žádného zločinu, hodného amrti nebo vazby.

30. A když mi povědíno o úkladech, kteréž mu byli strojili,
poslal jsem ho k tobě přikázav i žalobníkům, aby pověděli
před tebou. Měj se dobřel

31. Tehdy vojáci dle příkazu svého pějavše Pavla, uvedli
jej v noci do Antipatridy.“

32. A druhého dne, nechavše jízdních, aby s ním jeli, vrátili
se na hrad.

33. Oni pak když přijeli do Cesaree a odevzdali list vladaři,
postavili před něj i Pavla.

34. Když pak byl přečetl, a se otázal, z které by krajiny
byl, a zvěděv, že z Cilicie,

36. řekl: Budu tě slyšeti, když přijdou tvoji žalobníci.
I rozkázal ho ostříbati v radním domě Heródesově.

* t J. naší deváté večerní.
“ Bylť bratr Pallasův, propuštěnce Antonie, matky císaře Klaudia,

a proto spřízněnec téhož; Tacitus o něm di, že s povahou chlapského
poroba užíval povolené moci královské k ukrutnosti a vilnoati.

5 Město ae půl cesty mezi Jernaalémem a Cesarel, prve Kafarsabe.
Heródes je rozšířil, a dle otee svého nazval. P1M< LY;—

M>

%

PV

===L

če

nl
tl

me

l

k„oanově

b
ud

Evá

na|k P
ME-9ha)

Pal
hd

á
P hi

."Z

S55

KAPITOLA XXIV. 862

KAPITOLA XXIV.

Parel oblalován jsa od Židů v Cesarel, odpovídá před vladařem, — Tent

mu polehčiv ve vazbě, protab soudu povoluje.

1. Po pěti pak dnech astoupilo kníže kněžské Ananláš,
8 některými staršími, a s Tertullem nějakým, řečníkem," (do
Cesaree), kteřížto přišli k vladaři proti Pavlovi.

2. A když povolán byl Pavel, počal Tertullus žalovati, řka:
Poněvadž ve mnohém pokoji žívi jsme skrze tebe a mnohé
věcí se napravují tvou opatrností, *

3. přijímáme to vždycky a všudy se vším děkováním,
vznešený Felixe!

4. Ale abych tě déle nezdržoval, prosím, vyslyš nás krátce
podle své dobrotivosti.

5. Nalezli jeme člověka tohoto jedovatého, a vzbuzujícího
sváry mezi všemi Židy po všem světě, a původce bouře sekty
Nazaretských :“

6. jenž 1 chrámu poskvrniti usiloval, a kterého javše chtěli
jeme podle zákona našeho souditi.

7. Ale přišed tisíčník Lysiáš s mocí velikou vytrhl jej z rakou
našich,

8. přikázav, aby žalobníci jeho šli k tobě: od něhož * budeš
moci, soudě, sám zvěděti o všem tom, z čehož my jej viníme.

9. Přídali pak i Židé, řkouce, že tomu tak jest.
10. Tehdy odpověděl Pavel, (když mu pokynul vladař, aby

mluvil): Věda, že jsi od mnohých let soudcem tohoto národa,“
s dobrou myslí za sebe dosti učiním.

11. Můžeš zajisté zvěděti, že není tomu více dní než
dvanácte, co jsem vstoupil do Jerasaléma, abych se modlil.*

12. A nenalezli mne ani v chrámě a někým se hádajícího,
anebo činícího roty v zástupu, ani ve školách,

13. ani v městě: aniž mohou tobě dovestí toho, co na .mne

nyní žalují.
14. Ale toto před tebou vyznávám, že podle cesty, kterouž

nazývají kacířstvím, tak sloužím Otci a Bohu svému, věře
všemu, co psáno jest v zákoně a prorocích,

15. maje nadějí v Bohu, že bude vzkříšení spravedlivých
i nespravedlivých, kteréhožto i oni sami očekávají.

16. Protož i sám hledím, abych měl vždycky svědomí bez

úrazu před Bohem, i před lidmi.
17. Po mnobých pak letech přišel jsem, abych přinesl

almužny národu svému, a vykonal oběti a sliby,
18. a při tom mne nalezli, an já se očistil v chrámě, ne

se zástapem, ani s hlukem.“
19. Někteří pak Židé z Asie, kteříž by měli před tebou

státi, a žalovati, mělí-li by co proti mně:
20. anebo tito sami ať povědí, zdali jsou na mne nějakou

nepravost nalezli, když jsem stál v radě,

KAPITOLA XXIV.

1 Bylf právním zástupcem, poněvadž se dle práva římského latině
jednalo a soudilo.

* tj. bařičaké,nepokojné, obecnémublahu nebezpečnésekty Nazaret
aké. Tak potupně nazývání jsou křesťanéod Židáv, popusujících všudy
vláda proti nim.

> £ j. od Pavla, když se ho útrpným právem, mučením, dotasovati
budeš. (Srov. 22. 24.)

* Bylťprve vladařem Tracbonitské, Batanejské s Gaulanitské krajiny,
dvě poslední léta pak | Judska, a tak věděti mohl, kdo jsou tamní
bouře byli stropilí.

5 tj. za tak krátký čas není aní možná, abych to byl činil, s čeho
mne nepřátelé viní.

4 £. j. za to, že jsem dobrodiní národu svómu prokázal, a jim zacho

„0 DB)vánímzákonadobrý příkladdal, chtělimne zabiti.

MM„vih ==SBE“
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21. leč jen to jediné slovo, že jsem zavolal stoje mezi
nimi: Pro vzkříšení z mrtvých souzen jsem já dnes od vás.

22. Tehdy Felix odložil jim, jistě věda o té cestě,' řka:
Až tisíčník Lysiáš přijde, budu vás slyšeti.

23. I přikázal setníkovi, aby ho ostříhal, a aby měl pokoj,
a aby nebránil žádnému z přátel jeho posluhovati jemu.

24. Po několika pak dnech přišed Felix s Drusillou, man
želkou svou, jenž byla Židovka“ povolal Pavla a slyšel od
něho víru, kteráž jest v Krista Ježíše.

25. A když on mluvilo spravedlnosti, a o čistotě, a o budou
cím soudu, zachvě se Felix odpověděl: Co se této chvíle týče
odejdi, ale v čas příhodný zavolám tě.

26. Nadál se také, že mu dá Pavel peníze; protož i často
krát povolávaje ho, mluvíval s ním.

27. Když pak se naplnila dvě léta, měl Felix po gobě
nástupce Porcia Festa. A chtě Felix Židům učiniti milost,*
nechal Pavla ve vězení.

KAPITOLA XXV.

Sv. Pavel se ospravodlňuje před Festem a odvolává se k císaři. — Agrippa

a Bernice pavětívivše Festa, Zádají sí Pavla slyšet!.

1. Tehdy Festus přišed do krajiny, přijel po třech dnech
z Cesaree do Jerusaléma.

2. I předstoupili před něj knížata kněžská, a přední z Židů
proti Pavlovi a prosili ho,

3. žádajíce proti němu té milosti, aby jej kázal přívésti
do Jerusaléma, strojíce úklady, aby jej na cestě zabili.

4. Ale Festus odpověděl, že má Pavel střežen býti v Cesarel:
sám pak že časněji pojede.

5.Protož (řekl), kteří z vás mohou," ať sstoupí se mnou,
a jest-li jaká vina na tom muži, ať Zalují naň.

6. A pobyv mezi nimi, nic více než osm anebo deset dní,
jel do Cesaree a druhého dno posadiv se na soudné stolici,
kázal Pavla přívesti.

7. Kterýžto když byl přiveden, obstoupili jej Židé, jenž
byli přišli z Jerusaléma, mnohé a těžké žaloby vedouce, jichžto
nemohlidokázati,

8. ješto Pavel se hájil (řka]: Ani proti zákonu židovskému,
ani proti chrámu, ani proti císaři nic jsem neprovinil.

9. Ale Festus chtěje Židům milost prokázati,* odpovídaje
Pavlovi, řekl: Chceš-li jíti do Jerusaléma, a tam přede mnou
z těchto věcí souzen býti?

10. I řekl Pavel: Před stolicí císařovou stojím, tam mám
souzen býti; Židům jsem neublížil, jakož lépe víš.*

11. Neboť jestliže jsem ublížil, anebo něco smrti hodného
učinil, neodpírám umříti: paklíť nic toho není, což títo na

* £ j. o víře křesťanské —
©Byvši prvo provdánaza Asiza, krále emezského [v Syrii), opustila

muže svého a přidržela ne Fellxa; má se za to, že i k pohbanstvupře
stoupila. Proto £ před ními mluvil sv. Pavel o spravedlností [viz 26.
srov. 28 2. pozn.), čistotě a posledním sondu. Ale oba byli již hlaboko
v nepravosti sklesli, než aby ta řeč byla je k polepšení se pohnula.

9 © j. aby jej u císaře neobžalovali: což pak oni předo učinili, a
jen přízeň bratrova uchovala Felixa přísného, zaslouženého trestu.
(Viz 23, 24. poz.)

KAPITOLA XXV.

' Bnď: „něčeho proti němu dověsti:“ nebo: „kteří se snají v právu
a Jazyku římskám.“ (21, 1. pozn.)

" © nechtě si je hned z počátku odvrátiti, okáral, že by Jim rád po
vůlí byl.

> Dolož: neš se staviš; nebo: ty lépe znáš, jaké právo Já 00 římský
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mue žalují, žádnýt mne jím nemůže darovati. K císaři se
odvolávám |!

12. Tehdy Festua, promluvív s radou,“ odpověděl: K císaři
jsi se odvolal? K císaři půjdeš!

13. A když několik dní minulo, přijeli král Agrippa * n
Bernice“ do Cesaree, aby pozdravili Festa.

14. A když tu mnoho dní pobyli, pověděl Festus králi
o Pavlovi, řka: Muž nějaký zanechán jest od Felixa u vězení,

15 o nějž, když jsem byl v Jerusalémě, přistoupili ke mně
knížata kněžská a starší židovští, žádajíce -proti němu od
souzení.

18. Těm pak odpověděl jsem: Že není obyčej Římanův
odsouditi některého člověka, prve nežli by ten, kterýž žalován
jest, přítomné měl žalobníky, a dáno jemu bylo místo k obraně,
aby se vyvedl z vin, které se naů žalují.

17. A protož, když se tu byli sešli, beze všeho meškání
druhý denfposadiv se na soudné stolici, rozkázal jsem při
vesti muže toho.

„18.3$Proti němu pak když žalobníci se byli postavili, žádné
příčiny nepřednášeli, o kteréž. bych se já domýšlel, že by
byla zlá:"

19. ale otázky jakési s strany svého náboženství měli proti
němu, a o jakémsi Ježíšovi zemřelém, o němž tvrdil Pavel,
že jest živ.

20. Já pak nevěda, co o takové při souditi, řekl jsem,
chtěl-li by jíti do Jerusaléma, a tam z těch věcí souzen býti.

21. A když se Pavel odvolal, aby byl chován k rozsouzení
císařovu, kázal jsem jej chovati, až bych jej poslal k císaři.*

22. Tehdy řekl Agrippa k Festovi: Chtěl bych i já toho
člověka alyšeti. Zejtra, řekl, uslyšíš ho.

23. Drubého pak dne, když přišel Agrippa, a Berniee,
s velikou: nádherou a vešli na síň s tisíčníky a předními
muží města, přiveden jest k rozkazu Festovu Pavel.

24. I řekl Festas: Králi Agrippo, i všickni muži, kteříž
zde s námi jste, vidíte toho, za nějž všecko množství Židů
prosili mne v Jerusalémě, žádajíce a kříčíce, že on nemá
více živ býti.

25. Ale já jsem shledal, že nic hodného amrti neučinil.
Když pak se sám k císaři odvolal, umínil jsem jej poalati.

26. O němž nemám, co bych jistého pánu napsal. Pročež
jsem jej před vás přivedl, a zvláště před tebe, králi Agrippo,
abych vyptaje se, měl co psáti.

27. Neboť se mi zdá býti nerorumné, poslati vězně, a pře
jeho neoznámiti,

KAPITOLAXXVI.
Pavel ospravedlňuje 60 před Festem = Agrippou, ——Onen soudí, že blázen

tewto nevinen jest.

1. Tehdy řekl Agrippa ku Pavlovi: Dovoluje se tí, abys
mluvil sám za sebe. Tehdy Pavel vztáh ruku, počal zprávu
dávati:

4 £. svou, setníky a jinými důstojníky vojenskými, a uznal odvolání
se Pavlovo k císaři za právně.

* Jediný syn Herudesův, o němž 12, 1. pozn. Agrippa byl vychován
v Římě, a obdržel některé krajiny horního Pojordání co čtvrták, jme
novali pak jej | králem.

* Jeouc Agrippova sestra, žila s ním v spojení krvoprsnivém, opu
ativší manžela svóho Polemona, krále eliického.

* Nebo dle řeckého. „pepřednášeli nižádnou vlnu těch zločinů, jichž
já jsem so (do Pavla] domýšlel.“

* Tehdáž Nero, nkratný pronásledovník křesťanův.
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2. Za šťastného se pokládám, králi Agrippo, že 8e proti “
všem věcem, z nichž mne Židé „vini,fdnes před tebou hájiti
mám,

3. zvláště proto, že ty všecko víš, kteří jsou u Židův
i obyčejové i otázky: protož prosím, vyalyš mne trpělivé.

4. A zajisté život můj od mladosti, jakýž byl od počátku
v národu mém v Jerusalémě, znajíť všickní Židé,

5. vědouce o mně od počátku [chtějí-li svědectví vydati),
že podle nejjistší školy našeho náboženství ' jsem žil, jsa
Fariseem.

6. A nyní stojím, soudu jsa poddán, 'pro naději toho za
slíbení, které se stalo otcům našim od Boha,

7. kteréhožto dvanáctero pokolení naše, sloužíce [Bohu]
dnem i nocí, nadějí má, že dojde.*“ A pro toť naději jsem
obžalován od Židů, králi |

8. Což se za věc k víře nepodobnou považuje u vás, že
Bůh mrtvé křísí?

9. I jáť jsem se zajisté byl domníval, že bych měl proti
jménu Ježíše Nazaretského mnoho protivného činiti.

10. Což jsem i činil v Jerusalémě, a mnoho svatých já
jsem do žalářů sázel, obdržev moc od knížat kněžských: a
když byli usmrcováni, přisvěděoval jsem.

11. A po všech školách častokrát je trýzně přinucoval jsem,
aby se rouhali: a více rozlítiv se na ně pronásledoval jsem
je až do cizích měst.

12. V kterémžto úmyslu když jsem šel do Damašku s mocí
a dopuštěním knížat kněžských,

13. uzřel jsem o poledni na cestě, králi, ano světlo s nebe
nad slunce jasnější obklíčilo mne, i ty, kteříž se mnou byli.

14. A když jsme my všickni na zem padli, slyšel jsem
hlas, an mi dí židovským jazykem: Šavle, Šavle! co mne
pronásleduješ? tvrdoť tobě bude proti ostnu se zpěčovati.

15. A já jsem řekl: Kdo jsi, Pane? A Pán řekl: Já jsem
Ježíš, jejž ty pronásleduješ.

16. Ale vstaň, a stůj na nohou svých; nebo proto jsem
se ti ukázal, abych tě učinil služebníkem a svědkem těch
věcí, kteréž jsi viděl, i těch, v kterýchž se budu ukazovati
tobě?

17. vysvobozuje tě z lidu a z národů,“ mezi kteréž já nyní
posýlám tebe,

18. abys otvíral oči jejích, aby se obrátili od temnosti
k světlu, a z moci satanovy k Bohu, aby vzali odpuštění hří
chův, a díl mezi svatými skrze víru, kteráž jest ve mně.

19. A protož, králi Agrippo, nebyl jsem nevěřící nebe
skému vídění:

20. ale nejprve těm, kteříž jsou v Damašku, a v Jerusa
lémě | po vší krajině judeké, i národům zvěstoval jsem, aby

činili pokání, a obrátili se k Bohu, hodné skutky pokáníčiníce,

21. Pro tu příčinu mne Židé, když jsem byl v chrámě,
javše hleděli zabíti.

KAPITOLA XXVI.

* Tak dí, bouď že Fariscově vůbec nejpřesněji zákon sachovávalí;
anebo zvlášť míně školu Hillelovu, jakožto nejslavnější svého věkn.

* Bmysl: Proto že věřím. že nám Bůh slíbil Spasitele, jimš se nám
odpuštění hříchův a ospravedlnění dostane, čehož | oslý národ náš
s boboalnšboa svou dojíti doufá, Já pak toho přesvědčení, že
tento saslíbený Spasitel jest Kristus Ježíš, jenž byv okřižován
z mrtvých vstal: proto jeem obžalován.

> Těmito uvláštními viděním! se dostalo Pavlovi toho, co druhým
apoštolůám osobním obcováním s Eristem Pánem za živobyti Jeho.
(Srov. II. Kor. 12, 4)

* t z úkladův a moci lidu židovského i národů pohanských.

4/ f
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22. Ale s pomocí Boží až do dnešního dne stojím, vydávaje
svědéctví malému i velikému, nic jiného nemluvě, než to,
co mluvili proroci a Mojžíš, že se má státi:

23. že Kristus měl trpěti, že měl první z mrtvých vstáti,
a zvěstovati světlo lidu, i národům.*

24. To když on mluvil, a počet vydával, řekl Festus hlasem
velikým: Blázníš, Pavie; mnohé umění té k bláznovství při
vádí.

25. A Pavel řekl: Neblázním, vznešený Feste, ale mluvím
slova pravdy a střídmosti.

26. Víť zajisté o těch věcech král, k němuž i svobodně
mluvím; neb mám za to, že ho z těchto věcí nic tajno není:
nebo nic z tohoto nedálo se pokoutně.

27. Věříš-li, králi Agrippo, prorokům? Vím, že věříš.
28. Tehdy (řekl) Agrippa Pavlovi: Málem přemluvíš mne,

abych byl křesťanem.
29. A Pavel: Žádám od Boha, abyste netoliko málem, ale

zcela, netoliko ty, ale i všickni, kteříž mne alyší, byli dnes
takoví, jakýž i já jsem, kromě okovů těchto.

30. I vstal král i vladař, i Bernice, i kteří 8 nimi seděli.
31. A když poodešli, mluvili spolu, řkouce: Nic smrti neb

vězení hodného neučinil člověk tento.

32. Agrippa pak řekl Festovi: Mohl propuštěn býti člověk
ten, kdyby se byl neodvolal k císaři.

KAPITOLA XXVII.

Pavel plnje do Říma. — Lodi u ostrova Krety bouři zanošens a stroskotěna,
ale lidstvo zachováno Jest.

1. A když bylo určeno, aby se Pavel plavil do Vlach, a
vydán byl s jinými vězni setníku, jménem Juliovi, kterýž

V byl nad zástupem císařským,
, 2. vstoupivše na lodí adrumetskou, pustivše se (na moře),
u počali jsme se plaviti vedle míst Asie, a byl s námi Aristar

chus, Macedonský z Thessaloniky.

Pa U , (Svrchu 19, 29. Kol. 4, 10.)
W 3. Drubý pak den přišli jsme k Sidonu. Tehdy Julius,

$ ně přívětivě se maje k Pavlovi, dovolil mu jíti k přátelům, aáníak| péčiosebemíti. (Svrchu24,33.)
ni V P 4. A pustivše se odtud, opluli jsme Cypr, protože byli od
M pornívětrové.

je “ 5. A přeplavivše se přes moře cilické a pamfylské, přišliVÁ AMDjsme do Lystry," kteráž jest v Lycii:

Pás " G. a tu našed setník lodí alexandrinskou, ploucí do Vlach,
: převed) nás na ni.

4 7. A když jsme se mnoho dní zdlouha plavilí, a ledva
jsme přijeli proti Gnidu, protože nám vítr bránil, přípluli

8. a ledva ae podle ní plavíce, přijeli jsme na jedno místo.
'/$ jsme k Krétě blíže Salmony:

které alove Boniportus,“ od něhož nedaleko bylo město

9. Když pak drahný čas přešel, a plavba jíž nebyla bez
pečná, neb byl i půst mínul,* napomínal je Pavel,

5 © světlo pravá víry nejen lidu židovekému, ale I ostatním pohan
ským národům. (Jan 1, 9. Lak £, 82)

KAPITOLA XXKVIL

' t k pobřeží města L. Toto jmenuje, poněvadž jemu z jiných cost
známo bylo. Dle řeckého: „do Myrry.“

%„Dobrý,“ nebo dle řeckého: „Krisný přístav.“
3 t. šidovaký, jak syrský výklad dokládá. Bylf pak v měsíci říjnu

(U. Mojž. 38, 26.); tim časem již velmí ebespočná bývala plavba po
moři středozemním.

>ok MKe
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30. A když plavcí hledali z lodí uteci, pustivše člun do
moře, pod zámyslem, jako by hodlali od předku lodí kotvy
vypouštět,

31. řekl Pavel setníkovi a vojákům: Nezůstanou-li tito na

10. řka jim: Muží, vidím, že s ublížením, a s mnohou
škodou, netoliko nákladu, a lodí, ale i životů našich bude
plavba.

11. Ale setník více věřil správci a pánu lodi, nežli tomu,
co pravil Pavel. lodí, vy nemůžete zachování býti.

12. A když tu nebylo přístavu vhodného k přezimování, 5 82. Tehdy zutípali vojáci provazy u člunu, a pustili jej,
uradili se mnozí, aby odpluli odtud. zdaž by mohli nějak do V aby odplynal.
Féniky přijíti a v tom přístavu Kréty, k straně jihozápadní 33. A když se počalo evítati, prosil Pavel všech, aby pojedli,
a severozápadní hledícím,“ přes zimu zůstati. řka: Již jest tomu dnes čtrnáctý den, že očekávajíce trváte

13. A když počal váti vítr jižní, majíce za to, že již cíle lační, ničehož nepožívajíce.
dosabli, pustivše se z Assonu.“ pluli podle Kréty. 34. Protož prosím vás, abyste pojedli pro své zdraví:

14. Ale nedlouho potom zdvibl se proti ní“ vítr vichrový," nebo žádného z vás vlas s hlavy nezahyne.
kterýž slove Euroakvilo.* 35. A to pověděv, vzal chléb, a díky vzdával Bohu přede

15. A když byla lodí zachvácena, a nemohla proti větru všemi: a rozlomiv, počal jísti.
odolati, pustivše lodí po větru, hnáni jsme byli. 36. Tehdy potěšení byvše všickni, pojedli i oni.

16. A připluvše k jednomu ostrovu, kterýž slove Kauda,* i 37. Bylo pak nás na lodí všech duší dvěstě sedmdesáte

ledva jsme mohli obdržeti člun.'* 66 19 šest.
17. Jejž zdvíhše, užívali pomoci,'* opásavše lodf,'* bojíce 88. A nasycení jsouce pokrmem, oblehčovali lodí, metajíce

se, aby neuhodíli na mělčinu písčitou,'“ spustivěe žezlo, tak pšenici do moře.
se plavili. 39. Když pak byl den, nepoznávali země, než chobot nějaký

18. A když námi bouře vichrová velmi zmítala, metali znamenali, an má břeh, k němuž myslili, kdyby mohli do
druhého dne náklad ven: hnati lodí.

19. a třetího dne i lodní nádobí svýma rukama vyházeli. 40. A vytáhše kotvy, pustili se po moři, rozpustivše také
20. Když pak se ani slunce neukázalo ani hvězdy za mnoho provazy hlavních vesel: a zdvihše menší větrník '“ podle vání

dní, a bouře nemalá nastávala, odjata byla již všecka naděje větru. brali se k břehu.
našeho zachování. 41. A kdyš jsme uhodili k jednomu okřídlí, utkvěli s lodí;

21. A když jsme se již byli mnoho postili, tehdy stoje a předek lodí stál uvázlý, nehýbaje se, zadek pak se lámal
Pavel uprostřed nich, řekl: Měli jste zajisté, Ó muži, apo- násilím moře.
alechnoutl mne, a nehýbati se od Kréty, a uspořiti sobě této 42. Vojáků pak rada byla zabití vězně: aby jim žádný
těžkosti a škody. vyplynuv neutekl.

22. [ nyní radím vám, abyste dobré mysli byli; neboť ne- 49. Ale setník, chtě zachovatí Pavla, nedal toho učiniti,

zahyne život žádného z vás, kromě samé lodí. a rozkázal těm, kteříž mohli plovati, aby se spustilí nejprvé
23. Nebo této noci stál u mne anděl Boží, jehožto já jsem, a vyvázli, a vyšli na zemi;

a kterémuž slonžím, 44. zostatních pak některé na deskách vynesli, některé
24. řka: Neboj se Pavle, před císařem máš státi: a aj na těch kusech, kteříž zbyly z lodí: a tak se stalo, že jsou

daroval ti Bůh všecky, kteříž s tebou plují.'“ všickni lidé na zem vyšli.
25. Protož dobré mysli buďte, muži; neboť věřím Bohu,

žeť se tak stane, jakož jest mí povědíno.
26. Ale máme připloutik jednomu ostrovu. KAPITOLA XXVOL
27. Když tehdy přišla čtrnáctá noc, a my o půlnoci se plavili k Pavel přistavna ostrověMaltě,uštknutjest od hadabezuškození,a činí mnohé

po moři Adriatském,'* domnívali se plavci, že by se jim Ad divy, — cestujedále do Říma; — přijdatam, káže sv. ovangellambez

okazovala nějaká krajina. hu S překášky.

28. Kteřížto i spustivše olovnici, nalezli hloubi dvaceti
loktův: a odpluvše odtud maličko, nalezli patnácti loktův. 1. A když jsme vyšli, tehdy jsme poznali, že ostrov ten

29. A bojíce se, abychom na skalnatá místa neuhodili, | slul Melita.* Lidé pak toho ostrova nemalou k nám přívětivosti i M ukázali.
ppostivšo s sadu lodf čtyry Kotvy, přáli, aby byl den, 2. Nebo zapálivše hranici drev, učinili nám včem pohodlí

pro déšť, jenž v tu chvíli byl, a pro zimu.
3. A když Pavel sebrav nějaké množství roždí kladl na

oheň, zmije utíkajíc před horkem, připala ee k jeho ruce“
4. A když uzřeli lidé toho ostrova, ano had visí u ruky

jeho, pravili vespolek: Jistě člověk tento jest vražedník, neb
ač z moře vyšel, však pomsta nedá mu živu býti.

5. A on vyraziv hada do ohně, nic zlého neutrpěl.
(Mar. 16, 18.)

* t strany pobřežní, chobot přístavu působící, eměřovaly jedna
k sovero- drahá k jí u.

5 Dle řeckého: „pustivše se blíže (asson), plnli“..
8 © proti ostrovu Krétě.
T Ve vulgatě: Ventns Typhonleus.

.t Modní kterýžje odKrétyodbáněl.* Jinak Klauda.
*et. vtáhnouti jej do lodi. Velké lodi mají s sebou malé lodičky,

alonžíci k doplování do lodí i vystupování plujících, k přivášení a od
vážení nákladu, i také aby se na nich lidé zachovali, když by ee lodí
velká rozkotala.

" £ ku pomool všeho nářadí použivše.

" £ silnými několikanásobně vůkol lodí obtašenými lany k ochraně
proti vlnobití.

19t, vlastně „Syrtu“ t menší na pobřeží africkém, jihozápadně od
Kréty; týmž směrem loď booří hrána byla.

1 £ tvé prosby vyslyšel, a zachová vošken lid a tebou se na lodi
plavicí. Tak moená jest u Boha-přímluva spravedlivého!

* £, v širším amysla toho jména i pro středozemní moře živá.

'* £ přední plachtu lodní natáhše.

KAPITOLA XXVIIL

* Nyní slove Malta; hnáni byli bouří 600 římských mil ve čtrnácti
dnech! [Pět mil římských jsou dvě hodiny cesty.)

3 Druh hadů velmi jedovatých, po jichž uštkoutí člověk nejdéle za
hodinu s velkými bolestmi umírá. (Srov. dále v. 6.)

Ch)E14a)
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6. Ale oni se domnívali, že oteče, a rychle padna umře.
Když pak dlouho čekali, a viděli, že se mu nic zlého nestalo,
změnivše se, pravili, že jest bůh. [Svrchu 14, 10.)

7. Na těch pak místech byly statky knížete ostrova, jménem
Pablia, kterýžto přijav nás, po tři dní přátelsky choval.

8. I přihodilo se, že otec Publiův ležel, trápen jea zimnici
a úplavicí. K němuž všel Pavel; a pomodliv se, a vloživ naň
ruce uzdravil jej. (Jak. 5, 14.)

9. Což když se stalo, přicházeli všichni, kteříž na ostrově
nemoci měli, a uzdravování byli:

10. kteříž také mnobou čest nám prokázali, a když jsme
ee měli plavíti, naložili, čeho potřebí bylo.

11. A po třech měsících, plavili jsme se na lodi alexan
drinské, kteráž byla na ostrově přes zimu, majíc znamení
Blížencův.*

12. A když jeme přijeli do Syrakusy, pobyli jsme tu tři dni.
13. A odtud plavíce se okolo, přišlí jsme do Regium: a

po jednom dní, an vál vítr jižní, drahý den přijeli jsme do
Puteol:

14. kdežto nalezše bratří, byli jsme žádání, abychom u nich
sedm dní pobyli: a tak jsme přišli k Římu.

15. A když odsud uslyšeli bratří, vyšli proti nám, až k Fo
rum Appil a Tres Tabernae.“ Kteréžto když uzřel Pavel, po
děkovav Bohu, nabyl doufánlivosti.

16. A když jame přišli do Říma, dovoleno jest Pavlovi, aby
sám bydlil s vojákem, jej střežícím. [Svrchu 24, 23.)

17. Po třech pak dnech svolal přední z Židův.* A když
se nešli, řekl jim: Muži bratři, já nic neučiniv proti lidu,
ani proti obyčeji otcovakému, jat jsem a vydán z Jerusaléma
v ruce Římanů;

18. kteřížto když mne vyslechli, chtěli mne propustiti, pro
tože žádné viny smrti na mně nebylo.

19. Ale když Židé odpírali, přinucen jsem odvolatí se k cí
saři: ne jakobych měl co na svůj národ žalovati. (25, 11.j

2. Pro tu tehdy příčinu žádal jsem viděti vás, a s vámi

* £ báječných bratři Kastora a Polluxa, ješ staří zvlášť00 oohránoe
plavby ctili.

* Místo na applcké silnici ležící; Forum Appli (tržiště Applovo) 48,
Tres Tabernse (tři bospody) 28 římských mil od Říma vzdálené. (Vis
1. pozn.)

* Opět nejprve k Židům se obrací, aby se před nimi ospravedin!!,
a Jim spasení skrze Krista hlásal. (30.)
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promluviti; nebo pro nadějí lidu israelského“ řetězem tímto
svázán jsem. [Srrchu 26, 6. Ef. 6, 20.)

21. A oni řekli jemu: Myť jame nižádnýeh listův o tobě
z Judska nedostalí, aniž kdo z bratří přišed vypravoval, anebo
mluvíl co zlého o tobě.

22. Žádámeť pak od tebe slyšeti, co smýšlíš; nebo známo
jest nám o té gektě," že se jí všudy odpírá. [Luk. 2, 34.)

23. A když mu uložili den, přišlo jich mnoho k němu do
hospody, jimžto vykládal, vydávaje avědectví o královatcí
Božím, a přiváděje jim důkazy o Ježíšovi ze zákona Mojžíšova,
a z Prorokův, od jitra až do večera.

24. A někteří věřili tomu, co bylo praveno, někteří pak
nevěřili.

25. A že nebyli mezi sebou svorní, rozcházeli se, když byl
Pavel jedno slovo řekl: Dobřeť Duch svatý k otcům mluvil
skrze proroka Isaiáše,

26. řka: Jdí k lidu tomuto, a rci jím: Uchem budete aly
šeti, a nesrozumíte: a hledíce budete hleděti, a nespatříte:

27. neboť zhrablo srdce lidu toboto, a ušima těžce slyšeli,
a oči své zamhouřili: aby snad neviděli očima a ušima ne
slyšeli, a srdcem nesrozuměli, a neobrátili se, abych jich
nenzdravil.“

28. Budiž vám tehdy známo, že pohanům posláno jest toto
spasení Boží, a tit budou slyšeti.

29. A když to pověděl, odešli od něho Židé, majíce mezi
sebou mnohé hádky.

30. On pak trval po celá dvě léta v hospodě své: a při
jímal všecky, kteříž k němu přicházeli,

31. káže o království Božím a uče věcem, kteréž jsou
o Pánu Ježíši Kristu, se vší doufánlivostí bez překážky.“

S v Mesiáše.

* t. o křesťanech,jichž drahně bylo nejen v Římě, nýbrž po celé
Italii. [18.)

* [aaiáš 6, 9—10. srov. Mt. 18, 14. Podivuhodná jest I zevěra Židův,
1 ochotoá víra pohanův; ona jest následným trestem zatvrzelosti
srdce, tato pak odměnou dobré vůle. [28.)

* Tak vyliíčivsv. Lukáš, jak se byla víra Kristova nejprve v erdel
Židovstva [v Jerusalémě] ujala, pak překročíc meze vyvoleného drahdy
národa od pohanův ochotně přijata byla, ukončuje vypravování své
provodlv ev.apoštola, vyvoleného zvlášť k obrácení národův, do hlav
ního sídla pohanské | slávy t ohavnosti, aby město to epolapůsobením
jeho dosáhlo určení svého, a bylo srdcem, s něhož by šivot pravé víry
a poalla lepších toravů se rozlévaly do všech končin obnoveného světa
k opáso všelikých národův.



ÚVOD
k listům apoštolským vůbec a sv. apoštola Pavla zvláší.

Po sv. evangeliích a skutcích apoštolských následují
v pořadí písem avatých Nov. zák. epištoly čí listy (psani)
apoštolské, t. j. které byli někteří sv. apoštolé buď k všem
věřícímvůbec, nebo k některým obcím [církvím], a nebo
k jednotlivým osobám zvlášť napsali. Listů těch jest
všech 21, z nichž 14 psal sv. Pavel, 1 sv. Jakub Mladší,
2 ev. Petr, 3 sv. Jan, a 1 sv. Juda Thadiáš. Jakož listy tyto
jen od některých sv. apoštolů pocházejí, tak se v nich jen
o jednotlivých článcích víry, anebo zvláštních povinnostech
mravních příležitostně pojednává. Nic však méně jsou draho
cenný poklad, a neocenitelná pozůstalosť z pravěku církve;
velebný, Božský odkaz Ducha svatého k choti jeho, av. církvi
katolické ; nevyvážitelná schránka všeho, co k pevnému utvr
zení víry, k zbožnému vykonávaní sv. tajemství, k ušlechtění
mravů věřících sv. apoštolé dle rozkazu Kristova, nebo zvlášt
ního zjevení Božího byli ustanovili, a tím udávají vzory, i jak
věřící mravy své zříditi, i jak představení církve v domě
Božím vládnouti mají. Co nám skutky apoštolské dávají zpráva
o zevnitřnim rozšíření, líčí nám listy apoštolskévnitřní
ústroji církve svaté, jak je Bůh sám nástroji svými, sv. apo
štoly, dle všemohoucí prozřetelnosti své působiti ráčil, I počtem
i obsahem nejznamenitější jest čtrnáctero listů sv. Pavla.

Sv. Pavel ' (prve Šavel, Saul) rodem Žid z kmene Ben
jaminova,* narodil se v Tarsu, pomořním městě cilickém v Malé
Asii. Tarsenští měli právo římských občanů, na něž se i sv.
Pavel nejednou 8 prospěchem odvolával.* Prvním základům
umění učil se ve školách tarsenských jazykem řeckým, tak
že se i v spisech pohanských znal;“ úplného pak a zvlášť
národního, a náboženského vzdělání nabyl potom v Jerasalémě
„u nohou“ slovatného Farisea Gamaliele.* Sám tedy jsa horlivý
Fariseus, zprotivil se zprvu víře Kristově, tak že i zuřil proti
vyznavačům jejím, a na smrt je vydával; ale brzo zázračně

ckou, jsa jakožto římský občan k rozkazn ukrutníka Nerona
mečem sťat, 29. června roku 66. nebo 67. po Kristu.

Listy sv. Pavla nejsou v sv. písmě sestaveny dle času,
jak byly psány, nýbrž dle důležitosti svého obsahu, a tak, že
celým obcím svědčící předcházejí před těmi, jež pouze k jed
notlívým osobám dány jsou; list k Židům pak proto posledni,
že 8e v něm av. apoštol nejmenuje, a že se poněkad v církvi
latinské pochybovalo, zdali od něho psán jest. Dle rozličných
známek, jež v listech samých nalézáme, a dle hodnověrných
zpráv dějepisců za to se vůbec má, že sv. Pavel psal avé
listy asi v tomto pořadí:

1. I. k Thessalonickým r. 53- z Korintu.
2. IL k Thessalonickým r. 63. (z Korintu?)
3. k Galatům r. 57., z Efesu (?)
4. I. k Korintským r. 57. z Efesu.
6. II. k Korintským r. 08. z Macedonska.
6. k Římanům r. 58. z Kencher u Korintu.
7. k Efesským

a k FilipenskýAnr 62—64.,z Říma za prvního
10. k Filemonovi svého tam uvěznění;
11. k Židům

12. k Titovi r. 64 z Nikopole [nebo z Filipi?]
13. I. k Timotheovi r. 64. z Filipi (nebo Laodicei?)
14 IL k Timotheovi r. 66. z Říma, z druhého vězení, krátce

před smrtí svou.

Co do obsahu nejprve znamenati sluší, že každý z listů
ev. Pavla skoro značně se dělí na dvé částek. z nichž první
hlavně učení viry obsahuje,druhá pak k učení mravů
aměřuje. Jsouť pak vůbec jedna z nejnesnadnějších částek
svatých písem, jak jíž av. Petr zaznamenal.'“ Neboť ze srdce

* © sv. apoštola národů, obněm Ducha av. v plamennou láskunacestědoDamaškubyvobrácen,počalsměleahorlivěvy-Me,| kBohua kbližnímurozníceného,proudísetéměřvalemučení
znávati, osvědčovati, blásati, že Ježiš Kristus jest pravý Aš věčné Pravdy, jež byl onen přímo ze zjevení Božího pojal,
Syn Boši a zaslíbený Mesiáš.“ Potom z vnuknutí Ducha N, M | © jež u av. horlivostí o čest Boží a blaho věřících všechněmsv.zaapoštolanárodůjsaarčen,'procestovalkrajinyMalé© M)PŮ| ninbocevětípitisesnaží,vícebleděkdůkladnémuvyjádření
Ásie a Východo-Europské, zakládaje všude křesťanské obce M ů to myšlének, než k opatrnému vybíraní, a úpravnému sestavení[církve].*Snažnouotcovskousvouoněpéčidokázalitím,© „NP[Vy| slovaprůpovědí.Ačsesámzpokorynazývá„nedospělcem
že jsa vzdálen k některým z těchto církví, ba i k jednotlivým * v řeči*, nicméně právem k nejvýtečnějším řečníkům se
osobám za zvláštní příčinou i zvláštní listy psal. Dostav se přičítá. Hlabokosť moudrosti jest u něho nepostižitelná !
dvakrát do Říma (jednou vězeň z Jerusaléma.* po druhé svo- 7 Pročež listy jeho zvlášť čti každý s pokorným podrobením
bodně z Korintu), oslavil tu Ježíše Krista smrtí mučenní- | rozumu svéhopod neomylný soud církve svaté, s vroucí úctou

"A 9 k slovu Božímu, a 6 upřímnou láskou a snažnou horlivostí
' Bk. 18. 9. —* Řím. 11, 1.—* Sk. 16, 87. 22, 26, — * Sk.17,28. ŘÍM k poznání a zachování pravdy věčné.

Tit. 1, 2. — * Sk. 22, 8. — ©Sk. kap. 9. — * Sk. 18,2. — * Dle Řím.
15, 19. dorazil až do lilyrska; kdy? nelze určití: tak též příšel-li do
Hispanie, čili nic. — * Sk. kap. 27. a 28. V h '6 IL Petr. 8, 16.
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EPIŠTOLA SV. PAVLA K ŘÍMANŮM.

Z čtrnácti listů sv. Pavla první se klade list k Římanům pro důležitý obsah svůj, anf se v něm jedná
o nejhlavnějších článcích víry, a proto že psán jest k církvi, kteráž vždy bez odporu za hlavu a základ

všech po celém světě považována byla.
Zavdaly pak sv. apoštolu příčinu k listu tomu zvláštní poměry věřících církve té, jenž nebyly tajny

apoštola národův, ačkoli před tím nikdy ještě v Římě nebyl. [1, 10.).
Záleželat církev města Říma jako veškeré jiné církve prvokřesťanské z dvojího druhu věřících, rodem
i vychováním, povahou i mravy od sebe rozdílných, ba v mnohém sobě odporných: z těch, kteří ze
Židovstva (obřízky), a z těch, kteří z pohanstva [neobřízky] v Krista byli uvěřili. Věřící ze Židovetva
zakládali si na tom, že pocházejí z národa druhdy od Boha vyvoleného, jemuž se Bůh přímo byl zjevil
a zákon svůj dal, jehož prnotcové a proroci pevnou vírou a svatostí života slynuli, z něhož i Kristus dle
těla se zroditi ráčil; pročež také v mnohém i těch ustanovení téhož zákona, která pouze obřadní jsouce,
platnosti své již byla pozbyla, nejen sami se pevně drželi, nýbrž i věřících z pohanstva jim podrobiti
usilovali, a když onino tomu odporovali, jimi pohrdali. Věřící pak z pohanstva vynášeli se svými mudrci,
a hrdinami, a vymlouvali poblouznění svá u víře a mravích tím, že nemajíce zjeveného od Boha zákona,
neznali povinností svých, a za větší i milosť i zásluhu si pokládali, že na místě nevěrných Židů byli po

voláni v církev Kristovu, jejž oni byli zavrhli a zavraždili. ©
Proti takovému hrdému smýšlení obon vystupuje sv. apoštol národův, a snaží se obě strany v jednu téměř
rodinu Páně v pravé víře a v upřímné, bratrské lásce spojiti. Ukazuje tedy: 1. že i Židé i pohané, ne
majíce nižádné zásluhy před Bohem, ba jedni i druzí hříšní jsouce, z pouhé milosti skrze pravou víru
u Boha ospravedlnění a bláženosti dosahují [1, 18.5, 21]; 2. učí, jak se tato víra skutky mravopočest
ného života dokázati má (kap. 6—8]; 3. jak Židé povrhujíce touto věrou, od milosti ospravedlnění sic
odloučeni jsou, ale jak nicméně dle věrných zaslíbení Božích i oni někdy na konci věků v Krista uvěří
a tak skrze Něho spasení dojdou [kap. 9—11.]; 4. na to pak sv. apoštol otcovská napomenutí k vespolné
lásce bratrské připojuje, pozdravení zvláštním osobám vzkazuje, konečně blahopřáním a požebnáním jak

obyčejně list zavírá [kap. 12—16.j.
List ten psán jest původně řecky, nebo tou řečí se tehdáž vůbec mluvilo skoro po celé říši římské, zvlášt

puk v hlavním městě, poslán pak po diakonisce Febě z Kencher, východního přístavu
Korintského, asi roku 58. po Kristu.

KAPITOLA I.

PHipleuje list svůj věřicím v Římě, — projevuje svou žádost k nim přijiti, —

okasuje, že ! Židé I pobaně dojíti mohon vírou v Krista ospravedlnění a apa

sení a — Jak Bůh dopustil, Zepohané pro svou pýchu v modloslužbu a v mravní

obavnosti apadli.

1. Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný apoštol oddě
lený k evangeliu Božimu,*

2. kteréž prve byl zaslíbil skrze proroky své v písmech
avatých

3. o Synu svém, jenž mu učiněn jest z semene Davidova
podle těla,

KAPITOLA L

* Toto jméno přijal dle Sergia Paola, vladaře cyperského [Sk.18. 9.);
nebo dle postavy své, že byl malý [Panlus, místo Pusillus, Maličký);
nebo z pokory. (I. Kor. 15, 9.)

%Zvlištním způsobem od Krista povolaný, poslaný a určený kázatl
evangelium, blaženon zpráva o vykonpení a epasení lidatva.

E
ku
k

4. jenž předřízen jest Syn Boží v moci podle Ducha po
svěcení skrze z mrtvých vstání Ježíše Krista Pána našeho:*

5. skrze něhož jsme přijali milost“ a apoštolství* ku po
slušenství víry mezi všemí národy“ pro jméno jeho,

6. z nichžto i vy jste povolaní Ježíše Krista:

> Smysl: O němž Bůb Oteo nrčiti růčil, jakož jest od věčnosti Synem
Božím. tak aby působením Docha svatého v určitý čas se vtělil a s rodu
Davidova ee zrudil a sjednocením přirozenosti Božské s přirozenosti
lidskou v jedné osobě Božské byl též jakožto Člověk pravým Synem

čs Božím. Dle řeckého pak: „Jenž se okůzal [poznati dal, že jeat) Synem
Božím v moci [mocnými zázraky) podle Ducha svatosti (v učení plném
moudrosti Ducha svatého a viditelným asesláním téhož na apoštoly)

J ic 3 vzkříšení z mrtvých [i sebe samébo I jiných). o Ježíši Krletu.
Pánu našem;“ toto apoj s v. 8 a slovy: „o Synu avém.“

* t. 1 posvěcující a darmo danou, I všeliké jiná dary milostí nad
přirozených.

4 $ úřad a povolání apoštolské.
* t aby všíckní národové uvěřili v Krista a poslušní bylí evangelin

jebo. (Jan Zlat)
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7. všechněm, kteříž jsou v Římě, miláčkům Božím, povo
laným svatým." Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho,
a Pána Ježíše Krista.“

8. Nejprve zajisté díky činím Bohu svému skrze Ježíše
Krista za vás za všecky, že víra vaše rozhlašuje 8e po všem
světě“ *

9. Svědek mi jest zajisté Bůh, jemuž sloužím duchem
svým '* v evangeliu Syna jeho, že bez přestání pamatuji na vás

10. vždycky na svých modlitbách žádaje, bych aspoň někdy
mohl z Boží vůle šťastně k vám přijíti. (Sk. 19, 21.]

11. Neboť žádám viděti vás, abych vám udělil nějakou
částku duchovní milosti k- vašemu potvrzení; 

12. to jest, abych spolu s vámi se potéšil skrze společnou
víru, vaši i svou.

13. Nechciť pak, bratři, abyste nevěděli, že jsem častokrát
uložil přijíti k vám, (ale překážky jsem měl až dosavade),
abych nějaký užitek 1 mezi vámi měl, jakož i mezi jinými
národy.

14. Řekům | barbarům,'* moudrým i nemoudrým, dlužník
jsem, '*

15. a tak, (co na mně jest), '* hotov jsem i vám, kteříž
v Římějste, evangelium zvěstovatí.

16. Neboť se nestydím za evangelium: moc zajisté Boží jest
k spasení každému věřícímu, Židu nejprve, i Řeku.'!“

(Mat. 10. 32. I. Kor. 1, 23. Sk. 13, 46.)
17. Nebo spravedlnost Boží zjevuje se v něm z víry k víře,'*

jakož psáno jest: Spravedlivý pak živ jest z víry.'“
18. Zjevuje se zajisté hněv Boží s nebe na každou bez

božnosť a nespravedlnost těch lidí, kteří pravdu Boží nespra
vedlností zadržují,'*

19. protože co známého jest o Bohu. zjevno jest jim; Bůh
zajisté jim to zjevil.'©

20, Nebo neviditelné vlastností jeho ze stvoření světa skrze
ty věci, kteréž jsou učiněny, rozumem pochopené spatříny
bývají. věčná totiž jeho moc a Božství, tak že nemohou míti
výmluvy.

21. Protože poznavše Boha, neoslavovali jako Boha, aniž

* Dolož: „tento list piše“ (a tak vždy v připlsuj, t. vám věřící Římští
vesměs, kteří z poubé milosti Boží na křtu av. posvěcení jste, a po
voláni, abyste svatými byli.

* Takové blahopřání jest pozdravením apoštolským.
9 © že pověst o vašem ochotném přijetí, a stálém zachovávání víry

Kristovy po všem světě jest známa.
'© £. z celého sordce a s upřímnou myslí, nejen ctnostmi vnitřními:

víron, nadějí a láskou, ale i horlivým blásáním slova jeho, a nikoliv
toliko tělesnými a nyní již mrtvými obřady starozákonními. [Janu4. 23.)

U Jménem „Řeků* míní národy řecky mluvící a řeokon moudrostí
vzdělané a tak v tom | Římany pojímá. Barbary národy ostatní ros
umi, kteři řecky neumějíce, sa nevzdělané považování byli.

0 £ kázati povinen jsem.
5 £. seč jsem, soč jest zíla mi.
" £ pohanu. Že národové tehdejšího věku modloelněběoddaní z větší

části řecky mluvili, proto se v písmě jménem Řekův zbusta pohané
rozumějí.

'* £ sv. evangelium učí nás, že u Boba ospravedlnění dosáhneme
vírou v Ježíše Krlsta, když jakkolivz prvu nedokonalůjsouc vzroste
vardel člověka věřícího u vira živou, dobrými skutky oplývající, a tak
jej oo spravedlivého k spasení uvodí. Tím udává hlavní účel a obsah
celé télo epištoly.

WHabak. 2, 4 Srov. Gal. 8, 11. Žid. 10, 38. Syrský výklad má:
„Živ bude z víry.“

" t kteři ji svým bezbožným smyslem a bříšnýmšivotem jako v za
Jetí drší, aby neměla vzníku a svobodného průchodu k spasoní lidstva.

© co poubým rosumem o Bohu poznati lze, objevilo se jim při
roseným zjevením Božím na věcech stvořených: že Bůh jest jeden,
věčný, stvořitel a aachovatel všeho, oož jest, a j. (20.)
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mu děkovali: ale marní učinění jsou v myšleních svých,'* a
zatmíno jest nemoudré srdce jejich ;** [Ef. 4, 17.1

22. nebo pravíce se býti moudrými, blázny učinění jsou.
23. A změnili slávu neporušitelného Boha v podobenství

obrazu porušitelného člověka i ptactva i čtvernožcův i plazův.
(Žalm 105, 20. Jer. 11, 20.)

24. Pročež vydal je Bůh v žádosti ardce jejich, v nečistotu,
tak že těla svá na sobě samých hanobili:

(Gal. 5, 19. Ef 4, 19.)
25. jenžto změnili pravdu Boží v lež, a klaněli se, i sloužili

stvoření raději nežlí Stvořiteli, kterýž jest požehnaný na
věky. Amen.

26. Protož vydal je Bůh v žádosti ohavné.*! Nebo ženské
jejich změnily přirozené sebe ažívaní v užívaní tv, kteréž
jest proti přirození.

27. A podobně i mužští, opustivše přirozeně užívání ženy,
rozpálili ge v žádostech svých aami k sobě, mužští s mužskými
mrzkosť pášíce, a odplaty, kteráž na jejich blud náležela,
sami na sobé docházejíce.

28. A jakož nedbali, míti Boha v známosti, vydal je Bůh
v převrácený amysl, aby činili, co nesluší,

29. jsouce plní vší nepravosti. zlosti, smilství, lakomství,
nešlechetnosti, plní závisti, vraždy, sváru, lsti, šibalství; po
mlouvači,

30. utrhači, Bohu nenáviděni,** hanlivi, pyšní, nadutí, na
lezači zlých věcí, rodičů neposlušni,

31. nemoudří, rozpustilí, nelaskavi, -rušitelé smluv, nemi
losrdní:

32. kteřížto poznavše epravedlnost Boží, neporozuměli, že
kdo takové věci činí, hodní jsou smrti: a netoliko kdo je
činí, ale také kdo činícím povolnjí.

KAPITOLA II.

Kdo zlé páše, buď sl Žid, buď si poban, stejně Jest trestu hoden, a neujde jemu,

Pobané přirožený svého svědomí zákon zaobovávajíce | bes obřisky

Boha tak mill jsou, jako Židé,

1. Pročež nemůžeš se vymlouvati, 6 člověče všeliký,* kterýž
soudíš; nebo tím, že jiného soudíš, sám sebe odsuzuješ, po
něvadž totéž činíš, co soudíě. (Mat. 7, 2.)

2. Vímeť zajisté, že soud Boží jest podle pravdy, proti
těm, kteříž takové věci činí.

8. Zdali pak se domníváš, 6 člověče, jenž soudíš ty, kdo
takové věci činí, a (sám) je činíš, že ty ujdeš soudu Božího ?

4. Čili bohatstvím jeho dobrotivosti, a trpělivosti, a dlouho
čekání pohrdáš? Zdali nevíš, že dobrotivost Boží ku pokání
tě vede?

5. A ty podle zatvrzelosti své, a nekajícího srdce, shro
mažďuješ sobě hněv ke dni hněvu, a zjevení spravedlivého
soudu Božího,

i8 Vztahuje se to na marnosť jejich modloslužby; níže v. 28. a 25.

:a se zkaženostJejich mravůva alepotaardoe; vis nížev.“n KdstbyliBohataksnížili,zasloušílitoho,cospravedlivéhotrestu,
že Bůb tomu dopustil, aby oni tak hinboce klesli, a sami na sobě ná
sledky svó bezbožnosti zakusilí.

* Dle řeck.: „Boha nenávidící: n. „Boba se hrozící.“

KAPITOLA II.

: t kdokolivM buď Žid. buď pohan, buď soudcevanešoný,bubačlověk sprostý, sám sebe odsuzuješ, břežlš-li v tom, z čehož soudí
Jiných. Tak vůbeo, dále pak zvlášť Židy míní, že pobany odsusoval,
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6. kterýž odplatí jednomukaždému podle skutkův jeho:
7. těm zajisté, kteříž s trpělivostí“ v dobrém skutku, slávy

a cti a neporušenosti hledají, životem věčným:
8. těm pak, kteříž jsou avárlivi* a kteříž nepovolují

pravdě.“ ale věří nepravosti, hněvem a nemilostí.
9. Soužení a úzkost na každou duši člověka činícího zlé,

Žida předně i Řeka;*
10. ale sláva a čest a pokoj každému, kdo činí dobře, Židu

předně i Řeku:
11. neboť u Boha není přijímání osob.
12. Kteřížkoli zajisté bez zákona zhřešili,“ bez zákona za

hynou“* a kteřížkoli pod zákonem zhřešili,“ zákonem sou
zeni budou;

13. nebo ne posluchači zákona spravedliví jsou u Boha,
ale činitelé zákona ospravedlnění budou.*

[Mat. 7, 21. Jak. 1, 22.)
14. Neboť když pohané, kteříž nemají zákona, od přiro

zenosti '© činí to, což jest zákona, takoví nemajíce zákona,
sami sobě jsou zákonem:

15. jenž ukazují dílo zákona napsané v srdcích svých, když
jim svědectví vydává svědomí jejich, a myšlení, kteráž se
vespolek obviňují anebo také zastávají.

16. v den, kdyžto Bůh souditi bude tajné věci lidské, podle
mého evangelium skrze Ježíše Krista.

(Jan 6, 22. Sk. 17, 31.]

17. Když pak ty sloveš Žid, a spoléháš na zákon a chlubíš
se Bohem

18. a znáš vůli jeho, rozeznáváš, co užitečnějšího jest, na
učen jsa zákonem,

19. důvěříš se býti vůdcem slepých, světlem těch, kteříž
jsou v temnosti,

20. učitelem nemoudrých, mistrem nemluvňat, maje způsobu
umění a pravdy v zákoně:'!

21. kterýž tehdy jiného učíš, sám sebe neučíš; kterýž ká
žeš, že se nemá krásti, kradeš;

22. kterýž pravíš, že se nemá cizoložiti, cizoložíš; kterýž
v ohbavností máš modly, svatokrádeže se dopustíš; '*

26. Jestli tehdy neobřezaný přikázání zákona ostříhá: zdaliž
nebude jeho neobřízka počtena za obřízku?

27. a ten, kterýž od přirození jest neobřezaný, plně zákon,
zdaliž nebude souditi tebe, jenž s písmem ji obřízkou pře
stupníkem jsi zákona ?

28. Neboť ne ten jest Žid, kterýž jest [jím] zevnitř: ani?
to jest obřezání, kteréž jest zevnitř na těle:

29. ale ten jest Žid, kterýž jest [jím] vnitř; a [pravé obře
zání) jest obřezání srdce v duchu, a ne podle písmeny:
jehož '* chvála ne z lidí ale z Boha jest.

[V. Mojž. 10, 16. Fil. 3, 8.)

KAPITOLAIII.
Ukazuje, v čem maji Židé přednost před pohany, ——Za všickn! jsou podrobení

břichu — a že vělokní vírou milosti ospravedlnění dosabuji.

1. Což tehdy má více Žid?' anebo jaký jest užitek ob
řezování ?

2. Mnoho na všechen způsob. Předně zajisté, že jaou jim
svěřeny výpovědi Boží.

3. Ale což když někteří z nich nevěřili? Zdaliž nevěra jich
věrnost Boží vyprázdní?* Odstup to.

4. Neboť jest Bůh pravdomluvný, ale každý člověk lhář,*
jakož psáno jest: Abys spravedliv shledán byl v řečech svých,
a zvítězil, když souzen býváš.“

5. Jestliže tehdy nepravosť naše spravedlnost Boží vychva
luje,“ což díme? Zdali nespravedlivý jest Bůh, kterýž uvádí
hněv?“

6. [po lidsku pravím). Odstup to: sic jinak kterakž bude
souditi Bůh tento svět?*

7. Nebo, jestliže pravda Boží mou lží rozmohla se k alávé
jeho: proč ještě já jako hříšník soužen bývám? :

8. a neřekneme [jakož se o nás zlé mluví a jakož dí ně
kteří, žebychom my pravilij: Čiňme zlé věci, aby přišly do
bré? — jichžto odsouzení spravedlivé jest.“

9. Což tedy? převyšujem-liž je?" Nikoliv. Nebo jsme do
kázali, že jsou Židé i Řekové všickni pod hříchem,

23. kterýž zákonem se chlubíš, přestupováním zákona Boha [Gal, 8, 22.)

zneuctiváš. 10. jakož psáno jest: Není spravedlivého žádného,
24. [Neboť jméno Boží pro vás v porouhání jest mezi po- (Žalm 13,3.)

hany, jakož psáno jest. (ls. 52, 6. Ez. 36, 20.) 11. není rozumného, není, kdoby hledal Boha.
25b.Obřezání zajisté prospěje, zachováváš-li zákona : pakli jsi 12. Všickní chýlili, vesmés neužiteční učinění jsou,

přestupitelem zákona, učinéno jest obřezání tvé neobřízkou.'* ickní se uchý Jnení, kdoby činil dobré, není ani jednoho. (Žalm 13, 1—3.]
13. Hrob otevřený jest hrdlo jejich, jazyky svými lativě

činili: jed lítých hadů pode rty jejich; (Žalm5, 11.139,4.
4 ft. setrváním v dobrém až do konee. do smrti.
2 Značí tím Židy, kteří se rádi s pohany o přednost hádali a svářili,

obřízkou a zákonem se chlubice.
* € nepřijímají pravdu sv. ovangelia s ochotným a volným srdcem.
5 t kuždého pohana, tedy: na všecky, Ido zlé činí: na Židy předně,

Jakožto vinnější, kteří majíce poznání pravého Boha u zákon jeho, takměř
vědomě a zůmyelně břešili, « pak i na ostatní národy.

* t psaného, bez písem svatých = avláštního zjevení Božího; roz
uměj pohany.

* £. odsouzení zákonem svědomí, vrytém v srdel jejich. (14—16.)
5 © Židě, majíce zákon psaný, sv. písma.
9 £ za spravedlivý usnání u Boha, a tak spasení. Poznej z toho, že

k spasení nepostaší pouhá víra bez skutků, jak to mylně bindaří
s sv. Pavla dovoditi usilují.

"9£ j. podle zákona přirozeného.
*' £ pravé poznání Boha a Jeho vůle, což jest vrch všebo umění

i pravou cestou k otnosti a spasení.

9 Tobo přiklady viz: a) Mat 21, 12. Jan 2, M — b) Mat.28, 16—22.c) Mat. 16, 6—6. Mar. 7, 11. Malach. J, 8. 18. 1
» © nejsi předBohem o zle vzdonějš keř pokan. nemající aul obřízky,

uni psaného zákona.

'* £ takového Žida u takového obřezání. Žid, lsrnolita bylo jméno
čestně (Jan 1, 47.]

KAPITOLA III.

' L jakou přednosť má Židovstvo před pohanstvem?
3 zruši?
> Žalm 116, 3.
* Žalm 80, 6. Bůh dle přirozenosti ové klamati nemůže, ale člověk

dle zkažené své přírozenosti k hříchn nakloněn Jost.
* £ j. vice sjevnu činí.
* t smime-li pak říci, že Bůh nespravedliv jest, trestaje břiníky,

kteří právě svými břicby příležitosť zavdávají k objevení spravedlností
?

7 € Jak by mohl Bůh soudcem býti veškerého světa, kdyby nějaké

nospravedinosti do něho se domysllti dalo?* Že so trestáním hříchu spravedlnosť Boží objevuje, tím nebývá
bříkník prost soudu Božího, aniž pak se mu povoluje s tím úmyslem
hřešití.

* L máme-li pak my Židé přednosti před pohany, ano jsme všíckní
hříchem prvorodičů pokažení? (1.)
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14. jejichž ústa jsou plná zlořečení a hořkosti,
(Žalm 9, 28.)16.nohyjejichrychlékvyléváníkrve;© [Přísloví1,16)

16. setření a neštěstí [jest] na cestách jejich, (Is. 59, 7—8.j
17. a cesty pokoje nepoznali:18.neníbázněBožípředočimajejich.| [Žalm36,2.)
19. Víme pak, že cožkoli zákon mluví, těm mluví, kteříž

jsou pod zákonem: aby všeliká ústa zacpána byla, a poddán
byl veškeren svět Bohu: '*

2. nebo ze skutků zákona '! nebude ospravedlněno před
ním žádné tělo. Neboť skrze zákon ([přicházi)jpoznání hřícha.'*

(Gal. 2, 16.)
21. Ale nyní bez zákona '* zjevena jest spravedlnost Boží,'“

osvědčena zákonem | proroky.
22. Spravedlnost pak Boží skrze víru Ježíše Krista ke

všem a na všecky, kteříž věří v něho; neboť není rozdílu:
[Níže 4, 5. Gal. 3, 11.)

23. všichni zajisté zhřešili a potřebují slávy Boží.'*
24. Ospravedlněni bývají darmo skrze milosť jeho, pro vy

koupení, kteréž jest akrze Krista Ježíše,
25. kteréhož Bůh vydal na smíření '“ skrze víru v krvi

jeho, k ukázaní spravedlnosti své pro odpuštění hříchů pře
dešlých (Žid. 9, 15.)

26. v času shovívaní Božího, k ukázaní spravedlnosti své
v času tomto: aby sám spravedlivý byl, i ospravedlňující
toho, kdož jest z víry Ježíše Krista.

27. Kdež jest tedy chlouba tvá?'? Vyvržena jest.
který zákon? skutků-li? Nikoliv: ale skrze zákon víry.

28. Neb máme za to, že člověk ospravedlněn bývá skrze
víru bez skutků zákona.

29. Zdali jest Bůh toliko Bůh Židů? Není-liž i pohanů?
Ovšemí i pohanů;

©. nebo zajisté jeden jest Bůh, kterýž ospravedlňuje ob
řízku z víry, a neobřízku skrze víru.

81. Zákon-li tehdy rušíme skrze víru? Odstup to: ale po
tvrzujeme zákona. (Mat. 5, 7.]

Skrze

KAPITOLA IV.
Milosti ospravedlnění neuděluje Bůb pro zázluhu obřesání a zevnítřnich skatků
nákonních, ale za vira v Krista Ježíše, jakož byl | Abrahamovi před obřezáním

s sachováváním zákona víra k spravedlnosti přičeti.

1. Což tehdy díme že získal Abraham, otec náš, podle těla? '
2. Nebo byl-lí Abraham ze skutkův ospravedlněn, máť slávu,

ale ne u Boha.*

t. aby všickní, Židé i pohané, vědonce, že json břišní před Bohem
s soudu jeho podrobeni, přestali se vychloubati.

% t = ponhých zevnítřních skatků zákona bez víry v Krista.
3*€ ale nikoli mllosť k ospravedlnění.
M £. když starý zákon obřadní již přestal.
'* £ kteronž nás ospravedlňuje, odpostiv nám hříchy pro zásluby

amrti Kristovy, a vlóvaje milosť avon.
'* t. mijoati Boží, dopomáhající nám, abychom svaté živí, a tím pak

slávy jeho věčné účastní byli.
'* £ v oběť emifiivou; ty byly v atar. zákoně krvavé a předpodob

čovaly krvavou oběť Kristovu. Dle řeckého též: „za smirce.“
W(31—81) To zvlášť Židům praví: Nemáte žádné příčiny vypínati

se nad pohany ; neboťvšechněm uděluje dobrotivý jich Bůh milosti ospra
vedinění skrze víra v spasítelnou smrť Kristovu, anlš pak jest třeba
zachovávatí obřady zákona Mojžíšova: ale tím mravná jeho přiká
zání téhož nerušíme.

KAPITOLA IV.

* Ziskal-li pak oteo náš Abraham milosti1 ospravedlnění za obřezánítělesně, či za vírn? (9v. Ambrož, Anselm, Toráš.
* Jen u vás, (míní Židy) eoudicich dlo skutků zevnitřních; Bůb pak

znaje srdce jeho, ospravedlníl jej dle víry.
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3. Co pak praví Písmo? Uvěřil Abraham Bohu, i počteno
jest mu k spravedlnosti. (I. Mojž. I5, 6. Gal. 8, 6. Jan 2, 33.)

4. Tomu zajisté, kdo dělá, nepřičítá se odplata z milosti
ale z dluhu.*

5. Tomu pak, kdož nedělá, ale věří v toho, kterýž ospra
vedlňuje bezbožného, přičtena bývá víra jeho k spravedlnosti,
podle uložení milosti Boží.“

6. Jakož i David vypravuje blahoslavenství človéka, jemuž
Bůh přičítá spravedlnost bez akutkův:

7. Blahoslavení, jichžto odpuštěny jsou nepravosti a jichžto
bříchové jsou přikryti.

8. Blahoslavený muž, jemuž Pán nepřičetl hříchu.
(Žalm 31, 1—2.]

9. Blahoslavenství tehdy toto v obřízce-li toliko zůstává
čili také v neobřízce?“ Nebo pravíme, že Abrabamoví po

—čtena jest víra k spravedlnosti.

10. Kterakž tehdy jest počtena (jemuj? V obřízce-li, čili
před obřezáním ? Ne v obřízce, ale před obřezáním.

11. A znamení obřízky přijal za známku spravedlnosti
z víry, kteráž jest v neobřízce, aby byl otcem všech věřících
skrze neobřízku,“ aby i jim byla počtena k spravedlnosti:

(I. Mojž. 17, 10.)
12. a aby byl otcem obřízky, a netoliko těch, kteříž jsou

z obřízky, ale i těch, kteří následují šlepějí víry, kteráž jest
v neobřízce otce našeho Abrahama.

18. Neboť ne skrze zákon" [dostalo se) zaslíbení“ Abra
hamovi, anebo semeni jeho, aby byl dědicem světa :* ale skrze

spravedlnost víry. (Gal. 3, 18. Žid. 11, 9.]
14. Nebo jestliže, kdož jsou ze zákona, jsou dědicové:

prázdná '“ jest víra, zmařeno jest zasalíbení."!
15. Zákon zajisté působí hněv; '* nebo kde není zákona,

tuť ani přestoupení.'*'
16. Pročež z víry [obdržel dědictví), aby z milosti bylo

pevné záslíbení všemu semeni, netoliko tomu, kteréž z zákona
jest, ale i tomu, kteréž jest z víry Abrabamovy, jenž jest
otec všech nás

17. (jakož psáno jest: Otcem mnobých národů postavil
jsem tebe] před Bohem, jemuž uvěřil, jenž obživuje mrtvé,
a volá to, což není, jako to, což jest; (L Mojž. 17, 4.)

18. kterýžto v naději proti naději '“ uvěřil, že bude otcem
mnohých národů, podle toho jakož jest řečeno jemu: Tak
bude símě tvé.!* (I. Mojž. 15, 6.)

19. A nezemdlel u víře, aniž hleděl na své tělo umrtvené,
an již téměř ve stu letech byl, ani na umrtvený život Sářin;

20. o zaslíbení také Božím nepochyboval z nedověry, ale
posilnil se věrou, dav chválu Bohu,

> - za skutky náloží odměna opravediivá, a ne milost.
* Bmysl: Člověk skrze víru ospravedlnění dosahuje tím, že Bůh milo

etlvě od věčnosti tak určitl ráčil. [Srov. svrchu: 8, 24—96.)
5 t Židům toliko, či tahá pohanům? — Dále pak dovodí, še pro

víru i pohané ospravedlnění dosahují, poněvadž i Abraham ospraved)
nění došel pro víru prve, než byl obřezán:; a tim se stal otcem věřících
všech, | z pohanstva, | z Židovstva.

S t. ) věřících bez obřízky čili z pohanatva.
+ © j. skrze zachování zevnitřních přikázání zákona.
* t j. 1. Mojž. 22. 16—18.
* t Jj. skrze zaslíbeného Mesiáše duchovně opanoval svět.
'* ©j. vší odměny: což by však bylo proti spravedlnosti Božské.
"1£ j. nemůže vyplněno býti: neboť hrozná přestonpení zákona

(3, 10—18.) trest Boží vyzývají.
"ge . trest.
" á tak ani trestu, aniž odplaty.
" £ j. maje důvěru v zaslíbení Boží ve věci málo víře podobné.
'* I. Mojž. 15, 5.

SSSm. „=jéET TEio
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p
kteříž nezhbřešiliku podobenství přestoupení Adainova,* jenž
jest předobrazení budoucího.“

15. Ale ne jako hřích tak I dar; nebo jestliže pro břích
jednoho mnozí zemřeli: mnohem více se milosť Boží a dar
z milosti jednoho člověka, Ježíše Krista, na mnohé rozhojnil.

16. A ne jako hřích skrze jednobo tak i dar; nebo soud
sice z jednoho (hříchu) přivádí k zatracení : ale milost z mno
bých hříchů (přivádí) k ospravedlnění.

17. Nebo jeatlíže pro hřích jednoho panovala smrť akrze
jednoho: mnohem více ti, kteříž hojnoať milostí, a obdaro

"vání a spravedlnosti přijímají, kralovatí budou v žívotě skrze
jednoho Ježíše Krista.

18. Protož jako skrze hřích jednoho (přišla) na všecky lidi
(vina) k zatracení: tak skrze spravedlnost jednoho [přišla]
na všecky lidí [milosť] k ospravedlnění života.

19. Neb jako skrze neposlušenství jednoho člověka hříšníky
učinění jsou mnozí: tak i skrze poalušenství jednoho spra
vedlivými učíněni budou mnozí.

20. Zákon pak vkročil v to,“ tak že se rozhojníl břích.
Ale kde se rozhojnil hřích, rozhojníla se milost ještě více;

21. aby jakož panoval hřích k smrti, tak panovala i milost
skrze spravedlnost k životu věčnému, skrze Ježíše Krista,
Pána našeho.

21. dokonale věda, že cožkoli alíbil, mocen jest i učiniti.
22. A protož počteno jest mu k spravedlností.
23. Nenít pak to napsáno toliko pro něho, že jest počteno

jemu k spravedlnosti,
24. ale i pro nás, kterýmžto počteno bude k spravedlnosti,

když budeme věřiti v toho, kterýt vzkřísil Ježíše Krista, Pánanašeho, z mrtvých,
25. jenž vydán jest pro hříchy naše a vstal z mrtvých pro

vspravedinění naše.'“

KAPITOLA V.

Udává blažené ovoce ospravedlašní našeho: -— pokoj svědomí, — přijmutí

nás za syny Boli — útěcha v protivenství; tak že — v Boha nejen doufati,

nýbrii Jim 5 co Otcem svým chlubíti se smíme skrse vykupitele našeho Ježíše
Krista,

1. Oapravedlněni tehdy jsouce z víry, pokoj mějme 8 Bohem
skrze Pána našeho, Ježíše Kriste:

2. skrze něhož i přístup máme skrze víru k milosti této,
v kteréž stojíme, a cblubíme se nadějí slávy synů Božích.'

[Ef. 2, 18.)
3. A netoliko to, ale chlubíme se také souženími, vědouce,

že soužení trpělivost působí: (Jak. 1, 3.]
4. a trpělivost zkušení, zkušení pak naději,
Ď. a naděje nezahanbuje.“ nebo láska Boží rozlita jest

v srdcích naších skrze Ducha svatého, kterýž dán jest nám.
6. Neboť proč Kristus, když jeme ještě mdlí byli, podle

času za bezbožné umřel? (Žid. 9, 14. L Pet. 3. 18.]
7. Však sotva kdo za spravedlivého umírá: ale snad za

dobrého odvážil by 6e někdo umříti.
8. Bůh pak dokazuje lásky své k nám, že když jsme ještě

hříšníci byli, podle času —

9. Kristus za nás umřel: mnohem více tedy nyní, ospra
vedlněni jsouce krví jeho, osvobození budeme od hněvu skrze
náho.

10. Neboť jelikož byvše nepřátelé, amířeni jsme s Bohem
skrze smrť Syna jeho: mnohem více, jsouce smíření, spasení
budeme skrze život jeho.*

11. A uetoliko to: ale i chlubíme se v Bobu skrze Pána

našeho Ježíše Krista, skrze něhož jsme nyní smíření došli.
12. Protož jako skrze jednoho člověka hřích na tento svět

všel, a skrze hřích smrť, a tak na všecky lidi smrť přešla,vněmžvšicknizhřešilí;“© [LMojž.3,19.I.Kor.15,21.)
13. neboť až do zákona * byl hřích na světě: ale hřích se

nepřičítal,“ když zákona nebylo.
14. Ale smrť panovala od Adama až do Mojžíše i nad těmi,

KAPITOLA VI.

Učí, že křestam hřežiti nemá, protože na křtu sv. bříchbu umřel, a k novéma

divotu povatal, ba že povimon jest, zcela a horiivě službě Bolí se věnovati,

1. Což tedy díme? zůstaneme-liž v hříchu, aby se miloat
rozhojnila?

2. Odstup to. Nebo kteříž jsme zemřeli hříchu,“ kterakž
ještě živi budeme v něm?

3.* Zdaliž nevíte, že kteřížkoli pokřtění jsme v Kristu
Ježíši, v smrti jeho pokřtěni jsme?

4. Nebo pohřbeni jsme spolu s ním skrze křest v smrt:
abychom jako Kristus vstal z mrtvých skrze slávu Otce, tak
i my v novotě života chodili.

5. Nebo poněvadž spolu vštípení jsme v podobenství smrti
jeho: spolu i v vzkříšení (účastni) budeme.

6. To vědouce, že starý člověk náš ukřižován jest, aby
bylo zkaženo tělo hřícha, abychom více nesloužili hříchu;

7. nebo, kdo umřel, ospravedlněn jest od hříchu.
8. Jestližet pak jsme zemřeli « Kristem, věříme, že spolu

i živi budeme s Kristem;
9. vědouce, že Kristus vstav z mrtvých, již neumírá, smrť

jemu více panovati nebude.

* © j. osobním hříchem, jako ku př. dítky: z toho jde, že i ty pod

M naše vakříšení Půně ospra hříchem byly [neboť bylo by proti spravedlnosti Božské, kdyby byl
jež a pocházíKor 15.14. nornd 2 12 P 1 opredinéní, trestal besvinných!),a tím se dokazujehříchdédičný.v : : 7 *Adama,t. Krista;Adampůvodcehříchu,Kristusmilosti:skrze

KAPITOLA V. ' ee hřích jednoho Adama všlckní vině jednoho hříchu (15.) soudu Božíma
' : . (16.) n časné | věčné srmrti (17.) propadil; skrze vykoupení jednoho

vodlněníkterds Mámdává pokoj Svědomí1 nadějí Lblaženosti věšně. Ježíše Krista všickní hojné milostí(16) ospravedlněníode všech
3 © j. nesklame. Bůb jes věren, dle nesmírné lásky své, dá jistotně, bříchův (16.) a života věčného (17.) dosahují.

eo alíbil; toť dokázal uděliv nám Ducha sv., a seslav k vykoupení na- * 4 J. meal počátek hříchu Adamem způsobeného, a mezi počátek
šemu Syna svého, Ježíše Krista [6—11.j milosti Kristem sískané; ale zákon nesprostil poddaných svých od

5 Když nás bříšné emiřil e Otcem Kristus utrpením a smrtí svou hHobu; nýbrá zjovnějším jej učinil, pokud totiš přestaj l těáším

tm „sd nás obladi,jen šv u věčnéslávě. a patrnějšímse stalo.: tak přišla skrze sopravedinosť jednoho, t. Krista mílosť
k ospravedlnění s dosažení života věčného; dle v. 18.

S t j. do času, když Bůh skrze Mojžiše zákon dal.
©Baď: „mnohé věci lidé ani za hřích nepovažovali, žíjice dle své

Zidostivosti“; nebo: „Bůh nopříčítal ty věci za hřích, o kterých so
nebyl zákonem prohlásil, když nebyly proti přirozenému zákonu svě
domi; ku př. požívání některých pokrmů a j.

KAPITOLA VL

* £ J. jsouce křtem svatým vyproštění s poroby hříchu, nesmíme se
mu opět vzdár. Křesťanembýti a hřešíti tak sobě odporuje, jako život
a storť.

* Tehdáš se při křtu tělo toho, kdo se křtil, obyčejně třikrát pod
vodu potopilo. Tim se značilo, že novokřtšneo s Kristem P, spolu umřel,
pobřben jest a z mrtvých vstal, a tím pak še se též účasten stává

DeN Hu„22 ŽST
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10. Nebof že umřel hříchu, umřel jednou: že pak jest
živ, živ jest Bohu.

11. Tak i vy mějte za to, že jste zajisté zemřeli hříchu,
ale živi jeste Bohu v Kristu Ježíši, Pánu našem.

12. Nepanujž tehdy hřích ve vašem smrtelném těle, tak
abyste poslouchali žádostí jeho;

13. aniž také vydávejte údů svých hříchu za nástroje ne
pravosti: ale oddejte se Bohu jakožto z mrtvých oživlí, a
údy své za nástroje spravedlnosti Bohu.

14. Nebo hřích nebude panovati nad vámi:
pod zákonem, ale pod milostí.* —

15. Což tedy? budeme-líž proto hřešiti, že nejsme pod zá
konem, ale pod milostí? Odstup to.

16. Zdaliž nevíte, že, komu se vydáváte za služebníky
k poslušenství, toho jste služebníci, kohož posloucháte, buďto
břícha k smrti, anebo poslašenství k spravedlnosti? “

[Jan 8, 34.II. Pet. 2, 19.)
17. Díky pak Bohu, že byvše služebníci hříchu, uposlechli

jste pak ze srdce způsobu učení,* v kteréž uvedeni jste.
18. Vysvobození pak jsouce od hřícha,“ učinění jste služeb

níci spravedlností.
19. Lidskou věc pravím pro mdlobu těla vašeho:" jako

jste zajisté vydávali údy své v službu nečistotě a nepravosti
k nepravosti:“ tak nyní vydávejte údy své v službu spravedl
nosti ku posvěcení.

20. Nebo když jste byli služebníci hřícha, zbavení jste
byli spravedlnosti.

21. Jakýž pak jste měli tehdáž užitek z těch věcí, zs něž
se nyní stydíte? Nebo konec těch věcí jest smrť.

22. Nyní pak vysvobození od hříchu a učinění jsouce slažeb
níky Božími, máte užitek svůj ku posvěcení, konec pak ži
vot věčný.

23. Neb odplata za břích: Smrt; ale milost Boží:* Život
věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.

KAPITOLA VII.
Učí, že jsouce osvobosení od zákona, sloužiti máme Kristu obnoveným du

„chem; — neboť aš jest zákou od Boba k svatosti dán, rosbojňuje hřích, jemuž
Jen s pomocí milosti Boší odolati Ise.

1. Zdaliž nevíte, bratří, [nebo povědomým zákona mluvím),
že zákon panuje nad člověkem, dokudž živ jest? '

neb nejste

účinků emrti a vzkříšení jeho [svátosti působí vnitř na duši to, 00 se
Jimi sovnítř na těle snamená!]: odpuštění všech hříchův a milosti po
svěenjicí, vzbuzující jej k novému životu s Kristem. Jakož tělo smrtí
zrušeno bývá, tak sv. křtem i hřích (6—7.]; jako smrtí vyproštěn bývá
otrok z poddanosti, tak i křtem člověk z poroby hříchu (7.); jako Kristus
vstav z mrtvých, věčně v slávě Otcově žije, tak i křesťan s ním živ
buď toliko k slávě Boží. (8—14.)

S Křesťan jsa, co služebník Boží (29), k vykonávání opravodinoati
jeho povinen jsi, a nemáš se poddati hříchu (ar. 3. 8.). sie ztratiš do
sažené milosti posvěoující a propadneš amrti věčné. (Srov. 21.)

* a tudy k života.
5 t j. ov. evangelia, kteréž žívot člověka dle přikázání Božích k sva

tosti zřizoje, a tak jaj k spasení vede.
* toho ukrutného panovníka.
* € j. slušnou, nic přílišnou věc žádám, abyste totiž jen s tou snaž

nosti sloužili Bohu k svému spasení, Jakož Jste prve sloužili hříchu
k svémn zavržení. (Origenee, sv. Řehoř, Jan Zlat., Augustin, Bernard,
Beda.2.]

%tj. tak že jste z jedné nepravosti v drubou se uvrhujíce, vždy
horšími a horšími byli.

9 Jinak: „dar“. Život věčný nasývá milostí, poněvadě 1 dobré
skutky, za které jej Bůh člověku dá, toliko s pomocí milostí Boží
konati lze.

KAPITOLA VIL
' ©j. zákon ten, dokud není zrušen, platnosti má, a člověk též, dokud

živ jest, Jest mu podroben jako žena muži.

KAPITOLA VÍL 884

2. Nebo žena, která za muže vdána jest, dokavadeživ jest
muž, uvázána jest k zákonu: “ pakli umře muž její, rozvá
zána jest od zákona muže.* (I. Kor. 7, 39.)

3. Protož, dokudž jest živ muž, sloutí bude cizoložnicí,
bude-li s jiným mužem: pakli umře muž její, osvobozena

jest od zákona muže, tak že nebude cizoložnicí, bude-li. s ji
ným mužem.

4. Tak i vy, bratři moji, umrtveni jste zákonu skrze tělo
Kristovo:“ abyste byli jiného,> kterýž z mrtvých vstal, aby
chom ovoce nesli Bohu.

5. Neboť když jsme byli v těle,“ žádosti hříchů, kteréž byly
skrze zákon, působily v údech našich, aby ovoce nesly emrti."

6. Nyní pak jsme osvobození od zákona smrti,S v němž
jsme držáni byli, tak abychom již sloužili v novotě ducha
a ne v vetchosti písmene.“

7. Což tehdy díme? Zákon-liž jest hříchem? Nikoliv! Ale

hříchu jsem nepoznal, leč skrze zákon; nebo žádosti bych
neznal, by zákon neříkal: Nepožádáš|'e

8. Dostav pak hřích příležitosti skrze přikázání, způsobil
ve mně všelikou žádost. Neboť bez zákona hřích mrtev byl.'!

9. Jáť pak jsem byl živ někdy bez zákona: '* ale když
přišlo přikázání, ožil hřích.

10. Já pak jsem umřel '© a shledáno jest, že přikázání,
kteréž bylo dáno k životu, jest mi k smrti.

11. Neboť hřích dostav příležitosti skrze přikázání, podvedl
mne, a zabil mne skrze ně.

12. A tak zákon zajisté svatý a přikázání svaté i sprave
dlivé a dobré jest.'* U. Tim. 1, 8.)

13. Tehdy co dobré jest, učiněno jest mi smrti? Nikoliv.
Ale hřích, aby se ukázal hříchem, akrze dobré spůsobil mi
smrť: aby se břích nad míru hříšným stal skrze přikázání.!*

14. Víme zajisté, že zákou jest duchovní: '“ ale já jsem
tělesný, prodán pod bříchem.'*

15. Nebo co činím, nerozumím; !* neboť nečiním toho do
brého, co chci: ale činím to zlé, kteréž mám v nenávisti.

%£ j. povinna dle zákona | k věrnosti £ k poslušnosti.
* £ 1. svobodna, zasnoubíti se může a smí jinému.
* t J. umřevše ve křtu s Kristem za vás úkřižovaným, nenáležíto

pod vládu jinéhoproom lečpoho milosti.* £ j. abyste náleželi Kri
* © Jj. dle tělesných žádostí Bivi.
* t J. žádosti zákonem zakásané, ale tím 1 vzbozené: vzplodíly

skutky hříšné, a věčné smrti hodné.
> t J. sproštění zákona, židostivosť a hřích v nás vzbuzujícího, a bes

milosti nás na smrť odruzujícího.
5 t j. nyní novým, duchovním životem žijeme, plodice s milostí

Boží skntky spravedlností k životu věčnémn.
'* £ j nevěděl bych [ka př.), že | žádosťzlého jest hříchem; tak zákon

vede k poznání hříchu, hřiánosti; alova „zákon“, „hřích“ tuto voskrze
Jako zosobnělé rozuměj.

''£. j. hříšnosť má, prve téměř mrtvi, ožila, objevila se, vzdorujíc
zákonu, a tim způsobila nešťastný vzpor v bytnosti mě ducha proti
tělu, a na opak.

'* Roznměj tuto a dále —25 slovo „já“ buď zvláštně o každém člo
věku: „než jsem ruzeznávatl počal dobré a zlá“; nebo vůbec o člově
čenstvu: „než zákon byl dán“.

" Proti příkazu zákona povollv hříšnosti ové, stal jsem se vinen
smrtí věčnon. .

'* £. j. veda k poznání svatosti Božské, a uče nás spravedlnosti za
chovávatí k Bohu, k lidem, k sobě samým.

'* £, j. zákon není přímo příčinou smrti; ale zakazuje zlé, nevinnou
Jest příležitostí. že se objeví ohavná a zhoubná hřišnosf; tím pak vzbu
zuje tonhu po milosti a tak k Bohu nvědí: druhé „aby“ — „tak že“.

'e £ j. duchovní věci přikazuje: varovati se zlého, činíti dobrě.
" Daje ee přemoci, a číně dle zkažené přirozenosti své, otročím

hříchu. (25.)
t ]. ani rozumem ani vůlí neuznávám za své to, co dle žádosti

tělesné konám.
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16. Pakli to činím, co nechci, dosvědčují zákonu, že jest
dobrý.

17. Nymí pak ne já činím toho, ale hřích, kterýž přebývá
ve mně. .

18. Vímť zajisté, že dobré nepřebývá ve mně, to jest v těle
mém; neboť chtění '* drží se mne: ale činění dobrého ne
nalézám.

19. Nebo nečiním toho dobrého, cof chci: ale činím to zlé,
čehož nechci.

20. Pakli to činím, čehož nechci: již ne já činím toho,
ale hřích, kterýž přebývá ve mne.

21. Nalézám tehdy zákon,“* že když chci činiti dobré, při
drží se mne zló;

22. neboť libuji sobě v zákoně Božím podle vnitřního člověka:
23. ale vidím jiný zákon v údech svých, jenž odporuje zá

konu mysli mé, a jímá mne pod zákon hříchu, kterýž jest
v údech mých.

24. Nešťastný já člověk! kdož mne vysvobodí z těla smrtí
této?*!

25b.Milost Boží skrze Ježíše Krista, Pána našeho.'“* Protož
já sám myalí slonžím zákonu Božímu, tělem pak zákonu hřícha.

KAPITOLA VIIL

Učí, že křesťané, milostí posvěcující e Kristem jsouce apojeni, osvobození jsou

od ustracení, když nežijí dle těla ale dle ducba; pak — že co synové Boli a

spoludědici s Kristem pevně mohou doufati, Ze dojdou věčného oslavení,

1. Nyní tehdy žádného není zatracení těm, kteříž jsou
v Kristu Ježíši,' kteřížto nechodí podle těla.* [Níže v. 4.)

2. Nebo zákon ducha života v Kristu Ježíši vysvobodil mne
od zákona hřícha a smrti.* [Výše 7, 23. 24.)

3. Nebo co bylo nemožno zákonu,“ v čem byl mdlý pro
tělo: Bůh poslav Syna svého v podobenství těla hříchu, a
z hříchu“ odsoudil hřích na těle"

4. aby spravedlnost zákona vyplněna byla v nás,“ kteříž
nechodíme podle těla, ale podle ducha.

6. Ti zajisté, kteříž jsou podle těla, oblibují, což jest těla:
ule kteříž jsou podle ducha, amýšlejí, což jest ducha.

6. Neb opatrnost“ těla jest smrt:'“ opatrnost pak ducha
život a pokoj;

' £ J. „dobrého“, dle J9. a dle syrského výkladu.
+ £, J. zlá žádostivosť povzbuzujlc a popuzujíc mne k hříchu, jest

jako drubý zákon, tělesný (28), protivný duchornímu (14.), o němž
bned v. 22. praví.

% £€|. těle smrtelného, v němž, dokud jest živo (v. 1.), zůstůvá zlá
žádostivost, bříšnosť, zákon hříchu.

9 ©J. dá mlslly, abych odolal zhoubné žádostivosti své, a varuje se
alého, působil dobré k šivotu věčnému. Jen s milosti Boží Jse odolati
břichn.

KAPITOLA VIIL

* Kdož na křtn ev. ospravedlnění, a s Kristem spojení jsou.
%Když nežijí dle žádostí tělesných.
* £ Jj. ošivující milosť Ducha sv. osvobodila mne skrze zásluhy Je

žiše Krista od vlády hřišnosrí mé, panující v údech mých a k emrti
mae vedoucí.

* t J. aby zničil vláda hříchn, protože mu žádostivosť tělesná od
porovala.

8 Dolož: „to nětnil Bůh.“
S t.j. a pro hřích.
* £ j. odňal e nás zatracení (1), přijav oběť smrti Kristovy na kříší

v sadoetiněinění za hříchy naše.
* t j. abychom spravedlnost zákona plnili, šiví jsouce dle Ducha ov.,

a ne dlo žádosti tělesných.
? Die řeck.: „smýšlení“, bažení, snaha; a tak i moudrosť v. 7.
'©Následování žádosti tělesných vede k hříchu, a tím k amrtí věčná,
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7. protože moudrost těla jest nepřítelkyní Bohu: nebo není
zákonu Božímu poddána, aniž pak býtí může.

[L Kor. 2, 14]
8. Kdož pak jsou v těle, Bohu se líbiti nemohou.
9. Vy pak v těle nejste, ale v duchu: jestliže však Duch

Boží přebývá v vás. Pakli kdo Ducha Kristova nemá, tenf
není jeho.

10. Jestli pak Kristus v vás jest, tělo sice mrtvé jest '* pro
hřích, ale duch jest žív'* pro ospravedlnění.

11. Jestliže pak Duch toho, jenž vzkřísil Ježíše z mrtvých,
přebývá v vás: tent, kterýž vzkýísil Ježíše Krista z mrtvých,
obživí '* i smrtelná těla vaše, pro přebývajícího Ducha jeho
v vás.

12. Protož, bratří, dlužníci jsme,'“ ne tělu, abychom podle
těla živí byli '*

13. Nebo budete-li podle těla živi, zemřete: pakli duchem
skutky téla mrtviti budete, živí budete.

14. Nebo kteřížkolí Duchem Božím vedeni bývají, tiť jsou
synové Boží.

15. Nepřijali jste zajisté ducha služebnosti '“ opět k bázni,
ale přijali jste Ducha vyvolení synů,'" v němžto voláme:
Abba (Otče.)

16. Ten zajisté Duch svědectví vydává duchu našemu, že
jsme synové Boží.

17. A jestliže synové, i dědicové,dědicové zajisté Boží, a
spolu dědicové Kristovi: ač však spolu-li trpíme, abychom
i spolu oslavení byli. (IL Tim. 2, 11.)

18. Nebo za to mám, že utrpení tohoto času nejsou rovna
budoucí slávě, kteráž se zjeví v nás.

19. Neboť očekávání tvorstva, zjevení synů Božích očekává.
20. Marnosti zajisté poddáno jest stvoření nechtě, ale pro

toho, kterýž je poddal v naději,
21. že i to stvoření vysvobozeno bude od služebnosti po

rušení v svobodu slávy synů Božích.

22. Víme zajisté, že všecko stvoření lká, a ku porodu pra
cuje až posavad.'“

23. A netoliko to, ale i my, prvotiny ducha majíce,'* i my
sami v sobě Ikáme, očekávajíce vyvolení synů Božích, vy
koupení těla našeho. (Ef. 1, 14.)

24. Nebo v naději spasení jsme.“© Naděje pak, kteráž se
vidí, není naděje; uebo co kdo vidí, kterak má toho naději ?

25. Pakli doufáme, čehož nevidíme, s trpělivostí čekáme.
26. Též také 1 duch napomáhá mdlobě naší; nebo zač by

chom se měli modliti, jak náleží, nevíme: ale sám Duch prosí
za nás lkáními nevyslovitelnými.

4 £ j. smrtelné následkem břicbu; „mrtvé“ dí, že denně mřeme,smrti
se bližíce.

W£ j. životem milosti, dusah ospravedlnění smrtí Kristovou.
" £ j. k novému věčnému životu vzkřísí, nesmrtelnými Je učiní.
% £ j. povinní jeme sloužiti.
6 Dolož: nýbrž duchn, abychom žilí podle Ducha svatého. (16.)
" £ j. abyste pouze z otrocké bázně konali vůli Boží.
it £ Jj.jsouce za syny přijati, máte právo syny Božími slouti, a tak

Boha Otcem uazývati. ,
'* Smysl: Taková jest budoucí elšva vyvolenců Božích, še oelá pří

roda po ni bolestně (22) touží v naději, že z porušenosti (20), v kteréž
mimovolně od Boha pro břích člověka ona též uvržens jest (I Mojž.
8, 17.), spolu © ním v lepší stav proměněna bude. (I. Petr. 8, 13.
Zjev. 21, 1.)

t £ j. prvními jsonce účastníky ospravedlnění a darů Ducha ov., tím
právě rostoušení jeme po věčné slávě.

*%*£, j. doufáme, že spasení naše, kteréš se zde na zemí ospravedině
ním naším započalo, v nebesich oslavením bude naším dokonáno.

BOK
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27. Ten pak, kterýž zpytuje srdce, ví, čeho Duch žádá:
protože podle Boha prosí za svaté.*!
- 28. Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají

k dobrému, těm, kteří podle uložení povolání jsou svatí.“*
20. Nebo kteréž předzvěděl,** i předzřídil,*“ aby bylí při

podobněni obrazu Syna jeho,“* aby on byl prvorozený mezi
mnohými bratřími.

30. Kteréž pak předzřídil, těch i povolal:*“ a kterýchž
povolal, ty i ospravedlnil: kteréž pak ospravedlnil, ty i oslavil.“?

31. Což tehdy k tomu díme? Jest-li Bůh s námi, kdož
proti nám?

32. Kterýž ani vlastního Syna svého neušetřil, ale za nás
za všecky ho vydal: kterakž nám také s ním všeho nedal?

(Jan 3, 16.)
33. Kdo bude žalovatí na vyvolené Boží? Bůh [jest], kterýž

je) ospravedlňuje.
34. Kdo jest, jenžby zatratil?"© Kristus Ježíš (jest), kterýž

umřel, ano kterýž i z mrtvých vstal, kterýž jest na pravici
Boží, kterýž se také přimlouvá za nás.

35. Kdož tedy nás odloučí od lásky Kristovy? *? zdali sou
žení? čili úzkost? zdali blad? čili nahota? zdali nebezpečen
ství? čili protivenství? čili meč?

96. [jakož psáno jegt:** Pro tebe mrtveni býváme celý,
den, jmíni jsme jako ovce na zabití.) [Žalm 48, 22.)

37. Ale v tom ve všem přemáháme pro toho, kterýž nás
zamiloval.

38. Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život,** ani andělé,
ani knížetstva, ani mocnosti,** ani věci přítomné, ani bu
doucí, ani sila,**

39. ani výBost, ani hlubokosť ani jiné stvoření ** nebude
moci nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši,
Tánu našem.

k

ní
„0

KAPITOLA IX.

Učí, že není Běh příčinou savržení Židův, nýbrš onl samí pro jich nevěru, 0
1. Pravduť pravím v Kristu, neklamámfť, ano mi svědectví

vydává avělomí mé v Duchu svatém:

% Duch sv. utvrzuje nás jak n víře (16.), tak v naději; učí nás ná
ležitě se modliti za věci Bohu libé (podle Boha 37.), posilňuje nás
v protivenství.

" t J. která z pouhé milosti věčným určením povolal k víře křesťan
ské, aby dlo ní svatí a spasení: byli.

% £ J. o kterých napřed věděl, že milosti jeho nepohrdnou, nýbrž
Ji se ochotně uchopila s ni horlivě působiti budou Tímto předvěděním
nikoli se nečiní ujma svobodné vůli člověka; tenť může o své vůli mi
lusti Boží buď přijmouti, a k svému spasení užiti, nebo jí pohrdnoutí
u tak v zabynotí opadnouti.

+ £ j. ustanovil k tomu.
% £. |. zde vírun a svatým oboováním i utrpením, na věčnosti pak

oslavením.
% ©j. zvěstováním av. ovangelis a vnitřní milostí.
* £ J. a jistě oslaví.
% Tak dle v. 1. veskra dokazuje, že ospravediněnoové v Kristu ši

Jice, nebudou od Boha zavržení.
% © Jj. vespolný, | jeho k nám, i naší k němu.

28Dolož: a děje se úúm. (Ž. 48, 22.
3! Ani vybrožování emrtí, ani slibování života.
"2 Tim míní všeliké úsilí Kábelské. Má ve za to, že z každého sboru

(kůra]j andělského (Kol. 1, 16.) někteří uhřešíli, a za to do pokla svr
žení jsou.

" t j. moc světská.
$*£ |. ani nie na nebi, ani nic v propasti, v pekle; slovem, žádná

stvořená. ani dobrá, ani zlá moe.
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2. žeť mám veliký zármutek a ustavičnou bolest v srdci
svém.'

3. Nebo žádal jsem* já sám zavrženým býti od Krista *
pro své bratří,“ kteříž jsou moji příbuzní podle těla,
"4. kteřížto jsou lsraelští, jichžto jest přijetí za syny i sláva,*

1 smlouva, 1 zákona dání, i služba Boží, i zaslíbení;
6. jichž jsou otcové, a z nichžto jest Kristus podle těla,

jenž jest nade všecko Bůh požehnaný na věky. Amen.
6. Ne pak žeby zmařeno bylo slovo Boží.“ Nebo ne všickni,

kteříž jsou z Israele, ti jsou Israelští:
7. ani kteříž jsou slímě Abrahamovo, jsou všickní synové: *

nýbrž v Isákovi nazváno bude tobě nímě:“ (I. Mojž. 31. 12.)
8. to jest, ne ti, kteříž [jsou] synové těla, jsou synové

Boží:“ ule kteříž jsou synové zaslíbení, ti ae považují za
símě.'© (Gal. 4, 28.)

9. Nebo slovo zaslíbení jest toto: Týmž časem (přes rok]
přijdu, a Sára bude míti syna. (L Mojž. 18, 10.).

10. A netoliko ona: ale i Rebeka majíc z jednoho ajití
s Jsákem otcem naším.'' [I. Mojž. 25, 24.)

11. Nebo když se byli ještě nenarodili, ani co dobrého
nebo zlého učinili, (aby podle vyvolení pevně bylo uložení Boží),

12. ne z skutkův, ale z milosti toho, kterýž povolává,
řečeno jest jí:

13. Že starší sloužiti bude menšímu: jakož psáno jest:
Jakoba jsem miloval, Esaua pak v nenávisti jsem měl.'“

14. Což tehdy díme? zdali nespravedlnost jest u Boha? '*
Nikoliv.

15. Nebo dí Mojžíšovi: '* Smiluji se, nad kým se smiluji:
a milosrdenství prokáží, nad kým se elituji.

16. Protož není na tom. kdo chce, ani na tom, kdo běží,
ale na Bohu, jenž se amilovává.'“

l

ne.

o
KAPITOLA IX.

tt j. nad zaslepoností, zatvrzolosti a nevěrou Židův, a še odloučení
Jsou od ospravedlnění Kristova a od svého spasení. Tak po spáse ná
rodovců tonžil!

* t.j. evolil bych, kdyby byla vůle Boží.

, Pi a) věčné blaženosti a slávy, olkoliv pak od lisky Kristovy.7, 86
.hh kbyoh je tak získal Krista apřivedl k spasení.
3 ©Jj. veliké slavné objevení se velebnosti Božské: zvlášť pak slul

takto oblak nad archou umlovy se vznášející.
S © j. tim však neminím, že by se nevyplnila zaslíbení Boží ©potom

cích Abrahamových, však ta rozumětí ee nemají ©potomeích dle těla,
nýbrž dle ducha, o pravých ctitelich Božích.

3 6 j. vyvolení,

9 £j. Iaák se ti zvláštní milustí Boží u vysokém stáří tvém narodil,
s tak ee jim předpodobňuje potomatvo z milosti povolané v přiští bu
douonosti: dnobovní Israelatvo, Křesťané.

9 £. j. dědloové zaslíbení Božích.

te c j. za pravě potomstvo a dědictvo Abrahamovo. Smysl: Jako
druhdy ani dle přirozeného zplození tělesného, ani dle věku (10.). ani
dle skutků (11) Bůb určiti ráčil ty, jimiš uaslibení svá oplniti hodlal;
tak i nyní s pouhé milosti v svou církev, k účastenství království
Mesiášova voli, kobo ráčí; toť v. 11—18. zřejmějí ještě dí a dotvrzuje
příkladem.

t Dolož: dva syny, Ezaua a Jakoba, oba z pravé manželky, s z Jed
noho početí narozené.

" £ j. Esana a potomstvo jeho měně Jsem miloval, méně obdařil.
[L Mojž. 25, 21—23. Mal. 1, 2—8.)

' £ j. že dal přednosťfJakoboví před Esauem a nyní lává Křesťa
nám. z pohanstva k Kristu obráceným, před Židy?

* Neboť není nikomu dlužníkem.

4 IL Mojí. 83,9. Tam dí, jak někteří modloslažební potrestání jsoa,
Jiní pak milosrdenství obdrželi; neboť Bůh jest Půnem milosti své.

t £ Jj. nikdy nelze člověku, co ponhému tvorn, tolik číniti, aby si
na evrobovanémstvořiteli svém milosti zasloužil a Bůh mu ji dla
žen byl.
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17. Nebo dí písmo Faraonovi: K tomu samému jsem tě

vzbudil,'? abych dokázal na tobě mocisvé, a aby rozhlášeno
bylo jméno mé po vší zemí. (II. Mojž. 9, 16.)

18. A tak nad kýmž chce, smíluje se, a koho chce, zatvrzuje.
19.'% Tehdy díš mi: Proč ještě naříká? neboť kdož vůli

jeho odolá?

20. Ó člověče, ty kdož jsí, že odmlouváš Bohu? Zdaliž
hrnec dí tomu, kdož jej udělal: Proč jsi mne tak udělal?

[Moud. 15,7. Is. 45, 9.)
21. Zdaliž hrnčíř nemá moci nad hlínou, aby z jednostej- £

ného truple udělal nádobu ke cti, a jinou ku potupě?
[Moud. 16,7. Sir. 33, 13.)

22. Jestlíže Bůh chtěje ukázatí hněv,'* a známa učiniti
moc svou, snášel ve mnohé trpělivosti, nádoby hněvu, k za
hynutí způsobené,*“

23. aby ukázal bohatství slávy své pří nádobách milosr
denství, “' kteréž připravil k slávě,**

24. jichž i povolal, nás, netoliko z Židův, ale i z pobanův,
25. jakož skrze Oseáše dí: Nazovu ne lid můj, lidem svým:

a nemilou [nazovu) milou: a kteráž nedošla milosrdenství,
milosrdenství došlou. [0a. 2, 24. L Pet. 2, 10.)

26. A bude: na místě, kdež řečenojest jim: Nejste vy lid
můj; tuť budou slouti syny Boha živého: (08. 1, 10.]

27. Isaiáš pak volá o Israelovi: Byť pak byl počet synův
israelských jako písek mořský, ostatkové spasení budou.

[Is. 10, 22.)
28. Nebo dokonávaje, a ukracuje slovo v spravedlnosti.

nebo slovo ukrácené učiní Pán na zemi.“*
29. A jakož předpovědělleaiáš: By Pán zástupů nám ne

byl pozůstavil semene, bylibychom účinění jako Sodoma, a
Gomoře bylibychom podobní. (ls. 1, 9.)

80. Což tehdy díme? Že pohané, kteříž nenásledovali spra
vedlností. dosáhli spravedlnosti;“' spravedlnosti pak, kteráž
jest z víry:

81. Israel pak následovav zákona spravedlnosti, k zákonu
spravedlnosti nepřišel.

32. Proč? Že ne z víry, ale jako ze skutků (k ní přijíti
chtěl); zavadíli zajisté o kámen urážky,

33. jakož psáno jeat: Aj, kladu na Sionu kámen urážky, a
skálu pohoršení, a každý, kdož věří v něho, nebude zahan
ben.** (ls. 8, 14. I. Petr. 2, 17.)

5" £. j. když si napomínání mých a trestů nedbal, zanechal jsem tě
v satvrzelosti tvé, ale ponžil ji, abych... (a s tím doložením rozaměj 1 18.j

Čínl st sám námitku: Jeme-li zatvrzelí, děje ze tak jeho vůli; no
spravedlivě el tedy na nás naříká, mnds tresce, neboť jeho vůli odolatí,
toť nelze člověku „Takové pak bezbožné smýšlení Ihned vyvrací, řka,
že nepřislaší tvoru přítl se s stvořitelem, proč tak a ne jinak činí: «
neboť Bůh nečiní zlébo, ale obrzeuje zlé, které člověk činí, v dobré.“

" £ j. hroznénásledkytobo, když satvrzotých hříšnikůvopouští.
% Dle řeckéholze i takto rozaměti: „které sebe připravily

v zabynutí“; .
% ©j. na dušleh a milosti jeho horlivě spolupůsobícich.
9 $ j. on sám milosti svou jea působítel všeho dobrého v nich.

(Sr. 22, a dolož v. 80j

% £, j. Bůb opravedlivě a jistě a brzo (neb 1000 let mu jako den

aa čímžpohrozil,vyberasi z lidusvéhoskrovnýpočettěch,apasi.

+ £ Jj. milosti ospravedlnění; tak též 81.

% Smysl: Pobané dosáhli milosti ospravedlnění pro víra svou v Krista,
nedůvěřajíce se v své zachovávání zákona přirozeného; mnozí!Židé pak
epoléhajíce se na zevnější skutky zákona Mojžíšova, nedosáhli té mi
losti, protože v Krista neuvěfili, nýbrž jej savrhlí, a podnes savrhují.
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KAPITOLA X.

Dokasuje, že Židé, spolehajíce na evou spravedlnost a zavrhujíce přijít víry

Kristovy, která se | jim I pohanům káže, semi jsou vlanl svým završením
od Boha.

1. Bratří, vůle zajisté srdce mého, 1 modlitba k Bohu déje
se za ně k spasení.

2. Neboť svědectví jim vydávám, že horlivost Boží mají,
ale ne podle umění.*

3. Nebo neznajíce Boží spravedlnosti a svou hledíce sta
noviti, spravedlnosti“ Boží nejsou poddáni.*

4. Konec zajisté zákona jest Kristus k spravedlnosti kaž
dému věřícímu.

5. Neb Mojžíš napsal, že který člověk bude činiti sprave
lnost, kteráž jest z zákona, živ bude v ní.*

(Ezech. 20, 11.]
6.9 Spravedlnost pak, kteráž jest z víry, takto praví: Ne

říkej v srdci svém: Kdo vstoupí na nebe? to jest, Krista
dolů svésti;

7. anebo: kdo sstoupf do propasti? to jest, Krista z mrt
vých povolati.

8. Ale co dí písmo? Blízko jest slovo v ústech tvých a
v ardci tvém: to jest: Slovo víry, kteréž hlásáme.

9. Nebo budeš-li vyznávati ústy svými Pána Ježíše, a v erdci
svém věřiti, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš.

10. Srdcem se zajisté věří k spravedlnosti: ale ústy se
děje vyznání k spasení.“

11. Nebo praví písmo; Žádný, kdož v něho věří, nebude
zahanben. (Is. 28, 16.)

12. Není zajisté rozdílu mezi Židem a Řekem: nebo ten
týž Pán jest všech, bobat ke všem, kteříž ho vzývají.

18. Každý zajisté, kdožkoli vzývati bude jméno Páně, spa
sen bude. [Joel 2. 23. Sk. 2, 21.)

14. Ale kterak budou vzývati, v kteréhož neuvěřili? anebo
kterak uvěří tomu, kteréhož neslyšeli? a kterak uslyší bez
kazatele ?

16. a kterak budou kázati, nebudou-lí posláni? Jakož psáno
jest: Jak krásné nohy zvěstujících pokoj, zvěstujících dobré
věci | (Is. 52, 7. Nah, 1, 16.]

16. Ale ne všickní jsou poslušní evangelia; nebo Isaiáš
praví: Pane, kdož uvěřil slovu našemu?

(Is. 58, 1. Jan 12, 38.]
17. Tehdy víra ze slyšení, slyšení pak skrze slovo Kristovo.

18. Ale pravímt: Zdaliž neslyšeli ? Ano zajisté po vší zemi
rozešel se zvuk jejích, a do končin okresu země slova jejich.

[Žalm 18. 6.]
19. Ale pravím: Zdaliž Israel nepoznal? První Mojžíš dí:

KAPITOLA X.

' £ j. epolébajice na spravodinosť svou dle zevnějších skutků zákon
nich, nechti se podrobltí víře a zákonu Kristovu, aby tak milosti došli.

* £ j. kterou Bůh uděluje za víra v Krista.
3 Ačkoliv zákon starý jen Hristem naplnění svého dosahuje. (Mat.

5, 17.)
* t |. osvobozen trestu smrti, jímž zhosta hrozí zákoa, a šťastenzdo

Ba zemi. (IIL Mojž. 18, 5.)
5 Bmysl: JIZ Mojž. (V. 80, 13—14.) poukázal, že v sákon prve vě

Fil, pak Jej ústy a skutkem vyznávatí třeba; tak I nyni, kdo věří
a ústy i skutkem vyznává Krista, že s nebe satoupil, za nás umřel
a s mrtvých vstal, životů věčného dojde; k tomu cílí též apoštolé svo
len! jsou, aby spasitolnou víru tuto (11. a 18.) všem národům hlásali.
(12. a 18—2)

4 t. j. za vroucí a ochotně sa pravdu uznání víry Kristovy uděluje
se nám milosti oepravedinění, sa stálé vyzuávání její život věčný.

H.—112
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Já k závisti vás přivedu skrze národ, kterýž není národ,
skrze národ nemoudrý vás k hněvu popudím."

[Mojž. V. 32, 21.1
20. laaiáš pak směle mluví a dí: Nalezen jsem od těch,

kteříž mnenehledali, zjevně jsem se ukázal těm, kteříž se
na mne neptali.

21. K Israelovi pak dí: Přes celý den rozpínal jsem rucesvéklidunevěřícímuaodmlouvajícímu.| (ls.65,1—2.]
KAPITOLA XI.

Učí, Ze někteří a národa židovského milostivě od Boha nvolenl a spasení

Jsou; — pohané pak že nemaji příčiny nad Židy se vypinati. — Velebi ne

zpytatelné snudy Bolí,

1. Protož pravím: Zdalíž Bůh zavrhl lid svůj? Nikoli. Neboť
1 já jsem Israelský, z semene Abrabamova, z pokolení Ben
jaminova.

2. Nezavrhlť Bůh lidu svého, kterýž předzvěděl.' Zdali ne
víte, co praví písmo o Eliášovi, kterak se modlí Bohu proti
lidu israelskému ?*

3. Pane, proroky tvé povraždili, oltáře tvé pobořili: a já
zanechán jsem sám, i mého bezživotí hledají.

4. Ale co mu praví odpověď Boží? Zůstavil jsem si sedm
tisíc mužů, kteříž neskláněli kolen před Bálem.

(IN. Král. 19, 10—18.]
5. Tak tehdy i v tomto času ostatkové podle zvolení mi

losti spasení jsou.
6. A poněvadž z milosti, již ne ze skutků: sic jinak milost

již není milost.
7. Což tehdy? Čeho hledal Israel, toho nedošel: ale vyvo

lení došlo; ostatní pak jsou zaslepeni,
8. jakož psáno jest: Dal jim Bůb ducha zkormoucení;*

oči, aby neviděli, a uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne.
9. A David dí: Budiž jim stůl jejich za osidlo, a k pola

pení, a v úraz, [ v odplatu.
10. Zatmětež se oči jejich, ať nevidí: a hřbet jejich vždycky

shýbej.“
11. Protož pravím: Zdali tak zavadili, aby padli?“ Nikoliv.

Ale jejich bříchem “ způsobeno spasení národům, aby jich
následovali.?

12. Jestliže hřích jejich jest bohatství světa a zmenšení
jejich bohatství národů: čím více plnost jejich ?©

13. Vám národům pak pravím: Dokavade zajsté já jsem
apoštolem národů, zvelebovati budu posluhování své,

* ©Jj. zavrhu vás a zvolím ai národ jiný, kteróhoš ještě není; roz
uměj národy pohanské, v nemoudré modloslužbě pobřžené.

KAPITOLA XI.

' t j. nezavrbi těch, o nichž od věčnosti věděl, žo uvěřivše v Krista,
s udělenon milosti spolupůsobiti budon.

S t J. Elláš aj stýskal na úplné odpaduntí Israelovo od Boha, a Bůh
mu dal znamenitý počet svých věrných; tak Bůh vždy a všado své vy
volené má a zná.

> pomateností.
* Slova ta rozumějteš se v smyslu prorockém; jak Bůh potrestá

národ židovský, že svého Mesláše zavrhl a zavraždil. Dle V. Moji. 2,
4 a Is. 6, 10. a dále Ž. 68, 23—24.

5 £ j. jsou-li pak eh a na vždy zavrženíod Boha?* Dle řeck.: „jejich
* © J. Židé pohany, dle Příklada jich 4 sami v Krista uvěřili.
* Když pád Židův, a skrovný počet věřících z nich světu a pohanům

příležitosti zavdal obdržeti od Boha hojných milostí, čím více se to
stane, až ee všickoí obrátí ku Krista na konci věkův?

) Om ca 4 PDE
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14. zdalibych kterak k následování povzbudil tělo své“ a
k spasení přívedl některé z nich.

15. Nebo když ztráta jich jest smířením světa: což bude
zase přijetí jich, než život z mrtvých? '*

16. Jestliže prvotiny svaté jsou, jest také i těsto: '" a jestli
kořen jest svatý, jsouť též i ratolesti.

I7. Žeť jsou některé ratolesti ulomeny, a ty, byv planá
oliva vštípen jsi v ně, a učiněn jsi účastníkem kořene i tuč
nosti olivy,

18. nechlub se proti ratolestem; pakli se chlubíš, [věz, že]
ne ty kořen neseš, ale kořen tebe.

19. Řekneš pak: Ulomeny jsou ratolesti, abych já byl
vštípen.

20. Dobře! Pro nevěru jsou ulomeny; ale ty věrou stojíš:
nesmýšlej vysoce, ale boj 8e;

21. nebo jestliže Bůh přirozených ratolestí neušetřil, aby
snad ani tebe neušetřil.

22. Protož viz dobrotivosť a přísnost Boží: k těm zajisté,
kteříž padli, přísnost, ale k tobě dobrotivosť Boží, budeš-li
trvati v dobrotě; jinak i ty vyťat budeš.

23. A oni, nebudou-lí trvati v nevěře, vštípení budou;
mocent zajisté Bůh opět větípiti je.

24. Nebo poněvadž ty vyťat jsi z přirozené plané olivy a
proti přirození větípen jsi v oliva dobrou: čímž více ti, kteříž
podle přirození vštípeni budou v oliva svou? '*

25. Neboť nechci, bratří, abyste nevěděli toho tajemství,
(abyste nebyli sami u sebe moudří), že slepota s částky se
přihodila Israelovi, dokudž by plnosť pohanů nevešla,'*

26. a tak všecken lerael spasen nebyl, jakož psáno jest:
Přijde z Siona, kterýž vysvobodí,'* a odvrátí bezbožnost od
Jakoba.

27. A tatoť bude smlouva má s ními když zhladím bříchy
jejich. [ls. 69, 21.)

28. Podle evangelia jsou síce nepřátelé (Boží) pro vás:'*
ale podle vyvolení jsou nejmilejší pro [svaté] otce.

(V. Mojž. 4, 31—37.)
29. Nebo bez želení jsou darové a povolání Boží.'“
30. Nebo jakož i vy někdy jste nevěřili Bohu, ale nyní

milosrdenství jste došli pro jich nevěru:
31. tak i oni nyní neuvěřili pro vaše milosrdenství, aby

i oni milesrdenství došli.

B2. Zavřel zajisté Bůh všecko v nevěře,'" aby se nade
všemi '* gmiloval.

* £ j. příčíním se, abych obrátil některé z pokrevních bratři svých
k Kristu; v tom budu bledati slávu svou. [Srov. 9, 2. — Sk. ap. 9, 15.)

' © J. tehdáž na konel světa před vzkříšením z mrtvých veškeré
lidstvo k novému, dokonalému životu přetvořeno bude.

**£ |. jako to, co z prvotin Bobu zasvěcených k požití lidskému se
připravilo, za svaté se povašuje, a jako kořen šlechetný dobroty své
dodává ratolestem; tak národ Eidovský posvěcení nabývá i prvotinami
křesťanstva, z něbo pošlými, i svatými praotel, jichž pokolením jest.

Obyčejně se ratolesť dobré olivy štěpuje na planou, ale vy, pohané!
na opak co planá oliva štípeni jsto na dobrou vyvoleného národa ši
dovského.

i £ j. s dopuštění Božíbo potrvají Židé v saslepenosti, zatvrzelosti

a nevěřte své, až bude pohanstvo £ věsší části obráceno; pak | onlv Krista uvěří.
" ©j. vysvoboditel, spasítel. (Is. te, 20-31.)
i £ |. že evangellam zavrhli, byli I oni od Boha zavržení, a vy

z toho prospěch máte. (v. 30.)
té £ j. Bůh nelituje toho, co byl slíbil, aniž sliby své béře zpět;

a tak je I na Židech vyplní.
"4 j. dopustil tomu, že všlokní, Židé i pohané, v nevěru co těžká

pouta upadli.
1 £, j. úmysl má, nade všemi te smilovati, ale mnozí se miloati jeho

Vš protiví,a taksvonvinouspasenínedojdou.J
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33. Ó hlabokosti bohatství moudrosti, i vědomosti Boží! Jak
jsou nezpytatelní soudové jeho, a nevystižitelné cesty jeho!

34. Nebo kdo poznal smysl Páně? anebo kdo rádcem byl
jeho? [s. 40, 13.)

35. Anebo kdo prve dal jemu, a bude mu zaso odplaceno ?
36. Neboť z něho, a skrze něho, a v něm jsou všecky věcí;

jemu sláva na věky. Amen.'?

KAPITOLA XII
U6i, aby se scela Bobu a službě Jeho oddaji; aby ve všem blaha břižního pílni

byli; a — aby I nepřátelům dobře činili.

1. Protož prosím vás, bratři, skrze milosrdenství Boží,'
abyste vydávali těla svá“ v oběť živou, svatou, Bohu libou,
rozumnou službu svou.* (Fil. 4, 18.)

2. A nepřipodobňujte 5e tomuto světu: ale opravte se v no
votě smyslu svého,“ abyste zkusili, která jest vůle Boží dobrá,
a líbezná, a dokonalá. [Eť. 6. 17. L Thesa. 4, 3.)

3. Neboť pravím skrze milosť, kteráž mi dána jest, všech
ném, kteříž jsou mezí vámi: abyste nemyslili (o sobě] více,
než sluší mysliti, ale abyste myslíli k střídmosti, a jakož
Bůh jednomu každému udělil míru víry.

4. Nebo jako v jednom těle mnohé údy máme, ale nemají
všickni údové jednostejného díla:

5. tak jsme mnozí jedno tělo v Kristu, a každý zvláštně
jeden druhého údem.

6. Majíce pak dary rozdílné, podle milosti, kteráž dána
jest nám: buďto proroctví,* (konejmež je) dle pravidla víry;

. I. Kor. 12, 4. 14, 3.)
7. buďto úřad, [zastávejmež jej) v posluhování; nebo kdo

učí, [pracuj) v učení;
8. kdo napomíná, (buď pilen] v napomínání; kdo uděluje,

(udělaj) v sprostnosti; kdo jest představeným, [budiž jím]
s pečlivostí; kdo činí miloardenství, [čiň je) s veselím.

9. Milování (buď) bez pokrytství: majíce v nenávisti zlé,
držíce se dobrého;

10. láskou bratrskou vespolek se milujíce, uctivostí vespolek
se předcházejíce; (Ef. 4,3. L Pet. 2, 17.)

11. v pečování nelenujíce, duchem vroucí jsouce, Pánu
sloužíce;

12. v naději se radujíce, v soužení trpělivi, na modlitbě
ustaviční jsouce;

13. v potřebách se svatými se sdělujíce, hostinství ochotně
prokazujíce. (Žid. 12, 14.)

14. Dobrořečte těm, kteříž vám protívenství činí; dobro
řečte a nezlořečte.

15. Radujte se 8 radujícími, plačte s plačícími;

" Tím uzavírá sv. apoštol úrabu 9, 1. započatou, že nemaji příčiny
ani křesťané z Židovatva al zakládatí na přednostech národa svého
v starém zákoně, ani věřící z pohanstva se vypínati pro své povoláni
k víře Kristově (opakuje vv. 82., oo byl 8, 9. a 23. řekl); nýbrž že se
maji pokořiti před Bobem všichni a s sebou vespolně u sv svornosti
bratrské žíti, což jim Ihned od kap. 12—15. zvlášť na srdce klade.

KAPITOLA XII

* © j. kteréž jste obdrželi došedše bez zásluhy mílosti ospravedlnění.
* t J. vzdejte je Bohu, neuživajíce jich leš k službějeho. [Jan. Zlat ]
* © j. hlavně duchem, čistou myali Bohu slonžice.
* £ j. nebuďte podobni těm, kteří po marných věcech baží, a svým

žádostem boví, ale přemáhejte je, abyste Bili životem novým v Kristu.
> © j. nejen zvláštní milosť, budoncí věci předpovídati, nýbrž 1dar,

tajemství víry vysvětlovati.
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16. rovnomyslní vespolek jsouce;“ ne vysoko myslíce, ale
k nízkým se myslí sklánějíce. Nebuďte opatrní sami u sebe;?

17. žádnému zlého za zlé neodplacujíce: opatrujíce“ dobré,
netoliko před Bohem, ale také před všemi lidmi.

18. Může-lí býti, což na vás jest, se všemi Jidmi pokoj
majíce :

19. ne sami 8e zastávajíce, nejmilejší, ale dejte místo
bněvu:“ nebo psáno jest: Mně pomsta, ját odplatím, praví

(Sir. 28, 1. Mat. 6, 39. V. Mojž. 32, 35. Žid. 10, 30.)
20. Ale lační-lí-nepřítel tvůj, nakrm jej, žízní-li, dej mu

píti; nebo to čině, uhlí řežavé shrneš na hlavu jeho.'“
(Přísl. 25, 21.)

21. Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej zlé dobrým.

KAPITOLA XIII.

Napominá, posloucbatl vrobností, poněvadi od Boha afřisenyjsou, — milovat]

bližního a — vystřihati se nepravosti,

1. Každá duše mocnostem vyšším. poddána buď; neboť není
mocnosti, leč od Boha, a kteréž jsou, od Boha zřízeny jsou.

[Moud. 6, 4. 1. Petr. 2, 13.)
2. Protož kdo se mocnosti protiví. zřízení Božímu se pro

tiví: a kteříž ae protiví, sami sobě odsouzení dobývají:
3. nebo knížata nejsou k strachu dobrého skutku, ale zlého.

Chceš-li pak, abys se nebál mocnosti, číň dobře a budeš míti
od ní chválu;

4. Boží zajisté služebník jest tobě k dobrému. Pakli zlé
činiti budeš, boj se, neboť ne nadarmo meč nosí; Boží zajisté
služebník jest, mstitel zuřívý nad tím, kdož zlé činí.

5. Protož z potřeby poddání buďte: netoliko pro hněv, ale
i pro avědomí.*

©. Nebo proto i daně dáváte:* služebníci zajisté Boží jsou,
pro to samé sloužíce.“

7. Dávejte tehdy všem, což jste povinni: daň, komu daň;
clo. komu clo; bázeň, komu bázeň; čest, komu čest.

8. Žádnému nebuďte nic dlužní, než abyste se vespolek
milovali; nebo kdož miluje bližního, zákon naplnil.

9. Neboť (přikázání): Nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš,
nepromluvíš křivého svědectví, nepožádáš, a jeatlí které jiné
přikázání v tomto slově se zavírá: Milovati budeš bližního
svého jako sebe samého.

10. Milování bližního “ nečiní zlého; a protož plnost zákona
jest milování.*

* £ ). nikdo s0 nevypínej nad druhého, jsmeť sobě v Kristu rovní.
(Zlat)

" © j. nespolehejte se na svou mondrosť, jako bysto nančení a rady

%Buď: „zanechte pomstu Bohu“; tak dle následujícího ov. Jan Zlat.
Aug. Teodorot; nebo: „nedávejte se uchvátití bněvem k pomstě“
anebo: „odpouštějte urážky, vám v hněva učiněné“.

té Smysl: Přivedeš bo k zsardění a poznání sebe. (Jeron.) Obněm se
rozumi láska: jest tedy, jako by řekl: Trá dobrodiní budou téměřjako
řeřavé ublí, jimiž I srdce jeho se rozplyne a láskou k tobě vzplane,

KAPITOLA XII.

' t j. potřebí jest, poddánu býti vrebnostem, nejen pro uvarování
se trestu, nýbrž | že tak řád Boží žádá: proti Bohu je vinen, kdo ne
poslouchá vrehnosti.

* Dokazujíce tím svou poddanosť.
5 £ j. aby na místě Božím byli ochránci dobrých, mstiteli zlých.
* Dle řeckého: „blišnímu nečiní slého“.
5 Poněvadž veškerá přikázání aměřují a vedon nás k milování.
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11. A to“ znajíce čas, že hodina jest, abychom již ze sna i
povstali. Nyní zajisté bližší jest naše spasení, nežli když
jeme uvěřili.“

12. Noc předešla “ den pak se přiblížil Odvrzmež tehdy
skutky temnosti, a oblecmo se v odění světla.'*

13. Jako ve dne poctivě choďme; ne v hodování a opilství,
ne v smilstvích a v nestydatostech, ne v sváru a v závisti:

14. ale oblecte se v Pána Ježíše Krista, a nepečujte o tělo
podle žádostí.'! (Gal. 5, 16. L.Petr. 2, 11.)

9. Na to zajisté Kristus umřel, i z mrtvých vstal, aby i nad
mrtvými i nad živými panoval.

10. Ty pak co soudíš bratra svého? anebo ty pročpohrdáš
bratrem svým? vělckni zajisté budeme státi před soudnou
stolicí Kristovou.

11. Psáno pak jest: Živé jsem já, praví Pán, žeť přede
mnou bude klekatl všelíké koleno, a každý jazyk vyznávatí
bude Boha. [I. 45, 24. Fil, 2, 10.)

12. A tak jedenkaždý z nás za sebe počet vydávatí bude
Bohu.

13. Nesuďmež tehdy více jedni druhých: ale toto raději
posuďte, bychom nekladli úrazu, nebo pohoršení bratru.14.Víma zajistouvěcmámvPánuJežíši,ženicsamo
sebou není obecné,'“ než tomu, kdo se domnívá, že by něco
nečisté bylo, tomu jest to nečisté,

15. A však zarmucuje-lí se bratr tvůj pro pokrm, již ne
chodíš podle lásky.'* Nepřivozajž pokrmem svým k zahynutí
tobo, za kteréhož Kristus umřel.

16. Nebudiž tehdy v porouhání dáno dobré naše.'“
17. Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spra

KAPITOLA XIV.
Učí, Zo se k slabým u víře sbovívavě chovati máme, všeho odsuzování vůbec

se varojíce. ——Každý jednej dle svého přesvědčení, vo všem Boha na očích

maje, a — zachovávaj pokoj, naurášeje an! svého ovědomi, aniš poboršuje
bližního svého.

1. Mdlého pak u víře přijímejte, ne v bádkách myšlení.'
2. Nebo někdo věří, že může jísti všecko:“ kdo pak mdlý

jest, jez zelí.*
8. Ten, kdož jí, nepohrdej tím, kdo nejí:“ a kdo nejí,

neodsuzuj toho, kdo jí;* nebo Bůh přijal jej.“ vedlnosť a pokoj a radost v Duchu svatém:
4. Ty kdo jsi, kterýž soudíš cizího služebníka? Pánu svému 18. nebo kdo v tom slouží v Kristu, líbí se Bohu, a chváluatojí,nebopadá:?budeťpakstáti;nebmocenjestBůhpo- Vukmáu lidí.

staviti jej. (Jak. 4, 18.) 19. Protož snažme se o to, co jest ku pokoji, a co slouží
5. Někdo pak rozeznává mezi dnem a dnem“a jíný soudí k vzdělání, vespolek ostříhejme.

každý den;'? jedenkaždý v svém smyslu se rozbojňuj.'! 20. Nekaz pro pokrm díla Božího.'? Všecko zajisté čisté
6. Kdo šetří dne, Pánu ho šetří; a kdo jí, Pánu jí, nebo jest; ale zlé jest to člověku, kterýž jí s pohoršením.'©

děkuje Bohu: a kdo nejí, Pánu nejí a děkuje Bohu.'* (Tit. 1, 16.)
7. Žádný zajisté z nás není sobě živ, a žádný sobě ne- 21. Lépe jest nejísti masa, a nepítí vína, aniž [činiti čehož

umírá; '* koliv], čímž se bratr tvůj uráží, aneb horší, anebo zemdlívá.

8. Nebo buď že jsme živi, Pánu jsme živi: buď že umí- 22. Ty máš víru? "9Mějž ji sám u sebe před Bohem. Blaho
ráme, Pánu umíráme. A tak buďto že jsme živi, buďto že slavený, kdo neodsuzuje sebe samého v tom, co za dobrá má.
umíráme, Páně jsme. 23. Ale kdo činí rozdíl, bude-li jísti, zatracen jest, protože

nejedná podle víry. Všecko pak, co není z víry, hřích jest.

©Dolož: tím více povinni jsme činiti.
* © j. doba milosti, povstati ze sna hříchu k pokání.
9 « j. čím více věkem pokročujeme, tím blíše jsme k odplatě blaže

nosti věčně. (Jan Zlat.)
$ Dle řeckého: „pokročila“, chýlí se ku konol.
'©£ j. saneohme bříchů, jež v temnosti se páší, a člňme dobře
* € Jj. nepovolujte téln v nezřizených tádostech jeho; „těla hleďme,

aby zdrávo žilo, nikoliv pak aby zbajnělo“.

KAPITOLA XV.

Mapominá statnějších, aby shovívail slabším, — Uči, še Židům dle saslíbení,
pohanům s milostí evangelium se hlásá, — a vymlonvá 00, že jim poněkud

eměleji psal, — slibuje pak přijíti k ním.

1. Máme pak my silnější snášetí mdloby slabých, a ne sami
sobě se líbiti.

2. Jedenkaždý z vás zalibuj se blížnímu svému k dobrému,
ku vzdělání.

3. Nebo i Kristus ne sám sobě se líbil: ale jakož psáno
jest: Hanění hanějících tebe připadla na mne.'

4. Neboť cožkoli psáno jest, k našemu naučení psáno jest:
abychom skrze trpělivost a potěšení písem naději měli.

KAPITOLA XIV.

*€ Jo tím, kterýž u víře není upevněn, nehádejte se o věcí ne

pod záminkouAE bo.
„ 5) že všecky krmě jsojsou čistě, k požívání povolené.
* Řecky: „ji vařivo“, raději než by jedl krmě v atarém zákoně za

kázané.

* £ J. jakožto méně vycvičeným a pověrečným.
* t J. Jakožto přestupítele zákona a poskvrněného nečistým jidlem.
S £ J. za svého sluhu a otitele.

ční ři J. Pánjebo, Kristus, přijmeJej, činí-li dobře, anebo odsoudíjej,
tj. byt Jej I mnohý člověk odsoudil, Bůh jej přes ospravediniti,

a na milosť přijati může :
5 t. J křesťans Židovatva zachovává soboto, novoměsice a J., sdržoje

"se mnobých pokrmů v jisté dny,
"©£ J. zároveň.

'*+ J. každý na svém přesvědčení přestaň Znamenej pak tuto dobře,
že sv. apoštol mluvi pouse o krmích zapovězených v starém zákoně
a o svátcích židovských, ale nikoliv o postech a ovátcích od církve
stanovených, jichš dle Mat. 18, 17. zachovávati kařdému věřícímu
svatou jest povinnosti.

'* Smysl: Bůb dle úmyslu soudí i tobo, kdo zachovává některé svátky
starozákonní, a sdržuje se některých krmí, i kdo jinak činí,

» € J. po celý život svůj ne tak k prospěchu a pohodlí svémo, nýbrš
k ajažbě a slávě Boší hleděti máme.

be 6 j. nečisté.
b L J požíváš-li před jiným věřícím pokrmu, dle jeho domněnky ne

čistého, dáváš mn pohoršení, aby buď sám dle příkladu tvého proti svě
domí svému téhož pokrmu požíval, anebo tebe křivě postzoval.

té Dle řeckého: „vaše“ Dobro křesťanské svobody, která nás sico
neváže na starozákonní rozdíl jídla čistého a nečlstého, ale zapovidá
pohoršení.

W £ j. zlým příkladem svým přivádě bližního, jejž Bůh stvořil
a ospravediníl, k hříchu, anebo I k odpadnutí od víry.

t £ j. břích jest jidlem svým dávati bližnímu poboršení.
"©£ j. přesvědčenjel, že všeliký pokrm čistý jest, a že křesťank za

chování obřadů starozákonních povinen není.

KAPITOLA XV.

t č. j. nehledal, co by Jemu pohodlně bylo, nýbrš 00 by věřícímpro
upělo, tak že proto | pobanění snášel (Žalm 68, 10.)LS

EHAT
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5. Bůh pak trpělivosti a potěšení, dejž vám jednostejně ©
smyýšletivespolek podle Ježíše Krista:

6. abyste jednomyslně, jedněmi ústy ctili Boha, a Otce
Pána našeho Ježíše Krista.

7. Pročež přijímejte se“ vespolek, jakož i Kristas přijal
vás ke cti Boží.

8 Pravím totiž, že Kristus Ježíš byl služebníkem obřízky*
pre pravda Boží, aby potvrdil sliby otcům:

9. národové pak, aby za milosrdenství oslavovali Boha,
jakož psáno jest: Protož vyznávati budu tebe, Pane, mezi
národy, a jménu tvému budu zpívati..

(I. Král. 22, 60. Žalm 17, 50.)
10. A opět dí: Veselte se, národové, s lidem jeho.

[Žalm 66, 5]
11. A opět: Chbralte Hospodina, všickni národové: a zve

lebujte ho, všickni lidé. (Žalm 116,1.)
12. A opět leaiáš dí: Bude kořen Jesse a ten, jenž po

vstane, aby spravoval národy: v něho národové doufati budou.
(la. 11, 10.]

13. Bůh pak naděje naplniž vás všelikou radostí, a poko
jem u víře, abyste se rozhojnili v naději a v moci Ducha
svatého.

14. Jist pak jsem I já sám o vás, bratří moji, že vy jste
plni milování, naplněni jsouce všelikým uměním, tak že
můžete jeden druhého napomínati:

16. psal jsem pak vám, bratří, poněkud směleji, jako ku
paměti vám příváděje, podle milosti, kteráž mi jest dána
od Boha,

10. abych byl služebníkem Krista Ježíše mezí národy, po
svěcuje evangelia Božího, aby učiněna byla oběť národů pří
jemná a posvěcená skrze Ducha svatého.“

17. Mám se tehdy čím chlubiti v Kristu Ježíši před Bohem.
18. Neboť neoaměluji se mluviti něco z toho, čehož skrze

mne nečiní Kristus ku poslušenství národů, slovem 1 skutky,*
19. mocí divů a zázraků, mocí Ducha svatého, tak že jsem

od Jerusaléma, kolem až k Ilyrsku všecko naplnil evangeliem
Kristovým. (Sk. 14, 3.)

20. A tak jsem kázal evangeliam toto ne tu, kde byl
Kristus jmenován, abych na cizí základ nestavěl, ale jakož
psáno jest: [Is. 52, 16.)

21. Kterýmž není zvěstováno o něm, uzří, a kteříž neslýchali,
erozumějí.

22. A protoťtmi jest | mnohokrát překaženo přijíti k vám,
a zabraňuje se mi až dosavade.

23. Nyní pak nemaje více místa v těchto krajinách, a žádosí
maje přijíti k vám od innohých již minulých let,

24. naději mám, že když půjdu do Hispaníie, jda skrz, uzřím
vás, a od vás tam doprovozen budu, až bych vás prve poně
kud užil.

25. Nyní pak půjdu do Jerusaléma, abych posloužil svatým.

20. Nebo ra dobré se vidělo Macedonským a Achajským
sbírku nějakou učíniti na chudé svaté, kteříž jsou v Jeru=
salémě. (I. Kor. 9, 11.)

* t. J. snášejte ne v lásce bratreké, jakož | Kristns Inskavě na mi
loať přijel vás, Židy | pohany.

5 © j. Židům sám hlásal Evangelinm, aby splnil zaslíbení Boží pra
otcům: Abrahamovi, Daridovi a j. učiněná.

* t J. s milosti Boží jsem apoštolem a káží orangolium, abych ná
rody 0 milou oběť k Bobu obrátil.

5 Dolož: „nýbrž 00 akrsze mne působí moci“ a d., tak že z toho
nikoliv mne, nýbrá hlavně Kristu česť přináleží.
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©27.Líbilo se jim [tak), i jsou jejich dlužníci; nebo poněvadž
pohané učinění jsou účastníci duchovních věcí jejich, mají
jim také sloužiti tělesnými.

28. A protož když to vykonám, a odvedu jím ten užitek,
půjdať akrze vás do Hispanie.

29. A vím, že přijda k vám, v bojnosti požehnání evangelia
Kristova přijdu.“

3. Protož prosím vás, bratří, skrze Pána našeho Ježíše
Krista, a skrze lásku Ducha svatého, abyste mí pomáhali na
svých modlitbách za mne k Bohu,

31. abych vysvobozen byl od nevěřících, kteříž jsou v Judsku,
aby oběť služby mé příjemná byla svatým v Jerusalémě,

32. abych dle vůle Boží s radostí přišel k vám a s vámi
pookřál.

33. Bůh pak pokoje budiž se všemi vámi. Amen.

KAPITOLA XVI
Zarirů celé to psaní, odporouší Římanům Febu dlakonisku, — pozdravuje

některých, — napomíná bratří varovati se lidí wepokojných, — s poroučí Je

Pánu Boha,

1. Poroučímťt pak vám Fébu, sestru naší,' kteráž jest
v službě u církve* jenž jest v Cenchreách :*

2. abyste ji přijali v Pánu, jakož sluší na svaté, a abyste
jí pomocni byli, v čem by koli potřebovala váa: neb í ona
posluhovala mnohým, i také mně samému.

8. Pozdravujte Prisky a Akvily, pomocníků mých v Kristu
Ježíši,

4. [kteříž pro můj život svých hrdel nasadili, “ jimž ne
já sám děkuji, ale i všecky církve národův)

5 i domácího jejich sboru.* Pozdravte mého milého Epeneta,
kterýž jest prvotíncem Asie v Kristu.“

6. Pozdravte Marie, kteráž mnoho pracovala mezi vámi.
7. Pozdravte Andronika a Jania, příbuzných" a spolavězňů

mých, kteříž jsou znamenití mezi apoštoly,“ a kteříž přede
mnou byli v Kristu.“

8. Pozdravte Ampliáta, mně v Pánu nejmilejšího. .
9. Pozdravte Urbana, pomocníka našeho v Kristu Ježíši,

a Stachysa, mého milého.
10. Pozdravte Apellesa zkušeného v Kristu.
11. Pozdravte těch, kteříž jsou z domu Aristobolova. Po

zdravte Herodiona, mého příbuzného. Pozdravte těch, kteříž
jsou z domu Narcissova, kteříž jsou v Pánu.'“

12. Pozdravte Tryfény a Trifosy, kteréž pracují v Pánu.
Pozdravte Persidy nejmilejší, kteráž mnoho pracovala v Pánu.

* £. j. Bůh vám příchodem mým dá hojného poznání tajemství svých ;
nebo: „Vim, že přijda k vám, naleznu vás oplývajicích všelikými dary
duchovními “ (Jan Zl.)

KAPITOLA XVI.
* tj. v Kristu.
* Bylaf diakoniskou. Ty ustanoveny byly k službě chndých a nemoc

vých žen. (I. Tim. 5, 9—18.)
> t j. východní přístav korintský, Vlz úvod na listy k Kor.
* Skut. 18, 3—4. 26, 19—17. a 19. pomocníky je nazývá, že mu na

pomáhají vyučovati křesťany.
* £ Jj. přibozné a čeleď jejich.
S Buď: „jeden z nejznamenitájších věřících“; anebo: „Jeden z nej

prvnějších, kteří v Aslí (menší) nvěřili“.
3 © J. rodem Židě, s kmene Benjamínova, tak též 11. 21.
* t j blásaním sv. evangelia.
9 © J. dříve než Já na víru obrácení.
'* Jako svrchu v 7. v Kristn, v Pánu býti znamená celým srdcem

v něho věřiti a celým Zivotem se Jemu věnovati.

1I.—113Ca KSL
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13. Pozdravte Rufa, vyvoleného v Pánu, a matky jeho 1mé.''

14. Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Herma, Patroby, Hermesa
i bratří, kteříž jsou 8 nimi.

15. Pozdravte Filologa i Julie, Nérea a sestry jeho, 1Olym
piady 1 všech svatých, kteříž jsou 8 nimi.

16. Pozdravte sebe vespolek políbením svatým. Pozdravují
vás všecky církve Kristovy.

17. Proafm pak vás, bratří, abyste se hleděli těch, kteříž

činí různice a pohoršení na odpor učení, kterémuž jste se
vy naučilí,/* a varujte se jich.

(I. Theas. 3, 14. II. Jan 10.)
18. Nebo takoví neslouží Kristu, Pánu našemu, ale svému

břichu: a skrze lahodné řečí a pochlebování svodí srdce
prostých. [Fil. 3, 18.]

19. Nebo vaše poslušenství na každém místě jest rozhlášeno.

A protož se raduji z vás. Ale chci, byste byli moudřík dobrému, a prostí k zlému.

" t J. Jehož matku tak v uctivosti mám, jako by mou vlastní byla.
[Mar. 18, 31.)

'* Toť mocný důkaz, že sprvu věřicí dle ústního podání vynčováni
byli. (Srov. Luk. 1,4)

" Srov. Tit. 8, 10,

KAPITOLA XVÍ. 900

20. Bůh pak pokoje potři satanáše pod nohami vašimi
" brzo.'* Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi!

21. Pozdravuje vás Timotheus, pomocník můj, a Lucius,
u Jáson, a Sosipater, příbuzní moji. (Sk. 16, 1.)

22. Pozdravuji vás v Pánu já Tercius, kterýž jsem psal
[ten] list.

23. Pozdravuje vás Kájus, hospodář můj, i celá církev.

Pozdravuje vás Frastus, úředník nad důchody města, a Kvartusbratr. (Sk. 19, 22. M, 4]
24. Milost Pána našeho Ježíše Krlsta budiž se všemi vámi.

Amen. .
25. Tomu pak, kterýž mocenjest potvrditi vás podle evangelia

mého, a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství od časů
věčných skrytého,

26. [kteréž nyní zjeveno jest skrze písma prorocká podle
rozkazu věčnéhoBoha, ku poslušenství víry) všechněm národům
oznámeného,

27. samému moudrému Bohu akrze Ježíše Krista, jemu
česť a sláva na věky věkův. Amen.

16£ j. „Bůh vás poslini, abyste přemohli všeliké pokušení k svárům
a různicím, vůbec od ďábla pocházejícím“ ; zvlášť pak míní svůdné
učitele, jenž bludy svými prosté duše od pravé víry sváděli (18) a všady
nepokoje tropili. (17.)



UVOD
k dvěmalistům sv. apoštola Pavla k Koriniským.

Korint, hlavní město v Achaji, a svým časem jedno
z nejslavnějších nejen veškerého Řecka, nýbrž i celého sta
rého světa, leželo na okřídlí téhož jména, jenž půlostrovPelopones(Moreu]s ostatnímŘeckemspojovalo,amajíc
dva přístavy: jeden na západ, Lecheum, a druhý na východ,
Kenchre, slynulo obchodem a bohatstvím, vědami a uměním ;
ale byloť i zlopověstné přepychem, a nádherou, a tudíž i ne
mravnosti, podporovanou zvlášť ohavnou modloslužbou. Sem
zavítal sv. Pavel na své druhé apoštolské cestě z Athén okolo
roku 52 nebo 54 po Kr.“ a zdržev se tu asi půldruhého léta
kázal rozmařílcům Krista ukřižovaného nejprve „s bázní mno
hou a ostýchavostí“,“ potom pak jsa posilněn zvláštním zje
vením Páně a podporován příchozími pomocníky, Timotheem
u Silvanem, důvěrněji a s mocnými zázraky.* Tak tam založil
slavnou obec [církev] křesťanskou, hlavně z pohanů na víru
obrácených sestávající; Židé t jako všude jinde protivili se
i tu sv. evangeliu.* — Dokavade sv. Pavel v Korintu meškal,

měl velmi mnoho daochovních radostí z této od něho založené
církve. Když se pak následkem bouře, proti němu od rozní
cených Židů stropené, odebral a v Malé Asii vůbec, v Efesu
pak zvlášť se zdržoval;“ tu k svému zármutku zaslechl, že
mnozí z obrácených na víru Korinfanův opět se k bludům
u prostopášnostem pohanským navrátili. Protož napsal jim
ihned list, napomínaje jich, aby se smilníků varovali;“ ten
byl jeho první list ku Korintským, ale nás nedošel. Potom
přišel do Korintu výtečný učenec a řečník Apollo, a kázal
víra Kristovu duchem pravým a dojímavou výmluvností, a
tu mnozí z libomudrckých Korinťanů dávali mu přednosí
před sv. Pavlem, jménem Apollovým se zovouce;* konečně
pak dostali se do Korintu i někteří obrácencí ze Židovstva
vychvalujíce sv. Petra,“ všelijak při tom zlehčujíce Pavla.*
Tak byla církev korintská v nebezpečí rozpadnoatí se hlavně
v tři strany: Pavlovu, Petrovu, Apollovu.'“

To vše zvěděv sv. Pavel od domácích zbožné jedné KorintankyjménemChloe,a zlistů,ježmuvěrníjehoučenníci
po zvláštních poslích byli poslali,'* e boléstným srdcem na
psal roku 57 (nebo 58) z Efesu tento náš první list ku
Korintským, a poslal jej po poslech korintských k němu
vypravených. V tomto listu kárá 1. různíce mezi nimí vzniklé
[1-Z3]; 2. trestá je pro smilství, jakéhož oni v obci avé trpí,
a kletbou vyvrhuje toho, jenž se byl takovým hříchem pro
vinil [5.]; 3. zakazuje jim sváry, zvlášť pak, aby své soudy
nesoudili před soudci pohanskými [6.]; 4. poučuje jich o man
želství a bezženství (7.); 6. varuje jich podílu bráti na hodech
z obětí modlářských [8—10.]; dává naučení o nejsv. svátosti
oltářní a ustanovuje, jak se zbožně světiti má [11.); 7. co
o dařích Docha av. věřiti a jak jich řádně v církvi užívati
mají [12-—14.); 8. těší jich učením o z mrtvých vstání [15.);
konečně 9. povzbuzuje k almužnám pro chudé křesťanyJeru

' 8k. 18, 1. — * IL Kor, 3, 3—4. — * Sk. 9, 11. IL Kor. 12,12 —
* 8k. 18, 6. a 12. 18, 45. —* I. Kor. 16, 8. 19. Sk. 18,19. — “ L Kor.
5, 9. — * Sk. 19, 1.— * L Kor. 1, 19. —* IL Kor. 10, 10. — **L Kor.
1, 1i—12. — "! I. Kor. 1, 11. 7, 1. 16, 18—19.

salémské, a pozdravuje některých zvlášť, všem žehná a milosti
Boží přeje.

Tak se postarav o napravení záležitostí církve korintské
umínil si sv. apoštol zůstati v Efesu do Letnic,'* a dočkati
se snad výsledku listu svého. Péčí právě otcovskou puzen
vyslal k vyzvědění toho za posly nejprve Timothea,'“ pak
i Tita, hodlaje potom sám jítí do Korintu. aby dříve zprávu
obdržel, jak Korinťané list jeho přijali, a se dle rozkazů jeho
zachovali. Jsa pak přinucen, Efesu opustiti '“ a nemoha, přišed
do Troady, dočkatí se Tita,'* dorazil až do Řecka, a navrátiv
se pro úklady jemu od Židů strojené do Macedonska, setkal
se tu 8 Titem '“ a později táž s Timotheem. Od těch se do
zvěděl, že list jeho nebyl bez blahého účinku zvlášť na ty,
jenž se Pavlovými nazývali; '7 z druhých však, že mnozí ne
přestávají strannicky jej zlehčovati, ba z neupřímnosti, ne
statečnosti, bázlivosti, zištností jej viniti.'“ Proto napsal sv.
Pavel někde v Macedonsku (v Filipi? v Thessalonice?) týmž
rokem 57. nebo nejprve příštím 58. tento náš druhý list
ke Korintským, v němž 1. zprávu dává, jaké strasti v Asii
vytrpěl, a protož k nim, jak byl alíbil, přijíti nemohl [1.];
2. odpouští další časný trest vyloučení kajícímo krveprzniteli
a velí, aby jej v církev opět přijali (2 ); 3. úřad hlasatele
ev. evangelia nad úřad starozákonního koěžstva vyhlašuje,
k trpělivosti napomíná, a společnosti s pohany varuje (3—6.];
4. povzbuzuje k sbírání almužny na chudé křesťany Jerusa
lémské [8—9.]; 5. vystříhá svůdných učitelů, proti kterým
přinucena se vidí, ač nerad, nejen úřad svůj velebiti, nýbrž
1 svými zásluhami a milostmi od Boha obdrženými se pro
nésti [10— 12.); 6. konečně zabroziv neposlušným, nepolepší-li
se, že je přísně potrestá, 8 pozdravením a požehnáním list
svůj zavírá. Poslal pak jej zvláštně po Titovi.

Oba tsto listy jsou pruto zvlášť veledůležité, že nám
otvírají náhled nejen u vnitřní život prvokřesťanských obcí,
nýbrž i v mocné Božským působením řízené a podporované
účinkování apoštola národů, av. Pavla. Jevíť on v prvním
hlavně svou vážnosť v přemáhání svých odpůrců, přísnost
v dušení prvního semene k avárům a roztržkám a u vylou
čení pohoršlívých přestupníkův, co jízlivých vředů z zdravého
těla- církve; při tom pak i vysvítá též otcovaká jeho láska,
trestajíc dítky jen proto, aby je napravila, a na další čas
zléhoYuchránila. Když pak se mu toto u mnohých s milostí
Boží podařilo,[fjakou radostí to v druhém svém listu pro
jevuje! jak zarmoucených těší! jak laskavě kajícím odpouští,
a na milost je přijímá! Nic však méně i tu prokazuje
statnou vytrvalost proti hrdým pobloudilcům, a hrozí zatvr
zelým většími tresty. Kdež medle lze hlouběji a jasněji téměř
až na dno srdce apoštolova nahlédnonti, než když u vší
pokoře o milostech a darech sobě s hůry udělených mluví?
když u vypravení přestálého nebezpečenství důvěru v Boha
hlásá plamenným takořka slovem: „Díky Bohu, jenž nám
vítězství dává v Kristu Ježíši !?“ !?

" I Kor. 16, 8—9. — " Sk. 19, 22. — **Bk. 20, 1. — “ II. Kor.
2, 12-19. — "IL Kor. 7, 6.— **tamž 7. 7—9. — "* tamš 6, 14—18.
19, 21. 18, 10. — '* II. Kor. 9, 14.



PRVNÍ EPISTOLA

SV. PAVLA K KORINTSKÝM

KAPITOLA L

Poadravoje Korintských, a děkuje Bohu aa milosti jím prokázané; ——napomíná
k Jednotě, a velebí moudrosť = moc kříže Kristova.

1. Pavel, povolaný apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží,
a Sosthenes bratr

2. církvi Boží, kteráž jest v Korintu, posvěceným v Kristn
Ježíši, povolaným svatým, se všemi, kteříž vzývají jméno
Pána našeho Ježíše Krista po všem místě, jejich, i našem.“

3. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho, a Pána

14. Děkuji Bohu, že jsem žádného z vás nekřtil, než Krispa
a Kája:

16. aby neřekl někdo, že ve jménu mém pokřtěni jste.“
16. Křtil jsem pakI Štěpánovu čeleď: více nevím, abych

byl koho jiného křtil.
17. Neboť neposlal mne Kristus, abych křtil, ale abych

evangelium kázal:“ ne v moudrosti slova, aby nebyl vyprázdněn
kříž Kristův.'“

18. Slovo zajisté kříže jest sice těm, kteříž hynou, bláznov
© stvím: ale těm, kteříž dosahují spasení, to jest nám, jest

Ježíše Krista.* mocí Boží.

4. Dčkuji Bohu svému „vědycky z vás za milost Boží, 19. Nebo psáno jest: Zničím moudrost moudrých, a opatrnost
kteráž dána jest vám v Krista Ježíši, opatrných zavrhnu. (Ia. 29, 14.)

5. že ve všem učiněni jste bohatí v něm, v každém slovu, 20. Kdež moudrý? kdež zákonník? kdež zpytatel tohoto
s ve všelikém umění,“ světa? Zdaliž bláznivou neučinil Bůh moudrost tohoto avěta?'!

6. jakož svědectví Kristovo utvrzeno jest mezi vámi: [ls. 33, 18.]

7 tak že nemáte žádného nedostatku , žádné milosti, 21. Nebo poněvadž svět v Boží moudrosti '* nepoznal Boha
očekávajíce zjevení Pána našeho Ježíše Krista, skrze moudrosť:'* zalíbilo se Bohu skrze nemoudré kázání '*

8. jenž i utvrdí vás až do konce bez úhony,* ke dni příští spaseny učiniti věřící.
Pána našeho Ježíše Krista. M 22. Nebot i Židé zázraků žádají, i Řekové moudrosti hledají:

9. Věrnýt [jest] Bůh, skrze něhož povolánijste k účastenství, 23. my pak kážeme Krista ukřižovaného, Židům zajisté
Syna jeho Ježíše Krista, Pána našeho.“ pohoršení, národům pak bláznovství,

10. Prosím pak vás, bratří, pro jméno Pána našeho Ježíše 24. ale týmž povolaným, Židům i Řekům, Krista, Boží moc
Krista, abyste jednostejně všickni mluvili, a aby nebylo mezi © a Boží moudrost:
vámi roztržek: ale abyste byli dokonalí v jednostejném smyslu, 25. nebo což jest bláznivého u Boba, moudřejší jest než
8 v jednostejném mínění. lidé: a co jest mdlého u Boha, silnější jeat než lidé.'*

11. Neb oznámenojest mi o vás, bratří moji, o těch, kteříž 26. Nebo vizte povolání své,'“ bratří, že nemnozí jsou
jsou z čeledí Chloe, že Jsou mezi vámi různice. . moudří podle těla,'? nemnozí mocní, nemnozí urození:

12. Míním pak toto, že jeden každý z vás říká: Já jsem 21. ale co jest u světa bláznivé, vyvolil Bůh, aby zahanbil
Pavlův: já Apollův: já Petrův: já pak Kristův. , moudré, a co jest u světa mdlé, vyvolil Bůh, aby zabaubil

13. Rozdělen-ližjest Kristus? Zdali Pavel ukřižovánjest i silné
za vás? anebo zdali jste ve jménu Pavlovupokřtěni?* P © :

S a tak snad mému křtění před kříčním Jiného nedával přednosti.

vSrov.Řím.1,7. V 9©J. prvnía hlavnímápovinnosťapoštolskáJostkazutl
* ©.J. tam u vás v Korintu,| tu u nás v Efesa. Tím na jednotu 9 j 'Ž Zeběbnakn non tal větši moe moudrostilidské,aby nebylu víře poukazuje. Ž 1 . .
>Takovéblahopřáníkladesv.apoštolvevšechsvýchlistech,vnichš u (6 on K Kra Vooošetlé jen ukázalose, že všeliká

to jmenuje, všdy na místě obyčejnéhoposdravení, ješ světští lidé dle ej. patrné v podivném ústrojí a vole Hzení světa.
tebdejšíhozpůsobuve svýchpeaníchkladli[erov.Řím.1, 7.),a a tako- | ně i B ya (8,relemoudrémUnotloěn pášebytlyzavírá,najevotimdávaje,očkřesťanuprvní| "tjnaDokladpemoedrédne
>. seznalivšock í " 9925. Smysl: Že ukřižovaný Kristns jest Byn Boží a úpasitelpotřebí.ušbrěžeo osales 9,čehovámKepaeoní MĚ| světa,tomajínevěřícíŽidézapohoršení,pohanépak,vmarnémon
*Timmínímilossetrvánívdobrém,vposvěcujícímilostiBoží. é najvbomnojeětšt:pzoraántáhkuteKod,© doprutypeiroozázrak moudrosti,

Dm n hodna víry, milosti,slávy Ježíše Krista. ' £. j. toho důkaz máte na všech,kteří z vás k víře povoláníjsou.
* Smysl: „Jako se Kristus, jediný Spasitel váš, v jehož jméně křtění W£ j. větší čásť jest neučených sprostých, chudých; a ti ochotně

jste, rozděliti nedá, tak £ vy jedno buďte“ | A k víře Inou.
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28. a nenrozené světa, a potupené vyvolil Bůh, a to co
není, aby to, co jest, zkazil,'*

29. aby se nechlubilo před oblíčejem jeho žádné tělo.'*
30. Skrze něho““ pak vy jste v Kristu Ježíši, kterýž jest

nám učiněn od Boha moudrosti, i spravedlností, i posvěcením
i vykoupením,

31. aby. jakož napsáno jest: Kdo se chlubí, v Pánu se
chlubil. . (Jer. 9, 23.j

14. Tělesný pak člověk“ nechápá těch věcí, kteréž jsou
Ducha Božího; nebo bláznovstvím jsou jemu, a nemůže jim
rozaměti, protože mají duchovně posuzovány býti:

15. duchovní pak (člověk]* soudí všecky věci, sám pak od
žádného nebývá souzen.

16. Nebo kdo poznat smysl Páně, aby učil jej?'“ My pak
smysl Kristův máme.''

KAPITOLA IIL

Uči, že se Korlntané nemeji aa přičinou rozlišných učitelův u víře různiti; —

2 té že toliko Boba děkovatl mají, a odpovidati badca. — Připominá jím,

že jsouce chrámem Božím, maji se vůbec všeho poskvrnění varovatl.

KAPITOLA II.

Ukazuje, proč jen prostou řečí jim kůzal, ——ačkoliv zná tajemství věčná

moudrosti Boží, té pak Že nermzami člověk tělesný, nýbrž jen člověk
dechovni,

1. A já, bratří, nemohl jsem vám mloviti jako duchovním,
ale jako tělesným. Jako maličkým v Krista,

2. mléko dal jsem vám píti, ne pokrm; ' nebo jste ještě
nemohli [pokrma snésti]:“ však ani nyní ještě nemůžete, neb
jste ještě tělesní.

3. Nebo poněvadž jest mezl vámi závisť a svár: zdaliž
nejste tělesní, a nechodíte-li podle člověka? *

4. Nebo když někdo říká: Já jsem Pavlův; jiný pak: Já
Apollův; zdaliž nejste [tělesní] lidé? Nebo co jest Apollo?
a co Pavel?

5. Služebníci toho, jemuž jste uvěřili, a jskož jednomu
každému Pán dal.“

6. Já jsem sázel, Apollo znléval: alo Bůh dal vzrůst.
7. Protož ani ten, kdo sází, jest néco, ani ten. kdo zalévá:

ale ten. jenž vzrůst dává, Bůb.*
8. Ten pak, kdo sází, a ten, kdož zalévá, jedno jsou. Ale

jeden každý zvláštní odplatu vezme podle práce své.
9. Boží zajisté dělníci jame: [a vy) Boží rolí jste, Boží

stavení jste.
10. Podle milosti Boží, kteráž mi dána jest, jako moudrý

stavitel, položil jsem základ: jiný pak na něm staví; a však
jeden každý viz, jak na něm staví.

11. Základu zajisté jiného žádný nemůže položiti, kromě
toho, kterýž položen jest, jenž jest Kristus Ježíš.

12. Staví-li pak kdo na ten základ zlato, stříbro, drahé
kamení, dříví, seno, strniště;

1. A já když jsem přišel k vám, bratří, nepřišel jsém
s vysokou řečí anebo moudrostí, zvěstuje vám svědectví
Kristovo.

2. Neb jsem nesoudil, abych co jiného mezi vámi uměl,
než Ježíše Krista, a to ukřižovaného.*

3. A já v mdlobě,“ a v bázní, a v strachu mnohém,* byl
jsem u vás.

4. A řeč má a kázání mé nebylo v slovích důvodných
lidské moudrosti, ale v dokázání ducha a moci;

5. aby víra vaše nezáležela na moudrosti lidské, ale na
moci Boží.

6. Moudrost zajisté mluvíme mezi dokonalými, ale moudrost
ne tohoto světa, ani knížat tohoto světa, kteříž hynou:

7. ale mluvíme moudrost Boží v tajematví,* kteráž jest
skryta, kterouž předzřídil Bůh před véky k alávě naší;

8. jížto žádný z knížat tohoto světa nepoznal; nebo kdyby
byli poznali, nikdy by nebyli Pána slávy ukřižovali.

9. Ale“ jakož psáno jest: Čeho oko nevídalo, ani ucho
neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co jest připravi!
Bůh tém, kteříž jej milují;“ (Is. 64, 4.]

10. nám pak se Bůh zjevil skrze Ducha svého; nebo Duch
zpytuje všecky věci. také i hluboké věci Boží.

11. Nebo kdo z lidí ví, co jest v člověku, leč duch člověka,
kterýž jest v něm? Tak ani těch věcí, kteréž jsou Boží. nikdo
nepoznal, leč Duch Boží.

12. My pak nepřijali jeme ducha tohoto světa, ale Ducha,
kterýž jest z Boba, abychom věděli, které věci od Boha daro
vány jsou nám:*

13. kteréž i mluvíme, nikoliv učenými slovy lidské moudrosti,
ale v umění Ducha, duchovní věci s duchovními srovnávajíce.

* Dle řeckého: „duševní“, t. který pouze dle přirozeného rozumu
smýšli, a jedná, a k vyšším duchovním, nadamyslným věcem se vznósti
nem

9 t j. dokonalý křesťan, který Duchem svatým jsa osvícen i vzne
šená tajemství viry nablíží, dokavade též víry povně 60 drží.

:0 £ j. člověka duchovního.
" Smysl: Nemůže člověk tělesný pouhým rozumem svým tak znáti

tajemství Boží. aby je posnzoval; to lze toliko duchovnímu člověku,
osvicenému přímo zjevením Božím, jakéhož se nám apoštolům dostalo.
Tím ve věcech víry k církvi vyučovací poukazuje sv. apoštol.

* £. j. ty, kteři před světem těměř ničím nejsou, vyvolii, aby jimi
sshanbil ty, kteří sami sobě a světa něčím býti se zdají, v rodn a bo
hatství si zakládajíce.

'9 £ J. aby se nikdo nechlnbil přednostm! tělesnými, světskými [31].
2.

K ld 2 pouhé milosti Boží vy jste se stali účastníky vykoupení KAPITOLA1IL
!© j. učil jsem vás enazším základním článkům víry, kůže o Kristova

člověčenství a spaeitelně jeho smrti.
3 © j. nemohli jste pochopiti důkladnějšího provedení vznešených

tajemství o Bohu, o milosti jeho a J.
3 t J. dle pouze lidského smýšlení a přirozeného cítn, bnď toho,

buď onoho učitele se držíce.

* t. j. každý dle schopnosti od Boha obdržené a v oboru sobě od
něho vykásaném.

5 t J. jako rolníci sázením a zaléváním bylín jen k vzrůstu jejich
napomáhají, jejž vlastně Bůh všemohoncností svou dle sil v přírodu
uložených působí: tak kazatelové alovem svým mysl a srdoe věřících
k víře nakloňují, Bůh pak milostí svon ji působí, ntvrsuje a k prospěchu
dobrému přivádí.

KAPITOLA L

* £. J. uznal jsem za dobré, abych vám blavně to kázal, že se nám
Jedině z kříže Kristova, pro zásluhy smrti jeho, spasení dostává.

* £. |. slabosti tělesné následkem mnobých nesnází a utrpení.
> © j. před nepřátely svými.

* £ J. vynčujeme tajemstvím, kteréž Bůh v nezpytatelné mondrosti
své od věčnosti uložil vykonati časem svým k spasoní našemu.

S Dolož: v tomto nezpytatelném tajemství spasení našeho vypinflo.....
* Dle smyslu toliko uvádí; vis tamž vysvětlení tobo.
* t j. Duch svatý nás osvěcuje, abychom rozuměli, že dary nám

udělené převyšují všeliké pochopení lidské.

II.—114
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13. dílo jednoho každého zjeveno bude: den Páně zajisté /// m weX 8 na Apolla,“ pro vás: abyste se na nás naučili, aby nad to,

okáže;“ nebo v ohni se zjeví," a jednoho každého dílo, jaké i i 1 Co psáno jest,“ jeden proti druhému se nenadýmal pro jiného.
jest, oheň zkusí.“ ď l l 7. Nebo kdo ti dává přednost? A co máš, čehož jai

14. Zůstane-li čí dílo, které na něm vystavěl, odplatu | AD jl M11 nepřijal? Pakli jsí přijal, proč ee chlubíš, jako bys bylvezme: 2 nepřijal?
15. pakli čí dílo shoří, škodu utrpí; ale sám bude spasen, | 8. Již nasycení jste, již bohati učinění jste; bez nás

však ale tak jako skrze oheň.* pi kralujete: a kéž byste kralovali, abychom 1 my 8 vámi

16. Nevíte-liž, že chrám Boží jste a Duch Boží přebývá dm i kralovali.
ve vás? M n8 9. Ale mám za to, že Bůh nás apoštoly [jakoj nejposled

17. Jestliže pak kdo chrámu Božího poskvrní, zatratí ho ČMKÍ 4 nější ukázal, jako k smrti oddané“ že divadlem učínění jsme

Bůh; nebo chrám Boží svatý jest, jenž jste vy. yl Í PAE, světu i andělům 1 lidem.“
18. Žádný sám sebe nesvoď; zdá-li se kdo z vás moudrým

býtí na tomto světě, budiž bláznem, aby byl moudrým.'“
19. Moudrost zajisté tohoto světa bláznovstvím jest u Boha;

nebo psáno jest: Polapím moudré v chytrosti jejich.
(Job. 6, 18.)

20. A opět: Pán zná myšlení moudrých, že jsou marná.

. (Žalm98, 11.] 9 “21. Protož žádný se nechlub lidmi. V
22. Nebo všecko jest vaše, buď Pavel, buď Apollo, buď Petr,

buď svět,'' buď život, buď emrt, buď přítomné věci, a nebo
budoucí; všecko zajisté vaše jest;

28. vy pak Kristovi: a Kristna Boží.'*

KAPITOLA IV.

Varuje Koriotských, aby hlasatelův orangalla všetečně neposusovali, aby se

nepovažovali za očené a vznešené, ale aby Jej, Jakožto otce následovali,

Slibuje, Se k nim brzo přijde. . ©o

1. Tak o nás smýšlejčlověk,jakoo slažebnícíchKristových,„3Í/3
a rozdavačích tajemství Božích.' Ja

2. Tu se již při rozdavačích vyhledává, aby každý věrným
nalezen byl.

B. Mněť pak to za nejmenší jest, abych od vás souzen
byl, aneb od lidského soudu: však ani sám sebe nesoudím.

4. Neboť ničehož si vědom nejsem: ale tím ještě nejsem
ospravedlněn: neb kdo mne soudí, Pánt jest.

5. Protož nesuďte před časem, dokudž nepřijde Pán, kterýž ,
i skryté věci temnosti osvítí, i zjeví rady srdcí; a tehdáž 5
bude míti jeden každý chválu od Boha.“

6. To pak jsem, bratří, obrátil v podobenství na sebe

* £ Jj. den soudný, soukromý 1 všeobecný.

" tj. vohni, jenž veškerý svět uchvátí. (IL Petr. 8, 10-18.)
S t Jj. přísnost spravedlivého soudce, kteráž jako oheň veškeré

skutky naše protříbí, dobré odplatí, zlé pak potrestá.
S £ j. muky v očistol, které palčívému obnl připodobňuje; taksv. O 4M

otcové a podání církve svatů, a sněm ve Florenci shromážděný. W Áb
"0©. vzdej se marné moudrosti světské, ktorá anl pravdivá není, +

ani k spasení nevede, a podrob so pokorně myslí I srdcem víře Kristově, Ji
ně ji svět za bliznovství má: ale opak jest před Bohem. lé

' 6. j. všecko vám olonšiž k prospěchu v dobrém a k dosažení pe

blaženostivěčné,nf máte účastenství v Krista. |" £ J. Kristus Pán, jako jednorozený Syn Boží, náleží Otol nebe- J

skómu, ale v něm jsou I ti, kdož jsou v milosti synové Boží podle »přijeti, a tak způsobem zvláštním, majetkem Božím.

KAPITOLA IV.

* £ J. I tajemného učení víry, I svatých svátosti, Jimiž se věHoím
milosti Boši dostává.

* Smysl: Ač nijaké nevěrnosti sobě povědom nejsem, a tak žádného
soudu lidského nic se obávati nemám; předo nevim, jsem-li před Bohem
spravedliv, na jehož soudu se teprva zjevně ukáže, jaký kdo jest.

;ke zm
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10. My blázní pro Krista, vy pak opatrní v Kristu: my
mdlí, vy pak silní: vy slavní, my pak opovržení.

11. Až do této hodiny ! lačníme, i žízníme, a nazí jsme,
a. poličkování býváme, a jistého místa nemáme,

12. a pracujeme, dělajíce rukama svýma: zlořečí nám, a my
dobrořečíme; protivenství trpíme, a snášíme;

13. rouhají se nám, a my se modlíme; jako smetí tohoto
světa učinění jsme, povrhel u všech až posavade.

14. Ne proto, abych vás zahanbil, píši to, ale jako synů
svých nejmilejších napomínám.

15. Nebo byste deset tisíc pěstounů měli v Kristu, však
proto nemnoho otců. Nebo v Kristu Ježíši skrze evangelium
já jsem vás zplodil.

16. Protož prosím vás, buďtež následovníci moji, jako 1 já
Kristův.

17. Proto poslal jsem k vám Timothea, kterýžto jest syn
můj nejmilejší a věrný v Pánu, kterýž vám přípomene cesty
mé v Kristu Ježíši, jak všudy v každé církvi učím."

18. Jakobych neměl k vám přijíti, tak se naduli někteří.
19. Ale přijduť k vám brzo, bude-li Pán chtíti. a poznám,

ne řeč těch, kteříž jsou nadutí, ale moc.“
20. Neboť království Boží není v řeči, ale v moci.
21. Co chcete? s metlou-li“ abych k vám přišel,

s láskou a v duchu tichosti?
čili

KAPITOLA V.

Kůže, aby jeho jménem vyrrhl! « olrkve hanebného krvoemijnika, ——napomíná,

aby vůbec čistoty plini byli, — ty, kteří nejsou křesťany, uby nesondili.

1. Ovšem se slyší, že jest mezi vámi amilství, a takové
smilství, jakéhož není ant mezi pohany, tak že jeden manželku
otce svého má.*

2. A vy jste nadutí, a nezarmoutili jste se raději, aby
vyvržen byl z prostředka vás. kdož takový skutek zpáchal.

* £ J. míně tím jiné vaše učitele, kteří se něčim býti domnívají, a
na něš vy hrdí jeto.

* t j.aby nás nikdo neměl za více, než co jsem svrchu byl napsal.
[viz 8, 6. a 4. 1—3.).

%Co vy sl brdě počínáte, my opovržení jeme, jakoby nás Bůh na
smrť byl vydal.

* t j. na odiv a potupu veškerému světu, Jako ti, kteří u veřejném
divadle s divokým! zvířaty zápasí.

* © J. zevrubně vám dá zprávu o mém šivotě, mém učení. mých
nesnázích a strastech.

* © Jj. skutky, Jest-ll život jejich jest právě dle víry spořádaný,
dokonale křesťanský. Tenf jest ovocem sdravého učení.

9 t j.a mocí přísně trestajícího soudce, kteráž mi dle práva přísloži,
či co laskavý, milostný otec?

KAPITOLA V.

* £ j. se svou maeechou za žíva otce svého, jejího manžela, obenje,
což se i u pohanů přísně tresoe. [IIT. Mojž. 18, 7.)

O
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3. Já zajisté vzdálen jsa tělem, ale přítomen duchem, již
jsem usoudil, jako přítomný, aby [ten], kdo tak učínil.

4. ve jménu Pána našeho Ježíše Krista, když vy se shro
máždíte a duch můj s mocí Pána našeho Ježíše“

5. vydán byl takový satanu k zahubení těla, aby duch
spasen byl v den Pána našeho Ježíše Krista.

6. Nenít dobrá chlouba vaše. Zdaliž nevíte, že málo kvasu
všecko těsto porušuje?

7. Vyčisťte starý kvas,“ abyste byli nové skropení, jakož
jste nekvašení.“ Nebo beránek náš velikonoční obětován jest
Kristus.

8. A protož hodujme, ne v kvasu starém, ani v kvasu
zlosti a nešlechetnosti: ale v přesnicích upřímnosti a pravdy.

9. Psal jsem vám v listu,* abystese nesměšovali se amilníky;
10. ne však se smilnfky tohoto světa, nebo s lakomci, nebo

e dráči, anebo s modláři; jinak byste musili s tohoto světa
vyjíti:

11. ale nyní jsem vám psal, abyste se nesměšovali: jestliže
ten, kterýž sluje bratr, jest emilník, neb lakomec, neb modlář,
neb zlolajce, neb opilec, neb dráč, s takovým ani nejezte.“

12. Nebo co já mám souditi ty, kteříž jsou vně? Zdalíž
vy soudíte (někoho krom] těch, kteříž jsou vnitř ?

13. Ty pak, kteříž jsou vně, Bůh souditi bude. Vyvrztež
zlého sami ze sebe.

KAPITOLA VL.

Kárá Je, Ze se před pohanskou vrchnosti soudí, ——vyčítá brabé hříchy, pro

kteréž nikdo krůlovstvě Bošíbo nedojde, — a proto svlášť napomíná, aby čistými
se zachovali.

1. Smí-li pak někdo z vás, maje při s druhým, souditi
se před nepravými * a ne před svatými?*

2. Zdaliž nevíte, že svatí tento svět souditi budou? *
A poněvadž od vás souzen bude avět, zdaliž nehodní jste
nejmenších věcí“ rozauzovatí?

3. Nevíte-líž, že anděly souditi budeme? čímž více světské
věci?

4. Protož budete-li mítl soudy o věcí světské, potupné,
kteříž jsou v církvi, ustanovte k souzení.

6. K vašemu zahanbení pravím. Takliž není mezi vámi
žádného moudrého, kterýž by mohl souditi mezi bratřími

?

6. Ale bratr s bratrem se soudí, a to před nevěřícími?

9 ©j. u všeobecném shromáždění vašem, Jako bych já spolu přítomen
byl, s plnomocenstvím od Pána našeho Ježíše Krista obdrženým, vy
vržen buď krvosmilník onen = církve, království Božího,

> Před hody velikonočním! Židé e velikou bedlivosti domy vymítali,
aby nezůstalo v ních ani drobtu kvašeného chleba; dle toho je napominá
odstraniti všeliké pohoršení.

+ £ J. očlštění smrti Kristovou, předpodobněnou beránkem velíko
nočním. Má se za to, že list ten právě o velikonoci do Korintu dodán
a vahromášdění věřících čten jest.

* £ J. v jednom předešlém, jenž nás nedošel. [Úrod.)
* Bmysl: Naprosto se všeho oboování s veřejnými bříšníky v obecném

Eivotě ovarovati nelze; ale v církví se trpěti nemají, leč učiní-li pokání.

KAPITOLA VI.

* © j. jestli pak alušno, aby křesťané své pře vyjednávali před nnevěřícími, před soudem pohanským.
5 £ J. věHolmi, křesťany?

*t i s Kristem veškoré lidstvo | zlé dnchy na dní soudném. [Mat.19, 28.
+ £ Jj. chatrných, všedních věci tohoto života

a
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7. Již zajlsté ovšem hřích jest mezt vámi, že máte soudy
mezi sebou. Proč raději křivdy nesnášíte? proč raději škody
netrpíte? [Mat. 5, 39. Řím 12, 17. I Thess, 4, 9.)

8. Ale vy křívdu činíte a škodíte, a to bratřím.
9. Zdaliž nevíte, že nespravedliví nebudou královstvím

Božím vládnouti? Nemylte se: ani amilnící, ani modláří, ani
cizoložníci,

10. ani měkcí,* ani samcoložníci,©ani zlodějí, ani lakomel,
ani opilci, ani zlolajci, ani dráči nebudou královstvím Božím
vládnouti.

. h

V

© E 11. A takoví jste někteříbyli: ale obmytijste, ale posvěcení

Ď J 1 jste, ale ospravedlnění jete ve jménu Pána našeho Ježíše(% Krista a v Duchu Boha našeho.

Ů | € 12. Všeckojest mi dovoleno,ale ne všecko prospívá; všecko
věci.?

13. Pokrm břichu a břicho pokrmům, Bůh pak i ono 1 tyto
zruší: tělo pak ne smilstvu,“ nýbrž Pánu: a Pán tělu.“*

14 Bůh pak i Pána vzkřísil i nás vzkřísí mocí svou.
15. Nevíte li, že vaše těla jsou údové Kristovi? Což tehdy

vezma údy Kristovy, učiním [jej] údy nevěstky? Odstup to.
16. Zdali nevíte, že kdo ae přidrží nevěstky, jedno tělo

učiněn bývá? Neboť budou (df) dva v jednom těle.
(I. Mojž. 2, 24. Mat. 19, 5.)

17. Ale kdo se přidrží Pána, jest jeden duch [s nímj.
18. Utíkejte před emilstvím. Věeliký hřích, kterýkoliv činí

člověk, kromé těla jest: ale kdo smilní, proti svému tělu hřeší.
19. Zdalíž novíte, že údové vaši jsou chrámem Ducha

svatého, jenž jest ve vás, jejž máte od Boha, a nejste avoji?
(Svrcuu 3, 17. Řím 8, 11. II. Kor. G, 16.)

20. Neboťjste koupení za velikou cenu. Oslavujtež a noste
Boha v těle svém. (Níže 7, 23.)

i je mí dovoleno, ale já se nedám podmaniti pod moc nižádné

La

KAPITOLA VIE

Poučaje množely o vespolsých k sobě povinnostech; — mapomlná, aby každý

ve svém stavu spokojen byl, —a ačí, Ze stav pannický lopší Jest nešli manfelský,

1. O čem jste mi pak psali:' Dobře jest člověku ženy ge
nedotýkati:“

2. ale pro uvarování se smilství jeden každý svou manželku
měj, a jedna každá svého muže měj.

3. Muž vzdávej manželce, co jest povinen: podobně pak
i manželka muži. (L Petr. 8, 7.

4. Žena moci nad svým tělem nemá, ale muž: podobně
| muž moci nad tělem svým nemá, ale žena.*

6. Neoklamávejte se vespolek,' leč ze společného svolení

5 t j. kteří sami s sebon chlípnosť provozují.

4 £ j. jenš e jiným! téhoř pohlaví amilní. (Řím. 1, 24-—-27.]

* £ J. mnohé věci, [jsko: soudy o věci pozemské), nejsou zapovězeny
zákonem; ale nedovolím sí jleh, abych tím svobodnějií aloušil Pánu.

* £ j. nenáleží amíletvu. Tak dí, aby se nikdo nedomníval, že by
alovy v. 19. smilstvo k doroléným věcem počítal, jako pohané činili.

* © j. I tělem čistotně sloužiti máme Pánu, jenž jest hlavou naši,
a nás s cslavenými těly k sobě pojme.

KAPITOLA VIL

3 © j. tizajíce se mne, tuto odpověď mějtež.
* Protože nelze, aby se nespálil, kdo ohně se dotkne. (Sv. Jeronym.)
3 Poněvadž sňatkem jeden druhému právo k svému těla dali, od

fekouvšo se tím spolu i práva, jiným ae vzdáti.

* £. J. neodpirejte sobě manželské povinnosti.
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na čas, abyste se uprázdníli k modlitbě: a opět k témuž se
navracujte, ať vás nepoukouší satan pro nezdrželivost vaší.*

6. Ale to pravím podle dopuštění, ne podle rozkazu.
7. Nebochci, abyste vy všickní byli jako já:“ ale jeden

každý má od Boha vlastní dar; jeden sice tak, a jiný jinak.
8. Pravím pak neženatým“ a vdovám: Dobře jest jim,

zůstanouli tak, jako i já.
9. Pakliť se nemohou zdržeti, ať vstoupí v stav manželský;

nebo lépe jest v alav manželský vstoupiti nežli se páliti.“
10. Těm pak, kteříž jsou v manželství, přikazoji ne já,

ule Pán, aby žena od maže peodcházela :
11. pakli by odešla, ať zůstane nevdána, a nebo af se

smíří 8 mužem svým. A muž manželky nepropouštěj.
12. Jiným pak pravím já, ne Pán: Má-li který bratr

manželku nevěřící“ a ta svoluje s ním bydlíti, nepropouštějž jí.
13. A má-li která věřící žena muže nevěřícího, a ten

svoluje s ní bydliti, nepropouštéj muže;
14. nebo posvěcen jest muž nevěřící akrze ženu věřící,

a žena nevěřící jest posvěcena skrze muže věřícího; síc jinak
by děti vaše nečisté byly. ale nyní jsou svaté.

15. Pakli chce nevěřící odejíti, nechť odejde; neboť není
slažbě poddán bratr nebo sestra v takové věcí:'“ ale ku
pokoji povolal nás Bůb.

16. Nebo odkud víš, ženo, spasíš-li muže? aneb odkud
víš, muži, spasíš-li ženu?

17. Než jak jednomu každému odměřil Pán, jak jednoho
každého povolal Bůh, tak choď: a tak učím ve všech církvích.

18. Obřezaný-li někdo povolán *' jest? nedělej si neobřízky.'*
V neobřízce-li někdo povolán jest? neobřezuj se.

19. Obřízka nic není, a neobřízka nic není: ale zachovávání
přikázání Božích.

20. Jeden každýzůstaň v tom povolání, v kterém povolán jest.
21. Jako služebník '* povolán jsiP nedbej na to:'* ale

můžeš-li býti svobodným, raději toho uží.
22. Nebo kdo jest jako služebník v Pánu povolán, tenť

jest svobodníkem Páně: podobně kdo svobodný jest povolán,
ten jest služebníkem Kristovýim.

23. Draze koupeni jste, nebudte služebníci lidí.'*
24. Jeden každý v čemž povolán jest, bratří, v tom zůstávej

před Bohem.
25. O pannách pak'“ přikázání Páně nemám: ale radu

dávám,'" jako milosrdenství došlý u Pána, abych byl věrní.'*

3 t Jj. abyste zdržujíce. seood sebe pro nezdrželivosť svou v smilství
anebo v olzoložství neupadli.

S t j. přál bych, nikoliv pak nepříkaznji, aby věickni bylí svobodní:
veženatí, nevdané, ale andělská ta ctnosť není všechněm dána. (Srov.
Mat. 19, 12.).

+ Vlastuč sevdaným; však osoby obojíhopohlaví míní: 1svobodné
i ovdovělé, mužské i ženské.

5 £ j. palčivosti pudu tělesného takové moci dopustiti, aby vůli
k zalíbení anebo I k svolení hříšnému přemohl.

* £ J. zůstala-li ona při Jeho na víru obrácení bnď v židovstvu nebo
v pohanstvu; a tak $ 18.

'9 £ j. svobodna Jest věřící strana tukového manželatva, tak že no
Jen od nevěřící strany odejíti, ale £ jiný platný eňatek uzavřítí může.
(Srov. naproti tomu 11.)

*t £ j. na víru obrácen.
'* Viz I. Machab, 1, 16. poznamonání.
58£, j. jako nevolník, otrok.
'* £, J. neopouštěj pána svého, však... (vit 23. pozn
5 £ j. nebuď nikdo lidským vášním tek otrocky odděn, aby lidem

k vůli nějak Boha urážel.
's £, j. aby v panenském stavu zůstaly a Bohu zlonžily.
" £ 1. aby tak učinily.
'* £ j. Jes milostí Boží za apoštola národů povolán.

=
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26. Mám tehdy za to. že jest to dobré pro přítomnou
potřebu,'* že jest dobré člověku tak býti.

27. Jei-ll přivázán k ženě? nehledej rozvázání. Jsí-li prost
ženy? nehledej ženy.

28. Pojmeš-li pak manželku, nezhřešíš, a panna vdá-li ae,
nezbřeší: ale trápení těla budou míti takoví.“© Já pak vás
chci ušetřiti.

29. Toto pak pravím, bratří: Čas krátký jest,*! náleží
tehdy, aby i kteříž mají ženy, byli, jako by jich neměli,

30. a kteří pláčí, jako by neplakali, a kteříž se radují,
jako by se neradovali, a kteří kupují, jako by nevládli,

31. a kteří tohoto světa užívají, jako by nenžívali; neboť
pomíjí způsoba tohoto světa.

82. Chci pak, abyste vy bez pečování byli. Kdo nemá ženy,
pečuje o to, což jest Páně, kterak by se líbil Bohu:

33. ale kdo jest se ženou, pečuje o to, což jest světa,
kterak by se líbil ženě, a jest rozdělen.**

34. A žena nevdaná a panna myslí na to, co jest Páně,
aby byla svatá tělem 1 duchem: ale která jest vdaná, myslí
na to, co jest světského, kterak by se líbila muží.

35. To pak k vašemu užitku pravím, ne abych na vás
osidlo uvrhl, ale k tomu (poradil). co počestuého jest, a co
by svobodu dalo, bez překážky Pánu se modliti.“*

36. Doinívá-li pak se kdo. že by měl hanbu pro svou
pannu, když by jí čas k vdání prošel, a jest-li potřebí, aby
tak se stalo;*' nechť učiní, co chce; nezhřeší, vdá-li se.

37. Pakli kdo pevněustanovil v srdci svém, nemaje potřebr,**
ale maje v moci vůli svou,*“ a to usoudil v srdci svém zacho
vati panna svou, dobře činí.

38. A tak kdo vdává pannu svou, dobře činí: ale kdo
nevdává, lépe činí.

39 Žena vázána jest zákonem, dokud muž její živ jest:*"
pakli by umřel muž její, svobodna jest, nechť se vdá za
koho chce, toliko v Pánu.*? (Řím. 7, 2.)

40. Blahoslavenější pak bude,'“ zůstane-lí tak, podle mé
rady; neboť mám za to, že i já mám Ducha Božího.

KAPITOLA VIII.
Odpovídá k otázce Jejich, Ze Jisti a věcí modlám obětovaných samo sebua

Ihostajné Jest, ——že pak pro veliké pohoršení nelze bez hříchu v hodech
modlářských se zůčasinit!,

1. O těch pak věcech, kteréž modlám obětovány jsou,

'* £ j. pro krátkou dobn a nesnáze toboto života dobře jest nežo
natým — nevdanon býti, aby každý lépe o věčné blaho svá pečoval.

20£. j. tsícerá strasti, se stavem manželským spojené, a jej dlouhým
téměř řetězem provázející, trápení jim způsobí po oslý život Jejich.

"u£ Jj. veškerý tento Zivot pozemský krátký jest, a všecky jeho
radosti a rozkošo liché, klamné, pročež..

3: £, j. mnokými velikými starostmi roztržitý, tak že menší života
částku Bobu, daleko větší pak ženě a rodině věnovati přinucen jest.

13 Dle řeckého: neodtrženě e Půnem epojenu býti: jiné čtení: Pána
posloncbati; sv. Řehoř čte: Pánu sloužit.

% t, j. aby se vdaln, bnď že nesvolnje zůstati nevdanou, a nebo že
toho Jiné zvláštní buď rodinné, buď osobní ohledy žádají.

w £ j. vdátí dceru svon.
s t. j. moba úplně | a jejím svolením k panenskému stavu jí

určiti.
3+1, j. vňzána jest zákonem stavu manželského, tak že aní od mužo

odojiti, aniž za jiného vdátí se nesmí. Totéž rozuměj i o muži a viz
4 toho, še sňatek manželský do smrti jednoho nebo druhého z manželů
nerozvižitejný jest.

% £, j. křesťanským způsobem, toliko za muže křesťana.
v £ j. šťastnější, [ tuto životem klidnějším, bezstarostnějším, světějším,

i tamto blaženějším, oslavenějším. [8v. Ambrož.)
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víme,' nebo všickni máme umění.* Ale umění nadýmá,* láska
pak vzdělává.“

2. Domnívá-li pak se někdo o sobě, že něco umí, ten ještě
nepoznal, jak by měl uměti:

3. pakli kdo miluje Boha, ten jest poznán od něha.“
4. O pokrmích pak, kteří jsou modlám obětování, víme,

že modla na světě nic není, a že není žádného Boha, než
jeden.

č. Nebo ačkoli jsou, jenžto slovou bohové, budto na nebi,
aneb na zemi, (jakož jsou mnozí bohové a mnozí páni:j“

6. však nám jest toliko jeden Bůh, Otec, od něhož [jest]
všecko, a my pro něho: a jeden Pán Ježíš Kristus. skrze
něhož (jest) všecko i my akrze něho.

7. Ale ne u všech jest vědomosf, nebo někteří až dosavade
jedí s vědomím o modle,' z věcí jako modlám obětovaných,
a svědomí jejich, jsouc mdlé, poškvrňuje se.

8. Pokrm pak nečiní nás vzácných Bóbu; neboťani nezískáme,
budeme-li jísti, aniž, nebudeme-li jísti, budeme míti nedostatek.*

9. Ale vizte, aby snad tato vaše svoboda nebrla k urážce
mdlým.

10. Neboť uzří-lí kdo toho, kterýž má tu vědomost, an
sedí při bodech modlářských: nebude-li pak svedeno svědomí
jeho, jsouc mdlé, aby jedl modlám obětované?

11. A nezbyne-liž pro tvou vědomos( mdlýbratr, za
Kristus umřel?

12. A tak hřešíce proti bratřím, a urážejíce svědomíjejich
mdlé, hřešíte proti Kristu.

13. Pročež pohoršuje-lí pokrm bratra mého, nebudu jísti
masa na věky, abych bratra svého nepohoršil.

kteréhož

KAPITOLA IX.
Ukazuje, že mů právo, aa kázání erongelis potřebné výživy dádati, — ale Ze

ani toho práva nenšívá, nýbrž se I svobody své vydal, a všem všim očiněn Jest,

aby bojnějšího ovoce I odplaty dosáhl. — Napominá svým příkladem
k mrtvení těla.

1. Zdaliž nejsem svoboden? Zdaliž nejsem apoštol? Zdaliž
jsem Krista Ježíše, Pána našeho, neviděl? Zdaliž nejste vy
dílo mé v Pána?

2. Bychť pak jíným nebyl apoštolem. alo vám jsem: nebo
pečeť mého apoštolství jste vy v Pánu.

3. Tať jest obrana má před témi, k'eříž se mne táží.'

KAPITOLA VIIL

1tj. že jích uživati lze.
3 4. J. věrou poučení jeme, že modla nic není.
5 ©J. pyšným činivá člověka umění samo o sobě bez lásky.
* © J. k prospěchu bilžního hledí.
5 Bmysl: Kdo se oměním svým hrdě vypíná, neví, že všeliké umění

má sloužiti k slávě Boží a prospěchu bližního, a že jen tehdáž nás
Bohu milými činí.

* Dle nepravého domnění pohanů akutečně ee ctí; kn př. slunce,

n hvězdy; země, mořea j. oo pání světa se ctily, jakoby světHdily.
" t j. se svým dřevnějším, jež mělí, než se na víra obrátili, domni

vajíce se, že by modla něčím byla.
* ©J. lhostejné Jest, samo o sobě prospěchu v ctnosti a milosti u Boba

nám aní nepřidá, ani neujme, rozuměj však jen o krmích modlím
obětovaných a nijak to na postní ustanovení eirkve neobraenj. O tom
viz Mat. 15, 11. pozn.

KAPITOLA IX,

* t j. o mém apoštolském úřadě pochybují; ti viztež z toho, I že
Jsem od Krista Pána za apoštola vyvolen, | že jsem ze skutečně jim
býti osvěděli.

KAPITOLA 1X. 94

4. Zdaliž nemáme mocl jísti a píti?*
5. Zdalíž nemáme mocí ženy sestry“ s sebou voditi, jako

1 jiní apoštolové, i bratři Páně * i Petr?
6. Zlaliž jediný já, a Barnabáš, nemáme moci toho činiti?
7. Kdo bojuje kdy na svůj plat? Kdo zakládá vlnici,

a z ovoce jejího nejí? Kdo pase stádo, a mléka stáda nepožívá?
(Mat. 10,9]

8. Zdaliž podle člověka“ to pravím? Nepraví-líž toho
i zákon? “

9. Nebo psáno jest v zákoně Mojžiíšově: Nezavážeš úst
volu mlátícímu. Zdaliž Bůh o voly pečuje??

. L Tim. 5, 18.]
10. Aneb více pro nás to prarí? Pro nás zajisté to napsáno

jest. Nebo kdo oře, v naději má orati, a kdo mlátí, v nadějí
mlátiti, že vezme užitek.

11. Poněvadž jsme my vám duchovnívěci rozsívali. veliká-liť
věc jest, žneme-lí my vaše tělesné ?

(Řím. 16, 27. Gal. 6, 6.]
12. Když jiní toho práva u vás účastní jsou, proč ne raději

my? A však neužívali jsme toho práva. ale všecko snášíme,
abychom žádného úrazu nedali Kristovu evangeliu.

13. Zdaliž nevíte, že kteříž ve svatyni pracují, z toho, co
ze svatyně jest, jedl? a kteří oltáři slouží, s oltářem díl mají?

(V. Mojž. 18, 1.)
14. Takť i Pán nařídil těm, kteříž evangelium zvěstují,

aby z evangelia živí byli. (Mat. 10, 10.)
15. Já pak jsem ničeho toho neužíval: aniž jsem toto psal,

aby se to při mně tak dálo; nebo lépe mi jest umříti, nežli
by kdo chválu mou vyprázdnil.*

16. Nebo budu-ll evangelium kázati, nemám se čím chlubiti,
neb jest to má povinnost: nebo běda mně, kdybych evange
lium nekázal.

17. Činím-li to dobrovolně,“ mám odplata:'“ pakli bez
děky,'' úřad jest mi svěřen.'*

18. Jaká tehdy jest má odplata? Abych káže evangeliam,

bez platu evangelium zvěstoval, abych svého práva neužíval
při evangeliu.'*

19. Neboť nejsa žádnému poddán, všech služebníkem jsem
so učinil, abych jich více získal.

20. I učiněn jsem Židům,jako Žid, abych Židy získal;
21. těm kteříž jsou pod zákonem,'* jako bych pod zákonem

3 £. Jj. právo od věřících žádati, a přijmouti slněné výživy v úřadě
našem.

* t. j. k posloužení, dle Luk. 8, 8
* <. J. příbuzní Páně, Jakub a Judas Alfeovec nebo Tadláš, Ženou

ee tato nijsk nerozumí manželka, nýbrž jen věřící křesťanka
k slažbě; jako so slovy: moži bratři, vůbec jen mužské osoby míní.

* t j. dle lidského úsudku a domnění.
* V. Mojž. 25, 4. srov. Mat. 10, 10. Luk. 10, 7.
* ©j. Bůh ten zákon dal i vamyslu vznešenějším, tak že jej na

nás, apoštoly jeho, obrátiti lze.
* © J. darem k mé výživě mne připravil o zdslnbu, že jsem nejen

darmo, nýbrž = mnobými nesnázemí evangelinm hlásal, začež od Boha
odplatu doufám.

9 £. j. rád darmo a bez odměny.
té £ j. k očekávání od Boha, blaženost věčnon.
* £. j. nerad, za odměnu toliko.
i? £ Jj. musím tak z povinnosti činiti, nlo zvláštního nemaje zs to

k očekávání.
1 Smysl: Větší má nad jiné sásloba u Boha záleší v tom, že evau

genom darmo blásám, aniž za to ové výživy na věřících,jimž káží,
pohledávám, ač bych dle práva tak činiti směl, a oní mi ji dávati
povinni byli, nýbrš raději při tom mnohým nesnázem so podrobují.

(19—28.)
" tj. Mojšíšovým,Židům.

II.—115



915 I. EPIŠTOLA SV. PAVLA K KOR. 4

byl, (ačkoli sám nejsem pod zákonem)'* abych získal ty,
kteříž byli pod zákonem: těm, kteříž bez zákona bylí, jako
bych bez zákona byl, [ač nejsem bez zákona Božího, ale jsem
v zákoně Kristově,) abych získal ty, kteříž bez zákona byli.

22. Mdlý jsem učiněn mdlým, abych mdlé získal. Všechněm
všecko učiněn jsem, abych všecky k spasení přivedl.

23. A to všecko činím pro evangelium, abych ho byl
účasten.'6

24. Zdaliž nevíte, že kteříž v závod běží, všickni sice
běží, ale jeden béře základ? '* Tak běžte, abyste dosáhli.

25. A každý, kdož o závod bojuje,'“ ode všech věcí se
zdržuje: '“ a oni zajisté, aby porušitelnou korunu obdrželi,
my pak neporušitelnou.

26. Protož já tak běžím, ne jako v nejisto; tak bojují,
ne jako povětří rozrážeje :**

27. ale treaci tělo avé, a v službu podrobují, abych snad,
jiným káže, sám nebyl zavržen.

KAPITOLA X.

Přikladem Židů na pouští varuje, aby žádný se nedomnival, že by nemoll

savržen býti, — učí, jak se v pokošení máme chovati, — zakazuje účastenství

míti v obětních hodech pohanských, — oapominá re všem k chvále Doži,
a k vzdělání bližního hladět!,

1. Nechciť zajisté, abyste nevěděli, bratří, že otcové naši
všíckní pod oblakem byli, a všickní moře přešli,

2. a všickni skrze Mojžíše pokřtění jsou v oblace a v moři;
3. a všickní týž pokrm duchovní jedli,
4. a všickní týž nápoj duchovní píli,“ (pili zajisté z duchovní

skály,* kteráž jich následovala,“ skála pak byl Kristus]:
(II. Mojž. 17, 6. IV. 20, 11.)

6. ale ve mnohých z nich nezalíbilo se Bohu; nebo poražení
jsou na pouští.

6. A to stalo se v obraze pro nás, abychom nebyli žádostivi
zlých věcí, jakož i oni žádali; * (Žalm 105, 14.)

7, ani mcedláři nebuďte jako někteří z nich, jakož psáno
jest: Posadil se lid, aby jedl a pil, a vstali, aby hrali;

(II. Mojž. 32, 6.)

8. aniž smilněme, jakož někteří z nich smilnili, a padlo
jich jeden deu třimecftma tisícův; [IV. Mojž. 25, 1.]

9. aniž pokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli,
a od hadů zhynuli: [Tamž21, 1.)

"5t, j. dobře věda, že mi, jakožto křesťanu,netřeba obřadním zákonem
Mojšíšovým se Hiditi.

'6 £, j. všech duchovních užitků x ného vyplývajících.
" £ Jj. ustanovenou odměnu, o ktorou se založili, a sice ten, který

ze všech nejprve cíle doběhl.'tj.ozáklad,p jakuŘímanůvaŘekůvobyčejbyl;tenzáklad
věnec vavří

'* Ježto by mu vv dojí překážely, anebo jimižby k bojí zemdlival, a
neschopen se stal.

1 £, j. na prásdno do větru mácbaje.

KAPITOLA X.

* t.J. an Mojšíš je pod ochranou Boší mořem převedl. Zázračná přejiti
mořem rudým pod ochraňujícím oblakem Páně tajemně béře za obraz
sv. křtu.

3 t.j. mannu s nebes a vodu ze skály.
4 £. j. která tajemně znamenala Krista.
* £ J. voda z té skály, v prameny rozdělena, tekla dále, takměř je

provázejic, až došli míst vodních.
> £ j. jako dobrodiní jim prokázaná byla podobenstvím milostí

duchovních nového zákona, tak těž jsou i tresty pro nás výstrahou
proti břichu.

: - a P
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10. aniž repcete, jako někteří z nich reptali, a zhynuli
od záhubce.“

11. Toto pak všecko stalo se jim k podobenství, a napsáno
jest k výstraze naší. kteříž na konci věků žijeme."

12. A protož kdo se domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl.
13. Pokušení vás nezachvacuj, než lidské:“ věrnýt pak

jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad to, což můžete,
ale učiní s pokušením také prospěch, abyste je snéstí mohli.“

14. Pročež, 'moji nejmilejší, utíkejte před modloslužebností.
15. Jakožto k moudrým mluvím, vy sami posuďte, co

pravím.
16. Kalich požehnání, který? žehnáme, zdaliž není spole

čenství krve Kristovy? a chléb, kterýž lámeme, zdaliž není
účastenství těla Páně?

17. Nebo jeden chléb, jedno tělo mnozí jsme, všickni, kteříž
jednoho chleba účastní jsme.

18. Pohleďte na Israele podle těla: zdaliž ti, kteříž jedí
oběti, nejsou účastni oltáře? '!“

19. Což tedy? zdaliž pravím, že modlám obětované jest
něco? anebo že modla jest něco?

20. Ale co obětují pohané, dáblům obětují, a ne Bohu.
Nechci pak, abyste se stali apolečníky dáblův; nemůžete
kalicha Páně píti a kalicha dáblův;

21. nemůžete býti účastníci stolu Páně, a stola ďáblův.
22. Zdali chceme Pána k hněvu popouzeti? Zdali silnější

jsme nežli on?'!* Všecko jest mi dovoleno, ale ne všecko
jest užitečné.

23. Všecko jest mi dovoleno, ale ne všecko vzdělává.
24. Žádný nehledej co jest jeho,'“ ale co jest druhého.
25. Všecko. co se v masných krámích prodává, jezte, nic

se nevyptávajíce pro svědomí:
26. Hospodinovať jest země i plnost její. (Žalm 28,1.)
27. Pozve-li vás kdo z nevěřících, a chcete jíti, všecko,

co vám bude předloženo, jezte, nic se nevyptávajíce pro
svědomí.

28. Pakli by kdo řekl: Toto jest obětované modlám; nejezte,
pro toho, kdož oznámil, a pro svědomí:

29. pro svědomí pak pravím ne tvé, ale druhého; nebo
proč by měla svoboda má souzena býti od svědomícizího? '*

30. Když já s vděčností požívám, co mám hyzděn býti
pro to, z čehož já díky činím? '*

31. Buďto tehdy že jíte, nebo pijete, nebo cožkoli jiného
činíte, všecko k slávě Boží čiňte. [Kol. 3, 17.]

32. Bez úrazu budte Židům, i pohanům, i církvi Boží:
33. jakož i já ve všem líbiti se snažím všechněm, nehledaje,

což jest užitečné mně, ale co mnohým, aby spasení byli.

s t Jj. od moru.

+ Tak zove poslední dobu světa, t. j. od prvního příští Kristova
až do druhého — k soudnéma dní.

* t j. obyčejné,Jemuž s milosti Boží a svým přičiněním můžete
ulati.
$ Buď kleenonti nedá, anebo klesnuvším vstáti pomůže,

te A spolu 1 slažby Boží na něm konané? A tak i ti, kteří jedí
imodlámobětované, tedy s oltáře modlářského, účastňojí so modloslužby,
Již dále [20] zove stolem ďáblův.

u t.j. ubychom takořka zkoumali, může-li nás trestati číji nie?
"3£ j. nebleďmo v jednání svém toliko k právn svému, ale k vzdělání

blížního. Láska buď vůdcem činův naších!

" t.j. proč bych práva svého používal k poboršení alabšiho, aby
mne zle posuzoval?

t Dolož: raději tedy ee zdržím, ač bych jinak s dikůčiněním po
živati směl.
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KAPITOLA XI.

Stanoví, Ze Zeny pod závojem, muži s odkrytou hlavou v cirkvi se modliti

maji, — kůrá nepořádky, nalénající se u nich při slavení večeře Páně, —

poučaje, Jak a k čema byla ustanovona, Jak ae k ni bodně připravit malí

a Jsk Báb nehodné přjimání trezce.

1. Následovníci moji buďte, jako i já Kristův.
2. Chválímť pak vás, bratří, že mne ve všem pamětlivi

jste, a jakož jsem vydal vám, přikázání má zachováváte.
3. Chciť pak, abyste věděli, že každého muže hlava jest

Kristus:' hlava pak ženy muž: hlava pak Kristova“ Bůh.
(Ef. 6, 23.)

4. Každý muž, modlí-li se anebo prorokuje-li * s pfikrytou
hlavou, obyzďuje hlava svou.“

5. Každá pak žena modlíc se nebo prorokujíc s nepřikrytou
blavou, ohyzďaje hlavu svou;“ nebo jedno jest to, jako by
oholena byla.“

6. Neboťnepřikrývá-li žena hlavy své, oholena budiž: pakli
ženě mrzko jest, ostříhánu neb oholenu býti, nechť hlavu
svou přikrývá.*

7. Muž zajisté nemá své hlavy přikrývati; neb obraz a slára
Boží jest;“ ale žena jest sláva mužova.“

8. Nebo není muž z ženy, ale žena z muže.
9. Není zajisté stvořen muž pro ženu, ale žena pro muže.

10. Protož má žena míti závoj'© na hlavě pro anděly.''
11. Ale však ani muž bez ženy, ani žena bez muže v Pánu.
12. Nebo jako jest žena z muže, tak jest i muž skrze

ženu; všecky pak věci z Boha.'*
13. Vy sami suďte: Sluší li ženě nezavité Bohu se modliti?
14. Neučí-lí vás i sama příroda, žeť jest muži ohyzdno,

nechati si vlasy růsti?
15. Žena pak, má-li dlouhé vlasy, jest jí okrasou; nebo

vlasy jsou jí dány místo závoje.
16. Pakli se komu vidí svárlivým býti, myť takového

obyčeje nemáme, ani církev Boží.'*

KAPITOLA XL

' £. Jj. Kristus 00 Bůb Člověk a nový Adam jest hlavon vykoupeného
Jim a téměř z nova atvořeného lidstva, v tom pak Jest opět pohlaví
mužské, jakožto prvé přímood Boha stvořené, hlavou pohlaví ženského.

9 tj. dle člověčenství, v kterémě so> vůli Boba Otce podrobil a
tak vykoupení lidstva vykonal.

5 £ Jj. žalmy a zpěvy velebě Boha.
* £ J. zneuctívá; blavu zakrývati bylo tehdáž znamením poddanosti
5 © J. jednajíc tak proti přirozené, Bohem vnoknuté stydlivosti.
* Tak se dělo cízoložnicím a nevěstkám.
1 Smysl: Stydlivosťjest ozdoba ženy; kteráž tedy této ctností ne

dbajíc, bez závoje se vořejně ukazuje, zasluhuje za nectnou poražo
vána býti.

St j „slavný obraz Bouží“;nebo: „obraz slávy Boží;“ dle moci
Jemu od Boha nad ženou i veškerým světem svěřené: dle duše pak
Jest I žena rovně jako muž obrazem Božím.

* £ J. jetmn k oslavě a s oěho stvořena, protož jemu 1 poddána, na
snamení pak toho hlavu svou zavíjeti má.

'* Vlastně: „moe,“ t j. závoj jakožto znamení, že pod mocí mužovou
jest. [I. Mojí. 8, 16.)

'"£ J. neviditelně přítomné, co svědky čistoty a poddanoati svě:
anebo: biskupy, kněze a jiné počestnů muže. Z toho znamenejte, jak
přísně slušnosti a počestnosti v oděvu všude vůbec, v chrámu Páně
pak zvlášť žetřití máte, „nenurážejíce člstoty andělů pozemských, a
bojíce se trestu andělů nebeských“

'* U Boba pak nemá přednosti ani muž před ženou, ani žena před
mužem ; oba dle vůle Boží v lásce vespolná živi buďtež: žena laskavě
muže poslouchej, muž rozumně, šetrně ženou vládní.

" £ j. kdo by sváriivě jinak učil, tomu odpovídám, že tak jest

na veno od nás apoštolův,a obyčej církve tento pořádek[10.a 13.)
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17. Toto pak přikazuji, nechvále, že ne k lepšímu, ale
k horšímu se scházíte.

18. Nejprve zajisté slyším, že scházejíce se do ahromáždění,
máte mezi sebou roztržky, a = částky věřím.

19. Neboť musejí i kacířstva býti,'* aby zjevení byli mezi
vámi tí, kteříž jsou zkušení.

20. Když pak ae vespolek scházíte, jižť není večeři Páně
jísti.

21. Neb jeden každý béře nejprv večeři svou k jedení:
a někdo zajisté lační, jiný pak opilý jest.'“

22. Zdaliž nemáte domů k jedení a pití? Číli církev
Boží potapujete, a zahanbujete ty, kteříž nemají? Což vám
dím? Chválím vás? V tom nechválím.

23. Já zajisté přijal jsiem ode Pána, což i vydal jsem vám,
že Pán Ježíš v tu noc, v kterouž zrazen byl, vzal chléb,

24. a díky čině, lámal a řekl: Vezměte a jezte: Toto jest
tělo mé, kteréž za vás vydáno bude; to čihte na mou památku.

25. Tak i kalich, když povečeřel, řka: Tento kalich jest

nová umlava v.mé krvi, to čiňte, kolikrátkoli píti budete,
na moa památku.

26. Nebo kolikrátkoli budete chléb tento jísti, a kalich
píti, smrť Páně badete zvěstovati, dokavadž, nepřijde.

27. Protož, kdokoli jísti bude chléb tento, nebo? píti

kalich Páně nehodně, vinen bude tělem a krví Páně.

28. Zkusiž pak sám sebe člověk, a tak z toho chleba jez,
a z kalicha pí.

29. Nebo kdo jí a plje nehodně, odsouzení sobě jí a pije,
nerozsuzuje těla Páně.'*

30. Proto jsou mezi vámi mnozí nemocní a mdlí, a spí
mnozí.'*

31. Kdybychom pak sami sebe rozsuzovali, nebyli bychom
zajisté souzeni.

32. Když pak býváme souzeni, ode Pána býváme trestání,
abychom nebyli s tímto světemzatraceni.

33. A tak, bratří moji, když se scházíte k jedení, čekejte
jedni na druhé.

34. Pakli kdo lační, jez doma, abyste se nescházelí k od
souzení. Jiné pak věci, až přijdu, zřídím.“©

% £ J. pýchou a neatálostí lidskon povstanea roztržky u víře | v mra
vích.

"5 1. j. věrní, stálí.

t6 Za nejprvnější doby cirkve alavívala se památka poslodní večoře
Páně n večer. Sšedše se věříci čtením a výkladem av. písem se vzděli
vali, zpěvem Boha velebilí a jemu společné prosby přednášeli. Potom
obětovali dle možnosti každý své dary: chleba, vína a ]. Z těchto so
zHdily společně skromná hody lásky (agapej, na nichž všlckni, bohatí
i ehudí, podílu brali [39]. a po těch teprv elavení a přijímání velebné
erátosti následovalo. Tak to byl i sv. Pavel u Korintských zařídil.
Vyskytlo se pak při tom brzo nepořádků, jichž ov. apoštol tuto přímě
kárá, a pro které později [84.) ustanovil, aby věHcí velebnou svátost
lační přijímali. (Sv. Aug.)

t Tak dle původních rakopisův a výkladů, starých vydání a svě
dectví sv. otcův; mylně tedy a nepravě později v některých vydáních
změněno slovo nebo na: a.

'* t.j. požívaje těla Páně ko Jiného pokrmu, bez náležité přípravya očistění srdce v těžkém hřích

' © j. zesnuli; náhlou, nebo předčasnou smrtí zomřeli jeou na trest
za tak veliké provinění.

% Z toho viz, že sv. npoštolé nenapaalí všecko, co ustanovili; mnohé
věci jen ústně podali.o ČoTB



919 I. EPIŠTOLA SY. PAVLA K KOR,

„KAPITOLA XIL

Učí, Jak rozilění Jsou darové Ducha svatáho, a však že — všlckní Jakož

rozllřnl údové Jednoho těla k blahu cirkve od Boha určení jsou.

1. O duchovních pak [dařích]' nechci, abyste nevěděli,
bratří.*

2. Víte, že když jste byli pohané, k němým modlám jsto
chodili, jakož jste bývali vedeni.

3. Protož známo vám činím, že žádný, kdo Duchem Božím
mluví, nezlořečí Pánu Ježíši; a žádný nemůže řící: Pán
Ježíš,* jediná Duchem svatým.

4. Rozliční pak jsou darové, ale týž Duch:
. 5. a rozličná jsou posluhování, ale týž Pán:

6. a rozličná jsou působení,* ale týž Bůh, kterýž působí
všecko ve všech.

7. Jednomu pak každému dáno bývá zjevení Ducha k užitku.*
8. Někomu zajisté dána bývá skrze Ducha řeč mondrosti,“

jinému pak řeč umění" dle téhož Ducha;
9. jinému víra“ akrze téhož Ducha, jinému dar uzdravování

skrze jednoho Dncha;
10. někomu divů činění, jinému prorokování,“ jinému

rozeznání duchů,'* jinému rozličnostjazvků,'' jinému vykládání
řečí: '*

11. to pak všecko působí jeden a týž Duch, rozděluje
jednomu každému jakož chce. [Řím. 12, 13. Ef. 4, 15.)

12. Nebo jako tělo jedno jest, a mnohé údy má, všickni
pak údové těla, ačkolijich mnoho jest, přec jedno tělo
jsou: tak i Kristae.

13. Nebo zajísté skrze jednoho Ducha my všickni v jedno
tělo pokřtěni jsme, buďto Židé, nebo pohané, buďto služebníci.
anebo svobodní; a všíckní jedním Duchem napojení jsme.

14. Neboť ani tělo není jeden úd, ale z mnohých sestává.
15. Dí-li noha: Poněvadž uejsem ruka, nejsem z těla;

zdaliž proto není z těla?
16. A dí-li ucho: Poněvadž nejsem oko, nejeem z těla;

zdalíž proto není z těla?
17. Jest-li všecko tělo oko, kde sluch? Pakli všecko tělo

sluch, kde čích?

18. Nyní pak ostavil Bůh po těle údy, jeden každý z nich,
jakož chtěl.

19. Kdyby byli všickni údové jedním údem, kdež by bylo
tělo?

20. Nyní pak mnozí sice údové, ale jedno tělo.
21. A nemůže oko říci ruce: Není mi potřebí tebe; anebo

zase hlava nohám: Nejste mi potřebny.
22. Anobrž údové, kteříž se zdají v těle mdlejšími býti,

mnohem jsou potřebnější:

KAPITOLA XII.

" t J, svláštních dařích Dacha svatého, jichž se mnohým pří křtu
a biřmování dostávalo aJeš dále 8—10. vyčítá.

* tj. poučímvás.
3 4 j. uvěřitl a vysnati, že Kristus jest Syn Boží a vykupitel světa.
* 4—6. t j. všelicí a svláštní darové a úřadové I moci divotvorné

pocbázejí s milosti trojjediného Boha.
5 tj. kdo nějaký zvláštní dar obdržel, nenžívej ho k hrdému vy

plnání-se nad druhého, nýbrž k prospěchu bližních.
* t 1. dar poznati a řečí vysvětlovati tajemství Boží.
" € j. dar řečí vyučovati mravům, a k dobrémn povzbnzovati.
S t J. zvláštní důvěra v Boha všecko od něho obdržetí.
" t J. i předpovídání budoucích věcí, I vysvětlování sv. písem.
'* £ j. rozeznání, kým dnobem kdo pozen bývá, dobrým-li, či zlým. .
"ej rozličnýmiJasyky mlnviti.
M £ Jj. vykládati, co se elzími jazyky mluvilo.
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23. a které máme za méně vzácné údy v těle, ty vzácněji
přiodíváme: a kteří údové naši jsou nepoctiví, ti hojnější
poctivost mají.

24. Poctiví pak údové naší ničehož toho nepotřebují: ale
Bůb tak způsobil tělo, že kterému údu se poctivoati nedo
stávalo, tomu hojnější poctivosti udělíl,

20. aby nebyla roztržka v těle, ale aby údové stejné o sebe
vespolek pečovalí.

26. A trpí-li co úd jeden, trpí spolu s ním všickui údové:
pakli jeden úd oslaven jest, radují se spolu s ním všlckni
údové.

27. Vy pak jste tělo Kristovo a údové z údu.'*
28. A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprv apoštoly,

druhé proroky, třetí učitele; potom [udělil některým) moci
(divůčinění). pak dary uzdravování, posluhování, spravování,
rozličnosť jazyků, vykládání řečí. (Ef. 4, 11.)

29. Zdalíž jsou všickní apoštolé? zdali všickní proroci?
zdali všickni učitelé?

30. zdali všickní divy činí? zdali všickní mají dar uzdra
vování? zdali všichni mluví jazyky? zdali všíckní vykládají?

31. Snažtež se pak dojíti darů lepších.'* A ještě vyšší
cestu vám ukáži.'* [Níže 14, 1.)

KAPITOLA XUI.

Učil,že láska převyšuje všeliké dary a věčně trvá,

1. Kdybych jazyky lidskými mluvil í andělskými, lásky
pak kdybych neměl, byl bych jsko měď zvučící, anebo zvonec
znějící.

2. Kdybych měl proroctví, a znal všecka tajemství, i všeliké
umění; a kdybích měl všecku víru, tak že bych hory přenášel,
lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.

3. A bych rozdal na pokrmy chudých vešken statek svůj,
a vydal tělo své k spálení, lásky pak kdybych neměl, nic
mi neprospívá.

4. Láska trpěliva jest, dobrotiva jest; láska nezávidí, nečiní
nic na chloubou,nenadýmáse,

5. není cti žádostiva. nehledá, co jejího jest, nezpouzí se,
nemyslí zlého,

6. neraduje se z nepravosti, ale raduje se pravdě;
7. všecko snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě

čeká.

8. Láska nikdy nevypadá:' buďto že proroctví vyprázdní,*
buďto že jazykové přestanou, aneb že umění zkaženo bude.

9. S částky“ zajísté poznáváme a s částky prorokujeme.
10. Když pak přijde, což dokonalého jest, vyprázdní se,

což jest s částky.“

"5£ |. vy všickni co epolnbratří, nálešíte každý na svém místě a
dle svého povolání k tajemnému těln Kristova, k cirkvi.

t £ J. ne větších a podivuhodnějších, nýbrž vám a cirkvi Boží uží
tečnějších.

% £ j. osstu lásky. (Kap. 18)

KAPITOLA XIII.

* 4 j. potrvá 1 na věčnosti u toho, kdo v ní do smrti eetrval; všecky
Jiné dary jen pro tento žívot jsou.

* t J. pomine.
* t J. nedokonalé jest veškera naše | vědomosťo Bohu s Bošských

věcech, jsouc částečná a temná, | známosf prorokův.
* t Jj. v jasném světle blaženosti věčné přestane nedokonalá našo

snámosť Boha a Božských věcí, tehdáž poznáme Boba tak dokonale,
Jako samých sebe známe, tváři v tvář jej patříce. [13.]
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11. Když jsem byl maličký, mluvil jsem jako maličký,
smýšlel jsem jako maličký, soudil jsem jako maličký: když
pak jsem učiněn maž, vyprázdníl jsem, co bylo dětínského.

12. Nyní vidíme skrze zrcadlo v podobenství, ale tehdáž
tváří v tvář; nyní poznávám s částky, ale tehdáž poznám,
jakož i poznán jsem.

13. Nyní pak zůstávají: * víra, naděje, láska, tyto tři; alevětší z nich jest láska.“

KAPITOLA XIV.

Uši, že dar proroetvi jest uditečnější nešli dar jenykův, — jek onobo v elrkvl
užívati aluší, — Zeny že v církví mičeti, a doma 6e možů ptáti maji,

1. Následujtež lásky, žádejte horlivě duchovních darů: více
však, abyste prorokovali.'

2. Nebo kdo mluví jazykem (cizím), nemluví lidem. ale
Bohu ; “ nebo žádný neposlouchá : *duchem pak mluví tajemství.“

3. Ale kdo prorokuje, mluví lidem ku vzdélání, a napomínání,
a botěšení.

4. Kdo mluví jazykem [(cizím], sám sebe vzdělává: ale kdo
prorokuje, vzdělává církev Boží.

5. Chtělť bych pak, abyste všickni jazyky (cizími) mluvili,
ale raději abyste prorokovali; nebo větší jest, kdo prorokuje,
než kdo mluví (cizími) jazyky, leč by to také vykládal, aby
brala církev vzdělání.

6. A nyní, bratří, přišel-li bych k vám mluvě f[cizími)
jazyky, co vám prospěji, leč bych vám mluvil buďto v zjevení,
anebo v umění, anebo v proroctví, anebo v učení ?*

7. Však i bezdušné věci, které vydávají zvuk, buďto píšťala,
anebo citara, nevydají-li zvuku rozeznatelného, jak bude
věděno, co se píská, anebo na citaru hraje?

8. Podobně vydá-li trouba nejistý hlas, kdo se bude strojiti
k boji?

9. Tak i vy, nevydáte-li jazykem srozumitelné řeči. kterak
bude věděno, co se praví? Budete jen u vítr mluviti.

10. Tak mnoho totiž jest rozličných jazyků na tomto světě,
a žádný není bez hlasu.

11. Protož nebudu-li znátí významu hlasu, budu tomu.
kterémuž mluvím, cizozemcem, a ten kterýž mluví, bude mně
cizozemcem.

12. Tak i vy, poněvadž jste horliví milovníci duchovních
darů, [toho] hledejte, abyste se ku vzdělání církve rozhojnili.“

13. A protož kdo mluví jazykem [cizím], modli se, aby
vykládal."

3 t J. za doby života vezdejšího k spasení nevyhnutelně potřebné.
S t.j. ta potrvá | na věčnosti, když i víra v zřejmépatření i naděje

v blažené užívání Boha přejde.

KAPITOLA XIV.

* £ Jj. borlivě vysvětlovali tajemství víry a svaté písma, tek abyste
Jiných k nábožnosti povzbuzovali.

3 t J. ten jediný jemu rozumí.
3 £ J. nerozumí jemu.

* £ Jj. mluví tajemně, jak Ducbem svatým pnzen jest.
* © J. leč bych vám vysvětlil buď zjevení od Boha obdržené, anebo

umění dosažené, neb pisma svatá, nebo prosté nějaká ponaučení.
* £ J. proste Boha, aby vám jich udělil; avšak užívejte jich kn

vzdělání bilžních, ale nikoliv k chloubě.

5 t j. žádej od Boha dar, abys nmél, eo nesrosumitelnou řečímluvíš,
obyčejnou Jiným vysvětlovat.

aa -al7 »
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14. Nebo budu-li se modliti jazykem [cizím],“ duch můj
se modlí, ale mysl má jest bez užitku.“

15. Což tehdy jest (činiti)? Modlití se budu duchem,

modliti se budu i myslí; zpívati budu duchem, zpívati budu
i myslí.

16. Sice budeš-li dobrořečiti duchem, kterakž ten, kterýž
jest na místě neučeného,'S řekne k tvému dobrořečení“ Amen?
neboť neví, co pravíš.

17. Ty sice ovšem dobře díky činíš: ale druhý se ne
vzdělává

18. Děkuji Bohu svému, že všech vás jazykem mlavím:
19. ale v církvi chci raději pět slov ze smyslu svého'!

promluviti, abych také jiných poučil, než deset tisíců slov
jazykem [cizím].

2. Bratří, nebuďte dětmi rozamem,'* ale zlosti buďte
dětmi: '* rozamem pak buďte dokonalí.

21. V zákoně jest psáno: Jinými jazyky a jinými rty mluviti

budu lidu tomuto, a ani tak mne alyšeti nebudou, praví Pán.'“
(is. 28, 11.)

22. A tak jazykové nejsou na znamenívěřícím, ale nevě
řícím: prorokování pak- ne nevěřícím, ale: věřícím.

23. Kdyby se tehdy všecka církev spolu sešla a všickní by
mlavili jazyky, a vešli by tam neučení, nebo nevěřící, zdaliž
neřeknou, že blázníte? (Sk. 2, 13.)

24. Ale kdyby všickní prorokovali,“* a všel by někdo ne
věřící, nebo neučený, ode všech bude přesvědčen, ode všech
k poznání přiveden:

25. tajnosti srdce jeho budou zjeveny,'“ a tak padna na
tvář klaněti se bude Bohu, vyznávaje, že jistě Bůh jest
ve vás.

26. Což jest tehdy (činiti), bratří? Když se sejdete, jeden
každý z vás má-li žalm, má-li učení, má-lí zjevení, má-li
(známost cizího) jazyka, má-li dar vykládání: všecko ať se
děje ku vzdělání.'*

27. Mluví-li pak kdo (cizím) jazykem, [děj se) skrze dva,
anebo nejvíce tří, a po částkách, a jeden ať vykládá.

28. Pakli by nebylo vykladače, ať mlčí v sbromáždění,'*
ale sám sobě nechť mluví, a Bohu.

29. Proroci'* pak dvu, nebo tří ať mluví, a ostatní **
rozsuzujtež.

* © J. Jemuž sám neroznmím.
9 t. j. zásluhu sice z modlitby mám, pro dobrý úmysl, ale eit můj

nemá £ tobo prospěchu.
'* £t.|. vůbec lid sbromážděný, nebo kdo za líd k obecným, veřej

ným prosbám odpovídal: „Amen“.
"' £ j. prosté a srozumitelně,
"2 £ j. abyste dle pouhé zevnitfnosti soudice věci méně užitečné za

vzácnější měli a Jimi se chlabill.
* © J. zlosti ani neznajice.
t.j. aniž tak neuvěří: vyplnilo se v den seslání Ducha sv. na

apoštoly: akutk. 2. Židé nenvěřili všickni.
'* £ j. obyčejnou řeší kázali, a sv. písma vykládali, nepravosti kára

jice, a k bohabojnosti povzbuzujíce.
'6 4 j. zřejmým, důtklivým kázáním pozná hříchy svá, žalem dojat

a k pokání povzbuzen bude.
" t j. pohuntým-li se některý cíti k zpívání žalmu, k vyočování,

k vysvětlování nějakého tajemství skrze zjevení jemu udělené, k mo
dlení se elzím jazykem, k vykládání písem. To se stávalo po alavení
služeb Božích dle zvláštních darů, jichž se některým věřícím tehdáž
od Boha dostávalo.

'* £ j. ten, kdo má dar cizím jazykem mlaviti, ať čeká, až tu bude,

kdo by řečjeho obyčejnou mlavoa vyložil.
'* c j. ti, kteři mají od Boha dar. nejen budoucí věci předpovídat,

nýbrž i tajemství víry vyavětlovati, napomínati, těžití atd,
te £ j. proroel, Ducbem sv. osvícení, jenž by mohli rozeznati, mlnví-l

kdo Dachem Božim, čili nic.L
Eko če Fe 1I1—116
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30. Pakliť by jinému sedícímu zjeveno bylo, první mlč.
31. Nebo můžete všickni jeden po druhém prorokovati,*!

aby se všickní učili, a všichni napomínání byli.
32. I duchové proročtí prorokům poddání jsou ; ** není?

38. neboť Bůh není [milovník] různice, ale pokoje, jakož s“ 13. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, ani Kristus nervstalivevšechcírkvíchsvatýchučím. RANÉ| zmrtvých.*
34. Ženy v shromážděních ať mlčí, nebo nedopouští se jim př VE: 14. A nevstal-liť Kristus z mrtvých, marné jest tehda kázání

mluviti,“* ale aby byly poddány, jakož i zákon praví. naše, marná jest | víra vaše,
[I. Mojž. 3, 16.) 15. a byli bychom shledáni i křiví svědková Boží; nebo

95. Pakli re chtějí čemu naučiti, ať se ptají doma svých svědectví jsme vydali proti Bohu, že vzkřísil Krista z mrtvých,
mužů. Nebo mrzká věc jest ženě mlaviti v shromáždění. kteréhož nevzkřísil, jestliže mrtví z mrtvých nevstávají.“

36. Zdalič od vás pošlo slovo Boží? anebo k samým vám ; 16. Nebo jestliže mrtví z mrtvých nevstávají, ani Kristuspřišlo?** HEALÁŠ| nevstal.
87. Zdá-li se kdo býti prorokem, nebo duchovním, poznej, 17. A nevatal-lí Kristus z mrtvých, marná jest víra vaše,

že co vám píši, jsou přikázání Páně. nebo ještě jste v hříších svých.“
39. Pakli toho kdo nepoznává, nebude poznán. ** 18. Tehdyť i ti, kteříž zesnuli v Kristu, zahynuli.
39. A tak, bratří, snažte se o to, abyste prorokovali: a 19. Jestliže toliko v tomto životě nadějí máme v Kristu,

jazyky (cizími) mluviti nezbraňujte. bídnější jsme než všickni lidé.
40. Všecko pak slušně a podle řádu se děj. 20. Ale nyní Kristua vatal z mrtvých, prvotiny z těch, kteříž

zesnuli.

21. Nebo zajisté skrze člověka smrť, skrze člověka 1 vzkří
šení z mrtvých.

22. A jakož v Adamovi všickni umírají, tak i v Kristu
všichni obžívení budou.

23. Ale jedenkaždý v evém pořádku; prvotiny Kristus,
potom ti, kteříž jsou Kristovi, kteříž v příští jeho uvěřili.

[I. Thess. 4, 15.]
24. Potom bude konec,> když vzdá království Bohu a Otci“

když zničí všeliké knížatstvo, i moc, i sflu.*
26. Musí pak on kralovati, dokudž nepoloží všech nepřátel

pod nohy jeho. (Žalm 109, 1. Žid. 1, 13—10, 13.)
26. Nejposlednější pak zkažena bude nepřítelkyně smrť; nebo

všecky věcí poddal Bůh pod nohy jeho.“ Když pak praví:
(Žalm 8, 8. Žid 2, 8.)

27. Všecky věci poddány jsou jamu, bezpochyby, že kromě
toho, kterýž mu všecko poddal.

28. Když pak jemu všecko poddáno bude: tehdy i sám Syn
poddán bude toma,“ kterýž jemu všecko poddal, aby byl Bůh
všecko ve všem.

29. Sic jinak co učiní ti, kteříž se křtí za mrtvé, jestliže
mrtví na prosto z mrtvých novstávají? I proč se křtí za
ně? '*

11. Buď pak že já, neb oni, tak kážeme, a tak jste uvěřili.
12. Poněvadž pak se káže o Kristu, že z mrtvých vstal,

kterakž někteří mezi vámi praví, že vzkříšení s mrtvých

KAPITOLA XV.

Učí, že Kristovo s mrtvých vstání náklad Jest víry naší, Ze | my s mrtvých

vstaneme s těly oslavenými,

1. Připomínám pak vám, bratří, evangelinm, kteréž jsem
kázal vám, kteréž jste I přijali, v němž i stojíte.

(Gal. 1, 11.
2. skrze něž i spasení béřete, ač držíte-li, jak jsem vám

kázal, leč byste byli nadarmo uvěřili.'
8. Vydal jsem zajisté Vám nejprve, což jsem i přijal: žeKristusumřelzahříchynašepodlepísem;© (ls.53,5.)
4. a že jest pohřben, a že vstal z mrtvých třetího dne podle

písem; [Jan 2, 1.
5. a že vídín jest od Petra a potom od jedenácti;

[Jan 20, 19.)
6. potom vídín jest více než od pěti set bratří spolu,

z nichžto mnozí až dosávad živí jsou, a někteří zesnuli;
7. potom vidín jest od Jakuba, potom ode všech apo

štolův;
8. nejposlóéze pak ze všech, jakožto od nedochůdčete, vidín

jest i ode mne.
9. Neb já jsem nejmenší z apoštolů, kterýž nejsem hoden

slouti apoštolem, protože jsem pronásledoval církev Boží.
(Sk. 9, 8. Ff. 3, 8.)

10. Milostí pak Boží jsem, co jsem, a milost joho ve mně
marná nebyla, nýbrž hojněji než oni všichni jsem pracoval:
avšak ne já, ale milosť Boží se mnou.

ýPPD.

tladloval

* t j. Kristovo z mrtvých vstání ujišťuje nds, že i my z mrtvých
vstaneme k životu věčnému.

3 €. Jest-li vůbeo nemožno s mrtvých vatání.

* £. |. marně též věříte, že jste skrze zásluby jeho odpuštění hříchůva ospravedlnění dosáhli. (Řím. 4, 25.)

5 £ j. ovětu vezdejšimu.
* £ |. s dikůčiněním vzdá Bohu Otol vyvolené své, jež byl krví

svou vykoupil.
1 £ J. veškerou moc nepřítele zlého.
* Nejprvnější nepřítel náš ďábel zkažen jest smrtí Kristovou, hřích

pak s mílostí Kristovou neustále přemábáme; z mrtvých vstáním ko
nečrě přemožena bode, a přestane | smrť.

9 tj. Bobu Otel svému Kristne poddán budo dle svého oslaveného
člověčenství a co hlava spaseného lidstva.

'* Slovo „křtění“ běře se sde jako: „ponořiti se za mrtvé u všeliké
utrpení, co v hluboké vody.“ [Sr. 80. a Lok. 12, 60. Žalm. 68, 2.)
Smysl tedy jost: Není-li vzkříšení z mrtvých, coš medle prospěje nám
všem podrobovatí se strastem a mnkám až k smrti v té naději. že jest
to i nám zdelužné, | zemřelým našim, sa něž ty strasti a jiné dobré
skutky mnozí obětují, prospěšné k blaženosti věčné? Jínsk. Bylí prý
bladaři, kteříž ae za mrtvé křtíti dávali, v tě domněnce, že křest
takovým mrtvým jest ku pomoci [Anselmj.

*' £ j. držíce se toho řádu, mohou všlokni, kdož Duchem prorockým
nadáni jsou (12, 29.), jeden po drahém k nábožnému vzdělání věřících
tobo daru použití.

% £ j. Duch svatý nejeví v člověku působení své bouřilvě, nýbrž
ponechává svobodné vůli a rozumu člověka, kdy a jak dle vyššího
voaknutí jednati má. Tak ! Mojžíš I Jonáš daru tobo zadrželi.

% „Nesrovnává se to © slušnou jim okromnosti a poddaností.“
(9v. Anselm.)

% tj. vy Korintští, že chcete v olrkvi nové věcí začinati, a I ženám
v shromáždění mluvit loponštěti.

+ 37—88. t. j. neuzná-li kdo, že já toto nařizují dle moci mně od
Pána udělené, toho též Pán na doj soudném za svého neuzná. (Srov.
Luk. 10, 16.)

KAPITOLA XV.

* © j. pevně-li nejen věříte, 00 jste ode mne slyšeli, nýbrž svědo
mitě-lí dle toho i žijete. Co]8EE

Po
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80. Proč i my nebezpečenstvítrpíme každé hodiny? N44 52. Náhle, v okamžení, k poslednímu zatroubení; neboť
81. Na každý den umírám, na vaši slávu, [tak dím), bratři,

kterouž mám v Kristu Ježíši, Pánu našem.
32. Jestližet jsem [podle člověka) '* bojoval protí šelmám

v Efesu, co mi to prospěje, nevstanou-li mrtví? Jezme a píme;
nebo zejtra zemřeme.'*

83. Nedejte se svoditi; porošujíť zlá rozmlouvání dobré
mravy.

34. Procittež, spravedliví,'* a nehbřešte:nebo někteří neznají
Boha;'“ k zahanbení vašemu to pravím.

35. Ale řekne někdo: Kterak vstanou mrtví? aneb v jakém
těle přijdou?

36. Nemoudrý, co ty rozsíváš, nebývá oživeno, leč by prve
umřelo.

37. A co rozsíváš, nerozeíváš tělo, kteréž bude, ale holé
zrno, buďto pšenice, neb kteréžkoli jiné.

38. Bůh pak dává jemu tělo, jakož chce, a jednomu kaž
dému semeni zvláštní tělo.

39. Není každé tělo jednostejné tělo : ale jiné zajisté lidské,
Jiné pak hovadí, jiné ptačí, a jiné rybí.

40. I jsou těla nebeská a těla zemská: ale jinát (jest) sláva
nebeských, a jiná zemských;

41. jiná [jeat) jasnosť slunce, jiná jasnosť měsíce, a jiná
jasnost hvězd. Nebo hvězda od hvězdy se dělí jasností.

42. Tak bude I vzkříšení mrtvých. Rozsívá se [tělo] v poru
šení, vstane v neporušitelností ;

43. rozsívá se v nezličnosti, vstane v slávě; rozsívá se v ne
moci, vstane v moci;

44. rozsívá se tělo hovadné, vstane tělo duchovní. Jestliže
jest tělo hovadné, jest i duchovní, jakož psáno jest:

45. Učiněn jest první člověkAdam v duši živou,'“ poslední
Adam '“ v ducha obžívujícího.

46. Však není prvnější, kteréž jest duchovní, ale které jest
hovadné: potom které jest duchovní.

47. První člověk byl ze země, zemský: druhý člověk s nebe,
nebeský.

48. Jaký zemský, takoví i zemští; a jaký nebeský, takoví
i nebeští.!?

49. Protož jakož jsme nesli obraz zemského, nesine i obraz
nebeského.

50. Totot pak pravím, bratří: že tělo a krev královstvím
Božím vládnouti nemohou, aniž porušitelnosť neporušitelností
vládnouti bude.'*

51. Aj, tajemství vám pravím: Všickní zajisté vstaneme
z mrtvých, ale ne všickní budeme proměněni.'?

" Dolož: tak pravím, t. dle způsobu lidského, jenž se rádi chlubí
vají svými záslnhaml.

“ Tak totiž mlnví lidé, kteří bindně se domalvají, fe mimo tento
Hvot, žádného jiného není. (Sr. Moud. 2, 6. la. 22, 18.—56, 12]

" ©j. spravedlivě, jak náleží, úplně k dobrému.
" t. j. celí se v roskoších ponořují, tak že na Boha aní nevspomenon.

" £. j. v žívou osobu. (L Mojž. 2, 7)
'* £ j. Kristus, obšivuje nás k žívotu duchovnímu.

" £. j. jako se dle těla rodíme k smrti, tak novozrození jsonce
v Kristu z mrtvých vstaneme jako on s těly oslavenými k životu
věčnému.

" Buď: „hmotné tělo není echopno blaženosti nebeské, leč bylo
prve oslaveno, a tím spolu | nesmrtelným učiněno jako tělo Kristovo“
(v. 88); nebo smyslem mravním: „blaženosti nebeské nedosáhne, kdo
toliko žádostem tělesným hoví.“ (49.j

W£ j. oslavení; toho se dostane jen dobrým. Řecky: Ne všichni
semřeme [ježto se mnozí za živa příchodu Páně dočkají), ale vělokní
budeme proměnění, t. j. v jinů nesmrtelná těla oblečení. [Srov. 62.]=

v

trouba zavzní, a mrtví vstanou neporušitelní, a my budeme
proměněni.

53. Musí zajisté toto porašitelné tělo obléci neporušitelnost,
a toto smrtelné neamrtelnoat.

54. A když toto amrtelné obleče nesmrtelnost, tehdy se
naplní řeč, kteráž napsána jest: Pohlcena jest smrť u ví
tězství.

b5. Kde jest, Ó smrti, vítězství tvé? kde jest, 6 smrti,
osten tvůj?*e

56. Osten pak smrti jest hřích a moc hřícha zákon.“'
57. Ale díky Bohu, kterýž nám dal vítězství skrze Pána

našeho Ježíše Krista. (L. Jan 6, 6.)
58. Protož, bratří mojí milí, stálí buďte a nepohnutelní:

rozohňujíce se v díle Páně vždycky, vědouce, že práce vaše
není marná v Pánu.

KAPITOLA XVI.

Nařinaje, Jak se mají sbírky na chudé konati, ——poroučí Jim Timothea a —

vskasuje jim své a jiných pozdravoní.

1. O sbírkách pak, kteréž se dějí na svaté, jakož jsemnařídil v církvích galatských, tak i vy učiňte.
2. První den po aobotě vezmi jedenkaždý z vás k sobě, a

vlož do pokladnice, co se mu dobře líbití bude, aby ne teprv,
až přijdu, sbírky ae dály.

3. Když pak přijdu, kterékoli schválíte skrze listy, ty
pošlu, aby donesli dar váš do Jerusaléma.

4. Pakli hodno bude, abych i já šel, se mnou půjdou.
5. Přijdu pak k vám, když projdu Macedonii; nebo Ma

cedonii projdu.
6. Ale u vás snad ostanu, aneb i přes zímu budu, abyste vy

mne doprovodili, kamž bych koli šel.
7. Nechci zajísté vás nyní na zastavení viděti, neb se naději,

že nějaký čas budu u vás, dopustí-lí Pán.
8. Zůstanuť pak v Efesu až do Letnic.
9. Nebo otevříny jsou mi veliké a zjevné dvéře,' a protiv

níků mnoho.“

10. Přišel-liť by pak Timotbens, bledtež, aby bez strachu
byl u vás: neboť dílo Páně dělá, jakož i já.

11. Protož ať jím nikdo nepohrdá: ale vy proveďte jej
v pokoji, aby přišel ke mně, neb na něj čekám s bratřími.

12. O Apollovi pak bratru oznamují vám, že jsem ho velmi
prosil, aby šel k vám s bratřími, ale nebyla vůle jeho, aby
nyní přišel: však přijde, když bude míti prázdno.

13. Bděte, stůjte u víře, zmužile sí počínejte a posi
lujte se.

14. Všecky vaše vécí dějtež se v lásce. [Výše 13, 1. a dj
15. Prosímť pak vás, bratří, znáte čeleď Štěpánovu, a For

tunátovu a Achájkovu, že jsou prvotiny Acháje, a v službu
svatých sami se zasvětili:

%*£. j. přemožena, potřena bude smrf, a nebude více míti moc! nad

vy vzkfišenými a oslavenými (Srov. 26. Is. 25, 8. Os 18, 14. Žid.14

"a Přikázání dalo příležitosť k přestonpení a hříchu; hřích pak
aplodil smrť. (Řím. 6, 20.

KAPITOLA XVL

! £ j. veliká přílešitosť k blásání slova Božího a k sískání mnobých.
* Tim zvlášť míní Židy.
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16. abyste i vy sloužili takovým, i všelikému pomáhajícímu

a pracujícímu.*
17. Radaji se pak z přítomnosti Štěpána, a Fortunáta, a

Achaika; nebo čehož ee vámi nedostávalo, to oui dopl
nili:“

18. občerstvilit zajisté i mého ducha 1 vašeho. Znejtež tedy,
kteříž jsou takoví.“

19. Pozdravují vás církvo v Asii. Pozdravajít vás v Pánu

3 t.j. dle Jejich příkladu | vy napomáhejte věechněm, kteří pracují
k prospěchn sv. evangelia.

* t. J. přítomností svou naplnili poněkad mou po vás všech tonhn.
5 £ j. važte al, v uctivosti mějte, kdo takoví jsou.

— KAPITOLAXVI. 928

velice Akvila a Priscilla s domácí svou církví, u nichž i po
hostinnu jsem. .

20. Pozdravují vás všickni bratří. Pozdravtež sebe vespolek
políbením svatým.

21. Pozdravení mou rukou. Pavlovou.

22. Nemiluje-li kdo Pana našeho Ježíše Krista. budiž proklat,
Maran Atha.“

23. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi.

24. Láskamá se všemi vámi v Kristu Ježíši. Amen.

* Slova Syrská, tolik co: „Pán náš přijde!* t j. na soudním dni a
potrestá člověka takového.
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ZBOUŘENÍ ŽIDŮ V JERUSALÉMÉ NAPROTI SV, PAVLOVI.



DRUHÁ EPIŠTOLA

SV. PAVLA K KORINTSKÝM.

KAPITOLA L

Posdraviv Korintských, — ukazuje, z Jakých nebezpečenství jaj Báh vysvo

bodil. -— osvědčuje jim svou upřímnost, — a nepravediňoje se proti nářkům,

če by byl Jehkoválný.

1. Pavel, apoštol Ježíše Krista skrze vůli Boží a Timotheas
bratr, církvi Boží, kteráž jest v Korintu, 8e všemi svatými,
kteříž jsou ve vší Achájí.

2. Milosť vám a pokoj od Boha Otce našeho, a Pána Ježíše
Krista.

3. Požehnán buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista.

Otec milosrdenství, a Bůh všelikého potěšení,
(Ef. 1, 3. I. Petr. 1, 3.)

4. kterýž těší nás ve všelikém soužení našem, abychom
mohli i my těšíti ty, kteříž ve všelikém nátisku jsou, napo

mínáním, kterýmž i my napomínání býváme od Boha.'
5. Nebo jakož se rozmábají utrpení Kristova“ na nás, tak

se skrze Krista rozhojňuje i potěšení naše.
7. Buď pak, že soužení býváme, [děje se) k vašemu napo

menutí a spasení, buď že potěšováni býváme, [děje se) k va
šemu potěšení, buď že napomínání býváme, [děje se) k vašemu
napomenutí a spasení,* kteréž působí trpělivost v týchž utr
peních, kteráž 1 my trpíme.“

7. Tak že naděje naše pevná jest o vás, ano víme, že jakož
jste účastní utrpení, tak budete účastní i potěšení.

8. Nechcemeť zajisté, abyste nevěděli, bratří, o soužení
našem, kteréž nám učiněno jest v Asii, že jsme nad míru
obtížení byli nad sílu.“ tak že se nám stýskalo i živa býti.“

KAPITOLA L

' Smysl: Diky Bohu, že mne milostivě | poaliňuje v strastech mých,
1 Ze ml dává vnuknntí svá, abych Jiné 1 těšítí I napoumínati mohl. Dle
řeckého: potěšením. kterýmž | my potěšení býváme. Slovem: my, nás,
atd. av. apoštol sám sebo míní, jak tuto, tak | v další řeči, 6. 14. a j.

L. která pro Krista snášíme. (Sv. Ambrož.) Kdo pro Krista trpí,
od KristaI posliy 1 útěchy dosahuje, a to tim větší, čím větší jest
utrpení

, Smyal: I soužení, jež Bůh na mne doponští, i potěšení a posil
nění (napomínání), jichž mi dopřává, k vašemu napomenutí a potěšení
používám, abych vás tak slovem i příkladem k trpělivostí a tou k spa
sení vedi.

* t J. naděje, že utrpením spasení dosábneme, posilňuje nás k trpěli
vosti, jako naděje k uzdravení ohuti dodává k užívání sebe trpčích
léků.

> © J. přírozenou, tělesnou, nikoliv pak nad statnosť duševní nebo

milosé nadpřirozenou. [L Kor. 10, 13.)
y: „tak že jeme již o životě svém poebybovali ;“ naráží snad

naSn 19,28.
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9. Anobrž sami u sebe jsme usoudili, že nelze, než umříti
abychom nedoufali sami v sebe, ale v Boha, kterýž křísí
mrtvé.*

10. Kterýž z tak velikých nebezpečenství nás vytrhl, a vy
trhuje, v něhožto doufáme, že | dále vytrhne,

11. když i vy pomáhati budete modlitbou za nás: aby zdaru
tobo, jehož se nám příčinou mnohých osob dostalo, od mno
hých za nás díky se vzdaly.* .

12. Nebo ta jest sláva naše, svědectví svědomí našeho, že
v sprostnosti srdce a v upřímnosti před Bobem, a ne v mou
drostí tělesné, ale v milosti Boží obcovali jsme na tomto světě:
hojuěji pak u vás.

13. Nebo nepíšeme vám nic jiného, nežli co jste čtli a po
znali: a nadějí mám, že až do konce poznáte,

14. jakož jste z částky i poznali, že sláva vaše jsme, jakož
i vy naše v den Pána našeho Ježíše Kriata.

15. A v tomť doufání chtěl jsem prve přijítí k vám, abyste
druhou“ milost měli;

16. a skrzevás jíti do Macedonie a zase z Macedonie
přijíti k vám, a od vás abych byl provozen do Judska

(I. Kor. 16, 4.)
17. A protož když jsem toto chtěl,'“ zdaliž jsem lehko

myslně jednal? '* anebo zdali to, co myslím, podle těla
myslím? '* tak že by bylo při mně, Jest a Není? '*

18. Věrnýt pak jest Bůh, že řeč naše, kteráž byla k vám,
není v onom: Jest a Není.'“

19. Boží zajisté Syn, Ježíš Kristus, kterýž mezi vámi akrze
nás kázán jest, skrze mne a Silvána a Timothea, nebyl Jest
a Není, ale bylo v něm Jest.

* Smysl: Nemyslll jsem jinak, než že Již umru; že pak zachován
Jsem, to mne tím vice povzbuzuje, abych jediné v Boha doufal.

* 10—11i.Smysl: Aby tak mnozí Bohu děkovali za mílosf zachování
mého, jskož mi je Bůb na prosby moobých a pro mnobé udělil.

* © j. mým drubým k vám příchodem. Mílostí miní utvrzení u víře
a povzbnzení k dobrému svým naučením. :

'* Dolož: ale s důležitých příčin vykonatí nemohl.
' £ Jj.jako ten, jenž toliko alibuje a neplof.
19£ J. svého prospěchn a pohodlí bledě.

'* Ano a ne; brzo tak, brzo jinak. Tak totiž někteří o něm roz
hlašovali v Korintu

'* Smysl: Přírám Bůh: jenž neklame, když jsem nemohl splníti slovo
své, že k vám přijdu, toť nijak na ujmu býti nemůže pravdě toho,
co jste o Ježíši Kristu hlásalí [19.); jebo učeníjest „ano“, t.j. pravda
věčná; onf „amen“, t. j. splnění všech proroctví; víra v něho základem
slávy naší, í vezdejší i věčné, jakož vyznáváme řkonce: „Skrze Krista,
Pána našeho. Amen!“PS PS 11.=L

M2 . E awe“aĎ



SN
931 JI. EPISTOLA SY. PAVLA K KOR,

mr“Wc
M

20. Nebo kolikožkoli jest zaslíbení Božích, [všecka] jsou
v něm „Jest“, protož i skrze ného „amen“ Bohu k slávě
naší.!5

21. Ten pak, jenž potvrzuje nás s vámi v Kristu, a jenž
pomazal nás, (jest) Bůh:

82. kterýž i poznamenal nás a dal závdavek Ducha v srdce
naše.

23. Já pak za svědka beru Boha na duši svou,'“ že šetře
vás, nepřišel jsem dále do Korintu: '* ne že bychom panovali
nad věrou vaší,'“ ale pomocníci jsme radostí vaší; nebo vérou
stojíte.!*

KAPITOLAII.

Vymlouvá se 2 toho, že Jim prve přísně peal, — roskazuje kajicího břišníka

opět přijmout, a uděluje mu ve jménu Kristovu odpaštění ostatního trestu a

vypravuje o prospěchu svého kázání v Macedonska.

1. Toto pak jsem uložil sám u sebe, abych zase k vám
nepřišel v zármutku.

2. Nebo jestliže bych já vás zarmoutil, i kdo jest, ježto
by mne obveselil, leč ten, kterýž jest ode mne zarmoucen?'

3. A proto jsem vám psal, abych příjda neměl zármutku
nad zármutek z těch, z nichž bych se měl radovati, doufaje
o vás všech, že radost má jest [radostí] všech vás.

4. Nebo z velké bolesti a úzkosti srdce psal jsem vám
s mnohými slzami: ne abyste byli zarmouceni, ale abyste po
znali lásku, kterouž k vám hojnější mám.

5. Jestliže pak kdo zarmoutil, ne mne zarmoutil: ale, abych
nepřitěžoval s částky vás všech.“

6. Dostiť má ten, jenž takový jest na tom trestání, jehož
86 mu dostává od mnohých;

7. tak abyste (mu) raději zase odpustili, a potěšili ho,
aby snad přílišným zármutkem nebyl stráven ten, jenž ta
kový jest.

8. Pročež prosím vás, abyste prokázali k němu lásku.

9. Nebo i proto jsem psal, abych skušením 0 vás zvěděl,jste-li ve všem poslošní.
10. Komu pak jste vy cos odpustil, i já; neboť i já, co

jsem odpustil, jestliže jsem co odpustil, pro vás v osobě Kri
stově [odpustil jsem),

11. abychom nebyli oklamáni od satana; * neboť nejsou nám
neznáma myšlení jeho.

12. Když pak jsem přišel do Troady pro evangelium Kri
stovo, a dvéře mi otevříny byly v Pánu, (8k. 16, 8.)

'5Bůbsámnáspovolala zasvětilk úřadnP provás,apotvrdil toho co pečetí zvláštními dary Ducha svatéh
'0 £. j. přisahaje.
* £€j. abych vás pro nepořádky nemusel treatati.

t J. nechcl si osvojovati panství nad vámi ze sobeckých zámyslů.
19€ j. otálí Jste, a proto laskavě s vámi jednati budu.

KAPITOLA II.

3 ©j. vy sami. Kdybych u příští svém vás trestati musel, zarmoutil
bych ! vás i aám sebe, a tak bycbom byli všickol zarmoucení, a ne
měl bych u vás žádného potěšení.

3 t.j. který mne svým proviněním [L Kor. 5, 1.) sarmoutil, za
rmontil netoliko mne, ale skoro, nebo poněkud [olo příliš nedím!)
všech vás; tek dle řeckého a syrského: nebo, „af vinu na zločinu
onom nepřičitám vám všem;“ nebo: „ať provinilci nepřítěžují, nýbrž
milostivě Jednám s kajícím;“ takto dle 6. a dále av. Jan Zlatoústý.

5 t Jj. abychom přílišnou přísnosti nepřivedii provinilce k zoufání
a odpadnutí od viry. Na zřeteli má hříšníka, o němž I. Kor 0, 1. a d.
usoudil, nyní psk radí, aby jej pro kajienosť Jeho opět přijali, nám že
mu ostatek časného jeho trestu ve jménu Kristově odpoušti Viz tu
příklad odpustků z časův apoštolských!

k„aVV,z k
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13. neměl jsem upokojení v duchu svém, proto že jsem
nenalezl Tita, bratra svého: ale rozžehnav 8e s nimi, šel jsem
do Macedonie.

14. Díky pak Bohu, kterýž vždycky nám dává vítězství
v Kristu Ježíši, a zjevuje vůni známosti své skrze nás na
všelikém místě.

15. Neboťjsme Kristova dobrá vůně Bohu mezi těmi, kteříž
spasení bývají, i mezí těmi, kteříž hynou:

16. některým zhjisté vůně smrti k smrti, jiným pak vůně
života k životu. A k tomu kdo jest tak způsobný?“

17. Neboť nejsme jako mnozí, falšujíce slovo Boží, ale
z upřímnosti, ale jako z Boha, před Bohem, v Kristu milu
víme.

KAPITOLA III.

Ukaauje, Ze so smi honositi svými o ně sáslahami, Ješ si v svěřeném jema

od Boha úřadě s pomoel Boží ziskal, ——a udává přednost úřadu novozů

konníbo před olašbou starozákonsí,

1. Začínáme-liž opět samí sebe chváliti? anebo zdaliž po
třebujeme [jako někteří) schvalujících listů k vám aneb
od vás?

2. List náš vy jste, napsaný v
znají a čtou všickni lidé.

8. Zjevnoť, že jste líst Kristův, zhotovený od nás, a psaný,
ne černidlem, ale Duchem Boba živého, ne na dskách ka
menných, ale na tělesných dakách srdce.

4. Doufání pak takové máme skrze Krista k Bohu:
5. ne že bychom dostateční byli mysliti něco sami z sebe,

jakožto sami ze sebe, ale dostatečnosť naše jest z Boha,
6. kterýž nás i způsobné učinil, býti alužebníky nového zá

kona, ne dle písmene, ale dle ducha;* nebo písmě zabijí, ale
Duch obživuje. (Řím. 8, 2.)

7. Jestližeť pak posluhování smrti“ literami vyryté na ka
meních, bylo v slávě,“ tak že nemohli synové ísraelští pa
tříti na tvář Mojžíšovu pro slávu jeho obličeje, ač ona po
míjí:

8. i kterakž nebude poaluhování Ducha více v slávě?
9. Nebo jestližeť posluhování odsouzení“ jest sláva: mno

hemť více se v slávě rozhojňoje poalahování ospravedlnění.*
(Gal. 3, 10.)

10. Neboť ani oslaveno nebylo, co se stkvělo v té částce,
pro vznešenou slávu.“

11. Nebo jestliže v slávě jest, co pomíjí, mnohemťvíce jest
v slávě, co zůstává.

12. Protož majíce takovou naději, mnohé důvěrnosti uží
váme:

13. a ne jako Mojžíš kladl roušku na tvář svou, aby nepa
třili synové israelští na tváři jeho to, co pomijí.

srdcích našich, kterýžto

* t j. jak řídel ti učítelové, kteří by všude, mezi věřícími £ ne
věřícími, dobrou vůní Kristovou byli, i slovem | skutkem kášice!
(Sv. Ambrož.)

KAPITOLA LL

' tj. hlasatelů sv. evangelia, jimiž se zvěstuje život skrze víru
v Krista v Dachu svatém.

2 £ j. úřad problášení zákona Božího, smrti vyhrošujícího přestup
nikům; naráží na II Mojž. 84, 29.

> £ |. slavné.
* £. J. ohlášení starého zákona, jenž tresty vyhrožoval, zavržen býtí

a pominonuti měl.
* £ J. hlásání sv. evangelis, ospravedlnění věřícím zvěstujícího.
8 t Jj. starý zákon, ač svým časem od Boha oslavený, přestal; nový

pak v svě slávě potrvá a proto jest slavnější.
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14. Ale ztupeni jsou smyslové jejich: neb až do dnešního
dne táž rouška v čítání starého zákona zůstává neodkryta *
(neb skrze Krista pomijí),

15. anobrž až do dnešního dne,
položena jest na srdce jejich.

16. Ale když se obrátí k Pánu, odňata bude rouška.
17. Pán zajisté jest Duch; a kde Duch Páně, tuť svoboda.“

[Jan 4, 24.)
18. My pak všickní 8 odkrytou tváří slávu Páně spatřujíce,

v týž obraz býváme proměnění od světlosti v světlost, jakožto
od Ducha Páně?

KAPITOLA IV.

Ukazuje dále, Jak úřad házání sv, evangelia sastává s pomoci Božl věrně a

statně, s maobými nesoázemí a — prospěcha Jejich.

1. Protož majíce to posluhování dle toho, jakž jsme milo
srdenství došli, neustáváme;'

2. ale odmítáme skryté hanebnosti, nechodíce v chytrosti,
aniž falšujíce slova Božího, ale zjevováním pravdy příjemné
činíce sami sebe u každého lidského svědomí před Bohem.

3. Pakli ještě zakryto jest evangelium naše, zakryto jest
před těmi, kteříž hynou:

4. před nevěřícími, jichžto mysli bůh tohoto světa oslepil,
aby jim nezašvitlo avětlo evangelia slávy Kristovy, kterýž
jest obraz Boží. [Kol. 1, 15.)

5. Neboť ne sami sebe kážeme, ale Ježíše Krista, Pána na
šeho: sami pak že jsme služebníci vaši, pro Ježíše.

6. Nebo Bůh, kterýž řekl, aby z temností světlo zasvitlo,
tenť zasvítl v srdcích našich k světlému poznání jasností
Boží, v tváři Krista Ježíše."

7. Máme pak ten poklad v nádobách hliněných, aby vzne
Šenosť byla z mocí Boží, a ne z nás. (L Kor. 2, 5.]

8. Odevšad soužení trpíme, ale nestýskáme si; v nesnázech
býváme, ale nejsme opuštěni,

9. protívenství trpíme, ale nebýváme bez pomocí zanechání;
porážení býváme, ale nehyneme:

10. vždycky mrtvení Ježíšovo na těle svém nosíce, aby
í život Ježíšův zjeven byl na tělích naších.

11. Neboť my, kteří žíví jsme, vždycky na smrť vydávání
býváme přo Ježíše: aby i život Ježíšův zjeven byl na smrtel
ném těle našem.*

12. Protož smrť působí v nás, ale život ve vás.

13. Majíce pak téhož ducha víry, jakož psáno jest: Uvěřil
jsem, protož jsem mluvil; | my věříme, pročež i mluvíme,

(Žalm 115, 1.]

* £ J. u Židů, kteříž dosavade zákon a zahalenou hlavou a tváři
čítají, což jest známkou služebnosti.

S £ 1. | mysli, jasným poznáním Boha a zákonů jeho, I vůle, ochot
ným jich pluěním sa jevicí.

? Smysl: My všickní pravou věron jsouce osvícemi (1, 18.), Boha a
Božské věci jasněji, než za starého zákona se dělo, poznáváme, a
v sebe téměřjsko v zrcadle obraz Boží (4, 4 ] pojímáme, a jiným opět
okazujeme, an sám Docb Páné v nás toto všemohoncností svou pů
sobí. [4, G.)

KAPITOLA IV,

* © J. zastávati jej.

9 Bůh owvitil srdoe naše, abychom kázáním víry Kristovy | jiných
vedli k pravému poznání Boha.

* L J. všeliké strasti až k smrti trpíme, Jako je trpěl Kristus, abychom
jako on slavného vzkříšení došli.
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14. vědouce, že ten, který vzkřísil Ježíše, i nás s Ježíšem
vzkřísí, a postaví s vámi.“

15. Nebo všecko pro vás, aby přehojná milosť skrze díky
mnohých rozhojníla se k slávě Boží.

16. Pročež neoblerujeme, a ačkoli se ruší ten člověk náš,
kterýž jest zevnitř, však obnovuje se den ode dne ten, kterýž
jest vnitř.*

17. Neboť toto soužení naše, jsouc nyní kratičké a lehhé,
působí v nás převelmi velikou váhu slávy věčné,

(Řím. 8, 18.)
18. ježto nepatříme na věci, které se vidí, ale které se ne

vidí. Nebo ty věci, které se vidí, jsou časné: ale které se
nevidí, jsou věčné.

KAPITOLA V.

Ukazuje, lak touží oslaven býti e Kristem, a — jak s básně před sondem

Kristovým svědomitě úřad svůj zastává ; — napomíná ve jména Kristovu

emiřití ce s Bobem,

1. Víme zajisté, že když stánek náš pozemský tohoto pře
bývání zbořen bude, máme stavení od Boha, příbytek ne rukou
udělaný, věčný v nebesích.

2. Neboť i v tomto lkáme, žádajíce oblečení býti v příbytek
náš, kterýž jest 8 nebe;

B. avšak budeme-li (nalezeni) oblečeni, ne nazí.'
[Zjev. 16, 16.)

4. Neboť i kteříž jsme v tomto stánku, lkáme, obtížení
jsouce: proto že nechceme býti svlečení, ale příodíni, aby
pohlceno bylo od života, co smrtelného jest“

6. Ten pak, kdo nás k tomu způsobuje, Bůh jest, kterýž
dal nám i závdavek Ducha.*

6. Protož vždycky doufanlivé mysli jeme, vědouce, že dokudž
jsme v těle, vzdáleni jsme od Pána;
. 7. [neb u vífe chodíme, a ne u vídění,)

8. doufanlivé pak mysli jsme, a dobrou vůli máme, raději
z těla vyjíti a přítomní býti Pánu.

9. A protož usilujeme, líbiti se jemu, buď že vzdálení jame,
anebo přítomní.

10. Všickní my zajisté ukázati se musíme před soudnou
stolicí Kristovou, aby přijal jedenkaždý na těle vlastním, jakož
činil, buďto dobré, nebo zlé.*

11. Protož znajíce bázeň Páně,* radíme lidem:“ Bohu
pak jsme známi." A mám naději, že I vašemu svědomí známi
jsme.

12. Nechválíme vám opět sami sebe, ale dáváme vám pří

* £ j. spolu s vámí nás v též blaboalavenství před obličejem svým
ví.

8 £ j. ač zevnitř tělo mé strastmí denně byne, a umírá, duch můj
síly nabývá pobleděním k odplatě věčné.

KAPITOLA V.

* Buď: „budeme-li nalezeni oblečeni rouchem mílosti Boží;“ anebo:
„Ještě v oděvu smrtelného těla“, abychom za živa oalavení došli.

* t j. dokud jeme v těle smrtelném, tiboty jehobolestně cítíme;
věak přeo nechceme smrti zkusiti, ale v život věčný uchvácení a pře
nešení býtl.“ (Tertulian. Srov. L. Thes. 4, 16.)

3 £ j. svatého. [Viz Řím. 8, 11.)
* £ |. spravedlivou odměnu za všecko, co byl po čas tělesného

svého živote činil, za dobré odplatu, sa zlé trest. (Řím. 14, 10.)
5 £ j. že se všickní Božské spravedlnosti báti máme.
* £ J. sloužíme jím kázáním svým, připravujíce je k onomu soodu.
3 £ j. jak snažně a spravedlivě to činíme.
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čínu, abyste se námi chlubili, abyste měli něco proti těm,
kteříž se na oko chlubí, a ne v ardci.“

13. Nebo buď že nesmyslní jsme, (nesmyslní jsme) pro
Boha: buď že jsme skromní, (skromní jsme) pro vás.*

14. Láska zajisté Kristova pudí nás; neboťsoudíme takto:
Umřel-lí jeden za všecky, tedy všickní zemřeli: '“

15. a za všecky umřel Kristus, aby 1 kteří živí jsou, již
ne sobě živi byli, ale tomu, kterýž za ně umřel, a z mrtvých
vstal.

16. Protož my od toho [času] nikoho neznáme podle těla.''
A ačkoli jsme poznali Krista podle těla: ale nyní již ne
známe.'*

17. Protož jest-li kdo v Kristu, nové stvoření jest: staré
věci pominuly; aj všecko učiněno jest nové. (Zjev. 21, 5.j

18. To pak všecko jest z Boba, kterýž smířil nás s sebou
skrze Krista, a dal nám posluhování toho smíření.'*

19. Nebo zajisté Bůh emířil s sebou svět v Kristu, nepo
čítaje jim hříchů jejích, a složil na nás slovo smíření.

20. Protož na místě Kristově poselství konáme, jakoby Bůh
akrze nás napomínal; na místé Kristově prosíme: Smiřte se
s Bohem.

31. Toho, kterýž hříchu neznal, nčinil za nás hříchem,'*
abychom my učiněni byli spravedlností Boží skrze něho.'*

KAPITOLA VI.

MapomíináKorintských, aby obdrlené milosti nezanedbávali, — nýbrž ve všem

se přikladně zachovali; zvlášť pak, — aby se varovali společenství ©pohany.

1. Jakožto spolupracovníci ' napomínáme pak, abyste ne
přijímali milostí Boží nadarmo.

2. Neboť praví:“ V čas příjemný uslyšel jsem tě, a v den
spasení spomohl jsem tobě. Aj, nyní čas příjemný, aj, nyní
den spasení!*

3. Žádnému nedávajíce žádného pohoršení, aby nebyla ha
něna služba naše: (I. Kor. 10, 82.)

4. ale ve všem se prokazujme jako služebníci Boží ve mnohé
trpělivosti, v souženích, v potřebách, v úzkostech,

5. v ranách, v žalářích, v různicích, v pracech, v bdění,
v postech,

6. v čistotě. v umění, v dloubočekání, v dobrotivosti, v Duchu
svatém, v lásce neošemetné,

* £ |. nejsou v srdol takoví, jakoví se zevnitř býti zdají. u jak
o sobě hlásají.

* © j. vychvalnjí-li sebe, což ml mnozí za nesmyslnosť pokládají,
činím tak k olávě Boží, velebě dary jeho; skromně-ll mluvím, činím
pro vás, abyste mi rozuměli.

'* £ j. taková byla láska Kristova, že umřel za nás, jenž jeme samí
byli smrti zasloužili, a aloe aby všickni —

"W£ j. nenznávěme přednosti tělesného pokrevenství [Židův od
Abrahams|.

' £ J. že těž dle těla od Abrahama pocházel, však nyní v něm
hlavně Spasitele svého patříme.

**Bůh smrtí Kristovou svět vykoupit. a nás k toma určiti ráčil,
abychom to světu kázal. (19—20.)

" 4 j. obětí za hřích.
% 4. J. abychom my ospravedlnění byli před Bobem.

KAPITOLA VI.

' £ J. Boží k vašemu ospravedlnění a spasení a náměstníci Erlstovi.
(5, 2. I. Kor. 8, 9.)

3 £ j. Bůh. (Te. 49, 8.)

* ©j. doba milosti, kdešto skrze žívou víra Kristovu spasení do
sáhnouti Ise.
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7. v slově pravdy,“ v moci Boží,* skrze odění spravedlnosti
na pravo i na levo,“

8. skrze slávu i pohanění, ekrze zlou i dobrou pověst;
jakožto svůdcové, a [jsouce] pravdomluvní; jakožto neznámí,
a [jsouce] známi;*

9. jakožto umírající, a aj, živi jsme; jakožto trýznění, ale
neumrtveni ;

10. jako smutní, ale vždycky se radující; jako potřební,
mnohé pak obohacující; jako nic nemající, ale všemí věcmi

M vládnoucí.
kN 11. Ústa naše otevřína jsou k vám, 6 Korintští, srdce naše

1, Š rozšířeno jest.
: , 12. Nejste v nás soužení, ale souženíjste v utrobách

i svých: .

X 18. touž tehdy odměnou odměňujíce se mně, jakožto synům
Ň pravím, rozšiřte se i vy

14. Netáhněte jha s nevěřícími.“ Nebo jaké jest účastenství
spravedlnosti 8 nepravostí? Aneb jaké jest společenství světla
8 temností?

15. A jaké sblížení Krista s Belialem P '* Aneb jaký díl
věřícího 8 nevěřícím?

16. A jaké srovnání chrámu Božího s modlami? Nebo vy
jste chrám Boha živého, Jakož praví Bůh: Přebývati budu
v nich a procházeti se mezi nimi, a budu jejich Bohem, a
oni budou mně lidem. (I. Kor. 6, 19. III. Mojž. 26, 12.)

17. Protož vyjděte z prostředku jejich, a oddělte se, praví
Pán, a nečistého se nedotýkejte: — (Is. 52, 11.)

18. a já příjmu vás, a budu vám Otcem a vy mi budete
za syny a za dcery, pravil Pán všemohoucí. (Jer. 31, 9.)

KAPITOLA VIL

Projevuje svou radost nad tím, že list jeho u nich spasitelně působil, osvědčuje,
že sarmoatil-li Je, toliko s horlivosti pro né to učlali.

1. Taková tehdy majíce zaslíbení, nejmilejší, očišťujmežse
od všeliké poškvrny těla i ducha, dokonávajíce posvěcení
své v bázni Boží.

2. Rozumějtež nám. Však jsme žádnému neublížili, žádného
neporušili, žádného neoklamali.

3. Ne ku potupě vaší to pravím, neboť jsme napřed pově
děli, že v srdcích našich jste, abychom spolu zemřeli I spolu
živi bylih © [Svrchu 6, 11 ]

4. Mnobé jsem k vám důvěrnosti, mnobá chlouba jest mí
z vás: naplněn jsem potěšením, mám hojnou radost ve vše
likém soužení našem.

* t. J. vědy upřímně pravdu kášíce.

3 ©.j. vědy na pomoe Boží se spoléhajíce, nulesobě samým nepři
čitajíce.

* t. J. spravedlivě so chovajíce r štěsti (pravo) i v neštěstí [levo]
[Sv. Anselm.)

* t Jj.jako opovržení od lidí, a ovětn neznámí, ale známi Robn —

» © J. nemáte vy u mne [v srdol mém) úzkého místa, skrovné lásky,
ale já u vás; rozšiřte tedy srdce svá k stejné lásce ke mně, jakouš
i já k vám chovám.

* t.j. novcházejte s nimi v blízké společenství, zvláště pak no
vetupujte s nimi v svasky manželská,

'* £. j. jaké spojení křesťana, úda tajemného těla Kristova, a modlo
služebníkem, účastníkomiblovým?

KAPITOLA VIL

! t.j. tak vás miluji. že hotov jsom s vámí a pro vds l žíci i umříti.Éye IZ il
n hd

3 u
M
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5. Neboť i když jeme přišli do Macedonie, žádného odpo
činutí nemělo tělo naše, ale všeliké soužení trpěli jsme:
zevnitř boje, vnitř strachy.

6. Ale Bůh, jenž těší ponížené, potěšil nás příchodem Ti
tovým.

7. A netoliko příchodem jeho, ale také i potěšením, jež
měl z vás, vypravuje nám o vaší žádosti, o vašem pláči,
o vaší horlivosti pro mne, tak že jsem se ještě více zra
doval.

8. Nebo ačkoli jsem vás listem zarmonutil, nelituji toho;
a jestli jsem (prve) lítoval, vida že list ten, (ač na chvíli,]
vás zarmoutil,

9. jiš nyní se raduji: ne že jste byli zarmouceni, ale že
Jste se zarmoutili ku pokání; zarmoutili jste se zajisté podle
Boha, tak že jste žádné škody skrze nás nevzali.

10. Nebo zármutek, kterýž jest podle Boha, působí pokání
stálé k spasení; “ ale zármutek světa * způsobuje smrť.

[X.Petr, 2, 19.)
11. Neb hle, to samo, že jste podle Boha zarmouceni byli,

kterakou ve vás působí pečlivost:* anobrž i obranu,“ i rozhně
vání,“ i bázeň," i žádost, i horlivost,“ i potrestání; “ vším jste
ukázali, že jste čistí v té příčině.

12. Protož, když jsem vám psal, (nepsal jsem) ani pro toho,
kterýž učinil, ani pro toho, kterýž utrpěl křivdu, ale aby zje
vena byla péče naše, kterouž máme o vás

13. před Bohem;'“ protož potěšeni jsme. V potěšení pak
našem mnohem hojněji zradovali jsme se z radosti Titovy,
že občerstven jest duch jeho ode všech vás.

14. A chlubil-li jsem se mu v čem o vás,'' nejsem za
hanben: ale jakož jsme vám všecko mluvilí v pravdě, tak
i chlouba naše, kteráž byla k Titovi, pravdou jest učiněna;

15. a srdce jeho hojnější jest k vám, když vzpomíná na
poslušenství všech vás, kterak jste ho s bázní a 8 třesením
přijali.

16. Raduji se, že ve všem důvěřiti mohu ve vás.

KAPITOLA VIII.

Osvědčuje ochotnou štědrost Macedonských k obedým, — aapominá Koriot

ských následovati příkladu jejích — a poroučí fim bratři, kteréž k nim posýlá,

1.* Známuť pak vám činíme, bratří, milost Boží, kteráž
dána jest církvím macedonským:

2. že ve mnohém zkušení [všelikého) soužení radost jich

* £. J. lítosť nad hříchy proto, že jame jimi Boha orazili (litosť nad
přirozená), působí hodné, spasitelné pokání.

> £ J. lítosť pro světské věci, ku př. ztrátu bohatství, sdraví, cti,
vede k zoufalství

* £ J. napraviti, 60 se stalo; I 5, 1.
* © j. ospravedlnění, že tím vinní nejste.
* £ j. spravedlivé proti takové vopravosti, ne proti osobě.
* © j. před spravedlností Božskon.
* £ Jj. aby se za to dosti učinilo a nestslo se více.
* £ J. toho, kdo se takové mrskosti dopustil.
'* tj. tak pravím, Bohem se dokládaje svědkem, fe vronenou

oteovskou o vás páči mám.
" £. j. vychvaloval-lí jsem mu s chloubou některou dobrou vlastnost,

jižto na vás shledávám.

KAPITOLA VII.

* Smysl: I v mnohých protivenstvích radostně vytrvali, i dobro
činnými se při svě chudobě prokázali v sbírce na křesťany jerusa
lémaké, tak že nejen nad svou možnosť těmto přispěli, ale | sami sebe
v tom laskavém skutko Bohu a mně k službám vzdali.

ň
dd

dě = 4 ň

a
(©06

ý

=|=
Nni|

a

pos
sdě

a
--=

„©

KAPITOLA VÍJÍ, 938

hojná byla, a že převeliká chudoba jejich rozhojnila se v bo
hatství sprostnosti“ jejich;

8. neboť podle možnosti, to svědectví jím vydávám, i nad
možnosť ochotni byli,

4. s mnohým přimlouváním prosíce nás za milost a podíl
v sbírce, kteráž se činí na svaté.

5. A nejen jako jsme se nadáli, ale sami sebe dali nejprve
Pánu, potom | nám podle vůle Boží;

6. tak že jsme prosilí Tita, aby jakož počal, tak I dokonal
mezi vámi milost tuto.

7. A jako ve všech věcech jste hojní: u víře, i v řeči,
i v umění, i ve všeliké pečlivosti, nad to i v lásce vaší k nám
abyste i v této milosti hojní byli.

8. Ne jako bych rozkazoval, (tak) pravím, ale abych
vedle pečlivostí jiných" také vaší lásky dobrou povahu
osvědčil.

9. Nebo znáte milost Pána našeho Ježíše Krista, že pro
vás učiněn jest chudým, jsa bohat, abyste vy jeho chudobou
zbohatli.“

10. A radu v tom dávám; neboť jest vám to užitečné,
jenž jste netoliko činiti, ale i chtítí počali od roku pře
dešlého.*

11. Nyní tehdy i skutkem vykonejte, aby, jakož jest hotovo
srdce k chtění, tak bylo i k vykonání z toho, což máte.

12. Neb když jest vůle ochotná podle toho, což má, pří
jemná jest, ne podle toho, čehoť nemá.“

13. Nebo ne (tolik od vás žádám], aby jiným bylo polehčení,
a vám soužení," ale byla rovnost“

14. V nynějším čase spomoziš vaše hojnosť jejich chudobě,
aby 1 jejich hojnost chudobě vaší byla ku pomoci, aby byla
rovnost, jakož psáno jest:

15. Kdo mnoho (sebral),“ neměl hojnosti, a kdo málo,
neměl nedostatku.

16. Ale díky Bohu, kterýž touž pečlivost o vás dal v srdce
Titovo,

17. že napomenutí přijal, a jaa velmi pečliv, sám ze své
vůle šel k vám.

18. Poslali jame s ním také bratra, kterýž má chválu v evan
geliu po všech církvích: '*

19. netoliko pak to, ale určen jest také od církví za spo
lečníka putování našeho k této milosti,'* kterouž '* posluhu
jeme k slávě Páně a (k osvědčení) ochotné vůle naší,

20. varujíce se toho, aby nehaněl nás někdo pro tu hojnost,
kterouž my posluhujeme;

21. neboť opatrujeme '* dobré netoliko před Bohem, ale
také před lidmi. (Řím. I2, 17.)

* © j. dobročinnosti.
3 £ J. dle příkladu štědrosti Macedončanů.
* Dološ: i proč byste tedy z lásky k němn, a dle jeho příkladu

neměli sobě ujmontí částku jmění a udělití obudým bratřím, jakožto
bratřím Kristovým? [Mlat.25, 40.)

* t j. vy jste jiš lonského roku sami o své dobré vůli, an vás
žádný nežádal, k tomu milosrdnému skutku ochotnými se prokázali.

* 6. j.1 skrovný dar u Boba veliké platnosti má, když se dává
s dobrou vůlí a s dobrým úmyslem.

* © J. nežádám, abyste štědrosti svou v nousí se avrhli.
» £ Jj. abyste z nadbytku svého udělili těm, kteří nemají ani o čem

živu být. Rovnosti nemíní, aby jeden měl tolik co druhý, toťnemožno ;
nýbrž aby každý poněkud měl tolik, co dle svého stavu k zachování
života nevybnotelně potřebuje.

9 tj. manny na poušti. (11. Moj. 16, 18.)
1 Vůbec se za to má, že tim av. Lokáše míní.
u £ j. k sbírání almužny pro chudé jerusalémaké.
" £t j. ta almožnu, kterou sbíráme —
" £ j. opatrně konáme.

II.—118
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22. Poslali jsme pak s nimi i bratra našeho, kteréhož jsme
častokrát v mnohých věcech zkusili, že jest pečlivý, ale nyní
mnohem pečlívější pro velikou důvěru k vám,

28. buďto pro Tita, kterýž jest společníkem mým, a mezí
vámi pomocníkem, buďto pro bratry naše, jenž jsou poslové
církví, sláva Kristava:

24. důkaz tehdy lásky vaší a chlouby naší o vás'“ pro
kažtež jim před obličejem církví.

KAPITOLA IX.

Uči, jakým srdcem ndělovati mají almužnu, a — jakon záslobu al tím získají
u Boha | u lidí,

1. Neboť o službě, kteráž ae děje na svaté,“ jest mi zby
tečné psáti vám.

2. Znám zajisté ochotnou mysl vaši, pro kteroužto se vámi
chlubím u Macedonských: že také Achájsko hotovo jest od
předešlého léta,“ a vaše horlivosť vzbudila mnohé.

3. Poslal jsem pak ty bratry, aby [to], v čem se vámi chlubíme,
v té stránce nebylo marné“ abyste (jakož jsem řekl) byli
hotovi:

4. abychom snad, když by přišli se mnou Macedonští, a na
lezli vás nehotové, nebyli zahanbení v té příčině my, [ať “
nedíme vy).

5. Uznal jsem tehdy za potřebné, prositi bratří, aby napřed
šli k vám, a připravili to zaslíbené požehnání,* aby bylo hotovo,
tak jako požehnání, a ne jako lakomatví.*

6. Toť pak pravím: Kdo skoupě rozsívá, skoupě i žíti bude:
a kdož rozsívá v požehnání, z požehnání i žíti bude.“

(Gal. 6, 9.]
7. Jedenkaždý [dej], jakož uložil v srdcí svém, ne se zá

rmatkem, anebo z mušení; neb veselého dárce miluje Bůh."
8. Mocenť pak jest Bůh všelikou mílosť hojnou učiniti ve

ás:“ abyste ve všem vždycky všeliký důstatek majíce, roz
máhali se ke všelikému dobrému skutku; o a

9. jakož psáno jest: Rozptýlil, dal chudým, spravedlnost <
jeho zůstává na věky věkův. (Žalm 111, 9.)

10. Ten pak, kterýž dává símě rozsívajícímu, i chléb k je
dění dá, a rozmnoží símě vaše, a přispoří vzrůstu obilí spra
vedlnosti vaší:

11. abyste ve všem obohacení jsouce, hbojnoať měli ke
všeliké eprostnosti, kteráž působí skrze nás díků činění
Bohu.

12. Nebo služba toho dobrodiní netoliko doplňuje to, čehož
se nedostává svatým, ale také se rozbojňuje skrze mnohá
díkůčinění v Pánu,

!* € j. dokaštež jim, že upřímnou lásko ke mně máte, a že pravda
Jest, čím se všechněm o vás ohlubím.

KAPITOLA IX.

* t J. o almužně,která se sbírá na křesťanyv Jerusalémě a v Judsku
bydlící.

*t£] přispět k té sbírce: sr. 8.10. Korint město náleželoku kraJině achájské.

>L. nh se nenkázalo, žo to není pravda, nýbrž abyste sbírkupohotově
* Dle řeckéhoJest zvláštní hrou slova též: „dobrou (štědrou) sbírkn“.
> © J. dle slova skutečně dobrá a štědrá, he bezděčná a skoupá.
* „Almnžna jest zrno v ruku chodého sasetů, jehož ovoce stěžíš

v lůně Božím.“

3 Viz Sir. 95, 11. „Dávášli nerad, i dar 1 zásinbu zahazuješ.“
(Sv. Avgustin.]

* t J. ve všem vám tak hojně požehnati, abyste vždycky tolik měli,
z čebo byste potřebným všelijak prospívali,

m- o... ho
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19. když za prokázání služby této chválí Boba z vašeho
poslušného vyznávání evangelia Kristova, a ze sprostného
sdělování se s nimí, i se všemi,

14. a když se za vás modlí, milujíce vás srdečně pro vy
výšenou milost Boží ve vás.

15. Díky Bobu z nevýmlavného daru jeho.

KAPITOLA X.

Napominá Koriotských k poalušnosti, aby nebyl přinucen, aš přijde, poušiti

proti nim moci apoštolské, = ——ospravedlňuje 6e proti všelikým nářkům.

1. Sám pak já Pavel prosím vás pro tichost a mírnost
Kristovu, jenž jsem do očí k vám ofšem pokorný, ale nejsa
přítomen, oaměluji se proti vám; [L Kor. 4, 18.)

2. prosím vás tehdy, ať přítomen jsa neosmělím se tou
smělostí, kterouž, jak se o mně soudí, osměluji se proti ně
kterým, jenž za to mají, že bychom my podle těla chodili.'

3. Nebo v těle chodíce, ne podle těla bojujeme.“
4. Neboť zbraň bojování našeho není tělesná, ale mocnávBohukzkaženíobrad,jížtokazímerady,© (Ef.6,13.)
5. i všelikou vysokosť, povyšující se proti umění Božímu.

a jímáme všeliký rozum v alužbu Kristovu,*
©. a hotovi jsme potrestati každého neposlušenství, když .

naplněno bude vaše poslušenství.
T. Na to, co před očima jest, hleďte. Má-li kdo naději

o sobě, že by byl Kristův, pomysliž zase sám u sebe na to,
že jakož on jest Kristův, tak i my.

8. Nebo bychť se i něco více chlubil mocí naší, kterouž
nám dal Pán k vzdělání, a ne ku zkažení vašemu, nebudať
zahanben.

9. Ale aby se nezdálo, jako bych vás lísty strašíl;
10. nebo říkají: Listové zajisté jsou vážní a mocní, ale

přítomnost osobní mdlá, a řeč potupná;
11. pomni, kdož takový jest, [toto]: že jací jsme v slovu

skrze psaní, vzdálení jsouce takoví jsme i v skutku, přítomní
jsouce.

12. Neboť ae neodvažujeme přimísíti se, anebo přirovnati
k některým, kteříž sami sebe chválí:“ ale my sami u sebe
se měříme, a sami k sobě se přirovnáváme.

13. My zajisté nebudeme ge chlubiti nad míru, ale podle
míry pravidla, kterouž odměřil nám Bůh, míru, abychom přišli
až k vám.* (Ef. 4, 7.)

14. Neboť nerozšiřujeme se přes míru, jakobychom nebyli
došli k vám: neboť až k vám jsme přišli s evangeliem Kri
stovým:

15. nechlubíme se nad míru cizími pracemi: ale máme

KAPITOLA X.

!' Smysl: Praví se sice u vás o mně, že jsem k vám do očí tichý
a pokorný, jsko bych po přízní vaší bažil, nebo se někoho bál [L, 16);

— Já však nicméně prosím vás, bleďte, ať nedokáží, až příjdu k vám,
celou přísnosť apoštolského úřadu svého, kteronš jste z listu mého
sosnali, a právě proti těm, kteří tak ošemetně o mně soudí.

2 tj. nebojojí proti odpůrcům svým lší a podvodem, leti a po
ohlebenatvím a lichocením, ale moci Boží.

5 £ J. všeliké námitky nevěřících proti pravdě av. evangelia a zá
hadné rozumování i vznošené řeči mudrců ovětských vyvracíme, tak
že konečně všeliký hrdý rozum pokorně se podrobí učení víry Kristovy.

* £ J. chinbným Ižispoštolům tam u vás.
5 t.j. Bůh sám ml ustanovil obor působení apoštolského u vás;

ten jsem vykonal [14); toť chlouha má, a bude tím více, čím více vy
u víře a všelíkém a ní pocházejícím dobrém prospivati budeta. [16.)
Potom pak 1 dále na jiných mistech s pomocí Boží tak jako u vás
víru Kristovu hlásati hodlám.
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naději, že budeme zvelebení mezi vámi podle pravidla našeho
v hojnosti, když víra vaše růsti bude,

16. i že na těch místech, kteráž jsou za vámi, evangelium
kázatí, a ne vcízím pravidle,“ s tím, co apraveno jest, chlu
bítí se budeme. (Řím. 16, 18.)

17. Však kdo se chlubí, v Pánu st se chlubí;
(Jer. 9, 23. I. Kor. 1, 31.)

18. Nebo ne, kdo se sám chválí, zkušený“ jest, ale koho
Bůh chválí.

KAPITOLA XI.
Dále te ospravedlňuje, proč od Korintských Zádné odměny nebral, a — vyčíti,

co pro Krista utrpěl.

1. Ó byste snesli něco maličko nemoudrosti mé:*' ano
strpte mne!"

2. Neboť miluji vás Božím milováním.“ Zasnoubilť jsem
vás, abych vás co pannu čistou oddal jednomu muži, Kristu.

3. Ale bojím se, aby tak jakož had svedl Evu chytrostí
svou, nebyli porušení smyslové vaši, a nevypadli z sprostnosti,
kteráž jest v Kristu.“

4. Nebo kdyby někdo přijda jiného Krista kázal, kteréhož
jsme nekázali, nebo (kdybyste) jiného ducha přijali, kteréhož
jste nepřijali. anebo jiné evangelium, kteréhož jste od nás
nevzali: alušně byste strpěli.* (Gal. 1, 6.)

5. Mám pak za to, že jsem nic méně neučinil než velicí
apoštolé.

6. Neb ač jsem nedospělý v řeči, však ne v umění:
jsme vám zjevní ve všem.

7. Anebo zdali jsem zhřešil, aám se ponižuje, abyste vy po
výšení byli? že jsem darmo evangelium Boží kázal vám?

8. Jiné církve jsem oloupil, bera plat k službě vaší.
9. A jsa u vás, a nuzen, nižádnému jsem těžek nebyl; neb

čeho se mi nedostávalo, doplnili bratří, kteří přišli z Mace
donie: a ve všech věcech bez obtížení zachoval jsem se vám
a zachovám.

10. Jestiť pravda Kristova ve mně, že chlonubata nebude
zmařena u mne v krajinách achajských.

11. Proč? Snad že vás nemiloji? Bůhť ví!
12. Ale co činím, i činiti budu:“ abych odňal příčinu těm,

kteříž hledají příležitosti: aby v čem ae chlubí, nalezení byli
jakož i my.*

13. Nebo takoví falešní apoštolé jsou lstiví dělníci, promě
ňujíce se v apoštoly Kristovy.

14. A není divu, neb i satan se proměňuje v anděla
světla;

však

* £ j. úkolu.
* © j. dokonalý.

KAPITOLA XL

* £. j. že svými záslahami se zmiňuji, jsa donucen.
* Dle řeckého: „však vy mne strpíte!=
* t.j. miloji vás npřímně a srdečně pro Boha, abych vás jemufco:

čistou oběť vzdal.
* € J. abyste nebyli svedení od pravého, aprostného učení Kristova

svůdným učením některých falešných učitelů, nástrojů Riblových k pod
vrácení viry.

* © J. tomu dopnstíti mobil a směli; však ale neníť aní možná aby
vám kdo jiného Krista jiným dnebem kázal, než jak jsem já kázal
vám, a vy jsto ode mne slyšeli. V tom pak mobo se vyrovnat Í těm
nejsnamenitějším apoštolům Petrovi, Janovi a j.. čím více chlublvým
tžlapoštolům! (5.

S ©.j. darmo i dále evangelium hlásati budu.
7 ©J. aby se okůuslo, že oni nejsou prarí, mně rovní apoštolé,

Jako ee marně vyobloubají. >L
Né ČC
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15. neníť tehdy veliká věc, jestliže služebníci jeho promě
ňují se, jakoby byli služebníci spravedlnosti: kterýchžto ko
nec bude podle skutků jejich.

16. Opět pravím: (ať mne někdo nemá za nemoudrého, sic
jinak jako nemoudrého mne přijměte, ať i já se něco maličko
pochlubim);*

17. co mluvím, nemluvím podle Boha, ale jako v nemou

drosti z příčiny té chlouby.*
18. Kdyžť se mnozí chlubí podle těla, i jáť se chlubiti

budu.

19. Rádi zajisté snášíte nemoudré, jsouce sami moudří.'“
20. Nebo snášíte, jestliže vás kdo v službu podrobuje,'!

jestliže kdo zžírá, jestliže kdo obírá,'“ jestliže se kdo pozdvi
huje,'* jestliže vás kdo v tvář bíje.'*

21. K zahanbení pravím, jako bychom my v té částce
slabí byli.'* V čem kdo smí, (v nemoudrosti pravím] smímť
i já.

22. Židé jsou, i já; Israelští jsou, I já; plémě Abrahamovo
jsou, i já;

23. služebníci Kristovi jsou, (jako méně moudrý pravím),
více já v pracech přemnohých, v žalářích hojněji, v ranách
nad míru, v nebezpečenstvích amrtelných častokrát.

24. Od Židů pětkrát čtyřicetí rau bez jedné jsem trpěl.'“
25. Třikrát jsem metlami mrskán byl, jednou jsem byl

kamenován, třikrát jsem na moři tonul, den a noc v blu
bokosti mořské jsem byl,'* (Sk. 16, 22. 14, 18, 27, 41.j

26. na cestách často, v nebezpečenstvích na řekách, v ne
bezpečenstvích od lotrů, v nebezpečenstvích od (svého) národa,

v nebezpečenstvích od pohanů, v nebezpečenstvích v městě,
v nebezpečenstvích na pouští, v nebezpečenstvích na moři,
v nebezpečenstvíeh mezi falešnými bratřími;

27. v práci a v bídě, v bděních mnohých, v hladu a v žízní,
v postech mnohých, v zimě a v nahotě;

28. kromě toho, co zevnitř jeat, každodenní mé zaměstnání,
péče © všecky církve,

29. Kdo jest nemocen,'“ abych já nebyl nemocen? Kdo se
horší, abych já nehořel? '*

30. Jestližeť se mám chlubiti, svými nemocemi se budu
chlubiti,

31. Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýž jest po
žehnaný na věky, ví, že nelhu.

32. V Damašku vladař lídu krále Aréty ostříhal města
Damascenských, aby mne jal;

33. a oknem v koši spuštěn jsem přes zeď, a tak jsem ušel
rukou jeho. (Skaut.9, 24.)

* £ Jj. že zdsinbami avými se projevují, noměj ml nikdo za pošeti
lost; sr. 11, 1.

" t.j. všeliká chlouba sama o sobě vědy jest nemondrá, tudiž so
nosrovnává = nejvyšší svatostí Božskon.

t £. j. chlnbíce so avon mondrosti, snášíte lživé vychloubání jiných :
proč byste mé pravdivá nesnesii?

* t.j. s vámi pánovitě jedná.
t £ j. vás o vašo jmění podrodně oklamává.
W £. j. nad vás se vypíná.
"4 6. j. vás tnpí a haní,
"5£ j. všecko to vám Ižiapoštolé činí, a vy sl jich více vůžite než

(mne, An jsem se v tom nesmělým prokázal? [10, 1.] To sice mně ke
cti. alo | vám 1 HMiapoštolůmk zahanbení sloužil.

" Aby Židé rozkaz V. Mojž.25, 8. tím jintěji zachovávali, nedovolili
dávati trestancům než 89 ran.

' £, J. na širém moří zmítán; znamenej, jak mnoho ov. Pavel vy
trpěl, o čemž se nezmiňnji sk. ap.

1 ©.j. slabý, zarmonoený, ntrápený, abych já ta strasť necítil s ním ?
'©© j. horlivostí, aby so pohoršení odstranilo.

RDNS
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KAPITOLA X0.

Vypravuje, jakých zjevení se mu od Boba dostalo, — ale še na něho k pokoření

dopuštěn osten tělesný, proti němuš mu Růh své pomoc! slíbil, — Slibaje

přijiti k aim, a žádá, aby příchodJeho k potěšení byl.

1. Mám-li se chlabiti [nesluší se alcej:' přijdu pak k vi
děním a zjevením Páně.

2. Znám člověka v Kristu,* že, před lety čtrnácti, * (zdali
v těle, nevím, čili kromě těla, nevím; Bůhť ví) vtržen byl
takový až do třetího nebe.“

8. A znám takového člověka, [zdaliv těle, čili kromě těla,
nevím, Bůhť ví),

4. že vtržen byl do ráje, a slyšel tajná slova, jichžto nelze
člověku mluviti.*

5. Takovými věcmi se budu chlubiti: ale sebou nebudu se
nic chlubiti, leč svými nemocemi.

6. Neboť bych se i chlubíti chtěl, nebudut nemoudrým:
pravdu zajisté povím: ale uskrovňuji, aby někdo neamýšlel
o mně více nežli při mně vidí, anebo co ode mne slyší.

7. A aby velikost zjevení mne nepozdvihla, dán jest mi
osten tělamého, anděl satanův,“ aby mno zášijkoval.

8. Pročež třikrát jsem Pána prosil, aby ode mne od
stoupil:?

9. ale řekl mi: Dosti máš na milostí mé; nebo moc v ne
moci ae zdokonaluje. Protož rád se chlubiti buda svými ne
mocemi, aby ve mně přebývala moc Kristova.

10. Pročež libuji si v nemocech svých, v pohaněních, v po
třebách, v protivenstvích, a v úzkostech pro Krista; nebo
když nemocen jsem, tehdy jsem mocen.

11. Učiněn jsem nemoudrým: vy jste mne přinutili. Neb
já od vás měl jsem chválen býti: neboť jsem nic méně nebyl
nežli ti, kteříž jsou velicí apoštolé, ačkoli nic nejsem.

12. Avšak znamení mého apoštolství učiněna jsou mezi
vámi ve vší trpělivosti, v divích a v zázracích a v mocech.“

„18. Neboť což jest, čehož byste méně měli nežli jiné církve ?
leč to, že já sámjsem vás neobtěžoval? Odpusťtež mi ta
křivdu.

14. Aj, již potřetí hotov jsem přijítí k vám, a nebudu
vám těžek: nebo nehledám, co jest vašeho, ale vás. Aniž
pak mají synové rodičům pokladů akládati, ale rodičové
synům.

16. Jáť pak velmi rád náklad učíním, nad to i sám sebe
vynaložím za duše vaše, ačkoliv více vás miluje, méně jsem
milován. © (Řím. 9, 3.]

KAPITOLA XIL

* £ J. pro mne, ale pro vás toho potřebí Jest, abych tím důstojnosť
svou proti odpůrcům bajil.

3 t. J. křesťana; sám sobe míní [5], ale z pokory nejmenuje.
3 t J. bybli list psán r. 58 po Kristu, adálo se tedy vytržení to

roka
* t J. do blaženého aidla svatých. „Vytržení (extasls)Jest pozdvižení

ducha ze stavu přirozeného v nadpřirozený působením moci vyšší, buď
tak, že I tělo s smysly svými na něm podílu má, nebo toliko duše
v nadšení povanešena Jest, co tělo ztranlé, téměř mrtvý trvá. (Sv. Tomáš
Aguin. Srov. Ezeob. 8, 1—8. Sk. 10, 10. a d.j

* tj. vysloviti; odtud pochází přehluboký av. ap. Pavla důmysl
v tajemství Boží, jevící se skoro v každém slově jeho listů

“ t ]. posel, nástroj; tim rozuměj buď: nezřízená tádosti tělesné,
jichž dle toho ani nejsvětější lidé prostí nejsou [sr. Řím. 7. tak Sv. Aug.
Jeron. Theofil. Beda. Tomáš.]; nebo: pronásledování nepřátel, co ná
hončích ďáblových [10. tak Jan Zlat. Theod. Ambroš.]; nebo: bolestnou
nějakou nemoo tělesnou. (9.]

* t. J. aby mne sprostil ostnu toho.

*tj. kteréžBůhekrzemnou váspůsobitráčil(Řím.16,19.) Š 4—e(jb ass
„m >Pk

P
8M

Zh4
AM)

P

B©

ke=

—

ZO
„

š———

-©

=>
%O0A

a"a

Pdhanů

=

-©

ha

jo

M

N<TÍ

M„+>

"i

sa„

mie

ih

sl =hahi

1,

ol

-—
PZ?

n9

po

V KAPITOLAXIII 4
F (RY

16. Ale budiž: já jsem vás neobtěžoval, ale jsa chytrý, lstí
jsem vás zjímal.“

17. Zdali skrze někoho z těch, kteréž jsem poslal k vám,
oklamal jsem vás?

18. Prosíl jsem Tita, a poslal jsem s ním bratra. Zdaliž
vás Titus podvedl? Zdaliž jsme nechodili jedním duchem?
zdali ne jedněmi šlepějemí P"“

19. Zdalíž, jako od dávna, Be domníváte, že se omlouváme
před vámi? Před Bohem v Kristu mluvíme: a to všecko,
nejmilejší, pro vzdělání vaše,

20. Neboť se bojím, abych snad přijda nenalezl vás tako
vých, jakových nechci, a já nebyl nalezen od vás, jakéhož
(vy) nechcete: aby snad nebyli mezí vámi svárové, závisti, hné
vové, vády, utrhání, reptání, nadýmání, různice,

21. aby mne opět, když bych přišel, neponížil Bůh u vás,
a já nemusel plakati mnohých, kteříž prve hřešili, a neči
nili pokání z nečistoty, a ze smilství a z nestydatosti, kterouž
spáchali.

KAPITOLA XIIL

Opět napominá Korlotských, aby se rostmyajilía polepšil! ze, neš k nim přijde,

povabuzuje k dobonalosti a lásce; a poudravuje jich, a šebná,

1. Aj, toto potřetí jdu k vám:* a v ústech dvou nebo tří
svědků staneť každé slovo. (V. Mojž. 19, 15. Mat. 18, 16.)

2. Předpovědělťjsem, a předpovídám, jako přítomný, a nyní
nepřítomný těm, kteříž prve zhřešili, i jiným všechněm, že
až příjdu opět, neodpustím.

3. Zdaliž chcete zkusiti toho, kterýž skrze mne mluví, Krista,
kterýžto ve vás není nemocen, ale mocen jest ve vás.“

4. Nebo ačkoliv ukřižován jest z nemoci: ale žív jest z moci
Boží. Nebo í my nemocní jeme v něm: ale živi budeme a ním
z moci Boží na vás.* (FIL 2, 7.]

5. Sami se zkoumejte, jste-li u víře: sami se zkoučejte. Čili
sami sebe neznáte, že Kristus Ježíš jest ve vás? lečjste snad
zavrženi.“

6. Ale naději mám, žeť poznáte, že my nejsme zavrženi.*
7. Modlíme pak se Bohu, abyste nic zlého neučinili; ne

abychom my se zkušenými prokázali: ale abyste vy, co do
brého jest, činili, my pak abychom zavrženi byli.“

9 Tak ze smyslu svých odpůrců dí, kteří tak o něm praví, a pak
ihned křivě jich domnění vyvrací.

'©£, j. nenkázala se u Tita | n všech, kteříž ode mne k vám přišli,
táž nezištnosť a neúbonnost?

KAPITOLA XIII.

"6 J. botov jnem přijítí a potrostům, kterým se dvěma nebo třemisvědky nějaká nepravosť dokáže
3 £ j. dokázal mezi vámi svou všemoboncnost, mocnými skutky,

skrze mne. [12, 12.)
* £ j. bychť dle příkladu Kristova, kterýš dobrovolně člověčenství

na se vzal, a smrť kříže podstoupil, i já protivenství a pohanění trpěl,
mámťpřec | moo, trestati vás, tak jistě, jakože Krlstus s mrtvých vstal,
a žív jest; onf mi to právo dal, onť svou všemoboucností je potvrdí.

* © J. leč byste byll dřevnější obdržené milosti Boží pro svůj ne
sřízený šívot pozbylí.

S © j. poznáte, že to u mne tak není, byf i u vás bylo; nýbrž že
Jů posavado tutéž moo mám od Boha, kterouž jsem u vás prvo osvěděll
a dokázal. [Srov. svrobu vy. 4 a 10.)

“ £ J. raději bych sám potupen a opovržen byl od protivníků svých,
než sbyste vy něčeho úlého se dopouštěli, a já pak na vás svou moo
apoštolskou dokázati přinucen byl
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8. Nebo nic nemůžeme proti pravdě, ale pro pravdu.*

9. Radujeme se zajisté, že my jsme mdlí, vy pak jste mocní;
za toť se i modlíme, abyste vy byli dokonalí.

KAPITOLAXIII -46

nenakládal s vámi tvrdě podle moci, kterouž mi dal Pán ku
vzdělání a ne ku zkažení.

11. Naposledy, bratří, radujte se, dokonalí buďte, napomí
nejte se, jednostejně amýšlejte, pokoj mějte: a Bůh pokoje a

10. Protož toto píši, jsa nepřítomen, abych jsa přítomen I L milování bude s vámi.

V© J. trestající moci své nemoha použiti proti tomu, kdo spravedlivě

a svatě žije; ba radoval bych se, kdybyste všickní takoví byli, abych
nijak té moci proti vám nikdy použiti nepotřeboval. [9.]

12. Pozdravtež jedni druhých políbením svatým. Pozdravují
vás všickni svatí.

13. Milost Pána našeho Ježíše Krista, a láska Boží, a úča
stenství Ducha svatého budiž se všemi vámi! Amen.

4A

H.— 119



EPIŠTOLA SV. PAVLA K GALATUM.

GALATSKO slula krajina skoro u prostřed Malé Asie ležící. Obyvatelé Galaté náleželi k velikému národu
Galův nebo Keltův, a byli z nynějšího Francouzska, kdež bydlili, z části se vystěhovali [asi 280 před

Kristem), a nemalý jich počet přišli až do Asie, a usadivše se tam a amísivše se s Řeky
též Galo-Řekové se nazývali.

Svatý Pavel přišel nejprve do Galatska na své druhé cestě apoštolské“ roku 52. nebo 53. po Kristu a
v krajině té kázaje, mnohé z národa Galatův k víře Kristově obrátil, a církve u nich založil. Později na

své třetí apoštolské cestě též k nim zavítal“ a velmi laskavě a uctivě od nich přijat jest.*
Když se pak od nich odebral a do Efesu přišel“ doslechl, že mezi nimi velké nepořádky povstaly.

Židovsky smýšlející bludaři, přišedše z Jerusaléma, hleděli namluviti Galatům, že křesťanu potřebí jest
k spasení zachovávati též veškerý zákon Mojžíšův vůbec, obřezávání pak zvlášť;“ Pavel že prý není ani
pravý apoštol, an Krista Pána ani neviděl; že jen pohanům k libosti káže zrušení zákona Mojžíšova,

kdežto prý Petr v Antiochii i zákona toho se drží, a společnosti pohanů se varuje.
Aby tedy toto bludné a utrhačné učení vyvrátil, dokazuje sv. Pavel Galatům tímto listem: 1. že jest
pravým apoštolem [1—2.]; 2. že obřadní zákon Mojžíšův, jsa pouze přípravou k novému zákonu,
tímto zrušen jest [3—5, 13.); 3. že však křesťan, ač jest osvobozen od obřadního zákona Mojžíšova,

mravní přikázání téhož u vší lásce a tichosti zachovávati má [5, 14—6, 18.j.
Peán jest list ten, jak vůbec se podobá, v Efesu asi 57. po Kristu.

to, co jsme vám kázali, prokletý buď!*
PoudrasivGelstských,krů Je, Hose některýmibladařisvědětínechávají 9. Jakož jeme již pověděli, i nyní opět pravím: Bude-li
od pravého evangeiis, jemuž on Jo vyušil, Jakož je byl svláštním zjevením

Božím uvěděl.

Š

KAPITOLAI k 8. Alebychompak my,nebanděls nebekázalvám,mimo
©

ADA vám kdo kázati mimo to, což jste přijali, prokletý buď!
> © 10. Neboť nyní lidem-li sloužím, čili Boha? “ Zdaliž hledím

1. Pavel, apoštol ne od lidí, ani skrze člověka, ale skrze hádka lidem se líbíti? Kdybych se ještě lidem líbil, Kristovým slu

Ježíše Krista, a Boha Otce, kterýž jej vzkřísilz mrtvých, R ý žebníkembych nebyl.

2. 1 všíckni bratří, kteříž jsou se mnou, církvím ga- 11. Známo zajisté činím vám, bratří, žeť evangelium, kteréž
latským. : kázáno jest ode mne, není podle člověka; (I. Kor. 15, 1.)

8. Milost vám a pokoj od Boba Otce a Pána našeho Ježíše 12. neboť aniž jsem já ho přijal, ani se mu naučil od člo
Krista, věka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. (Ef. 3, 3.)

4. kterýžto vydal sebe samého za hříchy naše, aby vytrhl Se 18. Slýchali jste zájisté o mém někdejším obcování v žinászpřítomnéhověkunešlechetného,podlevůleBohaaotce ahiškán„| dovstvu,žejsemnadmírucírkviBožíseprotivil,ahubilji;
našeho, Ň (Sk, 22, 4. 26, 9.)

5. jemuž jest aláva na věky věkův. Amen. ď 1 14. a prospíval jsem v židovství nad mnohé mně věkem
6. Divím se, že tak rychle se uchylojete od toho, kterýž W) "Ď M rovné v národu mém, velmi horlivý jsa milovník svých otcov

vás povolal v milost Kristovu, k jinému evangeliu; dle | ských podání.
7. kteréž není jiné,* neš jsou někteří, jenž vás nepokojí a 15. Ale když se zalíbilo tomu, kterýž mne byl ze života

chtějí převrátití evaugelíum Kristovo. / matky mé oddělil a povolal skrze mílosť svou,

* £ J. vyvržen ze sboru věřících, a hoden I věčně zavržena býti od!Sk.15,40.16,6.—*Sk.18,98.—*Gal4,14.—*Bk.19,1.—; M)| Boha.
> Srov. 8k. 10, č. 2 Ů * Vlastně: „radim;“ rádcové pak králův I elužebníky jich byli:

KAPITOLA L "u tim smyslem toho alova užívá, jakož | z dalšího vidno, ano „služob

aŠ J. pok Kristus i dlověk byl, neboť co Bůh On sám o své | níkem“ Krlstovým 60 zove. Smyal: Jakožto poslanec Boží hlavněmoci z mrtvých vstal. i Boží nerměnitelné slovo blásám, při čemž mi jedině o to jde, abych

* € J. kteréš ani nemůže býti jiné, oeš Jaké Jsem vám kázal já. [8] | h dě Bobn se libil. [Srov. IL Kor. 6, 11.)U)

ELANO = „U „o Pe-L LK Ma==LLRSS SL
S VJOLY *
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16. aby zjevil Syna svého ve mně“ abych jej zvěstoval
mezi národy: ihned jsem nepovolil tělu a krvi,“

17. aniž jsem del do Jerusaléma k apoštolům, předkům
svým, ale odčel jsem do Arábie e navrátil jsem se opět do
Damašku.*

18. Potom po třech letech přišel jsem do Jerasaléma, abych
uzřel Petra, a pobyl jsem u něho patnácte dní.

19. Jiného pak z apoštolů neviděl jsení žádného než Jakuba,
bratra Páně.

20. Co však vám píši, hle, před Bohem, žeť neklamám.
21. Potom jsem přišel do krajin syrských a cilických.

(Sk. 9, 27—80.]
22. Byl pak jsem tváří neznámý církvím judským, kteréž

byly v Kristu:
23. než toliko slýchalí: Který nás prve pronásledoval, již

sám káže tu víru, kteroož byl někdy hubil:
24. a oslavovali pro mne Boha.

9. a když poznali milost, kteráž mi dána jest, Jakub a Petr
a Jan, kteříž se zdáli býti eloupové církve, podali mně
a Barnabášoví pravic k společenství, abychom my mezi pohany
a oni mezi obřezanými [kázali];

10. toliko abychom pamatovalí na chudé,'' čehož jsem také
pilen byl, abych to učínil.!*

11. Když pak přišel Petr do Antiochie, zjevně jsem mu
odpíral, proto že byl hoden domluvy.

12. Nebo prve než přišli někteří od Jakuba, jídal s pohany: !*
ale když oni přišli, ucházel a odděloval se, boje se těch,
kteříž byli z obřízky.'*

13. A k jeho pokrytství povolali jiní (věřící) z židovstva,
tak že i Barnabáš od nich v to pokrytství uveden byl.

14. Ale uzřev já, že si nepočínají přímo podle pravdy
evangelia. řekl jsem Petrovi přede všemí: Když ty, jsa (rodem)
Žid, po pohansku živ jsi,'* a ne po židovsku, kterakž nutíš
pohany, aby po židovsku živi byli?

15. My jsme od přirozenosti Židé, a ne hříšníci z pohanů.'“
16. A však vědouce, že nebývá člověk ospravedlněn ze

skutků zákona, nýbrž skrze víru v Ježíše Krista, i my v Krista
Ježíše věříme, abychom ospravedlnění byli z víry Kristovy,
a ne ze skutků zákona, proto že nebude ospravedliněn ze
skutků zákona žádný člověk. (Řím. 3, 20. 28.)

17. Jestliže pak my, hledajíce ospravedlnění býti skrze
Krista, nalezení jsme ještě hříšníci, zdaliž jest Kristus služeb
níkem břícha? Nikoli.

18. Neboť budu-li, co jsem zbořil, opět zase vzdělávatí,
přestupníkem se prokazují.

19. Neb já skrze zákon umřel jsem zákonu, abych živ byl
Bohu: s Kristem ukřižován jsem.

20. Živť pak jsem již ne já, ale živ jest ve mně Kristus.
Což pak nyní živ jsem v těle, živ jsem u víře v Syna Božího,'*
kterýž zamiloval mne, a vydal sebe samého za mne.

21. Nezamítám milosti Boží. Nebo jestližeť jest spravedlnost
skrze zákon, tehdy Kristus nadarmo umřel.

KAPITOLA IIL
Uči, Koza víra a ne za skutky zákona obdrželi darů Decha svatého; Ze zákon

Jen byl přípravním pěstounem k milosti ospravedlňující skrze Krista.

KAPITOLA II.

Dokazoje, Ze všdy svobodně evangelium hlásal, — že to £ apoštolé potvrdili,

še samému Petrovi veřejně domlonral, — a Ze ospravedlnění naše prýští se

s čivé viry v Krista.

1. Potom po čtrnácti letech ' vstoupil jsem opět do Jerusa
léma s Barnabášem, pojav i Tita. *

2. Vstoupil pak jsem [tam] podle zjevení“ a rozmlouval
jsem 8 nimi o evangeliu, kteréž káži mezí národy, zvláště
pak s těmi, kteříž se zdáli něčím býti:“ abych snad nadarmo
neběhal, nebo byl neběžel“

3. Však ani Titus, kterýž byl se mnou, jsa [rodem] poban,
nebyl přinucen obřezati se: .

4. ale (ani) pro podešlé falešné bratří,“ kteříž ae byli
vloudili k vyzvědání svobody naší, kterouž máme v Kristu
Ježíši, aby nás v službu podrobili;* (Sk. 16, 24.]

6. jimž jsme ani na hodinu neustoapilí, a nepoddali se,
aby pravda ovangelia zůstala u vás“

6. Od těch pak, kteříž se zdáli něco býtí“ (jací někdy byli,
po tom mně nic není; Bůhť nepřijímá osoby člověkaj, mně
zajisté ti, kteříž se zdáli něco býti, nic nepřidali ; '*

7. nýbrž v opak, když uzřeli, že jest mí svěřeno evangelium
mezi neobřezanými, jako | Petrovi mezi obřezanými;

8. (nebo kdo působil v Petrovi k apoštolství mezi obřeza
nými, působil i ve mné mezi pohany.)

1.6 nesmyslní Galaté, kdo vás zmámil, abyste nebyli po
slušní pravdy, ješto vám prve Kristus před očima byl vypsán,
(jakoby byl) mezi vámi ukřižován?

' $ J. v Judsku a Jernsalémě.'
"* Vie I. Kor. 16. 1. a d. II. Kor. 8, 1. a d.
5 £ j. e křesťany z pohanstva.
1%£ Jj. křesťanů ze Židovstva, xachovávajících spolu ještě zákon

Mojžíšův, příliš úzkostlivě, aby se nad ním nehoršíli.
» £ J. nedělaje více rozdíla v Hdecha pokrmech, člstých a nečistých.
té Dokazuje, že k ospravedlnění svému v novém zákoně

potřebí obřadního zákona Mojžišova, těmito důvody: 1. Když zachová
vání zákona Mojžíšova neonpravedinilo nás Židy, tak že vykoupení
Kristova a víry v něho bylo zapotřebí,jak ospravedlní pohany, u větších
hřiších pohřížené než my? (16—16). 2. Když Kristus káže, abychom
k svému ospravedlnění věřili v něho [Jan 17,3. a j]. a to by pak dle
učení borlivcův ze Židovstva nedostačovalo (17), pak by — oož hrůza
Jen pomysliti! — sám Kristus klama! [18] a k bříchu t. j. k opuštění
zákona radil. — 8. Sám zákon mne k opuštění sákona nutí, poukazuje
ml veskrze k budoucíma Vykupiteli, Kristu: s ním tedy | mně zákon
nmřel, nemá Již moci nade mnou, 1já zákonu. nejss mu více podroben;
ospravediněn jsa Kristem. Kristu přináležím a ne zákonu. (19). —
4. Kdyby se nám zákonem Mojžížovým ospravedlnění dostávalo, nebylo
by smrti Kristovy ani potřebí bývalo [21].

" £. j. duchovního života dostává se nám v této emrtelnosti mimo
zásluhu naší z živé, t. j. v dobrých skutcích zjevně dokázané víry
v Syma Božího.

> £ j. aby srdce mé k sobě obrátil, a svou milostí mne zcela proměnil.
S ©j. nehledal jsem ponaučení u lidí, aniž pak jsem se o to s kým

dil.
* Co se Sk. 9, 28. praví, stalo se později, Jak v. 18. dí.

KAPITOLA IL

* © J. po svém obrácení.
* Srov. Skotk. 15. 1. a d. Dle toho připadá to na rok 51. po naro

zení Páně, když první ap. sněm v Jerusalémě se držel.
9 £. j. nejen poslán od církví, viz Skutk. 16. 2.
* €. Jj. sapoštoly, víz níže 9.
$ £ J. nepracoval.
* Dolož: nestalo se tak.
+ t Jj. aby přinutili nás zachovávati obřady starozákonní.
* £ J. abyste nebyli nucení podrobovati se obřadním zákonům židov

ským. zrnšeným dle sv. evangelia.
9 Dološ: ničemuž svláštnímn jsem se nenaučil.

'0 2, ). aniž v mém učení čebož změnili. Zuamenej, že sv. Pavel, ač byl
přímo od Boha nadpřirozeným způsobem vyučen (IL Kor. 12, 1.2 d.),
přeo učení své úsudku apoštolův vůbec, Petrovu pak zvlášť podrobuje ;
neb na té Skále záleží pravda! := =
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2. To jedno chci zvěděti od vás: Ze skutků-li zákona přijali
jste Ducha, čili ze alyšení víry?

8. Tak blázniví jste, že počavše s duchem, nyní s tělem
dokonáváte?*

4. Tak mnoho jste nadarmo trpěli? avšak nadarmo-li.
5. Ten tehdy, kterýž vám dává Ducha, a činí mezí vámi

divy, zdali tak číní za skutky zákona, čili za slyšení víry?
6. Jakož psáno jest: Abraham uvěřil Bohu, a počteno jest

mu k spravedlnosti. (I. Mojž. 15, 6. Řím. 4, 3.)

7. Poznejtež tehdy, že kdož json z víry, ti jsou synové
Abrahamovi.

8. Předzvědévši pak písmo, že Bůh z víry ospravedlňuje
národy, předpovědělo Abrahamovi: Požehnáni budou v tobě

zřízený skrze anděly v ruce prostředníka,*! dokudž by nepřišlo
símě, jemuž zaslíbil.'*

20. Ale prostředník není jednoho:. Bůh pak jest jeden.'*
21. Jest liž tehdy zákon proti slibům Božím? Odstup to.

Nebo, kdyby byl zákon dán, kterýž by mohl obživíti, jistě
by byla ze zákona spravedlnost:

22. ale písmo zavřelo všecko pod hřích, aby z víry v Ježíše
Krista dáno bylo zaslíbení věřícím.'* (Řím. 3. 9—20 ]

23. Prve pak nežli přišla víra, byli jsme ostříhání zákonem,'*
zavříni jsouce k víře té,'“ kteráž měla zjevena býti.

24. A tak byl zákon naším pěstounem v Kristu, abychom
z víry ospravedlnění byli.

25. Ale když přišla víra, již nejsme pod pěstounem.

všickvi národové. [I. Mojž. 12, 3.] 26. Nebo všickni jste synové Boží akrze viru, kteráž jest
9. Pročež kdož jsou z víry, požehváni budou s věřícím č v Krista Ježíše.

Abrahamem.* Ne 27. Nebo kteřížkoli jste v Krista pokřtění, Krista jste10.Kteřížpakkolizeskutkůzákonajsou,podzlořečenstvím© AWMÉ/3W— oblékii.!* (Řím.6,3.)
jsou.“ Nebo psáno jest: Zlořečený každý, kdož nezůstane ve 28. Není Žid, ani pohan; není služebník, ani svobodný;
všem, což jest psáno v knize zákona, aby to činil. není muž, ani žena:'" nebo všickni vy jedno jste v Kristu

(V, Mojž. 27. 26.) Ježíši.
11. A že ze zákona nebývá žádný ospravediněn před Bohem, 29. Jestliže pak jste vy Kristovl: tehdy jste símě Abrahamovo,

zjevné jest: Nebo spravedlivý z víry živ jeat. podle zaslíbení dědicové.'?
(Hab. 2, 4. Řím. 1, 17.)

12. Zákon pak není z víry, ale: Kdo (přikázání) bude
plniti, živ bude v nich. (II. Mojž. 18, 6.)

13 Kristus nás vykoupil ze zlořečenství zákona, učiněn
byv pro nás zlořečenstvím;* nebo psáno jest: Zlořečený každý,
kdož visí na dřevě;“ (V. Mojž. 21, 23.)

14. aby mezi národy požehnání Abrahamovo stalo se skrze
Krista Ježíše, abychom přijali zaslíbení Ducha skrze viru. .

16. Bratří, [podle člověka pravím), však utvrzenou člověka od služebníka, ačkoliv jest pánem všeho:

úmlavounikdonepohrdá,anižk ní co přidává KL od poračníkya správcijest. až do času od otce[Žid.9,17.) ě : . oh
16. Abrahamovivyřčenajsou zaslíbení i semeni jeho. Nedí: “ , b u I ak i Dní ž jsme byli maličcí, počátkům světa“

I semenům, jako. o mnohých, ale jako o jednom: „I semení 3% JBme podro n
trému“ jenž jest Kristus" 4. Ale když přišla plnosť času, poslal Bůh Syna svého,

17. Toto pak pravím: Zákon. který po čtyřech stech učiněného z ženy, učiněného pod zákonem, .
a třicítl letech“ dán jest, neroší úmluvy od Boha stvrzené, 5. sby ty, kteříž pod zákonem byli, vykoupil, abychom
tak aby to zaslíbení zničil.* přijmutí za syny [Boží] přijali.

18. Nebo jest-liže ze zákona dědictví, již ne ze zaslíbení. 6. Poněvadž pak jste synové, poslal Bůh Ducha Syna svéhoAleAbrahamovijeBůhskrzezaslíbenídaroval. vsrdcevaševolajícího:*Abba,Otče.| (Řím.8,15—16.)
: : 7. Protož již není služebník, ale syn: jestližeť pak syn,je

19. Což tehdy zákon? Přidán jest pro přestupování, i dědic skrze Boha.

KAPITOLA IV.

Učí, že Židé pod nákonem byli nedospělí, nesvobodní, ——nás pak že Kristus

s té poddanosti vykonpll, syny e dědici Božími učinil, —ovobody aby 6e drželi,

napominá, vysvětluje to podobenstvím od Agary a Báry a synův Jejích vzatým,

P

al 1. Pravím(t pak: Pokud jest dědic maličký, nic se neliší

8 Viz V. Mojž. 88, 2.
'9 £ j. že skrze něho národové požehnání budou.
'* A následovně neklamný, pročež | zaslíbení jebo neaměultolné,

pravdivé, věčná,
**Smysl: Když zákon jen hříšnosť naši nám fevi (Řím. 8, 9—90.,

(s nichž obřezávání jedno z hlavních bylo) a pozbýváte zásluhy za ové a nedává nám života duchovního, a tak neni proti alibům Božím. [Srov. 17.)
utrpení. (4) „s i * © Jj. tresty byli jsme držení od přestupkův objevajících se v po

St. j. zu víru požehnání badon a nikoliv za to, kdyby ee dali ; : banech.. .
obřezati, jako vám horiivoové praví. [Brov.Řím. 2,28. 29 —4, 9. s pozn ] ME "9 ©j. abychom se připravili k přijetí milosti Kristovy.

* © Jj. kdo mimo víru v Krista donfají, 2e pro zachování zákona " © Jj. svlekše starého člověka, přetvoření jste v nové tvory Synů
spasení dojdou, klamou ze; neboť víra-jost kořen ospravedlnění, a bez Božích, z nádob hněvu v nádoby lásky. :
milostí nelze zákona úplně, dokonale zachovati, tek potom kletbě v zá- * £.J. v elrkví Krlatově není mezí ospravediněnými rozdílu ani rodem,
koně psané propadnou. (12.] ani stavem, ani pohlavím.

S « ) vzav na se vlnu I trest, kterýž jsme my byli zasloužili a zx "9 6. Jj. dle víry Js.e duchovně potomci Abrahamovi, aniž pak máto
nás smrtí ovou dosti nělnív. potřebí obřezovati se, jak vám bludně židovětí borlívci káží.

a
V. Mojž. 21, 28. KAPITOLA IV.

+ Když lidé utvrzené své úmlovy drší, tím vice věrný Báb splní
požehnání Abrabamovi zaslíbené. ' Otec sám určíval rok, v kterémž syn za plnoletého prohlášen býti,

a dědictví nastoupiti má.> Tolik let počítá od vystěhování se do Egypta až do uvedení do

KAPITOLA IIL

* t |. zvláštních darů Dacha sv. dostalo eo vám za víru vaši, a
ne sa zachování zákona, an vám prve ani znám nebyl.

* © j. od víry živé obracujete se k mrtvým obřadům starozákonním,

země zaslíbené. * © j. prvním a smyslným základům starozákonním, jimiž náe ne
* © J. není na ujmu toho slibu Božího, že se nám Kristem spasoní dospělce v přísné kázní Bůh vedl.

stane. * t j. jenš vás učí a povzbuzuje, abyste Boha za svého Otce uzná[21.)
t0 £ j. aby lid přestoupení svá tím více pornal, vali a náležitě bo vzývali; kdo tak člní, Již není... [7.]

be
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8. Ale tehdáž neznajíce Boha, sloužili jste těm, kteříž od
přirozenosti nejsou bobové.

9. Nyní pak, poznavše Boha, i poznání jsouce od Boha,
kterakž se zase obracíte k mdlým a nuzným počátkům, jimí
znova sloužiti chcete?

10. Šetříte dnů a měsíců a časů í let.“

11. Bojím se za vás, bych snad byl nadarmo mezi vámi
nepracoval.

12. Buďte jako já, neboť i já jsem jako vy:* bratří, prosím

vás: Nic jste mi nenblížili.© ©
13. Víte pak, že s mdlobou těla kázal jsem vám již dávno

evangelium: a pokušením vaším na těle mém
14. nepohrzeli jste, ani jste povrhlí:" ale jako anděla

Božího přijali jste mne, jako Krista Ježíše.
15. Kde jest tehdy blahoslavenství vaše? Svědectví vám

zajisté dávám, že oči své, by možné bylo, byli byste vyloupali,
a dali mně.

16. Zda-lí tehdy nepřítelem vaším učiněn jsem, pravdu
vám pravě?

17. Nedobře po vás horlí:“ nýbrž odvrátiti vás chtějí,*
abyste jich následovali.

18. Dobrého pak horlivě následujte v dobrém vždycky,
a netoliko, když přítomen jsem vám.

19. Synáčkové moji, kteréž opět rodím,'“ až by Kristus
utvořen byl ve vás.

2. Chtěl bych u vás býti nyní, a proměniti hlas svůj;'*
nebo v pochybnosti jsem o vás.'*

21. Povězte mi, kteříž pod zákonem býti chcete, nečetli-li
jste zákona?

22. Nebo psáno jest: Že Abraham měl dva syny: jednohozděvky,adruhéhozesvobodné.| [I.Mojž.16,16.21,2.]
23. Ale ten, kterýž z děvky byl, podle těla se narodil:

kterýž pak ze svobodné, skrze zaslíbení:
24. což jest podobenstvím praveno. Nebo toť jsou dva

zákony.'* Jeden totiž na hoře Sinaj k službě zplozující: kterýž
jest Agar:'“

25. neboťSina hora jest v Arábii, kteráž spojena jest s tím
Jerusalémem, kterýžnyní jest, a slouží se syny svými.

26. Onen pak Jerusalém, kterýž shůry jest, svobodný jest,
kterýž jest matka naše.'*

* t Jj. sobot, novoměsiců, a jiných svátků židovských, na jichž

mistoné důstojnější slavnosti nastoupily.t j. navraťte 6 zpět k té přesně víře, kterouž jsem vám hlásal.
[Bv. Jeron ]

“ © j. Já se nehněvám.
5 ©J. nepohrdli jste mnou a mým kázáním pro mnohé nesnáze a

protivenství, které jsem
56 J. vás si získati hledí, učitelovépodvodní, k židovatva vás

lákajíce.
9 £ j. od pravdy Kristovy.

10Vlastně:s lame podsrdeemnosím,už bysteúplněk novémoživotu v Kristu dozrál
" £ j. jsko matka k dítkám laskavě mlovívá.
'* £ Jj. nevěda, jsk skutečně u vás jest, nevím, Jak vám peáti,

přisně-li, či laskavě.
'* © | ty dvě matky vypodohňnjí dva zákony, starý a nový.
'* © J.slnžebná Agar, matka Ismnelova, praotce Arabův, vypodobnivá

zákon starý, daný na hoře Sinal: Sára pak zákon nový. (%6.]
"*Smysl: Jako ze sinžebné Agary Ismaelom služebná pošlo potomstvo,

nejsoucí národem Božím; tak nám starý zákon. na arabská boře Slnai
vně země zaslíbené vydaný, synovství Božího nikoliv nenděloje: na
opak jako ze svo é Sáry, prve neplodné, pravý syn, Isák se zrodil,
z něhož pak vyvolený národ Boží v zemi zaslíbené vzrostl; tak | za
slibeným potomkem tébož leáka, Kristem, s nebeské výše od Otoo
k nám příšedším. co praví synové Boží znovu zrození jeme k ovobodě
duchovní, k obývání v novém Jerusalémě, církvi evaté nyní zde na
semi. a někdy v blaženosti věčné v nebesích.

KAPITOLA V.

27. Nebo psáno jest: Vesel se, neplodná, kteráž nerodíš;
plesej a volej, kteráž nepracuješ ku porodu: neboť mnohem
vice synů má opuštěná nežli ta, kteráž má muže.

[is. 54, 1.)
28. My pak, bratří, podle Isáka jsme synové zaslíbení.

(Řím.9, 8.)
29. Ale jako tehdáž ten, kterýž se byl podle těla narodil,

protivil se tomu, kterýž se zrodil podle ducha: tak i nyní.'*
30. Ale co dí Písmo? Vyvrz děvku i syna jejího; nebo

nebude dědicem syn děvky se synem svobodné.'?

(I. Mojž. 21, 9—10.)
31. A tak, bratří, nejsme synové děvky, ale svobodné:

kteroužto svobodou Kristus nás osvobodil.

KAPITOLA VY.

Napvminá, sby stáli byli v pravé křesťanskésvobodě, — však aby ji neobraceli

k alému, — vyčítá skutky | ze Zádosti tělesné, | = ducha pocházející,

povabusuje varovati se oněch, konati tyto,

1. Stůjte“ a nepoddávejte se opět jhu služebnosti.“
2. Aj, já Pavel pravím vám: Že budete-lí se obřezovati,

Kristus vám nic neprospěje. (Sk. 16, 1.)
3. A opět osvědčoji všelikému člověku, kterýž se obřezuje,

že jest povinen, všecken zákon naplnití.
4. Prázdní jste Krista, kteřížkoli hledáte zákonem ospra

vedlnění dojíti; vypadli jste z milosti.
5. Nebo my duchem z víry očekáváme naději spravedlnosti.“
6. Nebo v Kristu Ježíši neplatí ani obřízka ani neobřízka,

ale víra, kteráž skrze lásku působí.
7. Běželi jste dobře: kdo vám překazil, abyste pravdy ne

poslouchali ?
8. Ten návod není z toho, kterýž vás volá“
9. Mallčko kvasu všecko těsto porušuje.

10. Jáť mám naději o vás v Pánu, že nic jiného amýšleti
nebudete: ale kdo vás kormoutí, ponese soud, kdokoli jest ten.

11. Já pak, bratří, káži-li ještě obřízku: | proč posud
protiveuství trpím? Tehdy jest odstraněno pohoršení kříže.*

(L Kor. 1, 23.)

12.0 by též odřezání byli, kteříž vás pobuřují.“
. [Svrchu 1, 7.)

13. Nebo vy v avobodu povolání jste, bratří: toliko ať
neužíváte svobody k příčině těla," ale láskou duchovní po
sluhujte sobě vespolek. ©

".. jako lemael se vysmíval Irikovi, a prondaledoval jej. tak
učinili ŽidéKristu, a činí věrným jeho.

'* Smysl: Jako na žádosť Sářina Bííh Abralumoví příkůzal, aby Agaru
s Ismaelem s domu propustil; tak ojrkev svatů s vnuknotí Ducha ov.
obřadní zákon Mojžílův zavrhla, a věřící synové její jsou jakožto vy
koupene! Kristovi (51. srov. Jan 8, 86.) svobodní synové a dědiéová
Boží.

KAPITOLA V.

! Setrvejte v milosti svátosti křtu nebo pokání dosažoné.
9 An! zákona Mojžíšova, ani nepravostí pohanských.
" ©j. my křesťané máme nadějí, že pro víra v zásluhy Kristova

vykoupení dojdeme i ospravedlnění 1 života věčného.
* t j. to lákání vás k židovstvu nepochází od Boha, jenž vás k vířo

Kristově, a spasení povulati ráčil.
* Smysl: Nevěřte, kdyby vám někdo řekl, žo i já kůži platnosť

zákona Mojžíšova; neboť bych tak činil, Židé by ani pohoršení z kůzání
mého o milosti vykoupení skrze kříž Kristův nebrali, aniž mne za to
pronásledovali.

“ t. Jj. zasluhují vyvrženu býti ze sboru věřících. [1. 8.]
* t J. ať al svobodu tu novykládáte tak, abyste mysleli, že smite

povolovati žádostem těla a zlým náružiívostem svým.o
1I.—120
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14. Nebo všecken zákon v jedné řeči se naplňuje: Milovati
budeš blížního svého jako sebe samého.

15. Jestliže se pak vespolek koušete a žerete: hleďte, abyste
jedni od druhých nebyli zkažení.“

16. Ale pravím: Dochem choďte, a žádosti těla konati ne
builete.* [Niže v. 19—28. I. Pet. 2, 11.)

17. Nebo tělo žádá proti dachu, duch pak proti tělu: ty
zajisté sobě vespolek odporují, abyste nečinili, cožkoliv byste
chtěli.

18. Býváte-li pak vedení duchem, nejste pod zákonem.
19. Zjevníťjsou skutkové těla, jenž jsou: smilství, nečistota,

nestydatosí, chlipnost,
20. modloslužba, čáry, nepřátelství, svárové, nenávisti, hně

vové, vady, různice, roty,
21. závisti, vraždy, opilství, ožralství, a těm podobné věci:

o kterýchž vám předpovídám, jakož jsem prvé pravil, že kdo
takové věci činí, království Božího nedojdou. (I. Kor. 6, 9.]

22. Ovoce pak ducha jest: láska, radosť, pokoj, trpělivost,
dobrotivosť, dobročinnost, dlouhočekání,

23. tlchosť, věrnost, mírnost, zdrželivost, čistota. Proti tako
vým věcem není zákon.

24. Kteříž pak json Krlstoví, tiť ukřižovali tělo své a hříchy,
a 86 žádostmi.'“

25. Jume-lí duchem živi, duchem i chodme.''
26. Nebývejme marné chvály žádostivi, jedni druhých po

pouzejíce. a jedni druhým závidíce.

KAPITOLA VI.

Nepominá: laskavé napravovati chybujicich, — na sebe samého opatrným
býti, — bludařů se varovati, — osvůdčuje, Zo se ohlabí toliko v Kristu

a ranách pro uěho utrpených, a žehná Galatským,

1. Bratří, byl-li by člověk i v nějakém hříchu zachvácen,
vy, kteříž jste duchovní, poučte takového v duchu tichosti,
prohlédaje [každý] sám k sobě, abys i ty nebyl pokoušen.'

2. Jeden druhého břemena neste, a tak naplníte zákon
Kristův.

3. Nebo domnívá-li se kdo, že něco jest, nic nejsa, sám
8e svodí.

4. Ale díla svého“ zkus jedenkaždý, a tak( sám v sobě
toliko chválu míti bude, a ne v jiíném.*

* © |. abyste se buď na časnou Ekodu, nebo | věčnou sáhubu ve
epolek nepřivedli.

9 « j. veškeron žívot svůj řiďte dle přikázání a vnnknutí Ducha
svatého, a pak jistě všech nepravosti se uvarujete.

'©© j. hříšnon žádostivost tělesnosti své potlačují hledíce k Spasitel
svému, za ně ukřižovanému.

"W£ j. skutky ducha (22—28) čiňme; nemíní tedy víru mrtvou, ale
živou, plodici skutky ducha. [18—14).

KAPITOLA VI.

* £ j. majíce útrpnosť s chybujícím, abyste přílišnou přísností ne
shřešili.

3 £ j. svědomí svého úmysly zpytuj.
* £ j. rynášeje se nad obybajicího, nebojim pohrdaje. Luk 19,10. a d.)

.0

KAPITOLA XVI. 956

5. Nebo jedenkaždý své břímě ponese. (I. Kor. 3, 8.)
6. Sdělujž se pak ten, kterýž naučení přijímá v slovu,

8 tím. od kohož naučení béře, vším zbožím.
7. Nemylte se: Bůhť nebývá posmíván.“
8. Nebo co bude člověk síti, to bude | žíti. Nebo kdo

rozsívá v těle svém, z těla i žíti bude porušení: ale kdo
rozsívá v duchu, z ducha žíti bude život věčný.

9. Dobré pak činíce, neustávejme; nebo časem svým žíti
budenie neustávajíce. (II. -Thess. 3, 13.)

10. Tehdy pokud čas.-máme, čiňme dobře všechněm, zvláště
pak domácím víry.

11. Pohleďte, jaký jsem vám napsal list svou rukou.
12. Ti zajisté, kteříž se chtějí líbiti v těle, nutí vás, abyste

ee obřezovali, toliko aby protivenství kříže Kristova netrpěli.*
13. Nebo ani ti, kteříž se obřezují, zákona nezachovávají:

ale chtějí, abyste vy obřezáni byli, by se vaším tělem chlubili.
[Řím. 2, 23.

14. Ode mne pak odstup to, abych se chlubil, leč v kříži
Pána našeho Ježíše Krista, skrze něhož mně svět ukřižován
jest, a já uvětu.“

15. Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka nic neplatí, ani ne
obřízka, ale nové stvoření.* (U. Kor. 5, 17.)

16. A kteřížkoli tohoto pravidla budou následovati, na ty
pokoj a milosrdenství, i na lid Boží israelský.

17. Dále mi nikdo nečiň těžkosti:“ nebť já jizvy Pána
Ježíše na těle svém nosím.'* (HI.Kor. 4, 10.)

18. Milosť Pána našeho Ježíše Krista s duchem vaším,

bratří, Amen.

* t j. jako se děje tomu, kdo hrozí trestem a nemůže splniti; Bůb
pak jest přísný soudce všelikéhbopřestupku.

5 © j. kteří vás nutí zachovávati zákona Mojžíšova vůbec, a obře
závání zvlášť, činí to hlavně z tě příčiny, aby nejen od rodáků svých
(Židů) pronáslodování nebyli, nýbrž přízně a pochvaly el získali, vámi
se, jakožto ubrácencí oblubice. (19. srov. Mat. 28, 15)

* £. J. co Jiní slávu svou vyhledávají, v chvále lidské a rozkoších
ovětských,já jediné ji nalézám v tom, abych věřil a blásal učení o Krista
ukřižovaném, spasiteli našem: proto jsem se odřeki, a téměř odumřel
světských poměrů dřevnějšího šivota svého: nechol se líbíti světu,
nechať mne za to nenávidí, a pronásleduje, jak chce.

* © j. 1 Židovatvo [ pobanstvo své platnosti křesfanstrem pozbyly
v tom platí ospravedlnění v Kristu.

* t j. jakožto; (srov. Mar. 9, 48.) — Smysl: Ti, kteří se toboto
mého učení (o ospravedlnění, svobodě, životu křesfanském) drží, jevu
pravé duchovní Israelstvo, vyvolený lid Boží; tí dosáhnon i pokojného
svědomí 1 milosti Boží.

9 £ J. nikdo s věříelch, ani ze Židovatva, anl s pohanstva pocháze
Jielch, ani mi nemluv o obřezování a jiných obřadech zákona Mojží
šova; neboť jestli nějakého tělesného znamení zapotřebí na to, že Jů
Kristu náležím. na to já...

'e t. J. jizvy od ran, jež jsem pro Krista trpěl; těmi se honosím Jako
vojín svými čestnými ranami: těmi dokazuji, že Kristův jsem; jako
elužebník jménem pána svého, kteréž na těle svém napsané má. do
kazuje, že jemu jediné náleží. Někteří ovati jako: Sv. František Sera
finský, sv. Kateřina ze Sleny, a zbožná Kateřina Emerichová nesli
na svém těle jizvy Paně; avšak nezdá se, že by byl ov. Pavel o podob
ných jizvách mluvil.
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K EFESSKÝM.

EFESUS bylo jedno z nejslavnějších měst maloasiatských, proslulé svým obchodem, bohatstvím a nád
herou, zvlášť pak pověstné velikolepým chrámem bohyně Diany, jenž se k sedmi divům světa přičítal,
a k němuž ze všech končin světa pohané putovávali, a své dary přinášívali. Proto bylo město to nejen

sídlem mudrctví pohanského, ale i středištěm všelikého klamného kouzelnictví
a podvodného tajemnůstkářství.'

Sv. Pavel přišel na druhé své apvštolské cestě ponejprv do Efesu [asi roku 53.], ale nezdržel se tam,
spěchaje zpět do Jerusaléma.*“Zatím tam zůstal Akvila, Efesským sv. evangelium hlásaje.

Když pak byl sv. Pavel na své třetí cestě apoštolské opět do Efesu se dostal, potrval tam asi tři léta,
a založil křesťanské obce v Efesu, i v místech okolních.* Co se mu tum dále přihodilo, proč a jak odtud

odešel, co dále vykonal a strpěl, vypravují skutkové apoštolští [kap. 21—28.].
Jsa vězen v Římě [roku 62—64.] obdržel příchozími některými: Epafrem, Tychikem a j. zprávu o stavu
obcí asiatských od něho založených vůbec, o Efesských pak zvlášť, jak u víře a všelikých milostech pro
spívají. Pročež jim po témž Tychiku napsal tento list, v němž za 1. připomíná, jaké nesmírné milosti
účastni se stali tím, že je Bůh k pravé víře povolati ráčil [1—2, 10.], že bez rozdílu, aťjiž ze Židovstva,
nebo z pohanstva pocházejí, jedinou rodinu Boží v Kristu působiti mají, čehož on dle svého od Boha
povolání se vší svou činností docíliti se vynasnažuje [2, 11—3, 21.]; pročež 2. dále napomíná všech
vůbec, a jednotlivých stavů zvlášť: manželův, rodičův i dítek, pánův i služebníků k evatosti života,
k trpělivosti a k statnému bojování proti všelikým nepřátelům spasení jejich [4—6.]. Dle všeobecného
obsahu i dle zpráv starých spisovatelů jest list ten oběžní, an totiž nejen v Efesu čten, nýbrž i okolním

obcím poslán, a sdělen býti měl.
Psán jest nepochybně z prvního vězení sv. Pavla okolo r. 62—64. z Říma, a poslán Tychikovi,

jak se podobá, jahnu církve efesské [6, 21..

KAPITOLA L 4. jakož nás vyvolilv něm předustanovenímsvěta.abychom
. Ra (a byli svatí a nepoškvrnění před obličejem jeho v lásce.

Poadraviv Bfesských,velebí Boha za prokázenéJim milosti; osvědčuje,že jim 5. Kt jžto př izřídil ás k přijetí za syny skrze Ježíše

eD mý Po ponJimodBohak Kristaprosebe,podleuloženívůlesvé,: 6. k chvále slávy milosti své, kterouž nás dobrotivě obdařil,ŘJ
WB

1. Pavel, apoštol Ježíše Krista z vůle Boží, všem svatým, v milém Synu svém,
kteříž jsou v Efesu, a věřícím v Kristu Ježíší. 7. v němžto máme vykoupení skrze krev jeho, odpuštění

2. Milosť vám a pokoj od Boha Otce našeho, a Pána Ježíše hříchů, podle bohatství milosti jeho, :
Krista! 8. kteráž rozhojníla se v nás ve vší moudrosti a opatrnosti :

3. Požehnán Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýž 9. takže nám známé učinil tajemství vůle své podle dobro
požehnal nás všelikým požehnáním duchovním ve věcech ne- libosti své, kterouž předuložil v něm,“
beských Krista!' [II. Kor. 1, 3.1. Pet. 1, 3.) 10. aby v plnosti časů zřízených napravil všeckyvěci v Kristu,

kteréž jsou na nebi, i které na zemi, v tom,
(Gal. 4, 4. Kol. 1, 18.)

' Sk. 19, 19. —-* Sk. 18, 21. — * Sk. 19, 1. a d. 11. v němž také i my" losem povoláni jsme, předzřízení

KAPITOLA L

* © Jj. všelikon milostí svou, kteréž se nám dostává pro záslnby
vykoupení Kristova skrze Ducha av.; nadávápak zvlášť: zvolení k pravě
víře (4), přijetí za syny Boží (5.), vykoupení a odpuštění bříchů (7).
moudrost (B.], a poznání tajemství Božích (9.).

? Nynější řecký text: „u soba“.
3 t. j. věřící ze židovatva, jimž prve zaslíben a svěstován byl Kristus

[12] a dle kteréhož zvěstování | vy, věřící z pohanstva, účastní jste
milostí oněch [19.), důkaz tobo a takměř pečeť majíce v dařích Ducha
svatého.
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jsouce podle uložení toho, jenž všecko působí podle rady
vůle své,

12. abychom byli k chvále slávy jeho my, kteříž jsme prvé

naději mělí v Krista;
13. v němž i vy elyševše slovo pravdy [evangelium spasení

vašehr]. v němž i uvěřivše znamenání jste Duchem zaslíbení
svatým,“

14. kterýž jet zárdavek dědictví našeho, na vykoupení
dobytého (lidského pokolení), k chvále slávy jeho.*

16. Protož i já uslyšev o víře vaší, kteráž jest v Pána
Ježíše, a o lásce ke všem svatým.

16. nepřestávám díků činiti z vás, připomínaje vás na
modlitbách svých :

17. aby Bůh, Dána našeho Ježíše Krista Otec slávy, dal
rám ducha moudrosti a zjevení, v poznání jebo,

18. osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která jest naděje
povolání jeho, a jaké bohatství slávy dědictví jeho ve svatých“

19. a.která jest převznešená velikost moci jeho k nám,
věřícím podle působení mocnosti síly jeho,

20. kteroužto působil v Kristu, vzkřísív jej z nirtvých,
a posadiv na pravici své na nebesích,"

21. nade všecko knížatstvo, i mocnoať i sílu, i.panstvo,
i všeliké jméno, kteréž se jmenuje, netoliko ve věku tomto,
ale i v budoucím.

22. A všecky věci poddal pod nohy jeho: a jej ustanovil
hlavou nade vší církví,

23. kteráž jest tělo jeho a plnost toho, kterýž všecko ve
všem naplňuje“

KAPITOLA II.

Učí, že drohdy byll mrtvi, nyní pak še k novému Zívotu vzkříšení jsou Krlatem

s pouhé n.llostí bez sásluby skutkův, aje k oskutkůmdobrým; — že Jsou nyní

spojeni v Jeden národ, a tahměř v jeden chrám Páně v Duchu ovatém.

1. I vás, když jste byli mrtví v nepravostech, a v hříších
svých,

2. v nichž jste někdy chodili dle obyčeje tohoto světa '
podle knížete mocnosti povětří tohoto,“ ducha, kterýž nyní
dílo své působí v synech nevěry;

8. mezi nimíž jsme i my* všickní někdy obrovalí v žádostech
těla svého, činíce vůli těla a myšlení,“ a byli jsme z přirození
synové hněvu, jakož i jiní;*

4. Bůh pak, kterýž jest bohatý v milosrdenství, pro pře
velikou lisku svou, kterouž zamiloval nás,

* t j. Dnebem svatým, v plamě zaslíbeným.
S £ j. že I my budeme míti podíl na úplném vykoupení od emrti,

a všeliké strasti v blaženosti věčně.
- 4% J. jskou naději msjí ti, jenž jsou od něho do církve povolání,

krěsníhpřeslavné dědletví čeká na svaté, na pravé křesťany v životě

* t J. Jaký Jest to zázrak všemohonenosti jeho, že nás z nověry
k víře Kristově, s hříchu k spravedlnosti povolal; tof jest naše du
chovní s mrtvých vstání a zaručení, že nás někdy i dlo tělu z mrtvých

vakřísí a v slivu věčnou povolá.
5 t. j. když veškery ddy tajemného těla svého, církve, Duchem

svým naplňuje, a oživuje a ko všemu dobrému dokonalým! činí.

KAPITOLA IL.

' ©.J. milujíce marnosti a rozkoše světaké.
3 £. J. dle vnuknntí ďáblova, jenž moc svou provoznje v tomto oboru

světovém svlášť na těch, kteří Boha se spouštějí zvlášť nevěrou.
3 4. j. někdejší Židé.
* t. J. zlého myšlení, zlých
> t. j. trestu hodní, jako jiní lidé, jako pohaně.
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KAPITOLA TIL.

5. i když jsme byli mrtvi v hříších, spolu obživil nás
v Kristu, (jehožto milostí spasení jstej. (Kol. 2, 13.)

6. a spolu vzkřísi), a učinil, abychom spolu seděli v nebesích
skrze Krista Ježíše,

7. aby ukázal v badoucích časích hojné bohatství milosti
své skrze dobrotu k nám v Kristu Ježíši.“

8. Nebo milostí spasení jste skrze víru, a to ne samí ze
sebe: dar zajisté Boží jest, [Řím.3. 24.)

9. ne ze skutkův, aby se nikdo nechlubil.
10. Nebo dílo jeho jsme, etvořeni jsouce v Kristu Ježíši

k skotkům dobrým, kteréž připravil Bůh, abychom v nicb
chodili.“

11. Pročež pamatujte, že někdy vy, pobané podle těla, kteříž

slujete neobřízka, od těch, kteříž se jmenují obřízka na těle,
rukou učiněná,

12. že jste byli za onoho času bez Krista, vzdálení od
společenstva Iaraelova ©a hosté strany úmlav, nemajíce naděje
zaslíbení“ a bez Boha na tomto světě.

2 13. Nynf pak v Kristu Ježíši vy, kteříž jste někdy byli

S 9 daleko,již jete blízkoskrze krev Kristovu.
ý.ně 14. Neb onť jest pokoj náš, kterýž oboje učinil jedno,'*
“ fe zbořiv stěnu bradby, kteráž byla v prostředku, nepřát "
| , pw. skrze tělo své;

E 15. zrušiv zákon přikázání ustanoveními, aby dva vzdělal
| v sobě samém v jednoho nového člověka, čině pokoj,'*

P 16. a amířil oba v jednom těle s Bohem akrze kříž, zabív
3 nepřátelství na samém sobě.

17. A příšed zvěstoval pokoj vám, kteříž jste daleko byli,
i pokoj tém, kteříž byli blízko;

A 18. neboť skrze něho máme obojí přístup v jednom Duchu
jů k Otci. (Řím. 6, 2.

19. Protož již nejste hosté a příchozí: ale jste spoluobčané
„svatých a domácí Boží, :

) | 20. vzdělání na základ apoštolův a prorokův, kdež jest
9 4 j nejhlubší úhelní kámen sám Kristus Ježíš;

21. na němžto všecko stavení '* vzdělané, roste v chrám

-svatý v Pánu,'*
M 22. na kterémž | vy spolu vzděláváte se v příbytek Boží

ný v Duchu.'*

E KAPITOLAIL
Ukazuje, jak velikým Jest tejemstvim povolání národů v církev Kristova,

modli se k Bohu, aby Jich všech a vědomosti a lásce poslnil, a Jim
hojně darů svých udělil.

1. Pro tu věc já Pavel lisem] vězeů Kristu Ježíše pro vás
pobany, (Sk. 28, 16 ]

* 4 j. účel těch všech milosti, jež nám všem Bůh prokázal, jest,
abychom je) po všecky věky velebili.

* £ Jj. kteréž nám přikazuje, a ku kterýmž nim schopnosti a po
moci dává, abychom svobodně je konali.

5 £ j. od vyvoleného lidu Božího.
9 £. j. zaslíbení lidu Božímu učlněného a úmluvami stvrzeného.

te £ |. Židovstvo a pohanstvo jedním lidem.
0 t.j. příčinu nepřátelství mezí Židy a pohany zrušil, ziskav oběmaPK,| vykoupeníemrtísvou.|Srov.Mat.5,5.]

k Ů ' 6. j. odstranil obřadní sdkon Mojžíšův, spojív ospravedlnění člo
L věka s vírou, a v jednotě eirkvo dvě rozdílné částky lidstva sloučil

téměř v jednoho nového člověka, jehož on hlavoujest [1, 23.), odvrátiv
7 opasítolnou smrtí svou hněv Boží od nás.

" £ j. stavení cirkve,
W£ J. v dům Boží, jedinému Bohu zasvěcený místo onoho chrámn

v Jerusalémě.
* 4.j. skrze Dacha svatého, abyste byli duchovním přibytkem Božím.

PRESETZhlasKIT
VR KORN BT M Ěx<



BABYLON V ZŘÍCENINÁCH (VIDĚNÍ SY. JANA).



S08D POSLEDNÍ.



961. EPIŠTOLASV.PAVLAKEFESSKÝM LL
2. jelikož však jste slyšeli o posluhování milosti Boží,

kteréž mi dáno jest k vám:*
3. že skrze zjevení známo jest mi učiněno tajemství, jakož

jsem prve psal krátce,
4. jakož můžete čtouce porozuměti známosti mé v tajemství

Kristovu,
6. kteréž za jiných věků nebylo známo synům lidským,

jako nyní zjeveno jest svatým apoštolům jeho, a prorokům
skrze Ducha,

6. že jsou pohané spoludědicové a jedno tělo, 1spolnúčastníci
zaslíbení jeho v Kristu Ježíši, skrze evangelium,*“

7. kteréhož učiněn jsem služebníkem z daru milosti Boží,
kteráž dána jest mně podle působení moci jeho.

8. Mně, nejmenšímu ze všech svatých, dána jest ta milost,
abych zvěstoval mezi národy to nestihlé bohatství Kristovo,*

(I. Kor. 16, 9.)
9. a osvítil všecky, jaký jest způsob tejematví skrytého od

věků v Bohu, kterýž všecky věci stvořil;
10. aby v známost uvedena byla knížatstvům a mocnostem

na nebesích skrze církev rozmanitá moudrost Boží,
11. podle předuložení od věků, jež vykonal skrze Krista

Ježíše, Pána našeho“
| 12. skrze něhož máme doufání, a přístup s důvěrností skrze
víru jeho.

13. Pročež prosím, abyste nebyli malomyslní pro má soužení
za vás: ježto jest sláva vaše.

14. Pro tu příčinu klekám na kolena svá (a modlím sej
k Otci Pána našeho Ježíše Krista,

15. z něhož se všeliké otcovství na nebi i na zemi jmenuje,
16. aby vám dal podle bohatství slávy své posilněna býti

akrze Ducha svého mocí k vnitřnímu člověku.

17. aby Kristus přebýval skrze víru v srdcích vašich, abyste
v lásce vkořeněni a založeni jsouce,

18. mohli pochopiti se všemi svatými, která jest širokost,
a dlouhosť, a vysokoeť, a hlubokost,

19. poznati také lásku Kristovu, převyšující všelikou vědo
mosf, abyste naplnění byli všelikou plností Boží.*

20. Tomu pak, kterýž mocen jest všecko učiniti mnohem
bojněji, než prosíme, nebo rozumíme. podle moci, kteráž
působí v nás:

21. tomu budiž sláva v církvi, a v Krlstu Ježíši po všecka
pokolení na věky věkův. Amen.

KAPITOLAIV.
Napominá k pravé křesťanské Jednomyslností, ——uči, Jak věscko od Boba
v cirkvi k totmato cíli sfiseno Jest, ——a povsbusuje, aby nenechali pohanských

neprarosti a obnovili se v Kristu.

1. Protož prosím vás já vězeň v Pánu, abyste hodně chodili
v povolání, kterým povoláni jste, [I. Kor. 7, 20. Fil. 1. 27.)

' et J. v úřadu mém kazatelském, jejž ml Bůh milostivě pro vás
ověřiti ráčil.

2 t J. že i pobané účastníky bndou synovství Božíbo | dědici blaže
nosti věčné, když v Krista ověří.

5 © Jj. nesmírné milosti, jichž se nám z vykoupení Kristova, 00 ne
vyvažitelného poklada dostává.

* t J. sby I andělé poznalí, co Bůh k spasení lidstva dle moudrosti
a mílosti své vykonati rčil.

> © j. Bůh rač vás mocí Ducha svatého posilniti, aby dnch váš zví
tězil u véech nesnázech s pomocí Kristovou, a vy tak samí ze zkuše
nosti své poznali nesmírnou hojnosť milosti jeho, na vše atrany se
rozšlřající.

E = umuv. 062
2. se vší pokorou a tichostí, s trpělivostí, snášejíce se ve

spolek v lásce,
3. usilujíce zachovávati jednotu ducha ve svazku pokoje.

(Řím. 12, 10.)

4. Jedno tělo, a jeden duch, jakož povoláni jste v jedné“naději povolání svého..
6. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest.'

©, Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest nade všecko,a skrze
všecko, a ve všech nás.k| 7.Jednomupakkaždémuznásdánajestmilostpodle
míry obdarování Kristova. (I Kor. 12, 11. IL. Kor. 10, 13.) ©

8. Pročež dí:“ Vatoupív na výsost, jaté vedl vězně,* dal
4 darylidem.“hk A :
P 9. Že pak vstoupil,což jest, než že i sstoupil prve do

“ JD nižšíchstran země?
“ : 10. Kterýž sstoupil ten jest, kterýž i vstoupil nade všeckaX

nebesa, aby naplnil všecko.*
11. A on dal některé zajisté apoštoly, některé pak proroky,

jiné pak evangelisty, jiné pak pastýře a učitele
(I. Kor. 12, 28.)

12. k zdokonalení svatých, k dílu posluhování, k vzdělání
M těla Kristova,“
WA 13. až bychom se sběhli všickni v jednotu víry, a poznání

| ; Syna Božího,* v dokonalého muže, v míru plnosti věku
Kristova;“

; 14. abychom již nebyli maličcí zmítající se, a nebyli sem
n a tam nošení každýmvětrem učení skrze nešlechetnosťlidakou,

„skrze chytrost k oklamání bludu:*
-+ W 15. ale (abychom) pravdu činíce rostli v lásce všelilterak
3 v tom, kterýž jest hlava, Kristus;

16. skrze něhož všecko tělo spojeno a svázáno po všech
: kloubích poslubování dle působení v míře jednohokaždého

F údu, béře zrůst těla ku vzdělání svému v lásce.'*
(Kol. 2, 19.)

17. A protož toto pravím, a osvědčují v Pánu, abyste již
nechodili, jako i pohané chodí v marnosti smyslu svého,

18. majíce zatemněný rozum temností, odcizení jsouce od

života Božího skrze nevědomosť,kteráž jest v nich, pro slepotu
srdce jejich,

KAPITOLA IV.

* © Jj. Jedno jest křesťanské udboženství, k němuš všlckní Jsou po
volání, v němž také mají jedno býti, jako jest Jeden Bůb, a Jeden křest.

2 Co Ž. 67, 19, praví o vítězství Ieraele nad nepřátely, tato tajemným
k emyslem dí o slavném namebevatoupení Páně.

p * ©J. duše epravedlivých před Kristem zemřelých z předpekli.
s * £ j. milosti, jichž dle vůle Otoovy lidem udělil

8 * Smysl: Kristus,který na nebesa vstoupil,a sedí na praviciBoží,
) a Jest tentýž, který vtěliv se co člověk na zemi dlol, a po smrti 1 do

předpeklí sstonpil, aby vysvobodil duše tam sovřeně: tenf vyvýšen

/ Jest nade všecky bytnosti nebeské a odtud evrchoranou mocí Božskon
M elrkev svou na semi Hdí, rozličných darů jí uděluje. [11.)
78 * £ j. cirkve, a sice dokonalým 1 posluhováním v službě církevní,

1 vyučováním věřicích.

m * tj. až vělokní poznají a uvěří, že Kristus jest Syn Boží, až naac konec světa.

A * t j. aš vělokní dospějeme k pravé mužnosti v životě duchovním,
k dokonalémupoznání a milování Boha nejsouce jako maličei.. . v. 14.

V p » £ j. ježto nás nošlechetní lidé chytře oklamati a v bind uvdsti
chtějí.

WW 1*Jako tělo lidské vzrůst svůj báře v jednotlivých vespolek spoje
0 ných údech od hlavy a srdce po nádobách k tomu eloužlcich: tak

církev, co tělo sestávajíc z věřících, vespolek ©sebon 00 údů spoje
JA ných, béře svůj duchovní vzrůst u víře s zbožnosti od Krista, jenž

/9 Jest hluvon a ardoem jejím, posluhováním apoštolů, kněží, učitelů a j.
M dle potřeby jednotlivých údů působením lidsky, anať jest jako duše,

veškeré toto tělo ožívující.

11.—121
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19. ktařížto zoufajíce sobě, vydali se v nestydatoat, v páchání
všeliké nečistoty, v lakomství.

20. Ale vy ne tak jste poznali Krieta,
21. ač jestliže jste ho alyšeli, a v něm vyučení jste, jakož

jest pravda v Ježíšovi:
22. že složiti máte starého člověka podle prvního obcování,

kterýž se porušuje dle žádostí bludu.'
23. Obnovte pak se duchem mysli své
24. a oblecte člověka nového, kterýž podle Boha stvořen

jest v spravedlnosti a svatosti pravdy.'* [Kol. 3, 12.)
- 95. Pročež odloživše lež, mlavte pravdu jedenkaždý s bližním
svým; nebo jsme vespolek údové.

(Zach. 8, 16. I. Pet. 2, 1.)
26. Hněvejte se, a nehřešte: '* slunce nezapadej na hněvivost

vaši. (Žalm. 4, 5.)
27. Nedávejte místa ďáblu. (Jak. 4, 7.)
28. Kdo kradl, již nekraď, ale raději pracuj, dělaje rukama

svýma, což dobrého jest, aby měl odkud uděliti tomu, jenž
nouzí trpí.

29. Žádná řeč zlá nevycházej z úst vašich: nýbrž jest-li
která dobrá k vzdělání víry, kteráž by dala milost posluchačům.

30. A nezarmucujte Ducha svatého Božího, kterýmžto zname
náni jste ke dni vykoupení.

31. Všelíká hořkost a hněv, a prchlivost, a křík, i rouhání
buď odjato od vás se vší zlostí.

92. Ale buďte vespolek dobrotiví, milosrdní, odpouštějíce
jeden druhému, jakož i Bůb skrze Krista odpustil vám.

(Kol. 3, 13.]

KAPITOLA V.

Kapomíná k člstým a svatým mrarům, -— varoje svůdných feči ; — něčí,jaké

povinnosti mají v manželstvu Zena k muži a mož k ženě,

1 Buďtež tehdy následovníci Boží, jakožto synové nejmilejší:
2. a choďte v lásce, jakož i Kristus miloval nás, a vydal

nebe samého za nás v dar a oběť Bohu k vůní rozkošné.

(Jan 13, 84. 16, 12. I. Jan. 4, 21.)
9. Smilství pak, a všeliká nečistota, nebo lakomství, nebuď

Ani jmenováno mezi vámi, jakož aluší na svaté:
(Kol. 3, 5.)

4. anebo mrzkosť, nebo bláznové mluvení, nebo šprýmování,
kterážto věc jest nenáležitá,“ ale raději díkůčinění.

5. Nebo o tom vězte a rozumějte, že žádný emilník, anebo
nečistý, anebo lakomec, což jest modloalužebnost,“ nemá dě
dictví v království Kristovu a Božím.

(Gal. 5, 21.)
G. Žádný ať vás nesvádí marnými slovy;“ nebo pro tyto

věci přichází hněv Boží na syny nevěry.“
(Mat. 24, 4. Mar. 18, 5. Luk. 21, 8. II. Thess. 2, 3.)

" £ j. kterýž dle blndu a zaslepení mysli v nopravostí, a těmi v čas
nou | věčnou záhnbu se pobřížuje.

"9 c. ]. opravdová svatosti.
-18 Nechovejte hněvu v srdcích, až byste ee dopustili bezpráví proti
Bohu nebo bližnímu.

KAPITOLA V.

! t Jj. která se křesťanu nesluší, s vážnými a svatými mravy kře
sfanskými se nesrovnává.

2 £ j. neboť lakomec penize uade všecko, vad svědomí, nad dali,
ned Boha miluje; mnozí „modloslužebnosť“ i o amilníku s nečistém
rozumějí.

S ©j. nedávejte se ani sebo sladšími slovy svésti, Jako by to, co
vám dím, nebylo pravda.

* £ j. jistě Bůh pro tyto břichy (5) potrestá ty, kteříž je půchají,
Jako by nevěřili, že je Bůh potrestá.

„==
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7. Nebývejtež tehdy účastníci jejich.
8. Byli jste zajísté někdy temnosť, nyní pak jste světlo

v Pánu. Jakožto synové světla chodte:
, 9. nebo ovoce světla jest ve vší dobrotě, a spravedlnosti,

a pravdě.
10. Zkušujte, co by se dobře líbilo Bohu,
11. a nemějte podílu ve skutcích neužitečných temnosti,*

ale raději je trescete.“
13. Nebo co se tajně děje od nich, mrzko jest i mlaviti.
13. Všecko pak, což bývá trestáno, od světla bývá zjeveno;

nebo všecko, co se vyjevuje. světlo jest.
14. Pročež se praví: Vstaů,“ kterýž spíš, a povstaň z mrtvých.

a osvítí tě Kristus.“ [1s. 60. 1.]
15. Viztež tehdy, bratří, kterak byste opatrně chodili: ne

jako nemoudří, [Kol. 4, 6.)
16. ale jako moudří, vykupujíce čas; nebo dnové jeou zlí.
17. Protož nebývejta neopatrní, ale rozumějící, která by

byla vůle Boží. (Řím. 12, 2. I. Thess.4, 3.)
18. A neopljejte se vínem, v němž jest chlipnosť: ale na

plnění buďte Duchem svatým,
19. mluvíce sobě vespolek v žalmích, a chválách, a v písních

duchovních, zpívajíce a plesajíce v srdcích svých v Pánu,
20. díky činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho

Ježíše Krista Bohu a Otci.

21. Poddáni buďte jední druhým v bázní Kristově.
22. Ženy mužům svým poddány buďtež jako Pánu;

[I. Mojž. 3, 16. Kol. 3, 18.)
293.neb mažjest hlava ženy, jako jest Kristus hlava církve:

onť spasítel těla svého.“ (I. Kor. 11, 3.)
24. Ale jako církev poddána jest Kristu, tak i ženy mužům

svým ve všem.'“
25. Muži, milujte manželky své, jakož i Kristus miloval

církev, a vydal sebe samého za ni, (Kol. 3, 19.)
26. aby jí posvětil, očistiv ji obmytím vody skrze slovo

života,
27. aby si učinil církev slavnou, nemající poškvrny, ani

vrásky, neb cokoliv- takového, ale aby byla svatá a nepo

85 46 Skvrněná.
28. Takť i muži mají milovatí manželky své, jako svá těla.

s o . Kdo miluje manželku svou, sebeť samého miluje.
js 29. Žádný zajisté nikdy těla svého neměl v nenávisti: ale

krmí a chová je, jako Kristus církev;
80: neboť jsme údové těla jeho, z masa jeho a z kostí jeho.
31. Protožť opustí člověk otce i matku svou, a přidrží se

manželky své: a budon dva v jednom těle.
(L.Mojž. 2, 24. Mat. 19. 5.]

32. Tajemství toto veliké jest: ale já pravím v Kristu
a v církvi.!!

38. A tak i vy jedenkaždý manželku svou jako sám sebe
miluj: manželka pak boj se muže svého.

3 t. j. žádného účastenství na nich nebeřte, tak abyste na ně anl
nepomněli.

* t.j. možná-ll,kárejte, stavte je, nebo aspoň ošklivosf svou projevte.
+ © j. hřiniče zatvrzelý a v nepravostech pobřbený
2 Dle řeckého: „vzejde ti Kristus“, Důkaz tobo jest zázračné obrá

cení mnohých avatých.
9 Jako se hlava považuje za eldlo rozumu, a tělo řídí, tak Kristus

svou cirkev, tak I muž svon Ženu.
© Co není protl vůli Boží.
" £ J. tento svazek mezi manželi, tužší, nežli mez! rodiči a dětmi,

Jest tajemství (svátost), předetavující duchovní spojení Kristovo s církvi
svatou.

„á
4 n —
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KAPITOLA VL

Uči, jaké povinnost! maji ditky k rodičům, a rodičové k díthám, — elušebaicl

k pánům, a pání k služebaíkům, — napomíně k statnému boji proti slým

pokušenim, — prosí za jejich modiitbo, a zavírá lat tea čehnaje.

1. Synové,' poslouchejte rodičů svých v Pánu:“ neb jest
to spravedlivé,

2. Cti otce svého | matku svou; kteréž jest první přikázání
se zaslíbením: (II. Mojž. 20, 17. Mat. 15, 4,]

3. aby dobře bylo tobě, a dlouho živ byl na zemi.
4. A vy, otcové, nepoponzejte k hněvu synů svých: ale

vychovávejte je v kázni a v trestání Páně.

5. Složebnici, buďte poslašní pánů tělesných“ a bázní
a s třesením v sprostnoati srdce svého jako Krista:

(Kol. 3, 22. Tit. 2, 9. I. Pet. 2, 18.

6. ne na oko aloužíce, jako lidem se líbíce, ale jako služebníci
Kristovi, činíce vůli Boží ze srdce,

7. s dobrou vůjí sloužíce, jako Pánu a ne lidem;

8. vědouce, že cožbykoli jedenkaždý učinil dobrého, to
vezme od Pána, buď on služebník anebo svobodný.

9. A vy, páni, též také čiňte jim, zanechajíce pohrůžek:
vědouce, že | jejich i váš Pán jest v nebesích, a přijímání
o8s0b není u ného. [Gal. 2. 6.)

10. Ostatně, bratří, posilůte se v Pánu a v silné moci jeho.

11. Oblecte se v odění Boží, abyste mohli státi proti úkladům
dábelským. (Řím. 13, 12.)

12. Neboť není bojování naše [toliko] proti tělu a krvi:“

KAPITOLA IV.

* těmi rozuměj I dcery; dítky vůbec.

* ©j. jakož Pán velí a na křesťsny sluší —
9 £ J. světských, zomakých. Sluší věděti, že tehdáš oprávněno bylo
bec tělesné poddanství a otroctví.
* £ J. proti pouhým, slabým lidem.

KAPITOLA VÍ. 966

ale proti knížatům a mocnostem,* proti správcům světa této
temnoty“ proti duchovním zlostem v povětří.'

13. Protož vezměte odění Boží, abyste mohli odolati v den
zlý, a ve všem dokonalí státi.

14. Stůjtež tehdy, majíce podpásaná bedra svá pravdou,
a oblečení jsouce v pancíř spravedlnosti,

15. a obuté majíce nohy přípravou“ evangelia pokoje:
16. ve všem berouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky

šípy ohnivé nešlechetníkovy uhasiti:
17. a vezměte lebku [naděje) spasení a meč ducha [jenž

jest slovo Boží), [Is. 69, 17. Tbeas. 5, 8.)
18. všelikou modlitbou a prosbou modlíce se Imždého času

v duchu, a v tom bedlivi jsouce se vší ustavičností a pro
Šením za všecky svaté,

19. i za mne, aby mi dána byla řeč v otevření úst mých
3 doufánlivostí, abych oznamoval tajemství evangelia,

(Kol. 4, 3. II. Thess. 3, 1.)
20. pro něžto poselství konám v řetězu, abych tak v něm

osmělil se mluvití, jakož na mne sluší.
21. Abyste pak i vy věděli. co se so mnou děje, co činím:

všecko vám oznámí Tychikug, nejmilejší bratr a věrný alu
žebník v Pánu;

22. jehož jsem poslal k vám pro to samé, abyste věděli,
co se a námi děje, aby potěšil srdcí vašich.

28. Pokoj bratřím, a láska s věrou od Boha Otce, a Pána
Ježíše Krista.

24. Milosťse všemi, kteříž milují Pána našeho Ježíše Krista
v neporušení.“ Amen.

5 6, j. Růbelským; týmiž názvy je rozeznává jako anděly, poněvadž
z každého řádu andělského někteří se provinili a do pekel svržení jsou.

S £ j. jenž panují v lidech nevěřících, bezbožných, v nepravostech
pohřížených.

* t j slostným dochům, jimž Bůh dle ové nospytatelně moudrosti
tak doponští.

2 t. j. vždy hotovi dle pravidel sv. evangelia žívotem kráčeti, byť
1 bylo sebe větším nebezpečím. .

9%t. J. nezměnitelně, nezrušítelně a stále.
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K FILIPENSKÝM.

FILIPI, znamenité a bohaté město v Macedonsku, slulo tak dle Filipa krále, otce Alexandra t. ř. Velikého.
Sv. Pavel na své druhé apoštolské cestě v Troadě prodlévaje, u zvláštním vidění od Boha povzbuzen

byl, aby se do Macedonska odebral"
I poslechl a přeplaviv se přišel do města Filipi a tu nejen sv. evangelium kázal, nýbrž je i zázraky a
utrpením potvrdil" Nejprve se jen několik zbožných žen k víře Kristově obrátilo, ty pak byly símě,
jenž v hojnou, požebnanou žeň vzrostlo; povstalať tu církev, která nejen stálostí svou u víře, nýbrž
i zvláštní laskavou o sv. apoštola péčí se vyznamenala, Neboť když se byli Filipenští dověděli, že
sv. Pavel jat a v Římě vězen jest, složili ihned co mohli, a poslali mu po Epafroditovi, svém, jak se
podobá, biskupovi, nemalou pomoc na penězích, jakož mu byli již jednou hned po jeho prvním odejití
z Filipi učinili“ Mělť pak Epafrodit i sv. apoštola potěšiti zevrubnou zprávou o blahém stavu církve
Filipenské i jemu v potřebách nápomocen býti. Toto učinil tak horlivě, že sám v těžkou nemoc upadl.
Když ozdravil, nemeškal sv. Pavel jej ihned k Filipenským zpět odeslati s tímto listem, v němž 1. víru
jejich vychvaluje, k statnosti v utrpeních je povzbuzuje, a od svůdných učitelů jich varuje, uče, že není leč
u víře Kristově pravého ospravedlnění [1—3, 7.]j; 2. napomenuv jich potom k všelikým ctnostem kře

sťanským, děkuje jim za laskavou jemu odeslanou pomoc. (3, 7—4.]
List tento, jeden z nejutěšenějších sv. apoštola, psán jest v Římě ku konci prvního vězení

Pavlova roku 63. nebo 64.

KAPITOLA I

Vadává diky za jejich prospěch a viře a ctnosti, — přeje jim k tomu stálosti, —
avěstuje, jak uvěznění jeho k rozšíření sv. evangelia přispělo, — a napominá,

aby Jedním srdcem a Jednou myslí pro víru bojovali.

1. Pavel a Timotheus, služebníci Ježíše Krista, všechněm
svatým v Kristu Ježíši, kteříž jsou (v městě) Filipi, s biskupy "
a 8 diakony.

2. Milosť vám a pokoj od Boha Otce našeho, a Pána Ježíše
Krista.

3. Děkuji Bohu svému v každém zpomínání na vás,
4. vždycky na všech modlitbách svých za vás za všecky

+55

proto že vás mám v erdci i ve svých okovách, a v obraňo
vání i v utvrzování evangelia, že jste vy všíckni účastníci
radosti mé.

8. Svědek jest mi zajlsté Bůb, kterak po všech vás toužím
láskou Ježíše Krista.

9. A za to se modlím, aby láska vaše více a více se rozmáhala
v umělosti a ve všelikém smysla:*

10. abyste zkusili lepších věcí, byste upřímí a bez úrazu
byli ke dni Kristova“

11. naplnění jsouce ovocem spravedlnosti“ akrze Ježíše
Krista k slávě a chvále Boží.

12. Chciť pak, bratří, abyste věděli, že co mne obklíčilo,8radostíprosbučině, .,Ée| květšímu:mm
; ; prospěchu evangelia přišlo:

5. z vašeho účastenství v evangeliu Kristovu od prvního x bo 13. tak že vězení mé pro Krista rozhlášenojest po všemdneaždosavade:“dobre.| NAHÁ| dvoru,Ijindevšudy,6.donfáníp9tom,jdkterýžzačalvevásdílodobré,© ONVYOVÝ| 14.amnozíbratřívPánudonfajícevokováchmých,hojdokonáaždodneKristaJežíše: bádl 6sl/| nějšísmělostmajíbezstrachumluvitislovoBoží.“
7. jakož mí spravedlivé jest, takto smýšleti o všech vás;

* IL Kor. 11, 9. Srov. Fil. 4,

KAPITOLA L

* Buď míní blskopy okolní spolu, jimž se takové apoštolské listy
sdělovaly, nebo v to slovo vůbec £ kněze pojímá, jakožto náměstky
bisknpův.

3 « j. za to, že vás Bůh účastny učinil evangelia Kristova, a že
jste v něm posavade pevně vytrval.

' Sk. 16, 9. — * Sk. 16, 16—39. —
16, 16.

> £ j. abyste prospivali jsk v poznání tajemství Božích, tak u ve
spolné mezi sebou lásov.

* t J. abysto v svém jednání vždy uměli voliti, eo lepšího jest,
s dobrým úmyslem a bez urážení bilšního, a tak dosáhli odplaty věčné.

3 © j. abyste hojně konali dobré skutky, kteréž jsou ovocem našeho
ospravedlnění skrze Ježíše Krista.

t j. roablásílo se, že uvězněnjsem pro víru Kristovu, až u dvora
olsařského, | mnozí bratří za příkladem mým tím neobroženěji zvěstují
evangelium po oslém

"A O = "Ť VÁi
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16. Někteří sice ze závisti, a pro odpor, někteří pak i z dobré
vůle káží Krista;*

16. někteří z lásky vědouce, že k obraně evangelia postaven
jsem:

17. někteří pak pro svár zvěstují Krista neupřímě, domní
vajíce se, že k vězení mému soužení přidají.
„18. Což pak [jest z tohoj? jen když všelikým způsobem,

buď z příležitosti, buď v pravdě Kristus se zvěstuje; i z toho
se radují, a ještě radovati budu.

19. Neboť vím, že mi to přijde k spasení skrze vaší modlitbu,
a pomoc Ducha Ježíše Krista,

20. podle očekávání a naděje mé, že v ničemž nebudu
zahanben: ale se vším doufáním jako vždycky, i nyní veleben
bude Kristus na těle mém, buďto skrze život, buďto skrze
smrť.

21. Nebo mně živu býti Kristus jest, a umříti zisk.“
22. Jestliže živu býti v těle, to mi jest užítek práce, i nevím.

co bych vyvolil.*
23. Úzko mí jest zajisté s obou stran; žádoeť maje rozdělen

býti, a býti a Kristem, což by mnohem lépe bylo:
24. ale pozůstati v těle potřebí jest pro vás.
25. A o tom naději maje vím, že zůstanu, a 8 vámi se

všemí pobudu, k vašemu prospěchu a k radosti víry:
26. aby plesání vaše rozhojnilo se v Kristu Ježíši pro mne,

pří móm opětném k vám příští.
27. Toliko obcajte, jakož aluší na Kristovo evangelium,

abych buďto přijda viděl vás, anebo vzdálen jsa slyšel o vás.
že stojíte v jednom duchu, jednomyslně spolu pracujíce u víře
v evangeliu,

28. a v ničemž se nestrachujete protivníků, což jim příčinou
jest zahynutí, vám pak spasení. a to od Bona.

29. Nebo vám jest dáno pro Krista, abyste netoliko v něho
věřili, ale také pro něho trpěli,

30. týž boj majíce, jakýž jste při mně i viděli, I nyní
o mně slyšíte.

KAPITOLA II.

Mapominá k jednotě a pokoře dle příkladu Kristova, — k pokojnému a bez
úhonnému šivotu, — a poroučijim Timothea = Epafrodite.

1. Protož, jest-li jaká útěcha v Krista. jest-li které potěšení
lásky, jest-li které společenství ducha, jest-li které srdečné
slitování: !

2. naplňte radosť mou, abyste jednostejného smysla byli,
jednostejnou lásku majíce, jednomyslní jsouce, jednostejně
smýšlejíce.

9. Nic [nečiňte) skrze svár, ani pro marnou chválu: ale
v pokoře, jedni druhých za vyšší nežli sami sebe držíce,

4. nehledíce jedenkaždý toho, co jeho jest. ale toho, co
jest jiných. (I. Kor. 10, 33.]

* © j. závídíce mi slávu mou u věřících a odporujíce mi; jíní pak
s lásky. znamenajíce vyšší povoláni mé. [16.)

* Smysl: Povně věřím, že utrpení mé k spasení mi bnde, když mi
Bůh na vaše spolnorodování pomocí své popřeje. abych jej zvelobil,
buď statně pro něho smrť podstonpě, anebo déle slovo jeho hlásaje :
neboť i žíti i umříti chci pro Krista

* Smysl: By mí na vůli ponecháno bylo, buď déle ještě žítí a pro
opěžně k spasení bližních působití (24.) nebo ihned smrť pro Krista
podstoupiti, a věčné aláry dojíti [21. a 23.), navím co bych si z obojího
zvolil.

KAPITOLA II.

* Smysl: Cheete-li mi, vězní Kristovu i apoštola svému, nějakou
útěchu a laskavé potěšení prokázatí, a (ím osvěděiti, že jest mezi námi
společnosf duchovní n vespolné srdečné lásce se jevící.

KAPITOLA II. 970

5. To zajisté citte v sobě, což i v Kristu Ježíši *
6. kterýž jsa v způsobě Boží, nepoložil sobě toho za loupež,*

že jest roveň Bohu:
7. ale sebe samého zmařil, přijav způsobu služebníka, ku

podobenství lidí ačiněn, a v způsobu nalezen jako člověk.
8. Ponížilt sebe samého, učiněn jsa poslušným až k amrtí

a to k smrti kříže. (Žid. 2, 9.)
9. Protož i Bůh povýšil ho a dal jemu jméno, kteréž jest

nad všeliké jméno,
10. aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, nebeských,

zemských i pekelních, [ls. 45, 24. Řím. 14, 11.)
11. a každý jazyk vyznával, že Pán Ježíš Kristus jest

v slávě Boha Otce.“

12. Protož, moji nejmilejší, (jakož jste vždycky poslušni
byli], netoliko v přítomnosti mé, ale nyní mnohem .více, když
jsem vzdálen od vás, s bázní a s třesením spasení své konejte.*

13. Bůh zajisté jest, kterýž působí ve vás i chtění i vy
konání, podle dobré vůle (své).

14. Všecko pak číňte bez reptání a bez pochybování,
(I. Petr. 4, 9.)

16. abyste byli bez úhony, a upřímí eynové Boží, bez
trestu uprostřed národa zlého a převráceného: mezi kterýmižto
svítíte jako světla na světě, (Mat. 5.16.)

16. zachovávajíce slovo života k slávě mé v den Kristův,
že ne nadarmo jsem běžel, ani nadarmo pracoval.

[I. Theaa. 2, 19.)
17. A bychť pak i obětován byl za oběťa posluhování víře

vaší, raduji se a spolu ee těším se všemi vámi.
18. A též i vy radujte ae, a těšte se spolu se mnou.
19. Mámťpak naději v Pánu Ježíši, že Timothea brzo pošlu

k vám, abych i já dobré myslí byl, zvěděv, kterak vy se
máte. (Sk. 16, 1.)

20. Nebo žádného nemám tak jednomyslného, kterýžby
8 upřímnou náklonností o vás pečoval.

21, Všickni zajisté svých věcí hledají. a ne těch, kteréž
jsou Ježíše Krista. (I. Kor. 13, 5.)

22. Ale zkušení jeho“ znamenejte, že jako syn otci sloužil
8e mnou v evangeliu.

23. Tohoť tehdy naději mám, že k vám pošlu brzo, jak
uzřím, co se mnou 8e stane.

24. Mámť pak naději v Pánu, že i sám brzo k vám přijdu.
25. Ale zdálo mi se za potřebné, abych Epafrodita, bratra

a pomocníka a spolubojovníka svého, vašeho pak apoštola, ?
a služebníka v potřebě mé“ poslal k vám;

26. nebo zajisté toužil po vás po všech, a amuten byl
proto, že jste o ném slyšeli, žeby byl nemocen.

27. I bylť zajisté nemocen až k amrti: ale Bůh se nad
ním smiloval, a ne toliko nad ním, ale i nade mnou, abych
neměl zármutku na zármutek.

2 Dolož: znamenáto; smysl: Tak k sobě vespolek se chovejte jako
se Kristus choval k nám.

+ © |. nepoužíval saní své Božské důstojnosti k vychloubání se nad
jiné, ač mu vlastně přirozeně náležela, a on sí jí nijak proti právu
neosvojil.

* Smysl: Oslavil i nejsvětější člověčenatví jeho nade všecky tvory
a tak zjevil spojené s ním Božství, Ze veškeří tvorové | na nebí, i na
zemi, I v pekle je uznají, a jema se klaněti budou.

5 Dolož: při čemž se důvěrně pomoci Boží nadíti můžete.
S © J. jeho osvědčenou lásku a věrnosť poznejte.

7 t J. biskupa (Theodoret, Baronins a J.).
* Epafroditus přinesl sv. Pavlovi s Filipi do Říma peněžnon pod

poru. (4, 10—18.j

N.—122
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28. Protož apěšněji poslal jsem ho, abyste vidouce jej zase,
zradovalí se, a já abych byl bez zármutku.

29. Přijmětež jej tehdy se vší radostí v Pánu, a takové
muže v poctivosti mějte;

80. neboť pro dílo Kristovo až k amrti se přiblížil, vydav
život svůj, aby nahradil to, čehož se vám nedostávalo k po
sloužení mně *

KAPITOLA IIL

Varuje od avůdných učitelů za šidovstva, — napominá povrboouti všem!

světskými výhodami pro Krista, — pokorně o sobě smýšleti, — nepřátel
kříže se hleděti a -— své obcování v nebi míti,

1. Dále pak, bratří moji, radujte se v Pánu. Jednostejných
věcí vám psáti, mně zajisté obtížno není, vám pak potřebno.

2. Hledte se psů,* hledte se zlých dělníků“ hleďte ae po
řízky.*

3. Nebo my jsme obřízka,“ kteříž duchem sloužíme Bohu,
a chlubíme se v Kristu Ježíši, a ne v těle máme doufání:*

4. ačkoli já bych mohl i v těle doufání míti.“ Zdá-liť se
kdo jiný míti doufání v těle, já více,

5. obřezán jsa osmého dne, z rodu israelského, z
Benjaminova, Žid ze Židů, podle zákona Fariseua,

(Sk. 22, 3. 23, 6.)
6. podlehorlivosti protivník církve Boží, podle spravedlnosti,kterážvzákonějest,obcujícíbezúhony:© (Sk.26,10.)
7. Ale co mi bylo ziskem, považuji pro Krista za škodu.“
8. Anobrž všecky věci považuji za škodu, pro vznešenou

známost Ježíše Krista, Pána mého, pro nějž jsem vším povrhi,
a mám jako za lejna, abych Krista získal,

9. a v něm nalezen byl, ne se spravedlností svou, kteráž
jest ze zákona, ale kteráž jest z víry v Krista Ježíše, kteráž
jest epravedlnosť z Boba u víře: (Řím. 4, 3.)

10. abych poznal jej, a moc vzkříšení jeho, přípodobněn
jsa k smrti jeho,“ (Řím. 8, 17.)

11. zdalíbych nějakým způsobem přišel ku vzkříšení, kteréž
jest z mrtvých.

12. Ne že bych již dosáhl, anebo dokonalý byl, ale běžím,
zdalíbych nějakým způsobem uchvátil, načež i uchvácen jsem
od Krista Ježíše.“

13. Bratří, jáť nemám za to, že bych byl [cíle] dosáhl:

pokolení

9 © J. aby zastal vás, v čemž jste vy sami mně poalonžíti nemohli. *

KAPITOLA IIL .

* £ j. nestondných, svárlivých poběhlíků = židovstva, kteří pohany
„psy“ nasývají, 00 zatím sami tobo názvu hodni jsou.

* € j. lšlapoštolů, kteří víru porašují.
ATak s opovrženim obřezání nazývá, nojsoucl v novém zákoně,

leč marným pořezáním těla; tím Židy mini. [Srov. Gal. 5, 22.
* © j. u nás křesťanů jest pravé obřezání srdcí a ne těl. (Řím. 2, 29.)
št j. v tělesném obřezání, v rodu Abrahamova a |.
* t j. byla-li by jaká důkladná zásluha v tělesrých těchto přednostech,

mělť byeh já k tomu práva dosti.
* t J. čeho jsem sl v šidovatvu tak vysoko pášil, považují za škod

livé, když jsem uvěříl v Krista.

5 t j. abych poznal všemohoucnosť, kterouž nds vzkřísí jako sebe
vakHall, a Jak čestné a záslažné jest trpěti e Kristem, a jemu v smrti
podoben býti.

* Smysl: To nepravím tak, jako bych byl již cíle dosáhl, nebo
dokonslý byl, nýbrž že se enažím dostihnouti Krista, Jakož on mno
dostihl, svou milostí mne uchopil, a k sobě obrátil.
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ale to jedno (činím), že na ty věci, kteréž jsou zadu,'* za
pomínaje, k těm pak, kteréž jsou s předu, úsilně chvátaje,

14 k uloženému cíli běžím, k odplatě svrchovaného povo
lání Božího skrze Krista Ježíše.

15. Protož kteřížkoli jsme dokonalí, tak smýšlejme: a pakli
v čem jinak smýšlíte, I toť vám Bůh zjeví.'!

16. Ale však k čemuž jsme dospěli, abychom jednostejně
emýšleli, a v jednostejném pravidle zůstávali.'*

17. Následovnící mojí buďte, bratří, a spravujte se podle
téch, kteříž tak chodí, jakož máte způsobu naši.

18. Neboť mnozí chodí, o nichž jsem častokrát pravil vám,
(nyní pak i s pláčem pravím), že jsou nepřátelé kříže Kristova,

[Řím. 16, 17.)
19. jichžto konec jest zahynutí, jichžto Bůb břicho jest:

a sláva v zahanbení jejich,'“ kteříž o zemské věci pečují.
20. Ale naše obcování '* v nebesích jest: odkudž i spasitele

očekáváme, Pána našeho Ježíše Krista,
21. kterýž promění tělo ponížení našeho, aby připodobněno

bylo k tělu jasnosti jeho, podle působení, kterýmž i může
podmaniti sobě všecky véci.

KAPITOLA IV.

Napomíná k všalikým ctoostem 1Jednotlivých osob svlášť, | všech vůbec,

děkuje Jim sa poslané Jemu příspěvky, — zavírá list ©pozdravemím a po
žehnáním,

1. Protož, bratří moji nejmilejší a přežádoucí, radosti má
a koruno má, tak stůjte v Pánu, nejmilejší |

(L Thess. 2, 19.)
2. Evodie prosím i Syntychy žádám, aby jednostejně smýšlely

v Pánu.

3. Takéť i tebe prosím, soudruhu věrný,* pomáhej jim,
kteréž se mnou pracovaly v evangeliu s Klimentem a s jinými
pomocníky mými, jejíchžto jména jsou v knize života.

[Zjev. 8,6.)
4. Radujte se v Pánu vždycky: opět pravím, radujte se.
5. Mírnosťvaše známa buď všochněm lidem ; Pán blízko jest.
6. Nic nebuďte úzkostlivi: ale ve všeliké modlitbě a prosbě

s díků činěním žádosti vaše přednášeny buďte Bohu.
7. A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký smysl, ostříhej

srdcí vašich i myslí vaších v Kristu Ježíši.
8. Dále, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé,

kterékoli spravedlivé, kterékoli svaté, kterékoli milé, kterékoli
dobré pověsti, jest-li která ctnost, jest-li která chvalitebná
kázeň, na ty věci myslete.

9. Kterýmž (věcem)jste se i naučili, i (je) přijali, a slyšeli,
1 vidělí na mně, ty čiňte: a Bůh pokoje bude s vámi.

'* £. na všecko dobré, co jsem učinil, za nic to vše považoje, a
Jedině k uloženému cili hledě — k dosslení slávy věčné v Kristu Ježiší.
(14.)

" Smyel: Kdožkolí dokonalí býti žádáte, tak smýšlejte, že nedokonalí
Jsto; kdyby pak někteři jinak smýšleli, doufám, že Bůh sám je cavití,
aby poznali, že tak jest, Jak Já pravím.

" £ j. u pravé víře v Krista, kn kteréž jeme již příšli, baďme jedné
mysli.

' © J. kteři se chlubí nepravostml svými, jichž by se spíše stydětí
měli.

t £ j. všecka naše mysl, všeliká naše póče obrácena jest k nebesům,
co pravě naší vlasti.

KAPITOLA IV.

* Die 2, 25. viře podobno, že tím mini Epafrodita, tehdejšího blakupa
Filipenských, k němuž se s prosbou tou obrací, představuje sl dobu,
až tento list Filípenským čísti se bude,
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10. Zradoval jsem se pak v Pánu velmí,že zase jednou

rozkvetli jste, abyste na mne myslili:“ jakož jste 1 myslilí.ale byli jste zaměstnání.
11. Nepravímt toho jako pro nouzi: nebo já se naučil

dosti míti ua tom, co mám.
12. Umímť 1 snížen" býti, umím j hojnost míti: (ve všech

všudy věcech vycvičen jsem), £nasycen býti, i lačněti; i hojnost
míti, | nouzi trpěti:

18. všecko mohu skrze toho, kterýž mne posilňaje.
14. A však dobře jste učinili, sdělujíce se se mnou v mém

soužení.

15. Víte pak i vy, Filipenští, že při počátku evangelia,
když jsem čel z Macedonie, žádná církev nendělíla mi [ničehož)
do počtu vydání a příjmů, než vy sami;*

(Sk. 16, 10. II. Kor. 11, 8.)

* Jako ožlvěli jste, probadíli jste se k zpomenoti namno nějakou

>t jnonsl trpěti.
* £ J. tádná obec neodměnila se mí za duchovní dar kázání evan- 

KAPITOLA IV, 974

17. neboťi do Thessaloniky poslali jste mi jednou i podruhé,
čehož jsem potřeboval. (Sk. 17, 1.

17. Ne že bych bledal daru, ale hledám užitku hojného
do vašeho počtu.*

18. Mámť pak všecko, a hojně mám ; naplněn jsem, přijav
od Epafrodita, což jste poslali, vůní aladkosti, oběť vzácnou,
libou Bohu. ,

19. Bůh pak můj naplniž všecku žádost vaši, podle bohatství
svého, v slávě skrze Krista Ježíše.

2. Bohu pak a Otci našemu sláva na věky věkův. Amen.
21. Pozdravtež každého svatého v Kristu Ježíši.

22. Pozdravují vás bratří, kteříž jsou se mnou Pozdravují
vás všíckní svatí, zvláště pak kteříž jsou z domu císařova.

23. Milost Pána našeho Ježíše Krista s duchem vaším.
Amen.

gelu darem nějským tělesným, jejž byeb byl, jako koupel činivají,
v úěry svého vydání a příjmů zapsati mohl, tež vy

5 ©Jj.není mí v dar, le 0 prornch ergo, naněmě| v, podpornjice mně, spolu sdejnbu máte.
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K KOLOSSENSKÝM.

KOLOSSY, znamenité druhdy město malo-asiatské, leželo v Frygii nedaleko města Laodicei v utěšeném
údolí u řeky Lyku.

Ačkoliv sv. Pavel po dvakráte krajinou frygickou byl cestoval, do Koloss však nepřišel“ Tam kázal
Epafras, jak se zdá, učenník Pavlův." Ale sotva se tam símě av. víry Kristovy ujalo, již se dostavili ne

přítel, rozsévaje koukole mezi pšenicí.
Bylať totiž tehdáž přední Asie vůbec, Malá Asie pak zvlášť rejdištěm židovsko-pohanských bludařů, kteří
zvláštní hlubokou známostí o Bohu a o andělích jeho se vychloubajíce, blouznění mudrců pohanských
se zjevením Božím starého zákona sloučiti usilovali, a při tom nejen židovské obřady, ale i všeliké jiné

pohanské pověry zachovávati přikazovali.
Toto zcestné učení vtíralo se i v církve křesťanské. Pečlivý Epafras proti tomuto hrozícímu nebezpečí
rady si nevěda, odebral se do Říma k sv. Pavlu, jenž tam tehdáž vězen byl. Tenť dle své horlivosti,
aby všem všecko byl, napsal tento list Kolossenským, v němž učí: 1. že jediné Kristus jest naším pro
středníkem u Boha; 2. že křesťané, jsouce smrtí Kristovou vykoupeni, ani obřadnímu zákonu židovskému,

ani smýšleným přikázáním mudrců pohanských podrobeni nejsou.
Obsahem tento list v mnohém podoben jest listu k Efesským, s nímž nejen týmž časem [63. nebo 64

po Kristu) psán, nýbrž též po Tychikovi jakož i onen poslán jest.
Zaznamenati ještě sluší, že asi dvě nebo tři léta po tom, když tento list psán jest mimo jiná i městu
Kolossy a Laodicea hrozným zemětřesením stroskotána jsou [roku 66. po Kr.). Laodicea se sice později
opět vzmohla, ale Kolossy zanikly; na jejich místě povstalo městečko Chone, nyní Konos, bídná vesnička.

KAPITOLA L wWw 6. kteréž přišlok vám, jakož i po všem světě jest, a užitek
Vy nese. a roste, jako mezi vámi od toho dne, v kterémž jste

slyšeli, a poznalí mílosť Boží v pravdě,*
7. jakož jate se naučili od Epafry, nejmilejšího spoluslužeb

níka našeho, kterýž jest věrný k nám služebník Krista Ježíše,

Diky radává Bohu aa vzrůst jejich v známosti Boli, — uči, še Kristus Jest

obraz Boha (ice, stvořitel všech věcí, ——hlava cirkve, skrze něhož s Bolen

smíření Jeme, — a tajemství nážeho k života věčnému povolání vysvěrloje.

1. Pavel, apoštol Ježíše Krista z vůle Boží, a Timotheus 8. kterýž také oznámil nám lásku vaši v duchu.*
bratr: 9. Protož i my od toho dne, jakž jeme to uslyšeli, ne

2. těm, kteřiž jsou v [městě] Kolossích, svatým a věrným A přestáváme modliti se za vás, a žádati, abyste byli naplněníbratřímvKristuJežíši. 4; RE| známnstívůlejeho,vevšímoudrostiarozumnostiduchovní,
9. Milosťvám a pokoj od Boha, Otce našeho, a Pána Ježíše 10. abyste chodili hodně, Bohu ve všem se Ifbíce, v každém

Krista. Díky činíme Bohu, a Otcí Pána našeho Ježíše Krista i skutku dobrém ovoce vydávajíce,“ a rostouce v známostivždyckyzavássemodlíce, NAD47| Boží.
4. slyševše o vaší víře v Kristu Ježíši, a o lásce, kterouž “ý Ň 4 11. všelikou mocí posilněni jsouce podle mocnosti jasnosti

máte ke všem svatým, jeho; ve vší trpělivosti, a v dlouhočekání 8 radostí
5. pro naději, kteráž uložena jest vám v nebesích,' o kteréž 12. děkujíce Bohu Otci, kterýž hodny nás učinil podílu

jste slyšelí v slovu pravdy evangelia, OV dědictví svatých v světle;

' Bk. 16,6. — 18,28. — *Kol.2, 1. — * Kol. 1, 7. RADA klapoětoléDřornnontmala Boží svěstovánojen, ne jak vám

KAPITOLAL un a jes „dnehovnlpůsobenouDuchemsvatým.Taf jediněpravá,

' £ J. pro odplatu, kteréž někdy v nebesích dosíci donfite, jak nám | * Hle, dobré skntky jsou ovoce pravé dnohovní moudrosti, známosti
ev. evangellum neomylně slibuje. ip Boží. pravě víry.

+ (di -E
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13. kterýž vytrhl nás z moci temnosti, a přenesl do králov
ství milovaného Syna svého,

14. v němě máme vykonpení skrze krev jeho, a odpouštění
hříchů,

15. kterýžto jest obraz“ Boha neviditelného. prvorozený
všeho stvoření ;“

16. nebo akrze něbo stvořeny jsou všecky věcí na nebi
i na zemi, viditelné I neviditelné, buďto trfinové, nebo panstva,
buďto knížatstva, neb mocnosti, všecky věci akrze něho,
a v něm"stvořeny jsou: (Jan 1, 13.)

17. a on jest přede všemi, a všecky věci jím stojí.
18. A on jest hlava těla církve, kterýž jest počátek, prvo

rozený z mrtvých:“ aby on ve všem prvotnosť držel;*
(I. Kor. 18, 20. Zjev. 1. 6.)

19. neb se zalíbilo, aby v ném všecka plnost! přebývala,
20. a aby skrze něho smířil s sebou všecko, v pokoj uvodě

skrze krev kříže jeho, i co na zemi, i co na nebi jest.'!
21. I vás, když jste byli někdy odcizení, a nepřátelé smyslem

v skutcích zlých,
22. nyní již smířil lidským tělem svým skrze smrť, abv

vás postavil svaté, a nepoškvrněné, a bez úhony před ním;
23. ač trváte-li u víře založení, a pevní, a nepohnutelní

od naděje evangelia, kteréž jste slyšeli, kteréž jest kázáno

všemu stvoření, ježto jest pod nebem, kteréhož já Pavel učiněn
jsem služebníkem.

24. Kterýž se nyní radují z utrpení pro vás, a doplňoji
to, čehož se nedostává z utrpení Kristových,'* na těle svém
za jeho tělo, jenž jest církev;

25. jejímžto služebníkem já jsem učiněn podle zřízení
Božího, kteréž mi dáno jest k vám, abych naplníl slovo
Boží: 13

26. tajemství, kteréž bylo skryto od věkův a pokolení, ale
nyní jest zjeveno svatým jeho, [Efes.3, 3.)

27. jimžto Bůh ráčil známo učiniti bohatství slávy tajemství
toho mezi národy, kteréžto jest Kristus, mezi vámi naděje
slávy,'*

28. jehož my zvěstujeme, napomínajíce všelikého člověka,
a učíce všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom učinili
všelikého člověka dokonalého v Kristu Ježiší;

29. o čež i pracují, bojuje podle působení jeho, kteréž
působí ve mně mocně.

* Jess Bobu ve všem roven, táš bytnosti a přirozenosti (epolupod
statný).

* © j. od věčnosti přede všemi tvory z Otce splozen.

* Dle řeckého: „a v něho,“ t. j. pro něho, k jeho eti a chvále,
S t j. jenž první z mrtvých vstal k žívota nesmrtelnému.
* £ j. nejen co Bůh, nýbrž | co člověk.

*e£ Jj Bůb Oteo ráčil ustanovit, aby v Kristu všeliků milosf a doko
nalosť se nalézala.

" € 1. lidi, jelikož v bříších byli, anť nic nečlstého do nebe nevejde:
anděly na nebi, ne snad že by byli potřební smíru s Bohem, ale Í oni
měli býti smíření, protože e Bobem jsouce sjednání na hříšné lidstvo
+0 hněvalí.

'* £. J. snažím se s radosti vytrpěti všecko, eo ml Krlatuz za tajemné
tělo ové, cirkev, trpětí pozůstavíl, zanechal, uložil; ne jako by utrpení
Páně nebylo dostatečné k vykoupení voškerého světa, nýbrž že to
Bůb tak usoudil, aby praví následovníci Kristovi podobní jsouce jemu
1 trpěli jako on, byť bylo už k smrtí. [Mat. 10, 18. 8k 9, 16.j

be byabych úplněa dokonale kázal evangelium,jnkož je nejprvekázal E
ej. (eratým spoštolůmráčilBůhsjeviti tajomstvívtělenía spasitelné

smrti Kristovy, v němž | vy nadějí věčná slávymáte.
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KAPITOLA II.

Napominá, aby v obdrieném učení setrvali, aniž svůdnými učiteli svěsti 60
daji, — uči, že Kristen jsouce vykoupení, nejsme podrobemísni ustanovením

starého zákona, aní tajemným porěročným obřadům pohanským.

1. Chciť zajisté, abyste věděli, jakou starost mám o vás,
a o ty, kteříž jsou v Laodicel, a kteřížkoli neviděli tváři mé
v těle,'
2. aby potěšena byla ardce jejích, a oni aby byli spojeni
v lásce a ke všelikému bohatství plnosti rozumu k poznání
tajemství Boha Otce i Krista Ježíše“

3. v němž všickni pokladové moudrostí a umění akryti
jsou.

4. A toto pravím, aby vás žádný neoklamal vysokými řečmi.*
5. Neb ačkoli vzdálen jsem tělem, však dachem jsem a vámi,

a radují se, vida řád váš, a utvrzení víry vaší, kteráž jest
v Kristu.

6. Jakož jste tehdy přijali Ježíše Krista Pána, [tak] v něm
chodte,“

7. vkořenění jsouce a vzděláni v něm, a utvrzení ve víře,
jakož i naučení jste, rozhojůujíce se v něm s díků činěním.*

8. Hleďtež, ať vás žádný neoklame moudrostí světskou
a marným podvodem, podle ustanovení lidského, podle začátkův
učení světa“ a ne podle Krista.

9. Nebo v něm přebývá všecka plnosť Božství tělesně,?
10. a v něm jste doplnění“ kterýž jest hlava všeho knížatstva

i mocnosti ;*
11. skrze něhož i obřezání jste, obřezáním ne rukou uči

něným, obloupením masa na těle, nýbrž obřezáním Kristo
vým,'*

12. pohřbeni jsouce s ním na křtu, v kterémž jste i vstali
z mrtvých skrze víru v působení Boží, jenž vzkřísil jej
z mrtvých.''

13. A vás, když jste byli mrtví v bříších, a v neobřízce
těla vašeho, spolu obživil s ním, odpustiv vám všecky bříchy,

14. smazav zápis úsudka,'“ kterýž byl proti nám, kterýž
nám byl odporný, i vzal jej z prostřed,'* přibiv jej na kříži,

16. a obloupiv knížatstva, a mocnosti '“ vedl směle na odiv,
zjevné slaviv nad nimi vítěsztví skrze sebe samého.

KAPITOLA L

* To potahují mnozí I na Kolossenské a soudí z toho, že ev. Pavel
osobně do Koloss nepřišel [Vis úvod.)

* £ J. abyste potěšení byli kdyš by srdce vaše evazkom lásky
tužeji se spojila, a vy dospěli k úplnému pozmání všeho, čebož vám
věděti třeba a možná o tajemství Boha trojjediného a vykoupení našeho
skrze Ježíše Krista. .

> Tím je varnje svůdných učítelů, kteří umělými na pohled řečmi
od pravé viry je sváděli.

* t. J. buďte stále živi v přesném uúčeníKristovu tuk, jako Jste je
přijali, skutky dobrými je dokazujíce.

* £ j. prospívajíce u víře a poznání tajemství Božích, děkujíce za
to Bohu, dárci vší mondrosti.

* t.j. co Židům jen jako dětinské začátky umění zjeveno bylo.
[Viz též 16. a 20, arov. Gal. 4, 8, 9.)

* © Jj. nejen milosti a moci, nýbrš podstatným sjednocením Božství
a člověčenstvím v osobé Božské. (Jan 1, 17.)

* £ j. máte dostatečné I milosti i umění.
5 £ j. všech řádů, sborův [kůrův) andělskýeh.

te £ j. obřezáním duchovním, amrtvením celého (bříšného) člověka
s šádosti jeho. (Řím. 4. 12. pozn.]

"' ©j. poněvadž jste uvěřili, že, Jakož Kristus z mrtvých vatal, tak
i vy moci Boží k novému životu vzkMšení jste a budete.

'* Na smrť pro hřích.
" £ j. odstranil jej, zruši
" ©j. zničil mocnost zlřah duchů, získav a uděliv lidem moci nad

nimi, aby přemohli úklady jich.

II.— 123
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16. Protož žádný vás nesuď pro pokrm nebo pro nápoj,
nebo se strany dne svátečního, nebo novměsíce, anebo sobot,

17. kteréžto věci jsou stín budoucích: ale tělo jest Kristovo.
18. Žádný vás nesvozuj, oblibuje si pokoru a náboženství

andělské, v tom. čehož neviděl, chodě, nadarmo se nadýmaje
smyslem těla svého,'* [Mat. 24, 4.)

19. a nedrže se hlavy, '“ od níž celé tělo po kloubích a
svazích jsouc řízeno a vzděláváno,'" roste v rozmnožení Boží.'*

20. Protož, jestliže jste zemřeli s Kristem začátkům učení
tohoto světa, proé ještě, jako byste živi bylí na světě, usta
novujete:

21. Nedotýkejtéž se, aniž okuste, aniž se tkněte?'*
22. Kteréžto všecky věci jsou k zahynutí samým užíváním

podle přikázání a učení lidských,"©
23. kteréž mají podobu moudrosti v pověřea v pokořování,

I v nešetření těla, ne ve cti nějaké k nasycení těla *!

) E

KAPITOLA III.

Uči, Ze maji s Kristem umřevše, a povstavše, po nebeských věcech bašíti,
a člověka starého svléci a obléci nového. — Napominá ženy a muže, rodiče

a ditky, ! služebaiky,

ná
LA a

1. Protož, jestliže jste s Kristem povetali, těch věcí, kteréž
svrchu jsou, hledejte, kdež Kristus jest, sedě na pravici Boží:

2. o věcí, kteréž svrchu, pečujte, ne o ty, kteréž jsou na
zemi.

3. Nebo zemřeli jste" a život váš skryt jest s Kristem
v Bohu.

4. Když pak se ukáže Kristus, život váš, tehdáž I vy se
ukážete s ním v slávě.

5. Protož mrtvěte údy své, kteříž jsou na zemi: smilství,
nečistota, chlipnoať, zlou žádost, a lakomství, jenž jest modlo
služba;

6. pro kteréžto věcí přichází hněv Boží na syny nevěry;
7. v kterýchžto i vy jste někdy chodili, když jste živi byli

mezi nimi. :

8. Ale nyní složte i vy všecko to: hněv, prchlivosť, zlost,
zlořečení, mrzkou řeč z úst svých.

9. Nelžete jedni druhým, svlekouce a sebe starého člověka
ee skutky jeho,

10. a oblekouce nového, toho, kterýž se obnovuje
podle obrazu toho, kterýž jej stvořil; “

11. kdežto není poban a Žid, obřízka a neobřízka. cízo

k poznání

£. j. „jakkoliv se pokorným, a u věcech nebeských, Jako by jich
byl viděl, sběhlým stavi a učeností, zjevení Božímu odpornou, vy
chloubá.“ Tak činili svůdní učitelové ze židovatva, učíce, že Kristus
není Syn Boží, a že andělé jsou prostředniel naší u Boha.

" £ j. Krista.
" t, Jj. rozličnými řády a stavy církevními v laskavém vospolek

ajednocení.
'* £. j. vamáhajíc se, a prospivajíc milostí Boší.
£ j. proč zakarujete některých věcí poživatí, ano se jen dotýkati,

jako by od zlých duchů pocházely?
© ©j. tyto věci dílem požíváním smařeny bývají [krmě všeliké),

dilem Jest učení o zdržování se Jich ponze nálezkem lidským, jenž
časem jak povstal tak hyne.

+ € J. zdají se býti moudré, ale json pověrčivé, nepravou pokoron
a nesmírným trýzněním těla a odeplráním jemu potřebného nasycení
škodné.

KAPITOLA IM.

* © j. světu, tělu a hříchu, odfekše se jich na křín svatém, jsouce
téměř e Kristem pohřbení.

* © J. kterýž co den vlo a vice blodí, vůli Boží znáti, a kovati, a
tak podobati se Stvořiteli svému.

=

=
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zemec a Scytha, služebník a svobodný: ale všecko a ve všem
Kristus.* [Gal. 3, 28.)

12. Protož oblecte se jako vyvolení Boží, svatí a mílí,
v srdečné milosrdenství, a dobrotivosť, pokoru, mírnost, trpě
livost,

18. snášejíce jeden druhého, a odpouštějíce sobě veapolek,
má-li kdo proti komu žalobu: jakož i Pán odpustil vám, tak
i vy.

14. Ale nad to nade všecko mějte lásku, ktoráž jest svazek
dokonalosti :

15. a pokoj Kristův vládní v srdcích vaších, k němuž i po
voláni jste v jedno tělo, a buďtež vděční.

16. Slovo Kristovo přebývejž ve vás hojně, ve vší moudrosti,
učíce a napomínajíce samí sebe žalmy, zpěvy a písněmi
duchovními s milostí zpívajíce v srdcích svých Bohu.

17. Všecko. cožkoli číníte v slovu nebo v skutku, všecko
(čiňte) ve jménu Pána Ježíše Krista, díky činíce Bohu a Otci
skrze něho.

18. Ženy poddány buďte mužům, jako sluší, v Pánu.“
(Ef. 5, 22. L Petr. 3, 1.)

19. Muži. milujte manželky své, a nemějte se k nim trpce.
20. Synové, poslouchejte rodičů ve všech věcech; nebo toť

„jest libé Pánu. [Ef. 6, 2.)
21. Otcové, nepopouzejte k hněvivosti synů svých, aby ne

byli malomyslní. [Ef. 6, 4.)
22. Služebníci, poslušní buďte ve všem pánů tělesných,*

ne na oko slonžíce,. jako lidem aselíbíce, ale v sprostnosti
srdce. bojíce se Boha. (Tit. 2, 9. L Petr. 2, 18.)

23. Cožkoli činíte, ze erdce čiňte, jako Pánu, a ne lidem,
2. vědouce, že ode Pána vezmete odplatu dědictví [věčného).

Pánu Kristu služte.“

25. Nebo kdož by křivdu činil, vezme za to, což neprávě
učinil: a neníť přijímání osob u Boha.* (Řím. 2, 6.)

KAPITOLA IV.

Napominá, Jak maji býti páni k služebníkům, — povabezuje k borlivé
modlitbě a k opatrnému se chování k nevěřicím, ——savirů psaní rosličným

posdravením a svým požehnáním.

1. Páni, což jest spravedlivého a slušného, služebníkům
prokazujte, vědouce, že i vy Pána máte na nebi.

2. Na modlitbě trvejte, bdíce v ní s díků činěním,
(Luk. 18, 1. I. Thess. 5, 17.]

9. modlíce se spolu i za nás, aby Bůh otevřel nám dvéře
řeči k hlásání tajemství Kristova (pro něž i vězněm jsem).

4. abych je zjevoval tak, jakož mi náleží mluviti.
(Ef. 6, 19—20.)

5. Chodtež v moudrosti před těmi, kteříž jsou vně, vr
kupujíce čas.' (Ef 5, 16.)

5 t.j. velrkvi sv. jeme všíckní v Krista v jedno tělo sbromáždění,
tak že není rozdílu mezi křesťanem z Židovstva, a křesťanems poban
atva atd.

* £, j. ve všech slošných a dovolených věcech, jak Kristus Pán při
kazuje.

5 t j zemských, světských, jimžto tělesně náležíte.
“ Dle řeckého: sloužite.
* Smysl: Kdo bezpráví činí, buď sí služebník pánu svému nevěr

nosti, neposlušnosti, a j. buď si pán služebníku nespravediností, krutostí
aj. tobo Bůh potrestá tak, jako tobo každý zaslouší. (Srov.Efes, 6. 5. a d.)

KAPITOLA IV.

* t J. opatrně se chovejte k pohanům, abyste jim žádného pohoršení
uedali, nýbrž svým dobrým obcováním pokojné doby sobě získali,
Bohu bez nátisku sloužití.

A “
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6. Řeč vaše k nevěřícím vždycky v milosti budiž solí osolená,*
abyste věděli, kterak máte jednomukaždéma odpovídati.

7. Co se děje se mnou, všecko vám oznámí Tychikus.
nejmilejší bratr, a věrný sluha, a spoluslažebník v Pánu;

8. kteréhož jsem poslal k vám naschvál, aby zvěděl, co se
děje sevámi, a potěšil srdcí vaších, (Ef. 6, 22.)

9. s Onésimem, milým a věrným bratrem, jenž jest od
vás.* Tiť všecko, co se tu děje, známo vám učiní.

10. Pozdravoje vás Aristarchus, epoluvězeň můj, a Marek,
sestřenec Barnabášův,“ o kterémž jste dostali poručení:*
přijde-li k vám, přijměte jej:

11. a Jesus, kterýž slove Justus, kteřížto jsou z obřízky:
ti toliko jsou pomocníci moji v království Božím, kteříž mi
byli ku potěšení. (Gal. 3, 28.)

12. Pozdravuje vás Epafras.“ jenž jeat od vás, služebník

* t j. budiž laskavá a líbezná, při tom pak | rozumná, abyste po
slovchajících 1 poučili 1 vzdělali.

krajan. [Vla Filém. 10.)

* tj adporačající listy, jimiž by se přesvědělli, kým jest.
“ Týž, o němž 1, 7.; má se za to, že byl biskupem Kolossenských;

Archipas nak kněz vebo dlakou (jábea) Jejich. [17.]
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Krista Ježíše, vždycky pečlivý o vás na modlitbách, abyste
stáli dokonalí a plní ve vší vůli Boží.

13. Nebo svědectví jemu vydávám, že má mnoho práce
o vás, i o ty, kteříž jsou v Laodicei,* a kteří v Hierapoli.

14. Pozdravuje vás Lukáš," lékař nejmilejší, a Démas.
(II. Tim.4, 11.)

15. Pozdravte bratří, kteříž jsou v Laodicei, i Nymfa,
i církve, kteráž jest v domu jeho.

16. A když bude přečten u vás tento list, učíňte, aby
I v církvi laodicejské čten byl: a ten, kterýž jest Laodicej
ských. i vy přečtěte.“

17. A rcete Archipovi: Hleď služby, kterouž jei přijal
v Pánu, abys ji vyplnil. (Filem. 2.)

18. Pozdravení mou rukou Pavlovou. Pamatojtež na okovy
moje. Mílosť s vámí. Amen.

* Srov. 2, 1. a via úvod.

* Evangelista; vidno z toho, že nebyl s Žídovatva.
* Soudí se z toho, že sv. Pavel zvláštní list k Laodicejským psal,

který vlak nás nedošel: jiní za to mají, že míní list, jenž obyčejně
k Efosským se nazývá, a oběžní, jee i sousedním církvím edějítí se
měl. (Vla úvod ne ep. k Efeským.)



UVOD
k oběma epištolám sv. apoštola Pavla k Thessalonickým.

Thesealonika [Salonichi, Soluň] bylo slavné pomořní
a obchodní město Macedonska, nedaleko města Filipi. nám
Slovanům zvlášťproto památné, že bylo rodištěm svatých
apoštolů našich Cyrilla a Methodia. Obyvatelstvothes
salonické záleželo z Řekův, Římanův a Židův. Když byl
av. Pavel na své druhé apoštolské cestě po přestálém vězení
a trýznění přinucen odejíti z Filipi, přišel asi r. 52. nebo
58. do Thessaloniky, a tam po tří soboty důvěrně kázaje,
mnohých ku Kristu Pánu obrátil. Ale Židé se mu tu, jako
všudy jinde, tvrdošijně zprotivili, a nemohouce mu odolati,
obžalovalí ho u vrchnosti, jako by pobuřoval lid.' Proto odtad
sv. apoštol tajně ušel, a odebral. se do Beree, a pak, ani tu
nejsa jist, do Athén odplul. Odtud vyslalTimothea k Thea
salonickým, pečliv jsa o jejích nově založenou církev,* aby
je u víře potvrdil, a v soužení potěšil, sám pak pozdržev se
v Athénách dále do Korintu se bral. Tam ho došel Timotheus,
z Thessaloniky se vraceje, a mimo mnohé potěšitelná zprávy
o Thessalonických zvěstovat mu též, že někteří nejsou dosti
statni v protivenstvích, jiní že náklonnost mají k zahálčivému

* Sk. 17, 5—9. — * I. These.

a rozkošnému životu, opět jiní že bludné smťálejí o druhém
příští Páně a našem z mrtvých vstání.* Proto sv. Pavel tento
první list k Thessalonickým napsal, v němž jednak chválí
je pro jejich pevnou víra a účínnou lásku a napomíná k stat
nosti v protivenstvích: jednak je poučuje, co o z mrtvých
vetání a soudném dni věřitl mají. — Při delším svém meškání
v Korintu dověděl se sv. Pavel brzo, že list jeho v Thessa
Jonice vůbec dobrý účinek způsobil, avšak že z toho, co byl on
v prvním listu (4, 16. a č, 2—4) jim napsal, i někteří se
domnívali, jako by soudný den ihned, ještě za živa jich nastati
měl, v čemž je mnozí bludní učítelové mylně podporovali,
na důkaz toho i nějaký podvržený list Pavlův předatírajíce.“

Proti tomu tedy pospíšil ai sv. Pavel napsatí Theasalonickým
druhý list, v němž je zřejměji o soudném dni poučuje, ne
polepšených přísnějí kárá a ku konci i znamení udává, dle
něhož by pravé listy jeho poznali. — Oba tyto listy k Thes
salonickým jsou nejprvněji psány ze všech nás došlých liatů
Pavlových a byly týmž rokem 63. [nebo 54.] po Kristu Pánu
a sice z Korintu poslány.

9 IL Theas. 3, 1. Srov. 8, 17. — * II. Thess 3, 2.



PRVNÍ EPISTOLA

SV. PAVLA K THESSALONICKÝM.

KAPITOLAL
Poasdravivje, děkuje Bobu za Jejich živou víra, horiivou lásku a stálou naději,

Jež v životě svém projevují, a přikladetmjsou všem krajanům.

1. Pavel a Silván' a Timothens církvi Thessalonických
v Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu.

2. Milost vám a pokoj! Díky činíme Bohu vždycky ze
všech vás, připomínajíce vás na modlitbách svých bez pře
stání,

8. pamatujíce na akutek víry vaší,* a na práci, a lásku,*
a na stálosť naděje v Pána našeho Ježíše Krista,* před Bohem
a Otcem naším:

4. vědouce bratří, Bohu milí, o vyvolení vašem;
6. nebo evangelium naše k vám nebylo toliko v řeči, ale

i v moci, i v Duchu svatém, a v plnosti mnohé, jakož víte,
jací jsme byli mezi vámi pro vás.

6. A vy učinění jste následovníci naši i Páně, přijavše
slovo v mnohám soužení 8 radostí Ducha avatého:“

7. tak že jste učinění příkladem všem věřícím v Macedonii,
a v Acháji.

8. Nebo od vás rozhlásila se řeč Páně netoliko v Macedonii

a v Acháji, ale i po všelikém místě roznesla se víra vaše
kteráž jest v Boha, tak že není nám potřebí nic mluviti.“

9. Oniť zajisté sami o nás vypravují, jaký jsme příchod
měli k vám, a kterak jste se obrátili k Bohu od modl, abyste
sloužili Bohu živému a pravému,

10. a očekávali Syna jeho s nebe, (kteréhož vzkřísilzmrtvých),
Ježíše, kterýž vysvobodil nás od bodoucího hněvu.

KAPITOLA L

' Tentýž, jenž sk. 18, 6. „Silon“ aloje. [IL Kor. 1, 19.j

* © |. s víry pocházející stálosť a vytrvalosť u víře, 1 všeliké akntky
milosrdenství.

* tj. ua práci lisky, t. j. na nesnáze, jež jste s lásky ku Kristu
podstoupili.

* t J. očekávání naděje, t j. povnou důvěru, s ktorouž očekáváte
příští Páně, jenž by odměnil vám. [10.]

> © J. e mocnými skutky, zázraky, s udělováním darů Ducha svatého
a shojnbým prospěchem kázal jsem n vás.

9 © J. milosti Ducha svatého jsonce osvicení, přijalí jste svatou víru
s radostí, ač jste sa to od lidí mnoho trpěli.

" Poněvadž byla Thessalonika znamenitým obchodním městem, kdež
se ze všech končin lidé acházeli, roznesla se odtud snadno pověsť
o kázání ev. evangelia, a vsbadila touhu po pravdě u těch, Jenž byli
„dobré vůle“.

* t j. od věčného zatracení, jemuž propadnou nevěřící a hříňnící.
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KAPITOLA IL

Připomíná, Jak opřímnějim slovo Boží hlázal, a — Jak ochotně onl je přijali
a statně v něm trvali,

1. Nebo sami víte, bratří, že příchod náš k vám nebyl
daremný:

2. ale prve trpěvše i pobanění snáševše [jakož víte) v [městě)
Filipi, měli jeme doufání v Bobu svém, mluviti vám evan
gelium Boží s mnohou pečlívostí.*

3. Napomínání naše zajisté nebylo z omylu ani z nečistoty,
ani ve lsti:*

4. ale jakož jsme zkušení od Boha, aby nám svěřeno bylo
evangelium, tak mluvíme, ne jako lidem se líbíce, ale Bohu,
kterýž zkušuje srdcí naších.

5. Anižť jsme zajisté kdy užívali řeči pochlebné, jakož víte,
ani příležitosti k lakomství; Bůhť jest svědek |

6. ani jsme hledali chvály od lidí, ani od vás ani od jiných.
7. Ač jsme vás mohli obtěžovati, jako Kristovi apoštolé:

a však učinění jame maličcí u prostřed vás, jako když kojička
syny své opatřuje.* (L Kor. 9, 14)

8. Tak žádostivi jsouce vás, chtěli jsme vzdáti vám 8 chutí
netoliko evangelium Boží, ale i životy své, protože jste nám
byli velmi milí.

9. Pamatujete zajisté, bratří. na práci naší a ustání; ve dne
v noci pracujíce, abychom žádného z vás neobtěžovali, káralí
jsme mezi vámi evangelium Boží.

(Sk. 20, 34. Kor. 4, 12. IL Thess. 3, 8.]
10. Vy svědkovéjste i Bůh, kterak jsme svatě, a spravedlivě,

a bez úhony bylí u vás, kteříž jste uvěřili:
11. jakož víte, kterak jednohokaždého z vás [jako otec

synů svých)
12. prosíce „vás a napomínajíce, osvědčovali jsme, abyste

chodili hodně Boha, kterýž povolal vás do svého království
a alávy.

13. Protož i my díky činíme Bohu bez přestání, že slyševše
od nás kázání slova Božího, přijali jete je ne jako slovo

KAPITOLA I.

* t. J. ačkoliv jeme, Silvanne a ji, mnobo utrpěli (viz skutk, 16.],
přec jeme vámfelovo Božíj hlásali.

* £ j. nekázal jsem vám ani bludného učení, ani nepočestných bájek
lstným úmyslem, abych si od vás prospěchu získal.

3 t 1. pokorně a laskavě jsme se k vám chovali, jako matka, která
ditky své avým mlékem žíví a jich pečlivě všelikého úrazu chrání.

O.—124
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lidské, ale (jakož v pravdějest) jako slovo Boží, kterýž působí
ve vás, jenž jste uvěřili.“

14. Vy sajisté, bratří, učiněni jste následovníci církví Božích,
kteréž v"Judska jsou v Kristu Ježíší;* nebo jste i vy takéž
věci trpěli od svých krajanů, jakož I oní od Židů,

16. kteříž i Pána Ježíše zabilí, i proroky, i nás pronásle
dovali, a Bohu se nelíbí, a všem lidem jsou odporní;

16. bráníce nám mluviti pohanům, by spasení byli, tak
aby povždy naplňovali hříchy avé; neboť přišel hněv Boží
na ně až do konce.“

17. My pak, bratří, vzdálení byvše vás na čas hodiny,
tělem, ne srdcem: tím více jame chvátali viděli tvář vaši
s mnohou žádostí ;

18. nebo chtěli jsme přijíti k vám, zvláště já Pavel jednou,
i podruhé, ale překazil nám satan."

19. Nebo která jest naše naděje, neb radost, neb koruna
slavná? Zdaliž to nejste vy předPánem naším, Ježíšem Kristem,
v příští jeho?“

2. Nebo vy jste sláva naše 1 radost.

KAPITOLA III.

Projevuje svou o ně péči a radost nad jich prospěchem u víře a lásce,

a — vzdává s tobo diky Bohu.

1. Pročež nemohoucím se déle zdržeti, lfbilo ge nám, abychom
sami zůstali v Athénách,

2. a poslali jsme Timothea, bratra našeho, a služebníka
Božího v evangeliu Kristovu, aby potvrdil vás a napomenul
u víře vaší, [8k. 16, 1.)

3. aby se žádný nepohnul v těchto souženích; neb sami
víte, že k tomu postaveni jsme.*

4 Nebo i když jsme u vás byli, předpovídali jsme vám,
že budeme soužení trpěti, jakož se také stalo, a víte.

5. Protož i já, nemoha se déle zdržeti, poslal jsem, abych
zvěděl o víře vaší: aby snad nepokoušel vás ten, kterýž po
kouší,“ a nebyla daremná práce naše.

6. Nyní pak když přišel Timotheus k nám od vás, a zvěstoval
nám víru a lásku vaši a že nás v dobré pamětí máte vždycky,
žádajíce nás viděti, jakož také i my vás:

7. protož potěšeni jame z vás, bratří, ve vší nouzi a soužení
našem skrze víru vaši;

8. nebo nyní živi jeme, jestliže vy stojíte v Pánu.*

* t j. Bůh sám dává ovým požehnáním prospěch kázání našemu,
kteréž jste vy v srdcích svých, jako símě dobré v úrodnou zemí přijali
(Mat. 18, 8. a 28.), tak že hojné ovoce dobrých skutků přinášíte, 28
něž vás odplata nemíne v životě věčném.

S£ Jj.svoustálosti u vířejako křesťanér ani pro ztrátujmění, aní pro všeliké nátísky nespustili jste se ví
9 £ Jj. shovívá Bůh, až míru hříchů svých dopinl, pak je konečně

J potrestá. Má ee za to, že svatý spoštol prorockým duchem
k vyvrácení Jeruzaléma Římany hledí; spolu pak ztoho viz, že jak
koliv milosrdenství Boží samo o sobě nesmírné jest, přec se tébož
každému, | národu | jJednotlivel,jen po jistou lhůta a míru dostává.

"4 j. popůdlv na mne protivníky mě vůbec a Židy zvlášť [15],
aby odporovali hlásání erangelia.

* ©j. na vás a všech, kteréž jsem na viru obrátil, spočívá naděje
má, že mi Kristus práce mé odmění.

KAPITOLA LI.

> © J. že Jest nám, i vám, i mně, určeno, abychom trpěli protivenství
pro Krista. (I. Petr. 2, 31. II. Tim. 8, 12.)

* t Jj. důbel, kterýž zlých lidí 00 nástrojů svých používá, aby se
protivil všndy a všdycky všeliké dobré věci. [Viz 2, 18. pozn.)

9 t. j. alyše o vaší stálosti u víře, vzdor soužení, jež trpím, takměř
k novému životu přícházím. Rvá=T o
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9. Nebo jakým děkováním z vás můžeme se odměniti Bohu
za všecku radosí, kterouž radujeme ge z vás před Bohem
naším,

10. dnem i nocí přesnažně se modlíce, abychom uzřeli tvář
vaší a doplnili to, čehož se nedostává víře vaší?

11. Sám pak Bůh a Otec náš, a Pán náš, Ježíš Kristus,
spraviž cestu naši k vám.

12. Vás pak račiž Pán rozmnožití“ a učiniti, aby se rozmohla
láska vaše vespolek, I ke všem,* jakož i my [ji máme] k vám:

13. ku potvrzení srdcí vašich bez úhony v svatosti před
Bohem a Otcem naším, v příchodu Pána našeho Ježíše Krista
8e všemi svatými jeho. Amen. (I. Kor. 1, 7. Fil. 1, 10.)

KAPITOLA IV.

Napotminájich, aby se varovali pohanských nepravosti, nečistoty a všelikého

podrodu, — hleděli pak bratrské lásky, pokojnosti a pracovitosti, — a po

včuje o s mrtvých vstání,

1. Dále pak, bratří, prosíme vás a žádáme v Pánu Ježíši,
jakož jste příjalí od nás, kterak máte choditi. a líbiti se
Bohu, tak abyste i chodili, abyste více v dokonalosti se rozboj
ňovali.*

2. Víte zajisté, jaká přikázání dal jsem vám skrze Pána
Ježíše.

9. Tať jest zajisté vůle Boží, svatost vaše:“ abyste se zdržo
valí od smilství, (Řím. 12, 2. Efes. 5, 17.)

4. aby uměl jedenkaždý z vás nádobou svou vládnouti
v svatosti a poctivosti,*

5. ne v náružívé žádosti, jakož i pobané, kteříž Boha
neznají;

6. a aby žádný nepřesahal, aniž oklamával v jednání bratra
svého; nebo mstitel jest Pán toho, jakož jsme vám před
pověděli a osvědčilí.

7. Neboť nepovolal nás Bůh k nečistotě, ale ku posvěcení.“
8. A protož kdo tím pohrdá, ne člověkem pohrdá, ale

Bohem, kterýž i dal Ducha svatého v nás.*
9. O lásce pak bratrské není potřebí psáti vám; nebo vy

sami jste se od Boba naučili, abyste se vespolek milovali.
[Jan 13, 34, I. Jan 2, 10.)

10.. A však to i činíte ke všem bratřím ve vší Macedonii.

Prosíme pak vás, bratří, abyste se více rozhojňovali,“
11. a snažili se pokojnými býti, a svým obchodem se obírati,

a rukama svýma pracovati, jakož jsme přikázali vám: a abyste
poctivě chodili před těmi. ktefíž jsou vně, a cizího nic ne
žádali.

12. Nechcemeť pak, bratří, abyste nevěděli o těch, kteříž

* « j. Bůh dejž, ať se počet věřících u vás rozmnoží.
5 £ j. I k jiným, nevěřícím a nepřátelům.

KAPITOLA IV.

! tj. u všeliké ctností pokračnjíce, tak abyste se Bohu vědy více
bili.

2%Svatosti míní dokonalou, vší i sebe menší skvrny prostou čistotn,
a ta jest pak pinosf a vrch všeliké etnoeti. [4—7.)

5 £ j. aby tělem svým, nádobou duše, vládl co pán, svatě, t j.
čistotně a poctivě, nikoliv pak se otrocky podroboval náruživým
chtičům a nezřízeným pudům jeho. [5.)

* k nepoškvrněnosti a svatosti.
5 £ |. kterýš přikázání svá nám zjovíl, 1 Duchem svatým v nás

působí, abychom je dokonale poznali a plnili.
* t j. vtě vezpolné lásoe prospivali. (Vls svrchu 4, 2 a 8, 12.)

pS
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zeznuli, abyste se nermoutili, jakož i jiní," kteříž nemají
naděje.

13. Nebo jestliže věříme, že Ježíň umřel, a z mrtvých vstal
tak? Bůh j ty, kteříž zesnoli skrze Ježíše,“ přivede s ním.'*

14. Nebo toto vám pravíme slovem Páně,'' že my, kteříž
živi jame, kteří ostavení jsme do příchodu Páně,'“ nepřede
jdeme těch, kteříž zesnuli '* (I. Kor. 15, 23.)

15. Nebo sám Pán s rozkazem, a s hlasem archanděla,
a s trubou Boží '“ sstoupí s nebe, a mrtví. kteříž jsou v Kristu,
vstanou první.'*

16. Potom my, kteříž živi jsme, kteříž porůstaveni jame,
spolu zachvácení budeme a nimi do oblaků vstříc Kristu
v povětří, a tak '“ vždycky a Pánem budeme.

17. Protož těšte se vespolek těmito slovy.

KAPITOLA V.

Učí, jak den Páně přijde, a — Jak na něj připravení býti máme, a — rozličná
Jim dáraje nančení, zavírá list ten sv. požehnáním.

1. O časích pak a chvflech,' bratří, nepotřebujete, abychom
vám psali;

2. neboť sami výborné víte, že den Páně tak přijde, jako
zloděj v noci. (IL Petr. 3, 10. Zjev. 3, 3.]

3. Nebo když budou říkati: Pokoj a bezpečnost! tehda
rychle přijde na ně zahynutí, jako bolesť na ženu těhotnou,
a neutekou.

4. n vy, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den jako zloděj

5. nebo vy všickní jste synové světla, a synové dne; nejameť
synové nocí, ani temnosti.

6. Protož nespěme jako i jiní ale bděmea střízlivi buďme.
7. Nebo kteříž spí, v nocí spí: a kteříž opilí jsou, v noci

opilí jsou.*

těš 15.)
vakřísí, jako byl jeho

věčně blaženému životu.

"ej kdožkoliv se sa živa dočkají příchoduPáně k soudu; [tak
těž v. 16.) mluví svatý apoštol vůbec osobou těch, kteří se toho dočkají,
ne jako by trval, že poslední sond nastane již za jeho věkn, nýbrž
aby pás povzbudil, tento den pro nejistota jeho vědy Jako na očích
míti; všdyť soukromý soud nastano kašdému hned po smrti.

» £ j. neoctneme ne před obličejem Páně ani okamžikem dříve než
ti, kteři před námi zemřeli. —

" £ j. Kristus v moci své Božské příkáše archandělu provolatí vše
mocnéslovo své jako hlásnou troubou: „Vstaňte, mrtví! pojďta
k souda!“

"=Dle řeckého: „prvé“, t. j. než s Kristem povznešeni budou.
te £, J. a pak po jejich oalavení a učiněném rozpousení — Toto naučení

dává svatý apoštol proti těm, kteří bludně se domnívali, že soudný
den již nastane a proto ničehož nepracnjíce, od jiných výživy žádali
(11.). a pak proti těm, kteří učili, že kdo za živa toho dne se dočká,
dříve a u vylším stnpní dosáhne.

KAPITOLA V.

* £ j. kdy však se vzkříšení s mrtvých údá, nelze mi řící vám, aniž
by bylo prospěšno. (Brov. Mat. 24, 42.]

2 Ospalými rošsumí ty, kteří pohřižení jsouce v nevěře a všelikých
břížích, na Boha ani nepamatují; bdícími pak, kteří v celém irvotě

KAPITOLA V.

8. Ale my, kteříž jsme [synové] dne, střízlivi buďme, oble
čení jsouce pancířem víry a lásky a lebkou naděje spasení ;*

(ls. 69, 17. Efes. 6, 14—48.]
9. nebo nepostavil nás Bůh k hněvu, ale k nabytí spasení.

ukrze Pána našeho Ježíše Krista,

10. kterýž umřel za nás, abychom buďto že bdíme, budto že
spíme,“ spolu s ním žívi byli.

11. Pročež těšte se vespolek, a vzdělávejte jeden druhého,
jakož i činíte.

12. Prosímeť pak vás, bratří, abyste znali ty,* kteříž pracují
mezi vámi a jsou vám v Pánu představení, a napomínají vás,

18. abyste k nim hojnější lásku měli pro práci jejich:
mějte pokoj e nimi“

14. Prosímeť pak vás, bratří, trestejte nepokojné, těšte
malomyslné, přijímejte nemocné, trpělivě se mějte ke všem.

15. Vizte, ať žádný žádnému zlého za zlé neodplacuje: ale
vždycky, co dobrého jest, číňte sobě vespolek, i všechněm.

(Přísl. 17, 13. 20, 22 Řím. 12, 17. I. Petr. 3, 9.j
16. Vždycky se radujte.
17. Bez přestání se modlete.* (Sir. 18, 22. Kol. 4, 2.)
18. Ze všeho díky čiňte; nebo toť jest vůle Boží v Kristu

Ježíši o všech vás“

19. Ducha neuhašujte.“
20. Proroctvími nepohrdejte.
21. Všeho pak zkušujta: co dobrého jest, toho se držte.
22. Stínu všelikého zlého se zdržujte.'“
29. Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, aby celý

duch váš, i duše i tělo zachováno bylo bez úhony ku příští
Pána našeho Ježíše Krista.

24. Věrnýt jest, který vás povolal: kterýž také učiní.!!
[I. Kor. 1, 9.]

25. Bratří, modlete se za nás.
26. Pozdravte všech bratří políbením svatým.
97. Zavazajiť vás skrze Pána, aby čten byl list tento všechněm

svatým bratřím.
28. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi. Amen.

svém Boha na očích majíce před obličejem jeho jako v jasném světle
kráčejí: opllými miní, kteří všelikou vášní téměřsmyslem se pominuli :
střízlivými pak, kteří všdy dobrých skutků pečlívi jsou.

* Pravá vira, v dobrých skutcích lisky živoucí, vnitřní život člověka
tak chrání, jako pancíř prea a ardce, naděje pak spasení věčnéhomysl
Jeho tak slli, že u všech strastech k nebesům bledí. —

* £ j. buďto že bychom při jeho příchodu šívi byli, anebo jiš byli
zemřeli. (Řím. 14, 7.)

* £ j. uznalými, vděčným! byli k těm, kteří —
* © j. buďte duchovních svých představených, biskapů a kněží, dle

příkazu Páně s dobrou vůlí poslušní.
* Vědycky se modlíme, když povinných modliteb svých nikdy ne

zanodbáváme, a všecky sebe sprostší povinností stavu svého ke oti
Boží činíme a Bobu obětujeme.

* Jakož skrze Krista Pána vše od Boha dosahujeme, tak skrze
téhož I díky Bobu za všecko vsdávati máme. „Vzdej díky Bohu, a
eamo slé obrátí se ti v dobré!“ (Sr. Jan Zlatoústý.

* ©j. dary Ducha svatého a všeliků dobrá vnukoutí, jež se ve vás

zňaly, neudušojte nedbalostí, vášněmi, a hříchy velikými (L Kor. 14,1. ad.)
' £ j. všeho, eo by toliko podobu slébo do sebe mělo, co by se

v očích někoho zlým zdáti mohlo, a tak bo poboršovalo.
" © j. to, k čemu vás povolal, spasení vaše.
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KAPITOLA L

Cbváli je, če protivenství pro víru statně onášejí, — slibuje, že se Jim na to

věčné blaženosti, protivníkům pak věčných trestů dostane, — a ujevuje jim,

Jak sa za ně maodli.

1. Pavel, a Silván, a Timotheus církvi Thesealonických
v Bohu, Otci našem, a Pánu Ježíši Kristu.

2. Milost vám a pokoj od Boba, Otce našeho a Pána Ježíše
Krista!

8. Díky činiti máme Bohu vždycky z vás, bratří, tak jakož
hodno jest, protože velmi roste víra vaše, a rozhojňuje 8e
láska jednobokaždého z vás k sobě vespolek;

4. tak že my sami chlubíme se vámi v církvích Božích,
pro vaši trpělivost, a víru, a ve všech protivenstvích vašich,
1 souženích, kteráž snášíte

5. na důkaz spravedlivého soudu Božího,' abyste hodni
jmíni byli království Božího, pro něž i trpíte.

6. Poněvadž spravedlivé jest u Boha odplatiti soužením
těm, kteříž vás sužují;

7. a vám, kteříž souženi jste, odpočinutím a námi při
zjevení Pána Ježíše s nebe 8 anděly moci jeho,

8. jenž v plumení ohně uvede pomstu na ty, kteříž neznají
Boha, a kteříž neposlouchají evangelia Pána našeho Ježíše
Krista ;

9. kteříž pokuty věčné trpěti budou v zahbynutí od tváři
Páně a od slávy moci jeho,*

10. když přijde, aby oslaven byl ve svatých svých a pře
divný byl ve všech, kteříž uvěřili;* nebo věřeno jest našemu
svědectví od vás o tom dni.“

11. Pročež se také modlíme vždycky za vás: aby vás ráčil
Bůh náš hodny učiniti povolání svého“ a naplnil všecku vůli
dobroty I skautek víry v moci“

KAPITOLA L

* £ j. které trpite s tou věrou, že je na vás dopouští Bůb, aby někdy
na soudném dni svou spravedinosť dokázal i na vás, odměně vám za
to věčnouslávou, i na utiskovatelích vašich, uvrbna je v muky věčně.
(Viz dále 6—10.)

%Rozamějbuď s doložením: K: 4anebo: „odsouzenína věčnémouky mocným a slavným alovem Pán

3 £ J. aby pojal své věrné u věčnou blaženoať a slávu svou.

* Jinak: „neboť potrrdí ae naše svědectví [i] na vás v onen den*;
t. j. když I vy té odměny účastní budete.

5 t.j. že vás k svaté víře povolal.
* tj. aby naplnil vás dle sv. mocnosti své ochotnon vůli k všelikým

dobrým skutkům, v živé víře se zakládajících.= he
( Ec“=

Ů
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12. aby oslaveno bylo jméno Pána našeho Ježíše Krista
skrze vás, a vy skrze něho podle milosti Boha našeho a Pána
Ježíše Krista.

KAPITOLA II.

Domlouvá, aby nevěřili, ZoJiž za věku Jejich soudný den přijde, uží — še

před ním bude odpadpntí od víry a že přijde Antikrist, — vzdává Bobu díky

sa Jich vyvolení a ——nepomíná jicb.

1. Prosímeť pak vás, bratří, skrze příští Pána našeho Ježíše
Krista, a naše shromáždění k němu,'

2. abyste nedali brzo sebou hnoutí od svého smyslu, aniž
se děsili buď skrze ducha, nebo akrze řeč, anebo skrze list,
jako by od nás poslaný, jako by nastával den Páně.*

3. Nesvodiž vás nikdo nižádným způsobem; neboť (ten den
nenastane], leč prve přijde odstoupení * a zjeven bude člověk
hřícha, syn zatracení,“ [Ef. 5, 6.)

4. jenž se protiví, a povyšuje nade všecko, což slove Bůh,
anebo čemu ge děje pocta,* tak že 8e posadí v chrámě Božím,
ukazoje se, jako by byl bohem.

5. Což se nepamatujete, že jsem toto pravil vám, když jsem
ještě byl u vás?

6. A nyní co [jej] zdržuje, víte, aby zjoven byl časem
avým.“

7. Nebo tajemství nepravostí již působí:* toliko aby kde
zdržuje nyní, držel, dokavadž nebude z prostředka vyvržen.*

KAPITOLA IL.

* 4 j. jakož pevně věříte, že Kristus Pán příjde, a my k němu
shromáždění budeme, tak přec vás prosím, abyste... (v. 2)

%Smysl: Nevěřte, kdyby někdo buď klamně na Božské zvláštní
zjevení, nebo na mé učení, nebo na nějaký na mé jméno podvržený
list se odvolávaje, vás lekal, že již přichází den soudný.

5 £ j. neš příjde soudný don, nastane všeobecné odpadnotí od víry
Kristovy, a zrušení obecného pořádku, jediné ns ní spočívajícího.

* ©.J. Antikrlet [odpůrce, protivník Kristův), dlovék veskrze hřišný
a věčného zavržení hoden.

5 ©j. všemu, co n lidí v uctivosti jest, a k službě Boší náleží, jako
chrámy, oltáře, obrasy a t d.

* £. J. s mého úatního naučení víte, co se prve státi musí, než onen
přijde; co av. Pavel míní, bylo Tbessalonickým známo. ale nám do
souditi so toho naprosto jest nomožno ; někteří mínil,kázání ov. ovan
gelia po všem světě dle Mat. 24, 14.; jiní obrácení Židův dle Řím. 11,
25., Jiní Jinak.

* £ J. již tajemně odpor proti Kristu brojití počíná nevěrou, bludným
učením a nemravností, jenž jsou předchůdci a ndstroji antikristovými.

5 £. j. Jenom že nyní to, co mu Uránl veřejně povatatí (6), posud
Jej zdržuje; až to bude odstraněno. pak onen (3—0.) zjevně svou mor
provozovali počne.

VMM
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8. A tehdáž bude zjeven ten nešlechetník, kteréhož Pán
Ježíš zabije duchem úst svých, a zkazí jasností svého příští
toho,* (Is. 11, 14.]

9. jehož příští jest podle působení satanova se vší mocí
a divy, i lživými zázraky,

10. a se všelikým podvodem nepravosti, při těch, kteříž
bynou: protože nepřijali lásku pravdy,'“ aby spasení byli.
Proto jim pošle Bůh působení bludu, aby věřili lži,''

11. aby odsouzení byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale
povolili nepravosti.

12. Myťpak máme co děkovati Bohu vždycky z vás, bratří,
milovaní od Boha, že vyvolil vás Bůh za prvotiny k spasení
v posvěcení ducha a u víře pravdy:'* [Ef. 1, 4.)

13. ku kterémuž povolal vás skrze evangelium naše, k dojití
slávy Pána našeho Ježíše Krista.

14. Protož, bratří, stůjte a zachovávejte ustanovení, kterýmž
jste se naučili, buďto skrze řeč, anebo skrze Hst náš.'*

15. Sám pak Pán náš, Ježíš Kristua, a Bůh £ Otec náš.
kterýž zamiloval nás, a dal nám potěšení věčné a naději dobrou
z milosti,

16. napomínej srdcí vašich a utvrd v každém ekutku i řeči
dobré.

KAPITOLA III.

Žádá, aby se sa něho modřili,— vystříhá nepořádných, nedbalých a nepokoj
ných bratři, — zapomíná k pracovitému šivotu a Ilst « požehnáním zavirě,

1. Dále, bratří, modlete se za nás, aby řeč Boží běh svůj
měla, a oslavena byla, jakož i u vás, (Kol. 4, 3.)

2. a abychom vysvobození byli od nezbedných a zlých lidí;
neboť ne všech jest víra.'

9 tj pouhým slovom všemobouenosti své a velebným leskem při
chůzející elávy své zahubí Kristno jakož veškeré nepřátele své vůbec,
tak svlášť toho, jehož — [9.]

o £ j. menvěřilipravdé sv. evangelia, v němž se zákon pravé lásky
obeshuje, jehož zachováním spasení dosahujeme.

5' £ j. ua trest za jejich novéru opustí je Bůh, a odejme jím světlo
své milosti, tak še rádi a ochotně uvěří lživému a bludnému učení
k své věčně záhubě. Hrozným následkem nevěry bývá vždy znelepení
mysli, zatrrzení srdce.

" tj. že povolal vás mezí ženípravěvíry k spasení, posvětiv vásDuchem avatým a zjeviv vám učení
" Znamenej tuto opět, že ústal vašování * předehází před pismem

a že mu tek dobřo a pevně jako písma věřiti máme.

" KAPITOLA III.

" © J. ne vělokni, kteří slyší sv. evangelium, věř Jemu; aniž všickní,
kteří Jinak k víře se přiznávají, pravou e ní lásku spojají.

MČ
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3. Ale věrnýť jest Bůh, kterýž vás utvrdí a ostříhati bude
od zlého.

4. Doufáme pak v Pánu o vás, že co vám přikazujeme,
l činíte, i číniti budete.

5. Pán pak spravuj erdce vaše v lásce Boží, a v trpělivosti
Kristově.

6. Přikazujeme pak vám, bratří, ve jménu Pána našeho
Ježíše Krista, abyste se oddělovali od každého bratra, kterýž
se chová nepvřádně,* a ne podle naučení, kteréž přijali jsou
od nás.*

7. Nebo sami víte, kterak máte následovati nás; nebyli
jsme mezi vámi nepokojní,

8. ani jsme darmo jedli chleba od koho, nýbrž v práci.
a v unavení, ve dne i v noci pracajice, abychom žádného
z vás neobtěžovali. (L Thbess, 2, 9.)

9. Ne jako bychom nebyli měli moci,“ ale abychom so vám
dali za příklad, abyste následovali nás.

10. Nebo i když jsme bylí u vás, to jsme vám přikazovali,
že nechce-li kdo dělati, aby také nejedl.

11. Sivšeli jsme zajisté, že někteří mezi vámi chodí ne
pokojně, nic nedělajíce, ale všetečné věci činíce.

12. Protož těm. kteříž takoví jsou, přikazujeme, a prosíme
pro Pána Ježíše Krista, aby pokojně pracujíce svůj chléb
jedli.

13. Vy pak, bratří, neoblevujte dobře činíce.*
14. Pakll kdo neuposlechne slova najeho v lista, toho

znamenejte,“ a nesměšujte se s ním, aby byl zahanben;*
16. a však nemějte [ho] za nepřítele, ale trescete jako

bratra.

16. Sám pak Pán pokoje dejž vám pokoj věčný na všelikém
místě. Pán budiž se všemi vámi.

17. Pozdravení, mou rukou Pavlovou: což jest znamení
v každém listu. Takť píši.

18. Milost Pána našeho Ježíše Krista budiž se všemi vámí.
Amen.

3 t j. který sám své povinnosti nekoná, a drahým u vykonání
překáží, všelijak je znepokojuje. [11.)

3 Totiž dle slov ! příkladu mého. (7—10.]

* £ j. od vás slušné odměny žádati.

3 £ ). to pak nepravim, abyste snad opravdově chudých a všelíjsk

k práel neschopných zanedbávali; těm 'vždy štědře dobročisnými se
prokazujte.

* £ j. jmenovitě mu pohroste (k představeným mluví) těžším! tresty.
+ £ J. a tak se obrátí a polepší.



UVOD
k oběma listům sv. apoštola Pavla k Timotheovi.

Timotheus byl rodem, jak se podobá, z Lystry, města
Lykaonského v Malé Asil. Otec jeho byl sice pohan, ale
i matka Eunika, i bába Lois křesťanky, ze Židovstva na víru
obrácené, jichž av. Pavel pro jich upřímnou víru vychvaluje.'

I dokázalo se na Timotheovi, jak mocně působí zbožnosť
matčina u vychování dítek. Neboť přičiněním a příkladem
matčiným byl Timotheus nejen u víře důkladně vycvičen,
tak že sv. písma od dětinství již znal.* nýbrž i v ctnostném
životé tak utvrzen. že když jej byl av. Pavel na své druhé
apoštolské cestě (r. 52—53 ) seznal, všickni křesťané i z Lystry
i z blízkého Ikonia to nejlepší osvědčení o jeho víře a mravo
počestností vydali.“ Proto si jej sv. Pavel za soudruha a po
mocníka ve svém apoštolském působení zvolil, začež Timotheus
tak věrným se mistru svému prokázal, že ho ani ve vězení
neopustil; “ sv. Pavel pak k uční svému takovou zase důvěru
měl, že mu nejdůležitější věci úřadu apoštolského k vyřízení
poručil, až jej konečně po svém prvním vězení [62—64),
konaje cestu po Malé Asii, a vida, jaké nebezpečí církvím
tamním od bludařského učení hrozí, v Efesu biskuprm usta

* 8k. 16, 1. II. Tim. 1, 5, — * II. Tim. 8, 6. — * Sk. 16, 2. —
Fil. 1, 1. Kol. 1, 1. Filem. 1.

novil. Dále se bera na své cestě, a věda, jak těžké postavení
má Timotheus v Efesu, napsal mu v otcovské pečlivosti svatý
apoštol asi r. 64. po Kr. někde v Macedonsku, (ve Filipi?),
tento první list, v němž jej u víře potvrzuje a příhodná
mu dává naučení, jak by úřad svůj biskupský řádně zastávati
měl; zvlášť pak jej napomíná, aby častěji obnovil milost,
udělenou jemu při vysvěcení. — Druhý list k Timotbeovi
psal sv. Pavel když podruhé v Římě vězen, a již blízek emrti
byl fr. asi 66.)* Jest poslední velmi tklivé napomenutí svatého
„apoštola uárodů“ k uční svému, téměř „labutí jeho zpěv“,
v němž nejen svou otcovskou k němu lásku, a snažnou pečlivost
pastýřakou, nýbrž i ducha prorockého jeví. — Oba tyto listy,
jakož i následující k Titovi, moudrá, spasitelná naučení
k vedení úřadu duchovního pastýře vůbec obsahujíce, proto
„pastýřskými“ slovou. „Tyto tři listy má stále na zřeteli
míti každý, komuž v církvi úřad správce duchovního svěřen
jest,“ dí sv. Augustin. — O Timotheovl ještě víme, že pro
víru vězen byl,“ že v Efesu smrtí mučennickou akonsl, byv

od pobanův ukamenován r. asi 97. po Kristu stár jsa okolo
71 let.

* JI. Tim. 4, 6—8 a 18. — “ Žid. 18. 28.
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KAPITOLA I.

Pozdraviv Týtmotben, varnje Jej marnomlurných bájek, — udárá sebe 18

příklad, Jak hojně Báh ns ném milosť svou okánul; a — napomlná ho, aby

00 pevně držel pravé viry.

1. Pavel, apoštol Ježíše Krista podle poručení Boha, spasitele
našeho,' a Krista Ježíše, naděje naší.*

2. Timotheoví, milému synu a víře. Milosť, milosrdenství
a pokoj od Boba Otce, a Krista Ježíše, Pána našeho.*

(Sk. 16. 1.)

3. Jakož jsem prosil tebe, abys zůstal v Efesu, když jsem
šel do Macedonie, bys přikázal některým. aby jinak neučili,*

+ (Níže 4, 7.II. Tim. 2, 23. Tit 3, 9.)
4. aníž hleděli básní a vypravování rodů nemajících konce :*

což více hádky působí nežli vzdělání Boží, kteréž jest u víře.“
5. Konec zajísté přikázání jestiť láska ze ardce čistého a

svědomí dobrého a víry nelíčené.
6. Odčehož někteří zbloudivše, obrátili se k marnomluvení,
7. chtíce býti učiteli zákona, nerozumějíce aní co mluví,

ani co tvrdí.

8. Víme pak, že dobrý jest zákon," když ho kdo náležité
užívá:* (Řím.7, 12.)

9. to znaje, že zákun není uložen spravedlivému, ale ne

KAPITOLA L

' Boha Otoe jmenuje spasitelem, že spasení naše od věčnosti určil.
* Poněvadě jediné v něm naděje spasení našeho spočívá.
3 Dolož: budiž tobě! Ačkoli všem vůbeo milosti přává, tuto Timo

theovi | milosrdenství a z něho vyplývající pokoj přidává: 1. aby mu
tím větší svou otoovskou o něho péčí osvěděli, dle kteréž ise o něho
též obává, aby nikdy milostí Boží neposbyl; 2. aby bo tím napomenul
1 ke všem cbybojicím = laskavou přísností též milosrdenství vědy pro
kazovati.

* © J. vež já jsem kázal; aby žáduvéhojiného učení neuváděli.
8 Nemysli tím rodokmeny, jakých u Židů bývalo k dokázání rodinné

posloupností (Jako Mat. 1, 1. Luk. 3); nýbrž marné vyčítání stříd nebo
rodů andělských, o jichž počet a pořádek učitelová ze Žídovstva se
hádali, všeliké bájky pohanské v ně misice a s učením křesťanským
je spojujice.

* Dolož: tak prosím abys ! nyní učinil.
* ©J. od Boha ustanovený, ovatý, nžitečný. (Řím. 8, 31.)
* © Jj. důkladnou zákona známosti nahlíží, že zákon sám o sobě

ospravedlnití nemůte nikoho, še toliko od hříchu varuje, jej zakazuje,
trestá, tak že kdo věří a ospravediněn jest, a dle učení Kristova žije,
z lásky k Bohu a ne pro tresty, jimiž zákon hrozí, hříchu se varuje.
(8—11.) Jejich, útokům zlého ducha vystavení jsou.

spravídlivým a nepoddaným, bezbožnýma bříšníkům, nešlechet
ným a nečistým, vrahům otcův a matek, vražedníkům,

10. smilníkům, samcoložníkům, lidokrádcům,“ lhářům a
křivopřísežníkům, a jestli co jiného jest na odpor zdravému
učení, 1

11. kteréž jest podle slavného evangelia blahoslaveného
Boba, ježto svěřeno jest mně.

12. Díky číním tomu, kterýž mne posilnil, Kristu Ježíši,
Pánu našemu, že mne za věrného soudil, a postavil v službě,

13. jenžto jsem prve byl ruhač a protivník, a hánce: ale
došel jsem Božího milosrdenství, poněvadž jsem to z novědo
mosti v nevěře učinil.'“

14. Rozhojnila pak se náramně milost Pána našeho 8 věrou
a láskou, kteráž jest v Kristu Ježíši.'

15. Věrné elovo a všelikého oblíbení hodno,'* že Kristus
Ježíš přišel na tento svět, aby bříšníky spasil, z nichžto já
první jsem. [Mat. 9, 13. Mar. 2, 17.)

16. Ale proto jsem došel miloardenství, aby na mně prvním
dokázal Kristus Ježíš všelikou trpělivost, k naučení těch.
kteříž budoucně uvěří v něho, k životu věčnému.'*

17. Králi pak věků neamrtelnému, neviditelnému, samému
Bohu, česť a sláva na věky věkův. Amen.

18. Toto přikázání poroučím tobě, synu Timothee. podle
předešlých o tobě proroctví,'“ abys bojoval dle nich dobrý boj,

19. maje víru, a dobré svědomí, kteréžto někteří odvrhše,
utonuli 8 vírou: '*

20. z nichžto jest Hymenens a Alexander: kteréž jsem vydal
gatanu,'“ aby ae naučíli nerouhati. (L Kor. 5, 6.)

» £ j. kteří lidi jimaji, (kradoo;, a v otrootví prodávají.
'9 £ j. nevěda, že Kristns pravý Mealáš jest, horti jsem pro zákon

Páně, míně, že dobře činím.
t £ Jj. milostí Boží se víra a lůska křesťanské tak ve mně vzmohla,

že | za apoštola zvolen jsem.
Wtj. učení, že Kristne so vtělil a trpěl. aby nás hříšné spasil, 11

slubuje, aby všickni ochotně je přijali, a v ně uvěřili.
'3 6, J. na mně hříšném Bůh okázati ráčil, že ( sobo větší bříšník

u něho milosti dojíti může, aby žádný nezoufal.
4 |. dle svatých slov, která tí při vysvěcení přednášena byla,

abys z nich svě kněžské povinnosti poznal.
tb £ j. pozbylí víry. Nemravnosť a prostopášnosť bývá hlavním pů

vodem odpadnutí od pravé víry.
te t j. vyobovval jsem je u olrkve, tak že nejsouce účastní milosti
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KAPITOLA II.

Mapominá k modlitbám, uvlášť za vrohnosť, — uči, jak se mají muži | ženy

při službách Božích počestně chovati.

1. Prosím tehdy přede vším, aby činěny byly prosby, modlitby, ©
přímluvy, díků činění za všecky lidi,

2. za krále i za všecky, kteříž jsou v úřadech vysokých
postaveni, abychom pokojný atichý život vedli ve' vší po
božnosti a člatotě. (Řím. 18, 1.)

3. Nebo to dobré jest a vzácné před spáašitelemnaším,
Bohem,

4. kterýž chce, aby všíckní lidé apasení byli, a ku poznání
pravdy přišli.

5. Jedent jest zajisté Bůh, jeden také prostředník mezi
Bohem a lidmi, člověk Krietus Ježíš,'

6. kterýž dal sebe samého na vykoupení za všecky, na
svědectví časy svými, [Mat. 20, 28:)

7. pro kteréžto ustanoven jsem já kazatelem a apoštolem,
(pravduť pravím, neklamám), učitelem národů ve vířea pravdě.

8. Chci tehdy, aby se muži modlili na. všelikém místě.
pozdvihujíce čistých rukou bez bněvu a sváru:

. 9. Podobně i ženy v oděvu slušném, stydlívostí a střízlivostí
se ozdobujíce, a ne kadeřavými vlagy,nebo zlatem, „neboper
lami, anebo drahým rouchem: (I. Petr. 3,3.) .

10. ale jakož sluší na ženy, kteréž ukazují pobožnosťdobrými
skotky.

11. Žena ať we učí mičíc, se všelikou oddaností;
13. nebo ženě nedopouštím učiti,* ani panovati nad mužem,

ale aby byla v mlčení. (L. Kor. 14, 34.)
13. Prve zajisté Adam jest stvořen, potom Eva; ©
14. a Adam nebyl sveden, ale žena jsouc svedena -byla

v přestoupení.
15. Ale však epasena bude rozením dětí, jestliže setrvá

u víře, a lásce, a v posvěcení se střízlivostí.

KAPITOLA III.

Uěl, jaké vlastnosti mají míti biskupové (kněží) a Jahnové.

1. Věrnét slovo.' Žádá-lí kdo biskupství, dobré práce žádá.
2. Mát pak býti biskup bez úhony, jedné manželky muž,“

střízlivý, opatrný, způsobný, stydlivý, -k hostem přívětivý,

schopný k učení: (Mit 1 7]

KAPITOLA L,

! Kristus Ježíš, vatonpiv na nebesa, a sedě na pravici Boží, zůstává
dle svého člověčenství ustavičným prostředníkem, jednatelem a smírcem.
orodovníkem naším u Boha Otee, obětuje mu za nás své nyní oslavené
člověčenství. (Řím. 8, 84]

5 ©J- v obecném shromáždění, při sinžbách Božích.

KAPITOLA II.

* ©J. to, co říci hodlám, pravdivé jest, a proto vždy věrně se zs

, Tím mini i úřad kněžský, neboťJson kněží náměstkové biskupů
v jistém oboru £ povinností i obcí.

3 € J. kdo k bíbkupskému (kněžskému) úřadu se volí, nesmi než
Jednou jedné ženy manželem býti: kdo jakkoliv dvě manželky měl,
buď neš byl křesťanem, na jednon, (jak u pohanů nezřídka bývalo).
nebo že jako křesťan po smrti jedné manželky druhou pojal, tím svou
nezdrželivosť, a spolu též nehodnosť k té důstojnosti dokázsl. Jeat
dějinami eirkvo dotvrzená pravda, že mnozí Jeouce k důstujností kněk
ské zvolení, dle příkladu ženatých před povoláním od Pána apoštolův.
od svých manželek s jich svolením 4e odloučili, v bozženství (celibátaj
potom živi jsouce.

: 8 = KAPITOLAIV. 1000

3. ne plján vína, ne bitec, ale mírný, ne svárlivý, ne la
komý, ale

4. svého domu dobrým správcem, syny“ maje poddané
u vší čistotě.

5. Pakli kdo domu svého spravovati neumí, kterak o církev
Boží bude péči míti?

6. Ne v nově na víru obrácený: aby ee nepozdvihl v pýchu,
a neupadl v soud dáblův.“

7. A musíť také svědectví dobré míti od těch, kteříž jsou
vně,“ aby neupadl v pohanění, a v osidlo dáblovo.*

8. Též podobně jahnové (buďtež] stydlivi, ne dvojíhojazyka,“
ne mnohému vínu oddáni, ne mrzkého zisku žádostívi;

9. majíce tajemství víry v svědomí čistém.*
10. Ti pak také ať jsou prve zkoušení, a tak ať posluhují,

žádné úhony nemajíce.
11. Též i ženy '* buďtež stydlivé, neutrhavé, etřízlivé, ve

všem věrné.

12. Jahnové buďtež jedné manželky muži, kteříž by syny
své dobře spravovali | své domy.

13. Nebo kteříž by dobře posluhovali, dobrého stupně si
dobudou '' a mnohé doufanlivosti u víře, kteráž jest v Kristu
Ježíši. (I. Petr. 5, 4)

14. Toto ti píši, maje naději, že brzo k tobě přijdu:
15. pakli bych prodlil, abys věděl, kterak máš v domu

Božím obcovati, kterýž jest církev Boha živého,'“ sloup a
utvrzení pravdy: '*

16. a zjevně veliké jest tajemství pobožností,'* kteráž '*
zjeveno jest v těle, ospravedliněno jest v Duchu,'“ ukázalo
se andělům,'? kázáno jest národům, a uvěřeno jest na světě,
přijato jest ve slávě.

KAPITOLA IV.

Předpovídá, jaké přijdou blady, a — dává Timotheovi něbterů naučení,

1. Duch" pak zjevně praví, že v posledních časích“ od
stoupí někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení
dďábelských,* (IL Tim. 3, 1.)

* £ J. Jež byl zplodil, než byl za biskupa (kněze) zvolen a vysvěcen.
(Sv. Ambrož.)

* ©j. aby náhlým v tak vznešenou důstojnosť povznešením nespyž
něl, a tak tim zavržení nedošel, jako ďábel pro pýchu s nebe svržen byl.

S 4 j. mimo církev; od pohanův.
* © J. aby zaslonžená potopa nebyla mu nas ujmu jeho vážnosti s

působení, a nerozmnožíla vinu jeho.
* £ j. Ibáři, obojetníci.
9 £ j. jsouce i pravověrní i mravo;
té ©j. ty, které se k církevní službě volily, aby při křišní ženských

poslubovall, ehadých a nemocných svého pohlaví opatřovaly, stuly
diakonky.

" £, j. mnobých zdeluh před Bohem i před lidmi, a hodni se stanou,
aby k větší důstojnosti povýšení byll.

'* © j. jelikož Dnoh svatý v srdeloh věřících pře
3 £, j. na níš všeliká pravda spočívá, jako stavení na základu:

kteráž jest neomylná.
' 6 J. veliké tajemství víry křesťanskéa základ vší pobožnostiJest

učení © vtělení. životě, umučení a oslavení Syna Božího.

t Dle řeckého,jsk se nynl čte: „Bůh zjevenjest v těle, ospravediněn jest v duchu, ukázal se“ atd.
té £ j. divy a sázraky Ducha svatého se co pravý Byn Boží pro

kásal.
**Při narození jeho [Luk. 3, 13.) po přemoženém pokušení na poušti.

t 4, 11.
[Mat 4, 11. KAPITOLA IV.

* « j. Duch svatý, zvláštním vnuknutím.
. *t J. po celý čas církve.

3 Všeliký blud přičítá ďáblu, jakožto Iháři od počátku a otel lži.
(Jan 8, 44.)
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2. v pokrytství mluvících lež, a majících svědomí své zna
menané;*

3. zabraňujících ženiti se a vdávati,* přikazujících zdržovati
se od pokrmů, ježto Bůh stvořil k vděčnému ažívání věřícím
a těm, kteříž poznali pravdu.“ (Řím. 14. 2.)

4. Nebo všeliké stvoření Boží jest dobré, a nic nemá býti
zamítáno, což se s díků činěním přijímá; (Tit 1. 15.)

5. posvěcuje se to zajisté skrze slovo Boží a modlitbu.
6. Toto předkládaje bratřím, budeš dobrý služebník Krista

Ježíše, vyživený slovy víry a dobrého učení, kteréhož jsi došel.
7. Ničemných“ pak a babských básní varuj se: ale cvič

se v pobožnosti.
8. Nebo tělesné cvičení“ malého jest užitku: ale pobožnosť

jest ke všemu užitečná, majíc zaslíbení nynějšího života,
i budoucího.

9. Věrnét to slovo, a všelikého oblíbení hodno.'“
10. Proto zajisté pracujeme '' a zlořečení býváme, že naději

máme v Bohu živém, kterýž jest spasitel všech lidí, zvláště
věřících.

11. Ty věci přikazuj, a [těm] vyučuj.
12. Nižádný ať mladostí tvou nepohrdá:'" ale buď příkla

dem věřících v slovu, v obcování, v lásce, ve víře, v čistotě.
[Tit 2, 7.)

13. Dokudž nepřijdu, bud pilen čítání, napomínání a učení.
14. Nezanedbávej milosti, kteráž jest v tobě, kteráž ti dána

jest skrze proroctví, se vzkládáním rukou kněžských.'*
15. O tom přemýšlej, v tom buď: aby prospěch tvůj zjevný

byl všechněm.
16. Dej pozor na sebe, i na učení : v tom trvej: '* nebo

to čině, i sám sebe spasena učiníš, i ty, kteříž tebe poslou
chají.

KAPITOLA V.

Další naučení dává Timothsovi, kterak by se k rozličným v církví údům
nachovatí měl,

1. Staršího netresci, ale napomínej jako otce: mladýchjako
bratří;

2. starých žen jako matek: mladic jako sester, ve vší
čistotě.

3. Vdovy měj ve cti,' kteréž právě vdovy jsou.*

* ©J. vlastně: „emahon, připáleným snamením, znamenané“, jakož
se dělo zlopověstným zločineům, nevěrným otrokům, kteří svým pá
nům byli utekli, a J.

5 Čelí to proti bindařům, kteří učili, že někteří tvorově, mezi jiným
prý zvlášť pohlavi ženské, a víno, nepocházejí od Boha, alo od ďábla,
dle tobo pak stav manželský zavrhše, jiným mrakostem povolovali.

* r j. křesťanům není potřebí, činiti jako Židé rozdíl mezi pokrmy
čistými a nečistými.

* t j. konanou před jídlem, Ostatně viz Mat.15, 11. s poznamonáním.
S Vlastně dle řeckého: „nesvatých,“ světských a nečistých, jakéž

vůbec pohanské byly. (Srov. 1, 4.
9 t. j. ponhé zevnítřní mrtvení těla bděním, posty a t d. bez vnitř

ního dachorního evičení, bez mrtvoní zlých žádostí a konání ctnosti.
'e £ j. co jsem právě řekl, že za pobožnosť se nám slibuje blažený

život 1 zde ( na věčnosti, jest slovo pravdivé a věrně se zachovej.
(Sv. Jan Zlat j

" © Jj. všeliké nesnáze trpíme v povolání svém.
3" Má ae za to, že byl Timothens tohdáž asi 30 let stár.
€ j. hleď zachovati milosť,udělenou tobě od Boha při vysvěcení

tvém, když biskupové na tebe race vzkládali, avaté modlitby řikajíco.
" £ Jj. tobo buď ustavičně pilen, abys | sám u všeliké ctnosti pro

apíival, i jiné svým učením k dokonalosti vedi.

KAPITOLA V.

* Poctě jich také náležitým od církve zaopatřením. [Sk. 6, 1.)
* £ J. opuštěná. (V.5.)

KAPITOLA V. 1002

4. Pakli která vdova syny anebo vnuky má, ať se učí nejprve
dům svůj spravovati, a rodičům odměnnou službu prokazovati;*
nebo to je vzácné před Bohem.

5. Ale kteráž právě vdova jest, a osamělá, ať má naději
v Bohu, a trvá na prosbách, a modlitbách dnem i nocí.

G. Nebo která v rozkoších jest, za živa mrtva jest.
(Ef. 2, 1.)

7. A to přikazuj. aby byly bez úhony.
8. Jestliže pak kdo o své, a obzvláště o domácí péče nemá,
ru zapřel a jest horší nežli nevěřící.
9. Vdova buď vyvolena,' kteráž by neměla méně šedesáti

let, kteráž by byla jednoho muže manželka,*
10. majíc svědectví v dobrých skutcích, jestliže syny vy

chovala, jestliže pocestné do domu přijímala, jestliže svatým
nohy umývala, jestliže soužení trpícím posluhovala, jestliže
každého skutku dobrého následovala.

11. Mladších pak vdov se varuj; nebo když zbujněly v Kristu,“
chtějí se vdávati,*

12. majíce odsouzení, protože první víru zrušily;
13. jsouce pak spolu i zahálčivé, učí se choditi po domích;

a netoliko zahálčivé, ale i štěbetné, i všetečné, mluvíce co
nesluší.

14. Protož chci, aby se mladší vdávaly, dětí rodily, hospo
dyněmi byly, a žádné příčiny protivníku k utrbání nedávaly.

15. Nebo již některé zpět se obrátily po satanovi.“
16. Protož má-li který věřící vdovy, opatrujž je, a nebuď

obtěžovánu církev, aby těm, kteréž právě vdovy jsou, stačilo.
17. Starší,* kteří dobře spravují, dvojí cti hodnými jmíni

buďte: '“ zvláště ti, kteříž pracují v slovu a učení.*!
18. Nebo praví písmo: „Nezavážeš úst volu mlátícímu;“
„Hodení jest dělník mzdy své.“

(V. Mojž. 25, 4. L Kor. 9, 9. Luk. 10, 7.]
19. Proti knězi nepřijímej žaloby, leč pode dvěma neb

třemi svědky.
20. Hřešící přede všemi trestej, aby i jiní bázeň měli.
21. Osvědčujiť před Bobem a Kristem Ježíšem, i vyvolenými

anděly. abys těchto věcí ostříhal bez kvapnosti v soudu,'*
nic nečině podle náchylnosti k druhé straně.

22. Rychle rukou na žádného nevzkládej,'* aniž buď cizích
hříchův účasten. Sebe samého ostříhej v čistotě.

23. Nepí již více vody, ale užívej skrovně vína pro svůj
žaludek, a své časté nemoci.

24. Některých lidí hříchovéjsou zjevní, a předcházejí soud: '*
některých pak i následují.

—v

t Jj. ať ti synové a vnuci o svon ovdovělou mateř pečují, a ji po
třebnými věemí opatfují, niže v. 16.

* K službě v církví, diakonka; viz svrchu 8, 11.
5 Toliko jednou vdána. [Svrchu 8, 2)
* Dle řeck.: „Když zbujněly proti Kristu“.
T Broyel: Mladé vdovy za dlakonky nevol; neboť dobrým bydlem,

k němná v službě církevní příležitosť maji, rády sbojnějí a mimo Jiné
nemravy (18) v nebezpečí přicházejí, Kristu se zprunevěřiti, kterému
se vatoupevím do elrkevní služby zavázaly, (12.) a zrušiti učiněný slib
zdrželivosti. [15.]

* t j. nemohouce so v službě církevní vdáti, i víry sběbly, aby se
za puže dostaly.

» © J. kněží.
te Cti, poctou míní se v písmě díl, porcí, elnžné.
" tj. kazatelovéa učitelé.
" £ j. nepředpojatě pro jednu nebo druhou stranu; nesoudě prve

než jsl byl obě strany vyslyšel.
'* ©j. neposvěcuj nikoho kvapně k církevní službě, leé bys ho byl

zvlášť dle mravnosti jeho pílně zkusíl.
" ©j. netřeba jich vybledávati: tedy kdo takoví jsou, mohou hned

boz zkoušení od siužby eirkevní odmrštění býti, a naopak. (25.)

fU Ce =] 1L.—126
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1003. |. EPISTOLA SV. PAVLA K TIMOTH.

25. A tak také i dobří skutkové jsou při některých prve
zjevní: a kteříž jinak jsou, nemohou ge skrýti.

KAPITOLA VI
Uči, jak se služebníci u nevěřicích | u věřicích pánů zachovati meji, ——varuje

pýchy a lakotoosti, — povabazuje k éistotnéma šivotu, — a aby bohaté
k štědrosti napomínal, -— a pravého učení zachoval,

1. Kteřížkoli služebníci jsou pode jhem,' mějtež pány své
za hodné vší cti, aby jméno Páně a učení nebylo rouháno.

(Ef. 6, 5.)
2. Kteříž pak mají pány věřící, ať jiml nepohrdají proto,

že jsou bratří: ale tím ochotněji ať jim slouží, protože jsou
věřící a milí, jenž dobrodiní účastni jsou.“ Tomu vyučoj a
napomínej. [Filem. 16.)

8. Jestliže kdo jinak učí, a nedává místa zdravým řečem
Pána našeho Ježíše Krista, a tomu učení, kteréž jest podle
pobožnosti :

4. ten jest pyšný, nic neuměje, ale nemocen jsa při otázkách
a hádkách o slova, z kterýchž pocházejí závist, avár, rouhání,
zlá domnění,

5. hádky lidí na myslí porušených, a pravdy zbavených,
domnívajících se, že by pobožnosť byla zisk.*

6. Jestit pak zisk veliký pobožnosť a dostatečností.
7. Nic jsme zajisté nepřinesli na tento svět: bez pochybyžetakénicodnéstinemůžeme.| [Job1,21.Kaz.6,14.)
8. Ale majíce pokrm, a čím bychom se odívali, dosti na

tom mějme. (Přísl. 27, 26.)

KAPITOLA VL

* 6 j. v otrootví u pohanů.
* £ j. elažtež jim tím ochotněji, že jsou vaší pání, a tak dle řádo

Božího vaší představení, a pak že jsou spoluvěřicí vaší, účastní spolu
e vámi téhož dobrodiní viry (ospravedlnění a spasení).

* Smysl: Z pýchy, aby se lidem učenými býti zdáli, a ze slsku
ohtivostí zanedbávají pravého učení Páně, a obírajíce se hádkami o věci,
jichž vypátrati a vyskoumati nelze [1,4.), blouzní jako pošetilci a sváry
tropi, kam přijdou.

KAPITOLA VÍ.

9. Nebo kteříž chtějí zbohatnonti, upadávají v pokušení,
a vosidlo dáblovo, a v žádosti mnohé, neužitečné í škodlivé,
kteréž pohřižují lidi v zabynutí a zatracení.

10. Kořen zajisté všeho zlého jest žádostivost, jíž někteří
puzení jsouce, pobloudili od víry, a uvedli se v bolesti mnohé.

11. Ale ty, Ó muži Boží, varuj se toho: následuj pak
spravedlnosti, pobožnosti, víry, lásky, trpělivosti, tichosti.

12. Bojuj dobrý boj víry, dosáhni života věčného, k němuž
jsi povolán, a (pro nějž) jsi vyznal dobré vyznání před mno
hými svědky.

13. Přikazujíť tobě před Bohem, kterýž všecko obživuje,
a Kristem Ježíšem, kterýž svědectví vydal pod Pontským
Pilátem, dobré vyznání,“ [Mat. 27, 11.)

14. abys ostříhal přikázání bez poškvrny, bez úbony, až
do příští Pána našeho Ježíše Krista,

15. jež časy svými ukáže blahoslavený a sám mocný Král
nad králi a Pán nad pány, (Zjev. 17, 14.)

16. jenž sám má nesmrtelnost“ a přebývá v světle nepří
stupném; jehož žádný z lidí neviděl, aniž také viděti může,
jemuž česť a panování věčné. Amen.

(Jan 1, 18. L Jan 4, 12.)
17. Bohatým tohoto světa přikazuj, ať nejsou vysokomyslní,

aniž doufají v nejistém zboží, ale v Bohu živém, [kterýž nám
dává všecky věcí hojně ku požívání); (Luk. 12, 16.)

18. ať činí dobře, a jsou bohati v dobrých skutcích; ať
rádi dávají a se sdělují;

19. ať si skládají dobrý základ k času budoucímu, aby
dosáhli pravého života. (Mat. 6, 20.)

20. Ó Timothee, ostříhej, což tobě svěřeno, varuj se ne
pobožných novot slov, a sporů falešné tak nazvané vědy,

21. ku kteréž někteří se přiznávajíce od víry odpadli.
Milost s tebou. Amen.

* £ |. že jest král židovský, Mesiáš, nešetře svého životu.
* £ j. svou vlastní, přirozenou, jiní pak jen skrze něho, čili kterýž

jest nesmrtelnost sama.



DRUHÁ EPIŠTOLA

sV. PAVLA K TIMOTHEOVÍ

KAPITOLA L

Osvědčuje Timothoovi, Ze se za něho modlí, — napomíná Jej, aby stále a ne

obrošeně povinnost svou pluli, — porouči mu rodina Onesiforova.

1. Pavel apoštol Ježíše Krista skrze vůli Boží, podle za
slíbení života, kterýž jest v Kristu Ježíši,

9. Timotheovi, nejmilejšímu synu: milost, milosrdenství,
pokoj od Boha Otce, a Krista Ježíše. Pána našeho.“

3. Díky činím Bohu, jemuž slonžím od předků * svědomím
čistým, že bez přestání mám tě v paměti na modlitbách

uašeho Ježíše Krista, kterýž zkazil zajisté smrť," vyvedl pak
na světlo život 1 neporušitelnost skrze evangelium,

11. jehožto já jsem ustanoven kazatelem a apoštolem i uči
telem národův. (L Tim. 2, 7.)

12. A pro tau příčinu také toto trpím, ale nestydimť ee;
neboť vím, komu jsem uvěřil, a jsem jist, že on mocen jest
sklad můj zachovati do onoho dne.* (I. Tim. 6, 19.)

13. Mějž příklad zdravých ulov, kteráž jsi slyšel ode mae
u víře, a v milování v Kristu Ježíši.

14. Toho dobrého skladu ostříhej skrze Ducha svatého,

svých ve dne i v noci, © kterýž přebývá v nás“

4. žádaje tě vidětí, vzpomínejena tvé slzy. abych radostí , je Alena jest Fieeltas M ne všlekní, kteřížjsou
byl naplněn, sil, z , a Hermgenes.

5. vzpomíoaje na tu víru, kteráž jest v tobě bez pokryt- 16. Dejž milosrdenství Pán domu Onesiforovu; nebo často
ství, kteráš i nejprve v bábě tvé Loidě přebývala,a v matce ine občerstvíla za okovy mé se nestyděl:
tvé Eunice, jíst pak jsem, že 1 v tobě.“ (Sk. 16, 1. 1. nýbrž přišed do Říma, pilně mne hledal, i nalezl.

6. Pro kteroužto příčinu * napomínám tě, abys opět vzbudil 18. Dejž mu lán nalezti milosrdenství u Púna v onen
milost Boží, kteráž jest v tobě skrze vzkládání rukou mých. den.'* A jak mnoho mi posluhoval v Efesu, ty nejlépe víš.

7. Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale mocí, a milování,
a střízlivostí. KAPITOLA II.

8. Protož nestyď se za svědectví Pána našeho, ani za mne,
ň : * : . Napominá Timothes, sby scalině a trpělivě kázal slovu Boží, — uby se varoval

vězně jeho, ale pracu) spolu při evangeliu Řím. 8, B bladbýchučitelův,— abypllenbylctnostivůbec,tichosti paka mirnostizvláší,. 8, 16.

9. jenžto nás vysvobodil, a povolal povoláním svým svatým, 1. Ty tehdy, synu můj. posilní se v milosti, kteráž jest

ne podle skutků našich, ale podle uložení svého, a milosti, v Kristu Ježíši;
kteráž dána jest nám skrze Krista Ježíše před časy věků, 2. a co jsi slyšel ode mne před mnohými svědky, to poruč(Tit.8,5.] A,| věrnýmlidem,kteřízpůsobníbudouIjinéučiti.

10. zjevena pak jest nyní skrze zjevné příští Spasitele Vu 3. Pracaj' jako dobrý bojovník Krista Ježíše.
Ň

, * t J.Jenž amrtí svou nás vykoupil od smrti věčné a svým z mrtvých
KAPITOLA L 1 , jh vstáním dokázal, že i nás k novému neporušítelnémn, věčnému životu*4.J.povolánodBohahlásatizaslíbeníživota:věčného,jehožbyl© DÍAMU| vakřísí.

Kristus Ježíš všem věřícím získal. “ id "9t. j. práce a nirpení mého apoštolského úřadu uloží k soudnému
* Viz L 1, 2. s pozn. i (dní, aby ml je pak hojně odplatil jako základ s úroky.

nb A-jako1 mojirodičovéa předkové;anebo:1předsvýmobrá | ní předaná mý ry pravé učeníviry a všeckapříká

ceními pon ,
*Dološ:tak těž přebývá,jako v h jha s viry p vl orní sv.Pavlaza záminku,aby se zcelaučení
5 t. J. pro tn lásku, kterouž k tobě mám, a pro tu víra, kterouž ty a E 1 Z toho souditi Ize, že věrný tento přítel sv. ap. již mrtev byl,

Jsi již dokázal. [8—5.] © W 1 budiž důkazem, že se sv. apoštol za mrtvé modlil.

an že nepřáteléPavlovipoukazoval!na uvězněníjebo,a s tobo | KAPITOLAU.brali proti jeho a Timotbeovu učení; proto ho sv. apoštol na
nomíná aby nic nedbaje řečí tak ošemetných, stálo sv. evangelium * Dle řeck.: „Trp,“ I nesnáze s úřadem svým spojené, | protivenství
hldaa!. . jp, Od lidi působení.

<A dhK cy da ?Pe-NN
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1007. II, EPISTOLA SV. PAVLA K TIMOTH.

4. Žádný, kdož bojuje Bohu, neplete se v obchody světaké,“
aby ae líbil tomu, jemuž se oddal.

5. Nebo i ten, kdo o závod bojuje, nebývá korunován, leč
byl řádně bojoval. [I. Kor. 9, 24.)

6. Pracující oráč má nejprv užitky bráti.*
7. Rozuměj, co pravím: dát zajisté tobě Pánu ve všem

rozum. :

8. Pamatuj, že Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých, [jenž
byl) ze semene Davidova,“ podle evangelin mého,

9. v kterémž pracuji “ až do vězení, jako bych byl zločinec:
ale slovo Boží není upoutáno. (Fil. 1, 12.]

10. Protož všecko snáším pro vyvolené, aby oni spašení
došli, kteréž jest v Kristu Ježíši se slávou nebeskou.

11. Věrné slovo: nebo jestliže jsme s ním zemřeli, spolu

s ním i živi budeme;
12. budeme-li trpětí, budeme s ním také kralovati: pakli

zapřeme, i on nás zapře; (Mat. 10, 33.)
13. nevěříme-li, onť zůstává věrný, nemůžeť sám sebe za

příti.“ (Řím 3, 3.)
14. Ty věci připomínej, a osvědčuj před Pánem. Nevaď se

slovy; neb to k ničemu není užitečné, než ku podvrácení
posluchačů.

15. Pilně se snaž vydávati sebe samého Boho za příjemného
dělníka, kterýž se nestydí," náležitě se obíraje s slovem pravdy.

16. Nepobožných pak a marných řečí se varuj, neboť velmi
prospívají k bezbožnosti,

17. a řečjejich rozjídá se jako rak: z nichžto jest Hymeneus
a Filetus,

18. kteříž od pravdy odpadli, pravíce, že se již stalo vzkří
čení, a podvrátili víru některých.“

19. Ale pevný základ Boží stojí,* maje znamení toto: „Znáť
Pán ty, kteříž jsou jeho;" a: „Odstup od nepravosti každý,
kdo jmenuje jméno Páně.“'*

20. V domu pak velikém '' jsou nejen zlaté a stříbrné
nádoby, ale také dřevěné i hliněné, a některé zajisté ke cti,
některé pak ku potupě.'*

21. Protož jestliže se kdo od těch věcí očieti,'* bude ná
dobou ke cti posvěcenou, a užitečnou Pánu, ke všelikému
skutku dobrému příhodnou.

3 Ale hledí a snaží se —
? Jako Jen ten bojovník, který řádně zápasll, vítězoslavného věnce

zaslubuje, a jen ten oráč úrody požívá, který prve pilně pracoval; tak
1 ty, Timothee, bojuj a pracuj, abys slavné odměny došel.

* © j. co pravý člověk, a to z rodu královského, Jenž nicméně prve
trpěl, než « mrtvých vatal, a oslaven byl, jak já učím a káží. [Viz
úvod k ev. sv. Luk.)

* £. J. pro něž všeliké nesnáze, až | vězení trpím.
* £ j. byť bychom nevěřili tomu, čím nám hrozí, on to přece aplní;

nebof není v něm změny, Jest vědy věrný, svatý a spravedlivý.
* © J. sloužiti Půnu, a slovo jeho věrně hlásati, byť sí tím u lidi

hany a potapy a pronáslodování utržil.
* Byliť bludaři, již učili, že všecko, co se v písmě av. o vzkříšení

s mrtvých praví, duchovně toliko roznmětl s0 má. f. o novém obží
vení duše svátostí křiín nebo pokání (jako Řím. 6, 4.) a o blaženém
životě v nebesích, a popírali vzkříšení těla, jak Je již apoštolské vy
snání víry, ba již i starý zákon učí. [Job 19, 26.)

5 £ j. byťi někteří od víry odpadli, json a budou vždy věřící u víře
stáli, kteří so pevně přidrží Půna a tím dokáží, že jsou vyvolenci jeho.

'* tj. tyto dva nápisy mají věrní služebníci Páně nejen za své zna
mení, nýbrž | za pravidlo, bes'o svého života. Domy ee za starodávna
zvláštními náplsy rozeznávaly.

" Jakýž jest i církev. [I. Tim. 8 16.)

' t.j. některé k pučestnému užívání, a některé k včesm povržlivým,
nečistým.

tj. těch výše zmíněných blndů a nepruvosti se vystříhů.N77V
A:,
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22. Mládenčích pak žádostí '“ so varuj: ale následuj spra
vedlnosti, víry, lásky, a pokoje s těmi, kteříž z čistého srdce
vzývají Pána.

23. Bláznivých pak a nekázaných otázek se varuj, věda,
že plodí sváry. [I. Tim. 1, 4. Tit. 3, 9.)

24. Na služebníka Páně neslušít vaditi se, ale aby byl
tichý ke všem, způsobný k učení, trpělivý,

25. jenž by s mírností trestal ty, kteříž se protiví pravdě:
zdaž by snad někdy dal jim Bůh pokání ku poznání pravdy,

26. aby přišli k sobě z osidel dáblových, od něhož u vězení
držáni jsou k jeho vůli.'*

„KAPITOLA III.

Ličí 1lé mravy něltelů bludařských, — napomíná Timothea, aby se pevně držel

toho, čemuž se od něho slovem, a příkladem vyučtl, svlášť pak aby pilně čítal

svatá plsma,

1. Toto pak věz, že v posledních dnech" nastanou časové
nebezpeční; (L Tim. 4, 1. IL Petr. 3, 3. Jud. 18.)

2. budouť lidé sami seba milující, lakomí, hrdí, pyšní,
ruhači, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní,

3. nelítostiví, nepokojní, utrbači, nezdrželiví, netiší, bez
dobrotivosti,

4. zrádci, zpurní, nadutí, a milovníci více rozkoší nežli
Boba;

5. majíce sice trářnosť pobožnosti, ale moc její zapírajíce.
A těch se varaj:

6. nebo z těch jsou, kteří so vluzují do domův, a zjímané"
vodí ženky,* hříchy obtížené, kteréž puzeny jsou rozličnými
žádostmi:

7. vždycky se učíce, a nikdy ku poznání pravdy nepři
cházejíce.“

8. Jako pak Jannes a Mambres“ protivili se Mojžíšovi:
tak j tito se protiví pravdě; lidé na mysli porušení, zbloudilí
u víře.“

9. Ale nebudou dále prospívati; neboť nesmyslnost jejich
zjevna bude všechněm, jakož i oněch byla.

10. Ty pak jsí došel mého učení, ustavení, úmyslu, víry,
dloahočekání, milování, trpělivosti,

11. protivenství, utrpení, jakáž se mi přihodila v Antiochii,
v Ikoniu, a v Listře, jakáž protivenství snášel jsem, a ze
všech vytrbl mne Pán.

12. I všickni, kdož chtějí pobožně živi býti v Kristu Ježíši,
protivenství trpěti budou.

*' £. j. vášní u mládeže obyzených Jakož jsou: lehkomyalnosť, bujmarnosf, všetečnost, svévolo
**£ j. aby vůli jeho konali.

KAPITOLA IL

' €.Jj. nejen na konci svěra nýbrž vůbec toliko co „budouoně“.
2 £ J. svůdným a lichometným uóením.Jaté, a Jako osídlynějskými

spoutané, tak že za svůdcl svými jdou, kamkoliv onl chtějí.
2 t j. něktoré lehkomyslné,
* Dějiny eirkevní, bohužel, tato prorocká olova apoštolova až příliš

dostatečně a zovrobně dotvravjí; neboť vždy ei hleděli bludařavé zí
skati přízně s pomocí u elabšího poblaví ženského, jehož pak i k na
syceni nezřizených svých žádosti, | k svádění jiných mrece používali.
(Viz sv. Jeron. list k Ktesifontovi|

5 Byliť egyptští čarodějnici. [II Mojš. 7, 11.) Bv. Pavel jména jich
uvodí dle úatního podání.

“ €. j. následkem porušených mravů stall se víry neschopní, tak že
Ji zavrblí. Mysl nepornšená a svědomí čisté víru rády přijímaji, po
rošená pak mysl a srdce hřichy sprzněně víru zavrbojí. [Theofilakt.]
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3. Zlí pak lidé a svůdcové prospívati budou v horší“
bloudíce, a v blud uvádějíce. ,

14. Ale ty zůstávej v tom, čemu jsí se naučil, a co ti
svěřeno jest, věda, od koho jsi se naučil.

15. A že od dětinství písma svatá znáš, kteráž mohou
tebe nančiti k spasení skrze víru. kteráž jest v Kristu Ježíši.

16. Všeliké písmo od Boha vdechnuté, užitečné jest k učení,
k trestání, k napravování, k cvičení v spravedlnosti,

(II. Petr. 1, 20.)
17. aby dokonalý byl člověk Boží,“ schopen ke všelikému

"skutku dobrému.

KAPITOLA IV.

Napominá Timotbea pro Boha, Aby stále a nechroženě kůzal; — předpovídá
svou smrť a oslavení, — prosí, aby k němu brzo přišel, — vypravuje o své

první obraměpřed soudem, — pozdravuje některých zvlášť, a zavírá Jist
a blahořečením,

1. Zapřísahám tě před Bohem a Ježíšem Kristem, kterýž
souditi bude živé i mrtvé v příští svém a království svém: '

2. kaž slovo, nabízej v čas I ne v čas.“ tresci, pros, žehři
ve vší trpělivosti a v učení. (Fil. 2, 17.)

9. Nebobude čas, kdyžto lidé zdravého učení nesnesou.
ale podle svých žádostí obírati si budou učitelů, lektavých
uši jsouce“

4. a od pravdy zajisté slach odvrátí, obrátí pak se k básním.
5. Ty pak bdi, ve všem pracuj,“ vykonej dílo kazatele,

vyplá službu svou. Střízlív baď.
6. Nebo já již počínám obětován býti a čas rozdělení ného

nastává.

3 © j děl a dal pořád i samí horší jsouce I jiné avůdě:í budou. —
Jestiť to zvláštní znamení bludu a bindařů, žo opnstivše se jednou ne
omylného pravidla víry v cirkvi, vždy dále a dále se pouštějí a od
pravdy uchylují, jeden článek po drabém zavrhujíce, až konečně v bulé
nevěře se octnou a Etonon.

* £ j. nejen einšebaík Boží, učitel církevní, nýbrž každý, kdož se
Bohu zasvětil, křesťan.

KAPITOLA IV.

' £ j. pro lásko k Bohu a Kristu Ježíši, žádáš- u něho milostído
Jeho, až přijde k sondn.

*£ j. aby jim k libosti mluvili, co by uši jejich téměř lektalo, ale
ne to, čeho pravé učení žádá.

* £ Jj.ve všech nesnázích vytrvej, buď trpěliv.

KAPITOLA IV. 1010

7. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokonal. víru jsem
zachoval.

8. Naposledy složena jest mi koruna spravedlností,“ kterouž
mi dá Pán v onen den epravedlívý soudce: a netoliko mně,
ale i těm, kteříž milují příští jeho.“ Pospěš, abys ke mně
brzo přišel.

9. Nebo Démas mne opustil, zamilovav tento svět, a odšel
do Thessaloniky:

10. Krescens do Galacie, Titus do Dalmacie.

11. Lukáš jest se mnou samoten. Marka vezmi, a příveďd
s sebou; nebo jest mi užitečný k službě. (Kol. 4, 4.

12. Tychika pak jsem poslal do Efesu.
13. Plášť, kteréhož jsem nechal v Troadě u Kapra, když

půjdeš, přines s sebou, i knihy, a zvláště blány."
14. Alexander, kotlář, mnoho zlého mi učinil: zaplatíť ma

Pán podle skutků jeho,
15. kteréhož i ty se varuj: nebo velmi se protivil slovům

našim.

16. Při první mé obraně“ nebyl žádný se mnou, ale všickni
mne opustili: nebudiž jim to počítáno“

17. Ale Pán byl se mnou, a posilnil mne, aby skrze mne
doplněno bylo kázaní, a by slvšeli je všickní národové: a
vysvobozen jsem z úst Iva.'*

18. Vysvobodil mne Pán ode všelikého skutku zlého, a za
chová ku království svému nebeskému, jemuž sláva na věky
věkův. Amen.

19. Pozdrav Prisky a Akvilv, i Onesiforova domu.
20. Erastus zůstal v Korintu. Trofima pak jsem nechal

nemocného v Milétu.

21. Pospěš před zimou přijíti. Pozdravují tebe Evbulus,
a Pudens, a Linus, a Klaudiai všickni bratří.

22. Pán Ježíš Kristus s duchem tvým. Milost s vámi. Amen.

* ©.J. ctnosti. Béře apoštol podobenství od veřejných her řeckých,
kdežto dávána byla posléze koruna čí věnec tomn, kdo v závoda
zvítězil.

* 4. j. 6 radosti očekůvají příští Jeho,
3 6. J. pergamenová llsty, k psaní svlášť upravené.
* t. j. zodpovídání se před soudem v Římě.
* t Jj. za hřích.
'9 t.j. z nebezp.čenství smrti; snad bylo jiš na tom, aby odsouzen

byl k sežrání Ivům: ale povoleno mu druhé odpovídání. Anebo: vy
ovobozen jsem z muei Iva, £t.ukrutného cisafe Nerona.

I—127
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K TITOVI.

"TITUS se sice narodil z rodičů pohanských, ale brzo od svatého Pavla na víru obrácen, n proto milým
synem v smyslu ovšem duchovním nazván jest.'

Bylť se sv. Pavlem r. 51. v Jerusalémě přítomen prvnímu sněmu církevnímu, na němž se i vyjednalo, že
nemají obřezováni býti pohané, víru Kristovu přijímajíce.“

Roku 56. vypravil sv. npuštol Pavel Tita do Korintu, aby tam některé věci zařídil“ u pak opět po něm
drubý svůj list kn Korintským poslal. Byv z prvního svého vězení v Římě propuštěn, podnikl sv. Pavel
cestu do zemí východních, a pozdržev se nějaký čas na ostrově Krétě [Kandii], zanechal tam Tita, jakožto
biskupa založených církví.“ Odebral se odtud, napsal inu asi v roce 64. [v Nikopoli?“] tento list, v němž
mu jako Timotheovi prospěšná naučení dává, jak by úřadu svému náležitě k svému i svěřencův svých

spasení dostál, pročež i tento list pastýřským slove.
Z II. k Tim. 4, 10. dozvídáme se, že byl Titus u sv, Pavla krátce před jeho smrtí, a že se odtud ne

pochybně k rozkazu jeho odebral do Dalmatska.
Po smrti Pavlově navrátil se Titus opět na ostrov Krétu, a řídě tamní církve, blaženě skonal,

stár jsa asi 94 léta.

KAPITOLA 1.

Pozdraviv Tita uči, Jaká jest důstojnosť blskopora, — Jakých má ustenoviti
kněží, — Jak odpirati bludařům, a — jak přísně kárati Krétenských.

1. Pavel, služebník Boží, apoštol pak Ježíše Krista, podle
víry vyvolených Božích, a poznání pravdy, kteráž jest podle
pobožnosti '

2. k nadějí života věčného,jejž“ zaslíbil Bůh, jeuž neklamá,
před časy věků.*

8. zjevíl pak časy svými slovo své skrze kázaní, kteréž
svěřeno jest inně podle poručení Spasitele našeho Boha:

4. Titovi. inilému synu podlo společné víry, milosť a pokoj
od Boha Otce, a Krista Ježíše, Spasitele našeho.

5. Z té příčiny zanechal jsem tebe v Krétě. abys čeho se
nedostává, spravil, a ustanovil po méstech kněží. jakož i já
jsem tobě nařídil: (Sk. 14, 22.)

' Gal. 2. 8. — * Tit. 1, 4. — * Sk. 15, 1—41. — * IL Kor. 12. 18.
7, 6. — I16, 1-3. 8. 6—24. * Tit. 1. 5, — * Srov. 3. 12. Poz.

KAPITOLA L

* tj. poslán kázat těm, jež Bůh milostivě k pravé víře vyvoliti
ráčil, aby pravdn sv. evangelia poznali, pobožný život vedli m tak na
ději věčného žívota měli.

* Jinak: „kterouž“ totiž pravdn. [1.]
3 © j. před dávnými věky praoteům Adamovi Abrnhamovi a skrze

proroky lidu lernelskémn.

6. jest-li kdo bez úhony, jedné manželky “ muž, maje syny
věřící. ne z bujnosti obvíňované, anebo nepoddané.

7. Neboť biskup má býti bez úhony, jako rozdavač Boží;*
ne pyšný, ne hněvivý, ne piján vína, ne bítec, ne mrzkého
zisku žádostivý: (L Kor 4,1.)

8. ale přívětivý k hostem, dobrotivý, stfízlivý, spravedlivý,
svatý, zdrželivý,

9. pilně se držící věrného slova, kteréž jest podle ačení,“
aby mohl zdravým učením napomínati a ty, kteříž odpírají,
trestati.“

10. Neboť jsou mnozí také neposlušní, marnomtuvní, a
avůdcové, zvláště kteříž jsou z obřízky,

11 jichž potřebí trestati,* kteříž celé domy podvracují,
učíce co nesluší, pro mrzký získ.

12. Řeklť jeden z nich, vlastní jejich prorok:* Krétenští
vždycky [jsou] lbáři, zlá zvěř, břicha lenivá.'“

13. Svědectví to pravé jest. A protož tresci je přísně, ať
jsou zdraví u viře,

* Vla I. Tim 3, 2-7. o pozn.
* t. j. eprávre v domě Božím.jenž i práci nblidá, I odměny nděluje

každému dle schopnuastí a zdsluby.
* t.j. podaného odevzdaného jemu. .
v £. J. udpůrce pravdy přesvědčiti. přemáhati.
* Řeck.: jimž mají ústa zacpána býti. aby musili mičeti.
* t. j. básník Eplmenides

té Doluž: m tak se snadněji bludařům ověsti dají; pročež.. tresci je.
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14. nehledíce židovských básní, a přikázání lidí, jenž se
odvracují od pravdy.

15. Všecky věci [jsou) čisté čistým: poškvrněným pak a
nevěřícím nic mení čistého, ale poškyrněna i mysl jejich
i svělomí. [I. Tim. 4, 4. Řím. 14, 20.)

16. Vvznávají, že Boha znají, ale skutky zapírají; obarní
jsonce a nevěřící, a ke všelikému dobrému skutku nezpůsobní.

KAPITOLA IL

Ponkazuje. čemu má věřících dla poblaví, věku, stavu vyočovati; dotvrzuje to

vševbecnon milosti, jiX se všem dostalo, a naději, kterouš všickní na život

věčný maji.

1. Ty pak mluv, co aluší na zdravé učení:
2. Starci ať jsou střízliví, stydliví. opatrní, zdraví u víře,

v milování, v trpělivosti;
3. stařeny podobně ať jsou v oděvu svatém,' ne hanlivé,

ani mnoho vína pijící, dobrému učící, I. Tim. 3, 11]
4. aby opatrnosti vyučovaly mladice, by muže své milovaly,

na dítky své byly laskavy,
5. a byly opatrné, čistotné, střízlivé, péči mající o dům.

dobrotivé, mužům svým poddané, aby nebylo dáváno v po
rouhání slovo Boží.

6. Tak i mládenců napomíoej, ať jsou střízlivi.
7. Ve všech věcech sebe samého vydávej za příklad dobrých

skutků, v učení, v neúhonnosti, ve vážnosti.
8. Slovo [tvé buď| zdravé, bez úhony: aby ten, kdožby se

protivíl, stvdel se, nemaje co zlého mluvíti o nás.
V. Služebníci ať jsou pánám svým poddáni, ve všem se

Ifbíce, neodmlouvajíce, (Ef. 6. 5.)
10. neokrádajíce, ale ve všem pravé věrnosti dokazujíce:

aby učení Spasitele našeho, Boha, ozdobovali ve všech věcech.*
11. Ukázala se zajisté mílosť Boha. Spasitele našeho, všech

něm lidem,* [Níže 3, 4.)
12. vyučujíc nás, abychom odřeknouce se bezbožnosti a

světských žádostí, střízlivě, a spravedlivě, a pobožně živi byli
na tomto světě,“

13. očekávajíce blahoslavené nadéje,* a příští slávy velikého
Boha, a Spasitele našeho Ježíše Krista,

14. kterýž dal sebe samého za nás, aby nás vykoupil od
všeliké nepravosti, a očistil sobě lid vzácný, následovný dobrých
skutků.

KAPITOLA IL

* t Jj. počestněmu, jakož na svaté, zbožně křesťanky aluší, beze vší
nádhery a marnivosti.

> t.j. aby příkladem svým dokázali, že víra křesťanská řád obecní
a domácí neruší, nýbrž podpuruje.

* © J. nejen buhutým uruženým m vanešeným:; nýbrž 1 chndým,
sprostým a podrobeným.

* © j. střízlivě [mírně] k subě samým, spravedlivě k bližnímu, po
bošně k Bohu; tím veškeré učení mravů pojímá.

5 ©j. věčného blaženého žívota, jehož se nám dostane při druhén
příští Páně k poslednímn suudn.

KAPITOLA II. 1014

15. To mluv a napomínej i trestej se vším přikazováním.“
Žádný ať tebou nepohrdá.* (1. Tim. 4. 12.)

KAPITOLA III.

Uci, že máme vrchnostem býti poddání, k jiným lidem milnetivi, samí u Boha

wnilestl došedše, — dobrých skutků pllnl, ——napomíně varovati se ničemných

otázek a Jidi kacířekých, a — pozdravením s požehnáním list aavirá.

1. Napomínej jich, ať jsou knížntům a mocnostem poddání.
rozkazů poslušni, ke všelikému skutku dobrému hotovi:

2. ať žádnému nezlořečí, ať nejsou avárliví, ale mírní. dokazujícevšelikétichostikevšemlidem.— [Svrchu2,11.)
3. Byliť jsme zajisté i my někdy nesmyvelní,nevěřící, bloudící,

slonžíce rozličným žádostem a ruzkošem, živi jsouce v zlosti
a závisti, hodni nenávisti, vespolek se nenávidíce.

4. Ale když ne ukázala dobrota a laskavost Spasitele našeho
Boha.

Ď. ne ze skutků spravedlnosti, kteréž jsme my učinili, ale
podle svého milosrdenství spaseny nás učinil skrze obmrtí
druhého narození, a obnovení Ducha svatého,'

(IL Tim. 1, 19.)
6. kteréhož vylil na nás hojné, skrze Ježíše Krista, Spasitele

našeho:

7. abychom ospravedlnění jsouce milostí jeho, byli dědicové
podle naděje života věčného.

8. Věrnéťjest to slovo, a chci, abys jich v tom potvrzoval:
aby snažili se v dobrých skutcích předčití, kteříž věří Bohu.
Tvto véci jsou dobré, i lidem užitečné.

9. Bláznivých pak otázek, a vyčítání rodův, a svárův, a
hádání o zákon, varuj se, nebť jsou neužitečné a marné.

(I. Tim. 2, 23.)
10. Člověka kacíře po jednom i druhém napomenutí varuj se:
11. věda, že převrácený jest, kdož jest takový, a hřeší,

svým vlastním soudem jsa odsouzen.
12. Když k tobě pošlu Artema, nebo Tychika, poapěš při

jíti ke mně do Nikopoli;“ neb jsem tam umínil přes zimu
zůstati. : (Sk. 20, 4.)

13. Zena, učeného v zákoně, a Apolla s pilností pošli na
před, ať nemají v ničemž nedostatku.

14. A nechat se také i našinci učí dobrými skutky předčiti
k věcem potřebným, aby nebyli neužiteční.

15. Pozdravují tebe všickni, kteřiž jsou se mnou: pozdravuj
těch, kteříž nás milují u víře. Milost Boží se všemi vámi.
Amen.

(96 j. se vší mocí důstojenství svéhu.
7 4.) žádný nemá prára povrhovati tvým důstojenstvím, ale i ty se

též tak chovej, abys žádnému k opovržení žádné nikdy příčíny nezavdal.

KAPITOLA IL

!t j. skrze křest, v němžto půsubením Ducha sv. znovu zrozoni jeme.
3 Město buď v Epirn u Aktia nebo v Tlnácku na pomezí Macedon

ském, nebo v Cillcku; toto velmí nepatrně, nyní docela zaniklé.
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K FILÉMONOVL

FILÉMON, bohatý a nábožný měšťan Kolosský, a od sv. Pavla, jak se zdá, na víru obrácený [v. 19.),
měl otroka Onésima. Ten zpronevěřiv se pánu svému [v. 18.) utekl, a přišel do Říma, když sv. Pavel

prvně tam vězen byl. [62—64.]
Žele přečinu svého vzal Onésimus útočiště své k sv. Pavlu, o nemž snad věděl, že jest přítelem. pána
jeho. Sv. apoštol ujal se nešťastníka, a nejen jej potěšil, nýbrž i na víru křesťanskou obrátil, a ve vězení
pokřtil [v. 10.). Jsa křesťanem, mělť již Onésimus tu povinnosť, aby svou vinu napravil, k pánu svému
se navrátil, a jemu nabradil, co byl povinen [v. 19.). Aby mu v tom usnadnil, a jej od přísného trestu,
jemuž dle tehdejšího práva takoví sběhové podléhali, osvobodil, dal mu sv. Pavel tento list odporučující,

a poslal jej zpět k pánujeho.
Nejedná se sice v kratičkém listu tom o žádném článku víry; avšak nicméně důkazem jest i otcovská
péče sv. apoštola, kterouž měl nejen o „všecky obce“, nýbrž i o jednotlivce zvlášť, nevylučuje z ní ani
té nejsprostší a sebe více provinilé osoby, aby „všem všecko byl“ ; i nám všem dává se v něm věčný,

překrásný vzor, jak bychom se chovati měli k svým domácím, byť i sebe sprostší byli,
a velice proti nám provinili.

Dějiny svatých vypravují, že Filémon Onésimovi nejen odpustil, nýbrž i svobodna jej učinil, načež tento
opět do Říma k sv. Pavlu se odebral, a uměním i nábožností tak dospěli, že i na kněze a pak na biskupa

vysvěcen jest, a v Berei smrtí mučennickou život svůj dokonal.
O Filémonovi taktéž vypravují dějiny svatých, že byl biskupem v Kolossích, a že pro Krista smrť postoupil.

KAPITOLA JEDNA.

Sv. Pavel chváli Pilémona pro víru jabo, ktaronš, Jak vůbec uznáno, dohrými

skutky k Jibým Jovi, — porověl mu odběhlého služebníka Onésima, prose, aby

ho na mílosť přijal, a Zádá, aby Jemu bospodu připravil, — a ©pozdravením
a blahořečením zavírá.

1. Pavel, vězeň Krista Ježíše, a Timothens bratr, Filé
monovi milému u pomocníku našemu,'

2. a Appii, nejmilejší sestře, a Archippoví,* spolubojovníkunašemu,“icírkvi,kterážjestvdomětvém.| [Kol.4,7.j
3. Milost vam a pokoj od Boha, Otce našeho, a Pána Ježíše

Krista.

4. Díky činím Bohu svému, vždycky tebe připomínaje na
modlitbách svých,

5. slyše o tvé lásce a víře, kterouž máš v Pána Ježíše,
a ke všechněm svatýin:

KAPITOLA L

*Tak jej nazývá. poněradě mu byl v hlásání sv. evangelia zvlásí
nápomocen.

* Dle sv. Jana Zlat.. Theod. a |. byla Appia manželkou Filémono
von. Archíppus pak synem obou.

3 © j. spolopracovníkn. Byl snad knězem církve Kolosské.

6. aby společnosť víry tvá zjevná byla v poznání všelikého
skutku dobrého, kterýž jest ve vás skrze Krista Ježíše.“

7. Radost zajisté velikou i potěšení měl jsem z lásky tvé:
2e srdce svatých občerstvena jsou skrze tebe, bratře.

8. Pročež mnohou důvěrnost maje v Kristu Ježíši rozkázati
tobě, co by náleželo:

9. pro lásku raději prosím, poněvadž jsi takový. jako starý
Pavel, a nyní vězeň Ježíše Krista.

10. Prosím tě za syna svého, kteréhož jsem zpllil“ vevězení, Onésima,

11. kterýž ti byl někdy neužiečný, ale nyní I mně I tobě
užitečný,

12. jehož jsem zase poslal k tobě. Ty pak přijmi ho, jako
vnitřnosti mé;"

* © j. žádám tobě na Bohu v modlitbách svých. aby tvá © mou
a všech pravověrných křesťanů společná víra zjevna a uznána byla
vůbec ode všech z dobrých skutků tvých, jež pro lásku ku Kristu Pánu
vykonáváš.

* t. j. moha ti jinak rozkázati, což bys učiniti měl, raději prosím [9.j
* t j. k víře, na víru obrátil.

* t |, jako mé srdce, mně erdečně milého, jako mne samého.
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18. kteréhož já chtěl při sobě zdržeti, aby mi posluhoval
místo tebe ve vězení (pro) evangelium:

14. ale bez rady tvé nechtěl jsem ničeho učiniti, aby dobré
tvé nebylo jako bezděky, ale dobrovolně.

16. Nebo snad proto byl na chvíli od tebe odešel, abys ho
na věky přijal,

16. již ne jako služebníka, ale místo služebníka nejmilejšího
bratra, zvláště mně: a čím více tobě, 1 podle těla i v Pánu?“

17. Protož máš-li mne za společníka, přijmiž jej jako mne.
18. Pakli (tí) v něčem ublížil, anebo jest-li co dlužen, mně

to přičti.

* £ j. podle těla, anť jest křesťan a tvůj spolabratr.

KAPITOLA JEDNA. 1018

19. Já Pavel, psal jsem avou rukou, já zaplatím, ať nedím
tobě, žeť i ty sám sebe jsi mi dlužen.

2. Tak. bratře, ať já tebe v Pánu užiji: občerstviž ardce
mé v Pánu.

21. Důvěrnost maje k tvému poslušenství psal jsem tobě,
věda, že i nad to, což pravíni, učiníš.

22. Příprav mí také hospodu; neboť naději mám, že skrze
modlitby vaše budu vám darován.

29. Pozdravuje tebe Epafras, spoluvězeň můj pro Krista
Ježíše,

24. Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, pomocníci moji.
25. Milosť Pána našeho Ježíše Krista s duchem vaším.

Amen.
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K ŽIDŮM.

ŽIDY rozumějtež se tuto křesťané, ze Židovstva na víru obrácení, kteří tehdáž ještě
v zemi židovské bydlili. Ačkoliv byli tito v Krista uvěřili, přec spolu i zákona Mojžíšova pevně se drželi,
odpuštění hříchův a ospravedlnění bludně obětem starozákonním přičítajíce, velmi pak se horšili na ty,
kteří obětí těch opouštěli, a vůbec obřadů židovských zanedbávali, bolestně na to patříce, jak celý řád
starozákonní poznenáhla před očima jejich hyne, a pochází. Tím a mnohem více rozličnými nátisky od
zatvrzelých rodáků svých [Žid. 10, 32—34.]) mnozí i v nebezpečenství přicházeli od víry odpadnouti,

a opět v Židovstvo se navrátiti.
Proti takovému bludnému smýšlení psal sv. Pavel jako již prve list k Římanům a ku Galatům,

tak i potom tento k Židům. Hledí v něm dokázati, jak celý starý zákon se svým kněžstvem, oběťmi
a obřady byl toliko předpodobněním zákona nového a přípravou k němu; proto jim představuje:
1. velebnosť Božství Pána Ježíše Krista vznešeného nade vším tvorstvem vůbec, a nad anděly zvlášť
[1—2.]; 2. ukazuje, jak mnohem dokonalejší a vznešenějšíjest kněžství Kristovo nad kněžstvím staro
zákonním; neboť jedinou obětí Kristovou, jížto oběti starozákonní jen obrazem byly, dostává se nám
vykoupení a spasení, a proto právě touž dokonalou, svrchovanou obětí onyno předpodobňující konec
vzaly. [3—4, 13.) 3. Dále učí, že Kristus krvavou svou obětí na kříži za hříchy naše přehojně, nesmírně
dosti učinil, nás vykoupil, a jakožto velekněz náš do svatyně slávy nebeské vstoupiv, i nám ji otevřel.
[4, 14--10, 31.) 4. Pak je napomíná, aby všelikou nevěru odložili, sic že by Božskému trestu propadli.

a představuje jim příklady sv. praotců, dle nichž by trpělivi byli v strastech, horlivi pak
u všelikých ctnostech. [10, 32—13.j

Psán jest list ten v Italii [13, 24.) a jak se pravdě podobá v Římě ku konci prvního vězení sv. Pavla,
nebo hned po něm [r. 64.) a sice jazykem řeckým,jejž Židé palestinští, potřebujíce ho v obchodu, dobře
znali. Že list ten původně řeckým jazykem psán byl, jde z povahy řeči a slohu, a zvláště z té okolnosti,

že se texty Písma' sv. neuvádějí podle znění původního hebrejského, alebrž podle překladu řeckého.
Již ve čtvrtém století na sněmích v Hiponu, Kartagu a Římě list ten mezi písma svatá všeobecně se

přijal, což pak se na sněmích Florentinském a Tridentském opět potvrdilo a prohlásilo.

KAPITOLA I. „ 38.kterýžto, jsa oblesk alávy" a obraz podstaty jeho“ a

Oči,jak v důmajnostijest KristnoJašiš, jen rovežBoboOtel v bytnosti AXN nesa všecky věci slovem moci své, očištění hříchů učiniv,VMmoci,vslávěa—taknadevšeckysodělyvyvýlen.7 sedínapravicivelebnostinavýsostech,© (Moad.7,26.)
4. tím lepší“ nad anděly učiněn,'“ čím rozdílnější jméno''

1. Mnohokrát“ a mnohými způsoby“ mluvíval někdy Bůh mav nad ně zdělil.p hd
otcům skrze proroky:* nejposléze,“

2. v těchto dnech mluvil nám skrze Syna,* jejž ustanovil
dědicem © všech věcí, skrze něhož učinil i věky;

5. Nebo kterému kdy z andělů řekl: Syn můj jsí ty, já dnes
zplodil jsem tebe? A opět: Já budu jemu Otcem a on bude

4) | mně Synem? (Žalm 2, 7. IL Král. 7, 14.)

KAPITOLA L

* £ j. rosllénými dobamí a k rozličným osobám.
3 £ J. buď přímo se jim zjevuje [jako prvorodičům v rájij, nebo

ve anách (Jakoboví na oestě do Haran) a j.
5 tj. všecky Dochem ev. naděrné muže, Noema, Henocha. Mojžíše a j.
* t j. za doby Meslášovy v sákoně novém, jenž v našem věku na

stal. [3.]
5 t j. Vtělená věčné Slovo svě v nejevětějším s života blahoela

vené panny Marie spolupůsobením Ducha sv. přijatém člověčenství
(Jan 1, 17.), neboť jakožto od věčnosti « Otce zplozený zjevoval se
a mluvil Syn Boší lidem 1 v zákoně starém.

* £ J. Pánem, dle úmluvy, ktorouž s ním uzavřel. (Is. 68, 10—12.)

* © j. Jakož sáře čístá z čistého avětia bez proměny bytnosti své
vychází, tak Syn Boží jest stejné bytností s Otosm. Cirkev svatá to
vyznává Fkone: „Věřím v jednoho Pána našeho Ježíše Krista, v Boba
z Boha, Světlo z Světis.“ (Vyzn.)

* © J. ač též bytností s přirozenosti, přec jiné osobnosti. (Jan 1, 1.)

9 £ Jj. tim důstojnější, čim pravý syn nad ponbého služebníka
vznešenější jest.

'©£, j. ohledem k nejsvětějšínra člověčenství. (Vis v. 2 pozo)
'*!Jménem se v písmě skutečná důstojnost vyznačuje. (Mat. 1, 16. —

Luk. 1, 81.)

CELÁ CSEC PpčV
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6. A opět, když uvádí prvorozeného ma okres země. dí:AklanéjtesejemuvšicknianděléBoží.— (Žalm96,7.)
7. A o andělích zajisté dí: Kterýž činí anděly své duchy,

a služebníky své plamen ohně. [Žalm 103. 4.]
8. K Synu peak: Trůn tvůj, Bože, na věky věků: berla

pravosti berla království tvého.
9. Milovaljai spravedlnost a nenáviděl jai nepravosti: proto

pomazal tebe, Bože, Bůh tvůj olejem radosti, nad spoluúčast
níky tvé. (Žalm. 44, 7—3.)

10. A: Ty, Pane. na počátku založil jsi zemi a dílo rakou
tvých jsou nebesa.

11. Onať zabynou, ty pak zůstaneš, a všecka jako roucha
zvetšeji:

12. a jako oděv změníš je, a změněna budou: ty pak tentýž
jel, a léta tvá nepřestanou. (Žalm 101, 26—28.]

13. A ku kterému kdy z andělů řekl: Seď na pravici mé,
dokudž nepoložím nepřátel tvých za podnoží noh tvých?

(Žalm 109, 1. I. Kor. 15, 25.
14. Nejsou-li pak všickní duchové služební, posláni k službě

pro ty, kteříž obdrží '* dědictví spasení?

KAPITOLA II.

Svatého ovangelie slaší věrně posloecbati, Zo Bypem Bolim vydáno jest, Jemni.

budoscl blaho Jidetva odevzdáno, ješ on smrti svou vykoupil, s
s Bobem smifil.

1. Protož ' musíme my hojněji šetřiti toho, co jsme elyšeli,“
abychom toho snad nepotratili.*

2. Nebo ponévadž řeč skrze anděly mluvena, byla povná,
a každé přestoupení a neposlušenství vzalo spravedlivou míru
odplaty :“

3. kterakž my utečeme,*zanedbáme-li tak velikého spasení?"
Kteréžto začavší nejprve vypravováno býti skrze Pána od těch,
kteříž slyšeli" v nás utvrzeno jest,

4. ješto Bůh spolu svědectví vydával skrze znamení, a
zázraky, a rozličné mocí £ podělování Duchem svatým podle
vůlu své. (Mar.16, 20.)

6. Nebo nepoddal Bůh andělům budoucího okresu zemského,
o némž mluvíme.“

6.9 Osvěděilť pak někdo na jednom místě, řka: Co jest
člověk, že jsi naň pamětliv? nebo syn člověka, že jej navště
vuješ? .

7. Učinil jsl jej maličko menším než anděly,'“ slávou a

" L j mají obdržeti, byť i pro hřicby svou vínou neobdrželi; neboť
vělokoi k opasení stvoření jsou, a dostatečné milosti k tomu dostávají.

KAPITOLA IL

t Jj. pro vznešenou, božskou důstojnosť Kristovu. (Kap. 1.)
tj učeníPáně,sv. evangelium
* © j. spasení náe předurčené (1, 14.], jako děravé.
* Bmysl: Když zákon starý, daný od Boba skrze anděly [skutk.

7, 59.), platil. a přestoupení Jeho se trestaln, tím důležitější jest zákon

v daný Synem Božím,a tudíž i dokonaleji a věrněji zachovávatise mě.

S © j. trestu Božího.
S £ J. na víře v spasitelné učení Kristovo se zakládající.
* £ Jj. svatých apoštolů.
* £ J. správa vykoupeného lidstva, jemuž kážeme: blaženon dobu

He Mosiášovy, (církve ev.]
9 Co žalm 8, 6—8 dí o důstojnosti člověka vůbec, obrací tato sv.

Pavel na vznešenost oslaveného člověčenství Kristova.
> ©J. o Krista rozuměj: „po čus pozemského života vůbec a bolest

ného utrpení jeho zvlášť“

LO a)<a2
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8. Všecko jsí poddal pod noby jeho. Tim zajisté, že všecko
mu poddal, nezanechal ničeho, co by mu mebylo poddáno.
Nyní sice ještě nevidíme, aby mu všecko poddáno bylo.''

[Mat. 28, 18. L Kor. 15, 26.)
9. ale vidíme toho, kterýž málo menším učiněn jest než

andělé, aby skrze miloef Boží za všecky okusíl smrti, Ježíše,
pro utrpení emrti slávou a ctí koranovaného. [Fil. 2, 8.)

10. Slušeloť zajisté na toho, pro něhož všecko a skrze něhož
všecko jest,"* kterýž mnohé syny přivedl k alávě, '* aby původa

, spasení jejich, skrze utrpení dokonalého učinil.'“
11. Nebo ktarý posvěcuje, I kteří posvěcení bývají, z jednoho

všickni jsou.'“ Pro kteroužto příčinu nestydí se jich nazývati
bratřími, řka:

12. Zvěstovati budu jméno tvé bratřím svým; u prostřed
shromáždění chváliti badu tebe. (Žalm 21, 23.)

13. A opět: Já v něm doufati budu.'“ A opět: Aj, já a
dítky moje, kteréž mi dal Bůh.'?

14. Poněvadž tehdy dítky měly účastenství těla a krve,'“
1 on též podobně účasten byl jich,'“ aby akrze smrť zkazil
toho, kterýž měl vládu smrti, to jest ďábla.

(08. 18, 14. I. Kor. 15, 64.)
15. a vysvobodil ty, kteřížto strachem amrti po všecken

čas života podrobení byli v službu.
16. Neboťneujal se níkdež andělů, ale pokolení Abrahamova

ujal ge.
17. A protož měl ve všem připodobněn býti bratřím, aby

milosrdný byl, a věrný velekněz u Boha,““ aby opět smířil
hříchy lidu.

18. Nebo proto, že sám trpěl, a byl pokoušen, mocen jest
spomáhati také tém, kteříž pokoušeni bývají.

KAPITOLA III.

Ukazuje, jak mnohem vznečenějším Jest vad Mujžíšo Kristas, ——napomíná,

bychom paslouchall blasn jeho, abychom nebyli zavržení, Jako se stalo

aatvrzelým Židům na poušti.

1. Protož, bratří svatí, účastníci nebeského povolání, patřte
na apoštola ' a velekněze vyznání našeho“ Ježíše :

2. jenž jest věrný tomu, kterýž ho tím učinil, jako i Mojžíš
ve všem domě jeho:* (IV. Mojž. 12, 7.)

'' Rozuměj: „obrácením veškerého světa k víře Kristově“
" £ j. na Boha, jenž všecko k své alávě stvořil.
1 £ J. když člověčenstvo opět apasitl ráčil.
**£ J. aby se tak 1 evatosti I spravedlnosti jeho dosti učinilo.
t. Jj. synové Boží; Kristus dle přirozenosti, věřící pak v něbo

z milosti za syny přijati.
" Žalm 17, 8.
" t J doufati budeme v Hospodina. [lo. 8, 18.). Toto místo sv. Pavel

ve stoysla vyšším béře, a o Kristu vykládá, Jako by on aám tím sebe
1 věřící ové Bohu představoval

'* £, j. jsouce s těla a krve, lidé t. ). amrtelní.
9 jjoh, těla a krve; vzal na se člověčenství, aby smrti svou je vy

koupil z poddanosti dáblovy, jenž uvodl na svět hřích, a skrze hřích
i smrt.

**£ J. proto se vtěliti ráčil, aby pro vás úplně dosti učinit, aby
trpěti a omříti a tak nás ©Bobem dokonale emítiti mohl. Veleknězem,
t |. nejvyšším knězem jej jmennje, protože za nás tu nejvznešenější
oběť, sebe samého na kříži Bohu. Otci svému vzdal.

KAPITOLA IIL

* 4 j. poslaného od Otce, aby spasení lidstva i zvěstoval i vykonal.
* t.j velekněze, jejž vyznáváme, v něbož věříme.
3 4. j. Kristus svůj úřad jakožto vyslanec a velekněz, od Boha otce

ustanovený,jlsté tak věrně vykonal jako Mojžíš. mimo to pak, Jakožto
Syn Boží mnohem větší alávy zasluhuje. [8—6.)
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9. Větší zajisté slávy tento nad Mojžíše za hodna uznán
jest, čím větší česť nad dům má ten, kdož jej vystavěl.

4. Nebo každý dům jest od někoho vystaven: ale kdo všecky
věci stvořil, Bůh jest.

5. A Mojžíš sice věrný byl v celém domějeho jako služebník
k osvědčení toho, co mělo praveno býti:*“

6. ale Kristus [jest] jakožto Syn v domu svém ; kterýžto dům
jsme my,* jestliže důvěrnost. a slavnou naději až do konce
pevnou zachováme.“

7. Protož jako dí Duch svatý: Dnes uslyšíte-li hlasu jeho,
8. nezatvrzujte srdcí svých, jako při popouzení v den po

kušení na poušti, (IV. Mojí. 14, 1. a d.)
9. kdežto pokoušeli mne otcové vaši; zkusiliť jsou, a viděli

skutky mé
10. po čtyřiceti let: pročež hněviv jsem byl na pokolení

toto, a řekl jsem: Vždycky bloudí tito erdcem. Oni pak ne
poznali cest mých,

11. tak že jsem přisáhl v hněvu svém: Že nevejdou v od
počinutí mé." :

12. Viztež, bratří, aby snad nebylo v někom z vás srdce
zlé, nevěrné k odpadnutí od Boha živého:

13. ale napomínejte se vespolek po všecky dni, dokudž se
říká Dnes, aby nebyl někdo z vás zatvrzen oklamáním břícha.“

14. Učiněni jsme zajisté účastníky Kristovými: jestliže
však počátek základu jeho až do konce pevný zachováme.

15. Dokudž se říká: Dnes uslyšíte-li hlasu jeho, nezatvrzujte
srdcí svých, jako při onom popouzení.

16. Nebo někteří elyševše popouzeli: ale ne všickni, kteříž
vyšli z Egypta skrze Mojžíše.“

17. Na které pak se hněval čtyřiceti let? zdali ne na ty,
kteříž zhřešili, jejichžto těla padla na poušti?

(IV. Mojž. 14, 37.)
18. A kterýmž zapřisábl, že nevejdou v odpočinutí jeho,

než. těm, kteříž byli nevěřící?
19. A vidíme, že nemohli vejíti pro nevěru.

KAPITOLA IV.

Napomívá důle k stálosti n víře, abychom někdy účastní byli bineného šivota

v nebesich, — a proto abychom v Boží slovo a milost Kristovu pevně důvěili,

1. Bojme se tehdy, aby snad někdo z vás, opustív zaslíbení
o vjití v odpočinutí jeho, nebyl uznán, že 86 opozdil.'

2. Nebo i nám zvěstováno jest, jakož | oněm: ale jim ne
prospěla řeč slyšená, že nepřiložili víru k tomu, co slyšeli.

8. Nebo vejdeme v odpočinutí, kteříž jsme uvěřili, jakož

* t. Mojžíš byl toliko sluhou, hlasatelem zákona Božího, ale Kristus
jest Syn Boží a tak | Pánem nad týmž zákonem. (6.) [Srov. Mat. 12.8]

5 £ J. poněvadě Kristus u věrných svých přebývá, 1 ve všech vůbec
1 v Jednotlivcích zvlášť. (Jan 14, 28)

* t j. Jestliže jej směle, a neohrožené vyznáme, donfajíce, že nám
to životem věčným, slávou nebeskou odplatí.

T tj. v zem zaslíbenon. Taf jest tuto obrazem věčné blaženosti.
(Žalm 94, 8—11. viz též 4, 1—9.]

* £ j. ať se nikdo za doby tohoto života vezdejšího nedá klamati
všelikou roskaší bříšnou, v níž by pak ae zatvrdil, až by od víry od
padl. (12)

S t. J. Josne s Kaleb, zůstali věrní, tak též mnohé zbožné ženy a
mladé mužstvo; — tak i vy buďte Bobn věrní, abyste | jeho blažeností
účastní byli.

KAPITOLA IV.

' Smysl: Pokračujme statně u víře a křesťanském žívotě, ať nikdo,
nic nedbaje dobrých napomínání, neopozdí se vjíti v zaslíbenou blažo
nosť, nýbrž snažme se vělokní, ať ji všickní dosáhneme.

—
* «
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řekl: Tak jsem přísáhl v hněvu svém: Že nevejdou v odpo
čínutí mé; a sjce když dokonána budou díla od ustanovení
avěta.*

4. Nebo pověděl na jednom místě o dni sedmém takto:
I odpočinul Bůh sedmého dne ode všech skutků svých.

5. A na tomto opět: Že nevejdou do odpočinutí mého.
©. Poněvadž tehdy pozůstává, Ze někteří vejdou do ného,

a ti, kterýmž prve zvěstováno jest, nevešli pro nevěru:
7. ukládá opět jakýsi den, Dnea pravě skrze Davida po

tak dlouhém času, jakož jest prve povědíno: Dnes uslyšíte-li
hlasu jeho, nezatvrzujte ardcí svých.

8. Nebo kdyby je byl Josue v odpočinutí avedl, nikdy by
byl o jiném dni potom nemluvil.

9. Protož zůstává odpočinutí lidu Božímu.“
10. Nebo kdo vešel v odpočinutí jeho, ten také odpočinul

od skutků svých, jako Bůh od svých.
(Srrchu 8, L Mojž.2,2.]

11. Pospěšmež tehdy vjíti do toho odpočinotí, aby nikdo
v týž příklad nevěry neupadl.

12. Živát jest zajisté řeč Boží“ a mocná, a pronikavější
nad všeliký meč, na obě strany ostrý, a dosahuje až do rozdě
lení duše a ducha, kloubů také i morku v kostech, a rozeznává

myšlení i úmysly srdce.
13. A nenít žádného stvoření neviditelného před očima

jeho: ale všecky věci jsou nahé a odkryté očím toho, o němž
nám řeč. [Žalm 33, 16. Sir. 15, 20.)

14. Protož majíce velikého nejvyššího kněze, kterýž pronikl
nebesa, Ježíše, Syna Božího, držmež vyznání.

15. Neboť nemáme nejvyššího kněze, jenž by nemohl lítosť
míti nad mdlobami našimi, ale zkušeného ve všem, podobně
nám, kromě hříchu. [Svrchu 2, 18.)

16. Přistupmež tehdy a důvěrou k trůnu milosti, abychom
došli milosrdenství, a nalezli milost k pomoci příhodné.*

KAPITOLA V.

Ukazuje, Ze Kristus jen nejvyšším bnézam podle řádu Melchleedechova, Jeat

věřicím v něbo příčinou spaseni.

1. Všelíký zajisté nejvyšší kněz z lidí vzatý, pro lidi bývá
ustanoven v těch věcech, kteréž k Bohu přislušejí, aby obětoval

dary a oběti za hříchy;
2. kterýžby mohl slitování míti nad těmi, kteříž nevědí

a bloudí; neb on sám též obklíčen jest mdlobou:
3. a protož má, jako za lid, taktéž i za sebe samého oběto

vati za hříchy.
4. Aniž kdo sám sobě osobuje té cti: ale kdož povolán

bývá od Boha jako Áron. (II. Mojž. 28, 1.)
o. Tak i Kristus ne sám sebe oslavil, aby byl nejvyšším

knězem, ale ten, kterýž k němu řekl: Syn můj jsí ty, já dnes
zplodil jsem tebe. 2,1.)

4 £. j. když praví, še nevěřící nevešli do připraveného jím odpočinku,
Jde u toho, že věřící vejdou do něho, a sice tak blaženého, jako Jej
alavil Bůb, když byl stvoření evěta dokonal.

3 £ j. očekává věřících jiná blalenoať, než byla pozemská v zemi
znolíboné, a ta jest blaženosf věčná v nebesích.

* Dle řeckého též: „Živéťjest zajisté Slovo Boži“; a pak obledem
k Jan 1, 1. 14. o Krista Pánu rozumějí to sv. Ambrož. Korn. s lap.
Tomáš. (Sr. Moudr. 18. 16.)

s © Jj. abychom 1 v břích upadše, odpuštění od něho obdrželi, t ve
všeliké potřebě [v pokušení a p.) pomoci jeho dosáhli.72va AES
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6. Jakož i na jiném místě praví: Ty jsi kněz na věky
podle řádu Melchisedechova. (Žalm 109, 4.)

7. Kterýžto za dnů těla svého modlitby a ponížené prosby
tomu, kterýžto by jej mohl vysvoboditi od smrti. s velikým
křikem a slzami obětoval,“ a vyslyšen jest“ pro svou uctivosť.

8. A však, ačkoli byl Syn Boží, naučil se z toho, co trpěl,
poslošenství :

9. a dokonav, ačíněn jest všechněm, jeho poslušným, příčinou
věčného spasení,

10. nazván od Boha nejvyšším knězem podle řádu Melchi
sedechova.

11. O kterémžto (kněžství) mnoho by se mělo mluvití a to
nesnadného k vypravení, poněvadž mdlí jste k slyšení.

12. Nebo majíce býti mistři pro čas,“ potřebujete opět
prvním začátkům řečí Božích učení býti, a učinění jste [jako]

ti, kteří mléka potřebují, ne hraběího pokrmu.
[I. Kor. 3, 2.)

13. Každý zajisté, kdo mléka požívá, nezkušený jest v řeči
spravedlností; “ nebo dítě jest.

14. Ale pro dokonalé jest hrabý pokrm. pro ty, kteříž pro
navyklosť vycvičené mají smysly k rozeznání dobrého a zlého.

KAPITOLA VI.

Napominá, aby u víře hleděli býti dokonalými, — ukazuje, še kdo od víry

odpadl, těžko pokání: se napraví, — povzhozaje k perné důvěře
v zaslíbení Boží.

. Protož opustivše počátky učení Kristova, k dokonalejším
se beřme věcem,' nekladouce opět základu o pokání ze skutků
mrtvých, a o víře v Boha,

2. učení o křtech,“ též o vzkládání rukou“
z mrtvých, i o soudu věčném.

3. A toť učiníme, dá-li Bůh.

4. Nemožné zajisté jest,“ aby ti. kteříž jednou osvícení byli*
a okuzili dara nebeského“ a učinění jsou účastní Ducha
svatého," [Mat. 12, 45. IL Petr. 2, 20. Níže 10, 26.]5.okusilítakédobréhoslovaBožíhoa silvékubudoucího“

a vzkříšení

KAPITOLA V.

* Rosumíse o amrtelně úskosti Kristově na hoře Olivetské a hlasítém

voláníjebo na kříži. (Lak. 22,M9 £ | když zase s mrtvých vstal
S £. j. Jsonce již dávno křesťané, měli byste již důkladnější známosti

své víry míti; ale jste Jako dítky.
* © j. k pochopení hinbšího učení víry, zvlášť ospravedlnění skrze

oběť smrti Kristovy, a o stůlém též oběti u velebná svátostí trvání a
opětování.

KAPITOLA VI.

* Když zajisté žádný z nás nechce u víře zůstati nedoszpělým,
hleďmež, ať i v umění i životě křesťanském nad začátky pokročíme —
s pomocí Boži.

3 £ j. učením o rozličněm očišťování u Židů obyčejném [9, 10.) a
o křtu Janovu, a jak rozdílní json od křtn Kristova.

* £. j. svátosti biřmování.
* © Jj. moci s působení lidskému učením a napomínáním, tedy tolik

co přetěžké; neboť milosti Boží nic není nemožno, jakož mnohé pří
klady svatých dokazují.

3 £ j. pokřtění; neboť elula svátosť křtu též svátostí osvícení. (Srov.
30, 82. a L Petr. 2, 9.)

%tj. milosti Božích; nebo: Nejsvětější ovátosť oltářní, která se
dospělým novokřtěncům hned po svatém křtu podávala.

3 £ J. darů Dacha sv. v svátosti biřmování.
S Baď: divů a zázraků, jež mnoal z věřících vykonávali [ar. 2, 5.);

nebo blaženost, jíž některé zbožná duše již za tohoto života před
časem okoušejí.
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6. a padli“ zase obnovení byli ku pokání,'“ opět křižujíce
sami sobě '! Syna Božího, a v posměch vydávajíce.

7. Země zajisté, kteráž často pije přicházející na sebe déšť,
a rodí bylinu příhodnou těm, od kterýchž bývá vzdělávána.
béře požehnání od Boha:

8. ale kteráž vydává trní a hloží, zavržena jest, a blízka
zlořečení, jejížto konec jest spálení.

9. Nadějemet pak se o vás, nejmilejší, věcí lepších a bližších
k spasení, ačkoli tak mluvíme.

10. Neboť Bůh není nespravedlivý, aby zapomenul va vaší
práci, a na milování, kteréž jste ukázali pro jméno jeho, jenž
jste sloužili svatým, a sloužíte.

1. Žádámeť pak, aby jedenkaždý z vás touž péči dokazoval
k vyplnění naděje až do konce;

12. abyste nebyli lenivi, ale následovníci těch, kteříž skrze
víru a trpělivost dědičně obdrží zaslíbení.

13. Abrahamovi zajisté Bůh číně zaslíbení, že neměl žádného
většího, skrze něbož by přisáhl, přisáhl skrze sebe samého,

14 řka: Jistě požehnávaje požehnám tobě a rozmnožuje
rozmnožím tebe. (1. Mojž. 22, 16.)

16. A tak trpělivě očekávaje, dosáhl zaslíbení.

16. Lidé zajisté skrze většího, než jsou sami, přisáhají, a
všeliké rozepře jich konec jest dotvrzení přísahou.

17. Tak i Bůh, chtěje hojněji ukázati dědicům zaslíbení
svých nezměnitelnost rady své, přísahu přípojil:

JS. abychom skrze dvě nepohnutelné věci,'* v nichž ne
možné jest, aby Bůh klamal, měli nejpevnější potěšení, kteřížto
utekli jsme se k držení předložené naděje,

19. kteroužto máme jako kotvu duše bezpečnou i pevnou,
a vcházející až do vnitřku opony.

20. kamžto jako předchůdce všel pro nás Ježíš, učiněn jsa
nejvyšším knězem na věky podle řádu Melchisedechova."*

KAPITOLA VII.

Ukezuje, Jak moubem vanešenější bylo kněžství Melohisedechovo nad kněžství

Áronovo, — když pak | ono bylo jen obrazem novozákonního kněžství

Kristova, vídno z toho, jak nade vše Jiné toto Jest nejvznešenější.

1. Nebo ten Meichisedech, král Sálemský, kněz Boha nej
vyššího, kterýž vyšel vstříc Abrahamovi, navracujícímu se od
pobití králův, a dal mu požehnání; (L Mojž. 14, 18.)

2. jemužto Abraham i desátky dal ze všeho, jenž zajisté
nejprve vykládá se král spravedlnosti, potom pak i král Sá
lemský, jenž jest král pokoje,

3. bez otce, bez matky, bez rodu, ani počátku dnů, ani

5 ©j. zvláštně: úplně odpadli od víry a Krista zapřeli; pak i vůbec
v těžký hřícb, poněvadě i tím člověk od Boba odpadá, a milosti jeho
pozbývá.

'©Buď jak v 4. * poznamenáno tolik co „těžce:“ nebo: „nemožno,
aby opět pokřtění byli,“ což pak možnosť dosažení milosti Boží skrze
svátosť pokůní nevylučuje.

"*'£ j. každý sám o sobě; nebo: svévolně; nebo: v přerráceném
srdci svém.

" £ j. skrze zaelibení, a danon přísahu.
" Odřekše se na křtn sv. světa a rozkoší jeho, utekli jeme so ku

Kristu. jenž nám slibuje lepších darů nebeských: a tě naděje nezvratně
se držeti budeme, až po etmrti vejdeme v svatyní věčnon, kamž nás
předešel On sám, náš Božský velekněs dle hidu M. (Nejvyšší kněz
Židovský jednou toliko sa rok „na den smíření“ do svatyně voházel.j

keH || U129
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skonání života nemaje,' přípodobnénjsa zajisté Synu Božímu,* Ř
zůstává knězem na věky.

4. Pohleďtež tehdy, kterak velikýjest ten, jemuž i patriarcha
(praotec) Abrabam dal desátky z předních věcí.*

5. A zajisté, kteříž ze synů Lévi* kněžství přijímají, ti
mají přikázání dle zákona bráti desátky od lidu, to jest, od
bratří svých, ačkoliv I oni pošlí z bedr Abrahamových:

6. tento pak, jehož rod není počten mezi nimi, vzal desátky
od Abrahama a dal požehnání tomu. kterýž měl zaslíbení.

7. Beze všeho však odporu, což menšího jest, od většího
žehnáno bývá.

8. A tuto zajísté berou desátky emrtelní lidé: ale tamto
ten, o němž se vysvědčuje, že jest živ.

9. A [at tak dím]i Léví, kterýž desátek bral, skrze Abrahama
desátek dal:

10. nebo ještě byl v bedrách otcových, když otci v ústrety
vyšel Melchisedech.

11. A protož. byla-li dokonalost skrze kněžství levítské,
(nebo líd pod ním vzal zákon), což ještě bylo potřebí, aby
jiný kněz podle řádu Melchinedechova povstal, a ne podle
řádu Áronova jmenován byl?“ (Žalm 109, 4)

12. Poněvadž pak kněžství jest přenešeno, potřebí jest, aby
se i přenešení zákona stalo.

13. Nebo ten, o němž ge to praví, z jiného jest pokolení,
z kteréhožto žádný v službě oltářní nebýval.

14. Zjevno zajisté jest, že z Jůdy pošel Pán náš: při
kterémžto pokolení Mojžíš nic o kněžích nemluvil.

15. A ještě více to zjevno jest, že dle podobenství Melchi
sedecha povstává jiný kněz,

16. kterýžto učiněn jest knězem, ne podle zákona přikázání
tělesného, ale dle moci života neporušitelného."

17. Nebo svědčí: Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchi
sedechova.

18. A tak se zajisté děje zavržení předešlého přikázání pro
jeho mdlobn, a neužitečnost;

19. nebo ničehož k dokonalosti nepřivedl zákon“ ale úvodem
[byl] k lepší naději, skrze niž se přibližnjeme k Bobu.*

20. A pokud to není bez přísahy, jiní zajisté bez přísahy
kněžími učinění bývali,

21. tento pak 8 přísahou skrze toho, kterýž řekl k nému:
Přisáhl Pán, a nebudeť toho litovati: Ty jsi kněz na věky)

(Žalm 199, 4.)
22. tolikož mnohem lepší smlouvy rukojmím učiněn jest

Ježíš.

23. A jiní zajisté mnozí učinění jsou kněžími, proto že
smrť bránila jim trvati:

KAPITOLA VII.

* t |. nlo se o jeho otci, matce, rodopisu, narození a skonání
v písmech neznamená.

* © j. předpodobňoval Byns Božího, an též nemá anl počátku ani
konce, jsa věčný.

3 £ J. z nejlepší kořistí učiněné.
* £ J. kněží etarozikonní s rodu Áronova, kmene Levi.
5 © j. že o jeho smrtí písmo nlo nepraví, zůstává knězem na věky.

a značí věčné kněžství Kristovo.
%Dolož a zavří dále: Že pak se skrze kněžství starozákonní ne

dosáhlo así odpuštění hříchu, ani oapravedlnéní u Boha, aví naděje
života věčného. to jest posledním cílem člověka; tuf bylo potřebí
koěžstva nového dle řá lu Melchisodechova, Krista.

5 t J. ne tak aby umřel, jako všellol kněží z lidu zvolení, nýbrž
aby nikdy nenmiraje byl kočzem věčným, dle Žalmu 109, 4.

5 Vlz 11. porn.
9 t Jj. va místo zákona starého uveden jest zákon nový, zákon

Kristův, kterýmž Jistou naději máme dostati se k Bohu.
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24. ale tento tím, že zůstává na věky. věčné má kněžství.
25. A protož i věčně apasiti může, přístapující skrze něho

k Bohu, jsa vždycky živ k orodování za nás.'*
26. Takovéhoť zajisté potřebí nám bylo míti nejvyššího

kněze svatého, nevinného, nepoškvrněného, odděleného od
hřísníkův, a kterýž jest vyšší učiněn nad nebesa;

27. kterýž nepotřebuje na každý den jako kněží nejprve
za své hříchy oběti obětovati, potom za hříchy lidu: neboť
to učinil jednou obětováním sebe samého.

28. Zákon zajisté ustanovoval za kněží lidi, mající nedo
statky: ale slovo přísahy, kteréž se stalo po zákonu, [usta
noviloj Syna na věky dokonalého.

KAPITOLA VIII
Učí. že Kristus jest velekoézem sedicím na pravici velebnosti Boší, — kdežto

kněžstvo starozákooní, jsoucí toliko obrazem novozákoaního, dle proroctví
zabyvouti mě.

1. Hlavní pak obsah toho, co 8e praví, jest: Takového máme
nejvyššího kněze, kterýž se posadil na pravici stolice veleb
ností v nebesích,

2. služebníkem jaa svatyně, a stánku pravého, jejž postavil
Pán, a ne člověk.'

3. Všeliký zajisté nejvyšší kněz k obětování darův, a obětí
ustanoven bývá: a protož potřebí jest, aby i tento měl něco,
co by obětoval.

4. A však kdyby brl na zemi, nebyl by knězem, poněvadž
by byli, kteříž by obětovali dary podle zákona,*

6. ti, jenž slouží podobenství a stínu věcí nebeských. jakož
tečeno jest Mojžíšovi, když dodělával stánek: Hlediž, [df] a
udělej všecko ku podobenství, kteréž ukázáno jest tobě na
hoře. (II. Mojž. 25, 40. Sk. 7, 44.)

6. Nyní pak lepšího posluhování [kněžského) došel, čímž
i lepší smlouvy prostředníkem jest, kterážto lepšími zaslíbeními
utvrzena jest.

7. Nebo kdyby byla první ona smlouva bez úhony bývala,
nebylo by zajisté hledáno místa k druhé.

8. Nebo káraje je* dí: Aj, dnové přijdou, dí Hospodiv,
a dokonám nad domem israelským, a nad domem jůdským
smlouvu novou; [Jer. 31, 31.)

9. ne podle smlouvy, kterouž jsem učinil sotci jejich v den,
v kterýž jsem ujal ruku jejích, abych je vyvedl ze země
egyptské; neboť oni nezůstali v amlonvě mé, a já opustil
jsem je, praví Pán:

10. nebo tatoť jest smiouva, kterouž zřídím 8 domem israel
ským po těch dnech, dí Hospodin: Dám zákony své v mysl
jejich a v srdce jejich napíši je, a budu jím Bohem, a oni
budou mi lidem,

11. a nebude učití nikdo bližního svého, a nikdo bratra
svého, řka: Poznej Hospodina | neboť všickní mne znáti budou
od nejmenšího až do největšího z nich:

te t j. vědy za nás va pravici Boži oroduje, vždy sám sebe Bohu
Otci za nás v oběť vadává, zvlůšť u věčné oběti novozákonní, měj svaté.

KAPITOLA VIII

' t j. veleknězem v nebesích na pravici Boha Otce [7, 25.], naproti
kněžím starého zákona, kteří v pozemském toliko chrámě přislubovali.

* Kdyby Kristus byl na zemi a neměl, leč obyčejných obětí vzdávati,

ani by nebylo kněžství jeho potřebí; neboť tu bylo jiné, t. j. kněžetvíovo. „pak toto jen předpodobňnjícím bylo [5] a tak zajíti
- mělo [8—12], proto kněžství novozákonní, kněžství Kristovo ustanoveno

Jest.
> € J. Židy, jimž starý sákon dán jest.

a dog L 6U
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12. nebo milostiv budu nepravostem jejich a hříchů jejich
nevzpomenu více.

13. A tak mluvě o amlouvěnové provedl, že první zastarala:
co však vetší a stárne, blízko jest zahynutí.

KAPITOLA IX.

Přirovnávaje slaibu kněžstva starozákonního s tím, co Kristus k spasení našemu
úělníl, ukazuje. že obětí starého sákona nemohly ospravedlníti, věčná pak obeť

Kristova Ze nás posvěcuje, n k nebeské blaženosti uvádí.

1. Mělať zajisté i první smlouva ustanovení služby (Boží).
a svatyní pozemskou.'

2. Nebo udělán byl stánek první* v kterémž byly svícny,
a stůl, a posvátné chleby, jenž slove svatyně.

(IN.Mojž. 26, 1. 86, 8.)
3. Za oponou pak drahou byl stánek,* jenž slove svato

svatyně:
4. se zlatou kadidlnici, a archou umluvy, se všech stran

obloženou zlatem, a v ní zlatá nádoba s mannou, a hůl Áro
nova, kteráž byla zkvetla, a dsky zákona.

(TIL Mojž. 16. IV. 16—17, 10. III. Král. 8, 9.)
5. A nad tou [archou] byli cherubové alávy, zastiňující

slitovnici: o kterýchžto věcech není potřebí nyní obzvláštně
vypravovati.

6. A když to tak apraveno bylo. vcházeli sice kněží vždycky
do prvního stánku, vykonávajíce oběti podle úřadu:

7. ale do druhého (vchází) sám nejvyšší kněz jednou za
rok ne bez krve, kterouž obětuje za svou i za lidu nevědomost;

(II. Mojž. 30, 10. II. 16, 2.)

8. čímž Duch svatý oznamoval, že ještě nebyla zjevena
cesta k svatyni, dokud první stánek trval.“

9. Což jest podobenství přítomného času“ podle něhož se
obétují dary a oběti, kteréž nemohou ve svědomí dokonalým
učiniti toho, kdo (Bohu) slouží toliko v pokrmích a v nápojích.

10. a v rozličných umýváních, a v tělesných ospravedlňo
váních, až do času napravení uložených.

11. Ale Kristus přišed, jsa nejvyšší kněz budoucích dobrých
věcí,“ skrze větší a dokonalejší stánek, ne rakou udělaný, to
jest, ne tohoto stvoření,

12. ani akrze krev kozlů nebo telat, ale skrze vlastní krev,
všel jednou do svatyně, a nalezl vykoupení věčné."

13. Nebo jestliže krev kozlův, a býkův, a pokropení popelem
jalovíce poškvrněných posvěcuje k očištění těla:

(III. Mojž. 16. 16.)
14. čímž více krev Kristova, kterýžto skrze Ducha svatého

sebe samého obětoval nepoškvrněného Bohu, vyčistí svědomí
naše od skutků mrtvých, k sloužení Bohu živému?

[I. Petr. 1, 19. I. Jan. 1, 7. Zjev. 1, 5.)

KAPITOLA IX.

* Mělť i starý zákon posvátné obřady své, Bobem natanovenů, alo
toliko na čas, předpodobšující vyšší řád nového zákona.

* £ J. přední čásť celého stánku na dvé rozděleného. (II. Mojž. 25,
19—22.)

> 4 J. druhá částka stánku —
* £ J. že za starého zákona nebylo nám všem otevřeno království

nebeské, předpodobněné svatosvatyní, ješ pak otevřel nám nový náš
velekněz Kristus Ježiš krví svou; proto se | při smrti Jebo opona
ehrámova rostrhia. (Mat. 27, 51.)

5 t. j. trvající až po tento čas, a mající ustoupiti dokonalejším a
vznešenějším. (Vis 9, 1.)

* t j. věčné blaženosti a slávy, jichž vykoupením a milostí jeho
dosshojeme; proto | sluje „oteem budoncího věku“.

%€ Jj. mnohon snažností a prací. umučením a smrtí nám všem
získal amíření s Bohem věčně trvající.

z KAPITOLA X. 1030

15. A protož nové smlouvy prostředníkem jest, aby pro
středkem smrti, [podstoujené) k vyplacení těch přestoupení,
kteráž byla za první smlouvy, přijali zaslíbení věčného dědictví
ti. kteříž jsou povoláni. (Řím. 3, 25. Gal. 8, 16.)

16. Nebo kde jest testament“ potřebí jest, aby smrť přišla
toho, kdož testament činí.

17. Nebo testament po smrti platný jest: jinak neplatí,
sokud živ jest ten, kdo testament učinil.

18. Protož ani onen první nebyl bez krve zasvěcen.
19. Nebo když čtena byla všecka přikázání zákona od

Mojžíše všemu lidu, vzal (on) krev telat a kozlů s vodou.
a 8 vinou šarlatovou a 8 yzopem, a pokropil spolu i knihu
i všechen lid,

20. řka: Tatoť jest krev zákona, jejž vydal vám Bůh.“
(II. Mójž. 24, 8.)

21. Také i stánku i všech nádob, náležejících k službě,
podobné krví pokropil.

22. A téměř všecko podle zákona krví očisťováno bývá,
a bez vylití krve nebývá odpuštění.

23. Protož zajisté potřebí jest, aby ta podobenství věcí
nebeských těmi věcmi očišťována byla: samy pak nebeské
věci lepšími obětmi nežli jsou ty.'“

24. Nebo nevšel Ježíš do sratyně rukou udělané, kteráž
byla podobenstvím pravé: ale v samo nebe, aby se ukázal
nyní před obličejem Božím za nás:

25. aníž aby častokrát obětoval sebe samého, jako nejvyšší
kněz vchází po každý rok do svatyně 8 krví cizí;
726. sic jinak byl by musel častokrát od počátku světe trpěti:

ale nyní jednou při skonání vóků '' ukázal se na sblazení
hřícbu skrze obětování sebe samého. (I. Kor. 10, 11.)

27. A jakož uloženo jeat lidem jednou umříti a potom jest
soud:

28. tak i Kristus jednou jest obětován, aby sbladil hříchy
mnohých; podruhé bez hříchu se ukáže k spasení těm, kteříž
ho čekají. (Řím. 5, 9.I. Petr. 3, 18.)

KAPITOLA X.

Veškeré obětí starého zákona nebyly s to, aby oapravedinily člověka ; to může

Jediná oběť Kristova, — Napominá k víře, nadějí a lásce a k trpělivosti
v strastech.

1. Zákon zajisté maje stín budoucího dobrého, a ne samý
obraz věcí, nikdy nemůže jednostejnými ohě(mi, kteréž se po
všecka léta bez přestání obětují, učiniti přistapujících doko
valými '

2. Sic by jinak byly přestaly obětovány býti, protože by
již neměli žádného vědomí hříchu ti, jenž obětují, jsouce
jednou očistěni:

* 4. j. závěť,poslední vůle, úmluva umírajícího. Slovo testament béře
se také za zákon starý Dob nový a za emlouvu Boží nčiněnou e lidem
Jeho.

9 ©j. touto krví potvrzuje a zasrěcnje Bůh úmlavu, ©vámi uza
vřenou. [15. 16. 17. IL Mojš. 24, 8.)

tt, j. tak musil národ ieraelský dle zřízeníBožího těmi smyslným
obřady posvěcen, a k říši Mesiášověpřipraven býti; cirkev pak Kristova
dokonalejší, vznešenější obětí žádá.

" £ J. ku konci doby zákona starého, zalokiv tím zákon nový, po
němž žádné jiné doby nebude, ale věčnosť nastane. (27. a 28.)

KAPITOLA X.

tt. j. ač so každý rok bez přetržení tytéž starozákonní oběti vzdá
vají, nikdy nedosáhly a nedosáhnou té moci, aby člověka od bříchu
ospravedinily, a milosti Boží mu získaly.
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26. Nebo dobrovolně-li hřešíme '* po přijetí známosti pravdy,3. ale jimi se děje připomínání bříchů každého roku. —RAD)/| jižnámnezůstáváobětizahříchy,'*(Svrchu6,4.]
4. Neboť nemožno jest, aby krev býků a koziů shladila V

27. ale hrozné nějaké očekávání soudu a prudkosť ohně,
' kterýž stráví protivníky.

28. Přestoupil-li by kdo zákon Mojžíšův, beze vší lítosti
pode dvěma nebo třemi svědky umírá:

[Mojž. 17, 16. Mat. 18, 16.)

hříchy.
5.* Protož vcházeje na svět, dí: Obětí a darů nechtěl jsi;

ale tělo způsobil jsi mi;*
6. oběti zápalné (a oběti] za hřích nelíbily se tobě.
7. Tehdy řekl jsem: Aj, jdu. Na počátku knihy psáno jest

o mně: Abych činil, Bože, vůli tvou.“ 29. což se vám zdá, čím větších muk zasluhuje ten, kdož by
8. Pověděv svrchu: Obětí a darů, a zápalů [a obětí) za v Syna Božího pošlapával, a krev smlonvy,'“ kterouž posvěcen

hřích něchtěl jsi, aniž se tobě líbí, kteréž podle zákona obě- i jest, za poškvrněnon měl, a Duchu milosti potupu učinil? '*

továny bývají; | 30. Známeť zajisté toho, kterýž řekl: Mně pomsta, a jáť
9. potom: Řekl jsem: Aj, jdu! abych čínil, Bože, vůli tvou; odplatím. A opět: Souditi bude Pán lid svůj.

odjímá první, aby ustanovil druhé * (V. Mojž. 32, 85—36. Řím. 12, 19.)
10. Kteroužto vůlí posvěcevi jsme skrze obětování těla 31. Hroznéť jest upadnouti v race Boha živého.

Ježíše Krista jednou. 32. Rozpomeňtež se pak na předešlé dny, v nichžto byvše
11. A všeliký zajisté kněz stoje každý den slouží, a jedno osvícení, veliký boj utrpení snášeli jste:

stejné obětí často obětuje, kteréž nikdy nemobou odníti hříchů: “ 33. a sice jednak pohaněním a soužením činění jsouce za
(Svrchu 8, 8. 9, 9.] divadlo: jednak pak učíněni společníky tak obcojících.'“

12. ale tento jednu oběť obětovav za hříchy, sedí na věky 34. Nebo i k vězňům lítostivými jete 8e prokazovali, a
na pravici Boží, rozchvátání statků svých s radostí jste Irpěli, vědouce, že

13. očekávaje dále, až by položení byli nepřátelé jeho za lepší a trvanlivé zboží máte.'*
poduoží noh jeho. (Žalm 109, 2. I. Kor. 15, 25.) 35. Neztracujtež tehdy doufanlivosti své, kterážto velikou

14. Nebo jednou obětí učinil na věky dokonalými ty. kteříž má odplata.
posvěcení jsou.* 36. Trpělivosti zajisté vám potřebí jest, abyste vůli Boží

16. Dosvědčuje pak nám to i Duch svatý. Nebo když řekl: činíce dosáhli zaslíbení.

16. Tatoť pak [jest] smlouva, kterouž učiním s nimi po 37. Nebo ještě něco velmi maličko, a přijde, kterýž příjíti
těch dnech, praví Pán: Dám zákony avé v srdce jejich a má, nebudet meškati.'*

v myslech jejich napíši je: (Jer. 31, 31. Svrchu 8, 8.] 38. Spravedlivý pak můj z víry živ jest: paklí by se od
17. a hřichův a nepravostí jejich již nevzpomenu více. trhl, nebude se líbiti duši mé.
18. Kdež pak jest odpuštění jich, [tu] již není oběti za (Hab. 2, 38—4.Řím. 1, 17. Gal. 3, 11.)

hřích. 39. My pak nejsme synové odtržení k zahynutí,'“ [synové
19. Majíce tehdy, bratří, doufání, že vejdeme do svatyně víry) k získání duše.**

skrze krev Kristovu,
20. cestou kterouž nám začal, novou a živou, skrze oponu,

to jest tělo své,
21. a majíce kněze velikého nad domem Božím:
22. přistupmež e pravým srdcem v plnosti víry, skropená

majíce srdce [a očištěná) od zlého svědomí“ a umyté tělo
vodou čistou,* (Ef. 5, 2.5.)

23. držme nepobnutelné vyznání naděje své,'* [nebo věrnýt
jest ten, jenž zaslíbil]

24. a pozorujme jedni drahých, vzbuzujíce se k lásce a
k dobrým skutkům,

25. neopouštějíce našeho shromáždění, jakož obyčej mají
něktěří, ale napomínajíce se vespolek, a tím více, čím více
vidíte, že se den přibližuje.'! [Svrchu 9. 28.)

KAPITOLA XI.

Ukazuje důstojnost, silu a prospěch viry mnohými příklady praotců staro
zákonaích,

1. Jest pak víra nadějných věcí podstata, důvod nevidi
telných.'

2. Pro ni zajisté svědectví došli staří.
3. Věrou rozumíme, že stvoření jsou věkové slovem Božím,

aby z neviditelných věcí učiněny byly viditelné.
4. Věrou obětoval Ábel lepší oběť Bohu nežli Kain, pro

kteroužto svědectví obdržel, že jest spravedlivý, nebo Bůh

12t j. dobrovolným odpadnutím od víry (26.) zapřevše Krista. 129.)
9 Mluví Kristus, vcházeje na tento svět, k Bohu Otci slovy žalmu "8£ j. těžce, sotva dosíci milosti. (Srov. 6, 4. a U. s poza.]

89, 7—9. | " £ j. krev Páně nového zákona. (Mat. 26, 8]
3 t |. oběti nestačily smířití tebe, protoš jel mi uložil, abych se u“

vtělil,a tak so tobě ss lidstvoobětoval. , m Dobre by zlomyslněvykoupením Kristovýma milostí Ducha
* t J. hned na počátku zjevení Božího k lidem, v starém zákoně 1 Mět j. podobně trpících.zaslíbeno jest vykoupení lidské. [I. Mojš. 8, 16.)
5 £ Jj. zrušuje obětí, o nichž právě v verši 8. dí, a na misto ních

staví poslošnosť svou (v. 9.) s kterouž se za svět na smrť obětoval,
a nás jednou na vždy vykoupil. (V. 10.)

* Rozumí obyčejné knéze židovské, jenž každodenní oběri vykoná
vají, kdežto nejvyšší kněz toliko jednou v roce oběť konal. (12.)

7 t j. dokonale je očišťnje a k životu věčnému zasvěonje obětí
svou, kteráž jest ceny nesmírné.

* £ J. ode všech hříchů [srov. 9, 19—21.)
> © J. ov. křtu.
' £. j. vyznání víry v Ježíše Krista, na níž ne zakládá vaše povná

naděje života věčného —
'' £ Jj. den soudný, den smrti jednoho každého, po kteréž mu na

stane soukromý s0

w Rozuměj o velikém pronásledování křesťanův odŽidů po smrti
sv. Štěpána. (Sk. 8, 1.)

» £, j. Kristus k sondu. Maličko baď prorockým duchem k brzkéma

vyvrácení Jerusaléma hledě, nebo poměrem k věčnosti. (Žalm 89,ha'* £. J. nebuďme nověrní Krista, abychom jeho 00 trhli, od víry
odpadli, a tak na věčnou záhobu přišli.

2 £ Jj. buďme věrni Kristu, i věříce v jeho učení, 1 doufujice, že
nám za veřejně jeho plnění a za strasti pro to vytrpené odplatí životem
věčným.

KAPITOLA XL

* t Jj. víra jost základem 1jistotou naděje; věrou důvěrně čekáme
| jako již přítomné máme, co nám zaslíbeno; věrou se nám jíž ukazuje
co jest budouci a ještě neviditelné. (Sv. Jan Zlat.)

=
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vydal svědectví darům jeho, a skrze ni umřev ještě mloví.*

(L Mojž. 4, 4, Mat. 23, 35.)
5. Věrou přenesen jest Enoch, aby neviděl smrti, a není

nalezen, protože jej Bůh přenesl: prve zajísté, nežli jest pře
nesen, měl svědectví, že se líbil Bohu.

(L Mojž. 6, 24. Sir. 44, 16.)
6. Bez víry pak nemožno jest líbiti se Bobu. Neb věřiti

musí, kdo přistupuje k Bohu, že jest, a že těm, kteříž ho
hledají, jest odplatitelem.

7. Věrou Noe obdržev zjevení o tom, čehož ještě nebylo
viděti, boje se připravoval koráb k zachování domu svého,
skrze kterýžto odsoudil svět“ a ustanoven jest dědicem spra
vedlnosti, kteráž jest skrze víru.*

(I. Mojž. 6, 14. Sir. 44, 17.]
8. Věrou Abraham volán jsa, upvalechl, aby odšel na místo,

kteréž měl vzíti za dědictví: i šel, nevěda, kam jde.
[I. Mojž. 12, 1.

9. Věrou bydlil v zemi zaslíbení jako v cizí, v stáncích
přebývaje e Isákem a Jakobem, spoludědici téhož zaslíbení.

10. Neb očekával města, majícího základy,* jehožto řemeslník
a stavitel jest Bůh.

11. Věrou také i Sára neplodná přijala moc ku početí
semene, i mimo čas -věku; nebo věřila, že věrný jest ten,
jenž zaslíbil. (I. Mojž. 17, 19.)

12. Pročež i z jednoho, (a to umrtveného,“] pošlo potomstvo,
jako množství hvězd nebeských, a jako nesčíslný písek, kterýž
jest na břehu mořském. (Řím. 4, 19.)

13. U víře zemřeli ti všickní, nevzavše zaslíbení, ale z daleka
k nim problédajíce, a je vítajíce, a vyznávajíce, že jsou
poutníci a hosté na zemi.

14. Nebo kteříž tak mluví, oznamují, že vlasti hledají.
16. A zajisté, kdyby se byli na onu rozpomínali, z kteréž

vyšli, měliť ovšem Čas navrátití se zase:
16. nvní pak lepší žádají, to jest nebeské. Protož nestydí

se Bůh slouti jejich Bohem; nebo jim připravil město.
17. Věrou obětoval Abraham Isáka, když zkoušen byl, a

obětoval jednorozeného, kterýž byl přijal zaslíbení,
[L Mojž. 22. 21. Sir. 44, 21]

18. k němuž bylo řečeno: V Isákovi nazváno bude tobě
símě: (I. Mojš 21, 12. Řím. 9, 7.)

19. maje za to, že mocen jest Bůh i z mrtvých vzkřísiti:
pročež jej i v podobenství přijal?

20. Vérou také o budoucích věcech požehnání dal Isák
Jakoboví a Esauovi. (I. Mojž. 27, 27.]

21. Věrou Jakob umíraje, každému ze synů Josefových dával
požehnání: a poklonil se vrchu prutu jeho.“

22. Věrou Josef umíraje, učinil zmínku o vyjití synův ©israelskýchaporučilokostechsvých.© (I.Mojž.60,23.)
23. Věrou Mojžíš narodiv se, ukryt byl po tři měsíce od

+ ©.j. v písmech sv a svým příkladem, | ovou krvi, volající o pomstu
na každého vražedníka. [L Mojí. 4. 10.)

* £ j. stavě koráb, upomínal souvěkoveů svých na bndouci, veške
rému světu brozící záhubu, a že toho nedbali, bylo jim to k odsouzení
a zabynutí. [1. Mojž. 6, 14]

* £ j. té pravé úplné spravedlnosti; ospravedlnění. (Řím. 1, 17.]
* L Jj. povně ustaveného, na místě lehkých a pohyblivých stanů.

Rozumě) pak tím obrazem [ sv. elrkev nového zákona, Kristem za
loženou, | blaženost nebeskou jakožto nebeský Jerusalém. (16. 12, 22.)

* £ j. věkem sešlého muže; bylť 100 let etár.
* © j. v předpodobnění Krista obětovaného a vzkříšeného.
> € j. uotivosf vzdávaje důstojnosti Josefově, poklonil se žezla jeho

(Esth. 16, 14). Duchovně se vykládá, že v královské muci Josefově
uznával předpodobnění královatví Kristova, « jemu v duchu se klaněl.

MN$

6- és

a
Č„

p

o ň
">

Z
a

©

a

k|
„o

o

2200

84

„E n
P LVŮu

P
sáně“ >Vak MK00%S

KAPITOLA XIL 1034

rodičů svých, protože viděli krásné nemluvňátko, a nebáli se

rozkazu králova. (U. Mojž. 2, 2.—1. 17.)
24. Věrou Mojžíš, dospělý jsa, zapřel se býti synem dcery

Faraonovy, (U. Mojž. 2, 11.)
25. vyvoliv raději protivenství 8 lidem Božím trpěti, nežli

časného bříchu utěšení míti,

26. za větší zboží nad poklad Egyptských maje pohanění
Kristovo ;“ nebo prohlédal k odplatě.

27. Věrou opustil Egypt, neboje se hněvu králova; nebo
spoléhal na neviditelného, tak jako by ho viděl.

28. Věrou slavil hod Beránka velikonočního a vylití krve:
aby [ten], kterýž bubil prvorozené (Egyptských], nedotekl se
jich (u Israelských.) [H. Mojž. 12, 21.)

29. Věrou přešli mořem červeným jako po suché zemi:
o čež pokusivše se Egyptátí ztonulí. (IL Mojž. 14, 22.j

30. Věrou padly zdi Jericha, když je obcházeli za sedm
dní. (Joz. 6, 20.)

31. Věrou Rahab nevěstka nezahynula s nevěřícími, přijavší
vyzvědače s pokojem. (Joz. 2, 1. Jak. 2, 25.)

82. A což ještě dím? Nepostačí mi zajisté čas k vypravo
vání o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jefte, Davidovi, Sa
muelovi, a prorocích: [Soude. kap. 4—11.)

33. kteříž skrze víru přemáhali království, činili spravedlnost,
docházeli zaslíbení, zacpávali ústa lvům,

34. ubašovali prudkost ohně, utekli ostrosti meče, povstávali
z nemoci, silní učinění jsou v boji, zaháněli vojska cízozemců,

36. ženy přijímaly mrtvé své vzkříšené: jiní pak roztaho
vání jsou, nepřijímajíce vysvobození, aby lepšího došli vzkří
šení.

36. Jiní pak zkusili posmívání, a bití, nad to I vězení, a
žaláře:

37. kamenováni jsou, rozsekáni, pokoušíni, mečem usmrco
váni; chodili v kožích ovčích a kozelčích, trpíce chudobu,
jsouce sužováni a trápeni,

38. jichžto nebyl svět hoden, bloudíce v pustinách, v borách
a jeskyních, i v doupatech země. (OI. Král. 18, 13.)

39. A ti všíckní svědectvím víry schválení jsouce, nedošli
zaslíbení,

40. protože Bůh pro nás lepšího cosi obmýšlel, aby nepřišli
bez nás k dokonalosti.!?

KAPITOLA XII
Napomíná k trpělivosti v kříži a trápení a k rozličným jiným otnostem.

1. A protož I my, majíce vůkol sebe tak veliký zástup
svědků, složivše všeliké břímě, i obkličující nás hřích, v trpě
livostí běžme k uloženému nám bojí:

(Řím. 6, 4. I. Kor. 9, 24.
2. patříce ua původce a dokonavatele víry, Ježiše, kterýž

místo předložené sobě radosti! strpěl kříž, nedbaje hanby,*
a sedí na pravici stolice Bozí.

3. Protož rozpomínejte se na toho, kterýž takové proti sobě,

9 4. J. Jakéž i Kristus trpěl —
'9 © j. poněvadž Bůh určil, sby zaslíbení o doružení blaženosti věčné

později teprv, za našeho věku se vyplnilo, abychom i my bo účastní
byli.

KAPITOLA XII.

* £. J. kteréž by byl mohl i dle člověčenství hojně na světě miti

a požívati — [Zlat.)* © J. nezbrozil se ohavné smrti —
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odporování od hříšníků snášel: abyste neustávali, myslí svých
pozbývajíce. (Řím. 15, 3.

4. Nebo ještě jste neodporovali až do krve, proti hříchu
bojujíce:

6. a zapomenuli jate na napomenutí, kteréž k vám jaka
k synům mluví, řka: Synu můj, nezamítej kázně Páně, aniž
ustávej, kdvž od něho trestán býváš.

(Přísl. 3, 11. Zjev. 3, 19.)
6. Neb koho Pán miluje, toho tresce: i mrská kažilého

syna, kteréhož přijímá.
7. Setrvejtež v kázní. Bůb se vám ukazuje jako synům;

nebo který jest syn, jehož by netrestal otec?
8. Pakli jste bez kázně, kteréžto všickní (synové) účastní

jsou: tehdy jste cizoložňata, a ne synové.*
9. Měli pak jsme zajisté otce své tělesné, kteříž nás trestali,

a ctili jsme je: zdaliž nebudeme mnohem více poslušni Otce
duchův, a živi budeme?

10. A onino zajisté po mnohé dny podle vůle savétrestali
nás: ale tento (vede nás) k tomu, co jest užitečného, abychom
přijali posvěcení jeho.*

11. Všeliká pak kázeň, dokavade přítomna jest, nezdá se
býti radostná, ale smutná: potom pak velmi pokojné ovoce
spravedlností přinese tém, kteříž skrze ni vycvičení byli.

12. Protož pozdvihněte unavených rukou, a zemdlených
kolen, (Is. 85,8]

13. a přímé kroky čiňte nohama svýma: aby nikdo kulhaje
nebloudil, ale raději uzdraven byl.*

14. Pokoje následujte se všemi, a svatosti, bez níž nikdo
neuzří Boha: (Řím. 12, 18.)

15. prohlédajíce (k tomu), aby nikdo nezanedbával milosti
Boží, a aby nijaký kořen hořkosti“ nahoru rosta nepřekážel,
skrze nějž by poškvrnění byli mnozí.

16. Aby nikdo nebyl smilník," anebo pohrdač jako Esau,
kterýž za jednu krmi prodal své prvorozenství:

[I. Mojž. 25, 33.)
17. nebo víte. že I potom, žádaje dědičně doaáhnonti po

žehnání, zavržen jest; nebo nenalezl místa ku pokání,“ ačkoli
ho s pláčem hledal. (1. Mojž. 27, 38.)

18.%Neboť nepřistoupili jate k boře hmotné [Sinai), a k ohni
hořícímu, a k vichru, a k mrákotě, a k bouři

19. a k zvuku trouby, a k hlasu slov, jejžto kdo slyšeli,
vymlouvají ae, aby k nim nebylo mluveno slovo;

20. neboť nemohli snéati toho, co bylo praveno: A dotklo-li
by se hovado hory, budeť ukamenováno; (II. Mo. 19, 13.)

21. a tak hrozné bylo, co viděli, že Mojžíš řekl: Lekl jsem
se, a třesu sel

22. ale přistoupili jste k hoře Sionu, a k městu Boha

3 © J. jelikož se otoo clzoložňat
nebéře, nenznav je za své, savrhna

* Bnysl: Otcové tělesní kárají dítky své, jak se jim líbí, a na krátký
čas, aby je k pozemskému tomuto životu řádně vychovali: ale Bůh,
duchovní otec náš, tresce nás, abychom byli v svatosti podobní Jemu, a
tim účastní věčné blaženosti.

5 Smysl: Sebeřte ellu a statečně přímo podle sv. víry živi buďte,
af nikdo s víry nezblondi, nreodpadne, nýbrž úplně se v ní utvrdí.

* Tim míní vůbec všeliký hřích, jenž ztrpěuje svědomí naše; pak
zvlášť ovůdné učení, s něbož všeliké zlé jako z kořene vzrůstá, a celé
obce kazí. .

* © j. Bohu spronověřilý odpadleo —

* © J. odřekl se práva prvorozepstva, aniž ho dosáhl více, ač své
chyby želel; menší požehnání toliko obdržel.

* Naráží tím na zjevení zákona Božího na hoře Sinai. (II. Mojž. 19.
12. — 20, 21.)

neujímá, s jich pod svou káseň
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živého, k Jerusalému nabeskému, a k zástapu mnoba tisícův
andělů, [Gal. 4. 26.]

23. a k shromáždění prvorozených, '“ kteříž zapsáni jsou
v nebesích, a k Bohu, soudci všech, a k duchům spravedlivých
dokonalých,''

24. a k prostředníku nového zákona. k Ježíšovi, a k po
kropení krví, kteráž lépe mluví než Ábelova.

25. Vizte, abyste neodpírali tomu, jenž vám mlaví.'* Nebo
poněvadž onino neušli,'* kteříž odpírali tomu, jenž na zemi
mluvil; '“ tím méně my, kteříž se odvracujeme od toho, jenž
nám mloví 8 nebes,

26. jehož hlas tehdáž pohnul zemí,'* nyní pak zase slibuje,
řka: Ještě jednou, a já pohnu netoliko zemí, ale i nebem.'“

27. Že pak praví: Ještě jednou, oznamuje přenesení po
hnutelných věcí. jakožto učiněných, aby zůstaly ty, kteréž
jsou nepohnutelné.'"

28. Protož přijímajíce království nepohnutelné, máme mi
losf,'* akrze kteroužto služime líbíce se Bohu = bázní a s ucti
vostí.

29. Neboť Bůh náš oheň spalující jest.'*
(V. Mojž. 4, 24.)

KAPITOLA XIIL

Napominá k bratrské lásce, k bostinnosil, k čistotě manielské, k poalašnosti

správců, k věrnosti k cirkvi, ——prosí za jejich modlitby, — = s posdravenim

a pošebnáním zavírá.

1. Láska bratrská zůstávejž mezi vámi.
2. A hostinnosti nezapomínejte“ skrze ni zajisté někteří

nevědouce anděly pohostinu přijali.“
(Řím. 12, 13. I. Petr. 4, 9.

3. Pamatujte na vězně,* jakobyste spoluvězňové byli: a na
soužené, jakožto 1 sami v těle bydlíce.“

4. Manželství buď ve všem poctivé a lože nepoškvrněné;
nebo smilníky a cizoložníky souditi bude Bůh.

5. Obcování vaše buď bez lakumství; dosti mějte na tom,
co máte: onf zajisté řekl: Nenechám tebe, aniž opustím:*

(Jos. 1, 5.)
6. tak abychom doufanlivě říkali: Pán (jest) spomocník

můj, nebudu se báti, by mi co učinil člověk.
(Žalm. 117, 6.)

7. Pamatujte na správce své, kteříž vám mluvili slovo Boží:
jejichžto obcování konec spatřujíce, následujtež jejich víry.

8. Ježíš Kristus včera i dnes, onť i na věky.“

"©£. j. kteří první přijali víru Kristovu za časův apoštolských.
"1tj. těch spravedlivých, kteří jiš běh svůj dokonali, a blaženosti

věčné došli. Viz v tom, co 22—23. pravi, důkaz obcování svatých.
"*t.j. Kristu.
» £ j. pomstěa trestu.
" t j. Mojžíšovi.
" t. j. provázen jsa anděly zákon na hoře Sinal dal: viz 2, 2.
'* Ag. 3, 7. rozuměj při posledním soudu.
"7t Jj. věčné království Kristovo blaženosti nebeská. (IL Petr. 8, 18.)
'* Dle řeckého: „Držme se milosti!“ [18, 9.)
'* £ j. přísný v soudu a trestu. (Bvrebu 10, 81.)

KAPITOLA XIIL

! Pocestní křesťané v domě biskupově pobostinn přijati bývali.
3 L Mojš. 18, 2, 19, 1.
S £ J. pro viru žalářované.
+t Jj. jakobysto sami tělesně, osobně v nesnázich jejich byli.
5 £ Jj. nepečajte příliš o věci pozamské, důvěřojte v Boha, že vás

neopustí, jakož neopustil svatých. (Mat. 6, 25. a d.)
* t j. zůstává od počátku až do konce tentýž beze změny; a tak

těž učení i všecko zřízení jeho, i věčná jaho k vám láska. (Mat. 24, 20.)

(a ABPS“
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9. Učením rozličným a cizím nedejte se uváděti. Nejlépe
jest zajisté upevniti srdce milostí, ne pokrmy, jenž neprospěly
těm, kteříž v nich -chodili.*

10. Mámeť oltář,“ z něhož nemají moci jísti, kteří stánku
slouží.

11. Neboť těla těch zvířat, jichž krev vnášína bývá za hřích
do svatyně skrze nejvyššího kněze, spálena bývají vně kromě
stanů“

12. Protož i Ježíš, aby posvětil lid krví svou, vně za branou

13. Vyjděmež tehdy k němu ven ze stanů, pohanění jebo
nesouce.'é

14. Neboť nemáme zde města trvavého, ale budoucíko*'
hledáme.

* Smysl: Abychom se bludným učením nedali svěsti, máme pomocí
vybledávati v milosti Boží (12, 28.), kteronž nám Kristne zlskal a
uděloje, když učení jeho věrně držíme, a je zachováváme, nikoliv pak
v rozeznávání všelikých posvátných a oboorých, čistých a nečistých
pokrmů, jako se v starém zákoně přikazovalo, ale aní ospravedlnění
aniž mílosti nedávalo.

* £ j. na němž zo vzdává nejsvětější a nekrvavá oběť nového zákona,
ne kteréž podílu berou toliko pravověrní křesťané, kněží I nekněží,
přijímajíce velobnnu svátost a poživajíce Tělo Páně, aby milosti, srdce
Jich upevňující (9.), ziskali k dosažení života věčného. (Jan Zlat. Theod.
Theof. Anselm |

* © j. jakožto nečisté, « níchšto nedovoleno čeho požívati. [1IL Mojž
16. 37.)

19Nechme starého zákona 5jeho obyčejův a držme se řádu Kristova,
byť bychom od Židův 1pobanění trpěli, ano i ven s města [pozemského
Jerusaléma) vyhnání byli.

" £. ]. nebeského Jeruzaléma, věčné blaženosti. [12, 22.)

KAPITOLA XIII 1038

15. Skrze něho tehdy obětujme Bohu oběťchvály vždycky,
to jest ovoce rtů vyznávajících jméno jeho.

16. Dobročinnosti pak a edílnosti nezapomínejte; nebo tako
vými obětmi bývá získán Bůb.

17. Poslušní buďte správců svých, a buďte jim poddáni:
oniťtzajísté bdějí jako ti, jenž mají počet vydati za duše vaše,
nby to a radostí činili, a ne se stýskáním ; nebo toť vám ne
prospěje.

18. Modlete se za nás: doufáme zajísté, že dobré svědomí
máme, chtíce se ve všem dobře zachovati. [II. Kor. 1, 12.)

19. Prosímť pak vás, byste to hojněji činili, abych tím
dříve navrácen byl vám.

20. Bůh pak pokoje, kterýž skrze krev smlouvy věčné
z mrtvých vzkřísil velikého pastýře ovcí, Pána našeho Ježíše
Krista, “

21. učiniž vás ke všemu dobrému způsobny, abyste činili
vůli jeho: konaje ve vás, což by se libilo před ním, skrze
Ježíše Krista, jemuž jest sláva na věky věkův. Amen.

22. Prosímť pak vás, bratří, abyste strpěli '“ slovo [tohoto]
napomenutí; neboť jsem vám krátce psal.

23. Věztež o bratru našem Timotheovi, že jest propuštěn,
s kterýmžto [přijde-ll brzo)"* uzřím vás.

24. Pozdravte všech správců svých i všech svatých. Po
zdravují vás bratří z Vlach.

25. Milosť se všemi vámi. Amen.

A k u 4.J. dobřepřijali.
» t j. ke mně; nebyl totiž tehdáš ještě u sv. Pavla.



OBECNÁ EPIŠTOLA SV. JAKUBA,

APOŠTOLA.

Sedmero následujících listů slují obecnými [katolickými), jsouce oběžnými listy k větší části věřících
vůbec, a též obsahem svým obecnější než listy sv. Pavla k jednotlivým obcím, neb

i zvláštním osobám psané.
I druhý a třetí list sv. Jana k obecným listům položeny jsou, ale toliko dle sv. spisovatele. První z listů
katolických jest list sv. Jakuba apoštola. Bylť spisovatel listu tohoto sv. Jakub Menší (Mladší], syn
Alfeův [Kleofášův] a Marie, blízké příbuzné bl. rodičky Boží, panny Marie, protož se i bratrem (příbuzným)
Páně nazývá; bratří pak Jakubovi byli: Josef, příjmím Barsabaš [Sk. 1,23), Šimon a Juda Thadiáš:
Menším [Mladším] pak sluje k rozeznání od sv. apoštola Jakuba, syna Zebedeova, a bratra Jana evauge-.

listy, jenž bez pochyby věkem starším byl, a proto i Starším se jmenuje.
Brzo po nnnebevstoupení Páně byl sv. Jakub Menší ustanoven od sv. apoštolů biskupem církve Jerusa
lémské a tichostí, zdrželivostí a zbožností svou tak se vyznamenal, že vůbec „Spravedlivým“ nazván,
ano i od Židů co svatý ctěn byl. Onf též na prvním sněmu církevním ve smyslu Petrovu mluvil, a co by
se věřícím psáti mělo, navrhl (Sk. 15.], jsa vůbec za hlavní podporu církve považován. [Gal. 1, 18—19. 2, 9.]

Hegesipus, dějepisec z druhého již věku, píše, že sv. Jakub po celý život svůj ani masa
nejedl, ani vína nepil, ani mastí se nemazal, ani koupele neužíval, a tolik kleče se modlil, až tvrdé mozoly
na kolenou měl. Jsa biskupem církve Jerusalémské, a znamenaje, že mnozí křesťané jednak všeobecným
pronásledováním" v nebezpečí jsou od víry odpadnouti, jednak nedobře rozumějíce některým místům v listech
sv. Pavla, mylně se domnívají, že pouhá víra v Krista i bez dobrých skutků k spasení dostačuje, napsal
tento list všechněm věřícím, ze Židovstva na víru obráceným, a po celém tehdáž známém světě rozptýleným,
(1, 1.), v němž je 1. o potřebnosti dobrých skutků poučuje, 2. z mnohých zvlášť pravé lásce protivných

nepravostí kárá, a 3. k trpělivosti a stálosti u víře a j. ctnostem napomíná,
Peán jest list-ten jazykem řeckým v Jerusalémě mezi 51. a 64. rokem po Kristu. Týmž zajisté rokem
byl sv. Jakub od Fariseů lstivě obžalován, jakoby zákon Mojžíšův rušil, a pak s stěnky chrámové svržen

jest. Když dopadna mrtev nebyl, a ještě poklekl, aby se za své vrahy modlil, tuť od zuřivého lidu
kamenován, a konečně od kýhosi valcháře palicí valchářskou zabit jest.

4. Trpělivosť pak skutek dokonalý má:* abyste byli dokonalíacelí,“vničemžnedostatkunemajíce.— (Řím.5,3.)
5. Jestliže pak kdo z vás potřebuje moudrosti, žádej od

Boha. kterýž dává všechněm hojně, a neomlonvá: a budeť

KAPITOLAI " 0..

Uči,jaký užitek a původ maji roallčná pokušeni, — že všelíké dobré od Ruha ALP

pochází,a že se mi)ontiospravedlněnídobrými skotky hodní Wy
©

prokasovati máme.
mu dána.

1. Jakub, Boží a Pána našeho Ježíše Krista služebník, „Pe 6. Žádejžpak s důvěrností, nic nepochybuje; nebo kdodvanácteru pokolení,' kteříž v rozptýlení jsou, pozdravení! a pochybuje, podoben jest vlnám mořským, které se větrem2.Zanejvětšíradostmějte,bratřímoji,kdyžvrozličnápo-G)/JS| hybajíazmítají.* (Mat.7,7.)kušeníupadnete:* auVIG„.| 7.Protožnedomnívejsečlověkten,bycovzalodPána.
3. vědouce, že zkušení víry vaší působí trpělivost. 8. Muž dvojí myslí jest neustavičný ve všech cestách svých.“

' Viz Jan BNý: Život Pána Ježíše Kriata str. 21. — * Viz k Žid. < : 9 Jinak: „měj*; t. ). trpělivosť všeliké ofnosti v perném spojení10,82—38.—* II.Petr.8,16. BY ý,pydrží,takabyvespolekkdokonalostisepodporovaly.
KAPITOLA L | 9? / beráto d v stavu úplné, všestranné dokonalosti, bezvadní, neporušení,' ň M

pocu Zajíc: vie něm, dle rodu z 12 pokolení lidu isrnelského 8 i A ň * ©J. kdo není u viře npevněn, brzy přílišv Boha důvěři,brzyA opět malomyslný Jest a v prosbách nestálý.

3 tJ. v protivenství a ah jež pro víru trpite, a z kterýchž so * t. j. vskutcich svých, v životě svém: nyní hledí, jak Ly se líbiliapoštoléradovali,[Sk.5,41.] jp“-| Bohu,pakopětsvětu.
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9. Chlubiž se pak bratr ponížený povýšením svým,
10. a zase bohatý ponížením svým; “ neb jako květ byliny

pomine: (Sir. 14, 18. Is.'40, 6. L. Petr. L,24.]
11. nebo vzešlo alunce 8 horkostí, a usušilo bylinu. a květ

její spadl a ušlechtilá krása její zhynula: takť i bohatý ve
svých cestách usvadne.*

12. Blahoslavený muž, kterýž snáší pokušení; nebo když
bude zkošen, vezme korunu života, kterouž zaslíbil Bůh těrm,
kteříž ho milují. (Job. 6,17 II. Tim. 4. 8.)

19. Žádný, když bývá pokoušen, neříkej, že by od Boba
byl pokoušen; nebo Bůh nemůže k zlému pokoušen býti, a
sám žádného nepokouší.'“

14. Alejedenkaždý bývá pokoušen, svou žádostí jsa uchvácen,
a přilouzen.

15. Potom žádost, když počne, porodí hřích: hřích pak,
když jest vykonán, zplozuje smrt.'! (Řím. 6, 23. 7. 5.

16. Neblaďtež tehdy, bratří moji nejmilejší |

17. Všeliké dání výborné, a všeliký dar dokonalý s hůry
jest, sstupující od Otce světel, u něhož není proměnění, ani
stínu změny.

18. Nebo dobrovolně zplodil nás slovem pravdy, abychom
byli nějaký počátek stvoření jeho.'* [Ef. 2, 12. Říu. 8. 23.)

19. Víte [to], bratří moji nejmilejší. Budiž pak každý
člověk rychlý k slyšení, ale zpozdilý k mluvení a zpozdilý
k hněvu. (Přísl. 17,27.)

20. Nebo hněv muže nekoná spravedlnosti Boží.

21. Protož odvrhouce všelikou nečistotu a hojnost zlosti,
s ticbostí přijímejte vsaté slovo, kteréž může spasiti duše
vaše.

22. Budtež pak činitelé slova, a ne posluchačí toliko, oklu
mávajíce sami sebe. [Mat. 7, 21. Řím. 2, 13.)

23. Nebo jest-li kdo posluchač slova, a ne činitel, ten při
rovnán bude muži spatřujícímu přirozený obličej svůj v zrcadle:

24. | vzhlédl se a odšel, a hned zapomenul, jaký by byl.

25. Ale kdož vzhlédl v dokonalý zákon svobody,'* a zůstal
by v něm, nejsa zapomínavý posluchač, ale činitel skutku :
ten blahoslavený bude v skutku svém.

26. Zdá-li se pak komu, že jest nábožný, a nepojímá v uzdu
jazyka svého, ale svodí srdce své, toho marné jest náboženství.

27. Náboženství čisté a nepoškvrněné u Boha a Otce toto
jest: Navštěvovati sirotky a vdovy v souženích jejich, a ne
poškvrněného sebe ostříhati od tohoto světa.

* £ j. pravý křesťan,je oaaď, poniženýa jakkoliv sklíčený,pomní,jakého povýšení dojdeš u
* © Jj. bohatý a vzácný hleda svě cti v pokoře a ponišenosti, rád

se schyluje k obudým a sprostým, nic se nevynášeje marným bohatstvím.
9 £. j. ve svém jednání a snažení, v ktorémž si hrdě počíná, a nad

Jiné se vynáší.
'©£, j. doponští slce na člověka strasti, ba | lákání k zlémn; alo

dává mo | svou milosť, uby jim odolal.
" Rozeznávej tuto tři stupně, —doby pokušení: 1. ochopení a loudění

zlé žádostí, 2. zalíbení myali a ardce člověka v ní, a 3. úplné avolení,
kterýmž se člověk těměř k zlé žádosti přidružujn msmrtelný hřích s ní
zploznje, smrtelný proto, poněvadž jím duchovní život, milost Boží.
pozbývá a v smrť věčnou vpadá.

Smysl: Bůh jsa původ světla tělesného | duchovního. pramen
všeho dobra, věčně nozměnitelný, nemůže nám, leč dobrých darů dát.
Toť blavně dokázal, když nás slovem sv. evangelia k víře povolal, nás
znovu stvořil, syny svými a dědici království nebeského učinil.

4 £, j. vzákon Kristův, jenž vode k pravé svobodě, naproti zákonu
starému. (Jan 8, 82.)
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KAPITOLA II.

Nepominá, aby nepohrdali chudými, — učí, še veškerá přikásání Boži aacho

vávati se mají, a — Za víra bez skatků mrtva Jest.

1. Bratří moji, nehleďtež přijímání osob u víře v Pána
našeho Ježíše Krista oslaveného.

(II. Mojž. 19, 15. Přísl. 24, 23. Sir. 42, 1.)
2. Nebo kdyby přišel do shromáždění vašeho muž, maje

zlatý prsten, v krásném rouše, a všel by i chudý v chatrném
oděvu,

3. a pohleděli byste na toho, kterýž jest oblečen v drahé
roucho, a řekli byste jemu: Ty pěkně eedni tuto! chudému
pak byste řekli: Ty stůj tamto, anebo sední u podnoží noh
mých;'

4. zdali již nesoudíte sami u sebe,“ a nejste soudcové podle
myšlení nepravých?

5. Slyšte, bratří moji nejmilejší, zdalíž Bůh nevyvolil
chudých na tomto světě, aby byli bohati ve víře, n dědici
království, jež Bůh zaslíbil těm, kteříž jej milují?

(I. Kor. 1, 26. Mat. 11, 5.)
6. Vy pak zneuctili jste chudého. Zdaliž bohatí neutiskují

vás mocně a nepotahují-li oni vás k soudům?
7. Zdalíž oni nerouhají se dobrému jménu, kteréž vzýváno

jest nad vámi?*
8. Jestliže však plníte zákon královský podle písem: Milo

vati budeš bližního svého jako sebe samého, dobře činíte :
(UI. Mojž. 19, 18. Mat. 22, 39.)

9. pakli osoby přijímáte, činíte hřích, trestáni jsouce od
zákona jako přestupníci. (V. Mojž. 16, 19.)

10. Kdo by pak koli celý zákon zachoval, ale přestoupil
by jediné přikázání, učiněn jest všemi vinen.“

(V. Mojž. 1, 18. Mat. 5, 19.)

11. Nebo kdo jest řekl: Nesesmilníš, řekl také: Nezabiješ.
Jestliže bys pak nesesmilnil, ale zabil bys, učiněn jsi pře
stupníkem zákona.

12. Tak mluvte, a tak čiňte, jakožto majíce souzeni býti

E zákonasvobody.*„ Nebo soud bez miloardenství* tomu, kdož neučinil

nilozrdensvil Milosrdenství pak 88 vyvyšuje nad soud.*
14. Co prospěje, bratří mojí, praví-li kdo o sobě, že má

víru, nemá-li skutků? Zdaliž bude mocí víra apasiti jej?
15. Jestliže pak bratr a sestra nazí jsou, a potřebují ve

zdejší živnosti, (I. Jan 3, 17.)
16. a řekue jim kdo z vás: Jděte v pokoji, ohřejte se, a

najezte se; a pakli jim nedáte, čeho tělo potřebuje, což bude
platno?

KAPITOLA II.

! Bylť obyčej v šidorských školách, še bobatí měli po stranách
pobodlné stolice, chudí pak buď stálí, nebo na zemi seděli: obyčej pak
ten se I v mnohé křesťanské sbory vloudil, kdyš školy ony na křesťanské
chrámy změněny byly.

3 £ j. dle náhledů ových a ne dle Boha, na vnitřní hodnosť bledlciho,
a tak již nespravedlivými jste soudel.

* t Jj. zdaliž nerouhají se jménu Kristovu, dle něhož křesťané
slujete.

* Poněvadž totiž zákon působí culosť a žádá, aby jej všickni bez
výmínky zachovávali. Tím se však nepopírá, že tíže se prohřešuje, kdo
vice než jedno přikázání přestupuje.

5 L j. ov. evangelie. jenž nás alice osroboznje od zevnitřních
obřadů zákona Mojžíšova, ale tím přísnějiod nás za to žádá,
abychom zachovávalizákon Jásky.

St j odsouzení a trest.
* Miloardný člověk ostojí na soudu. (Mat. 25, 84—40.|

11-131
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17. Tak i víra, nemá-li skutků, mrtvá jest sama v sobě.
18. Ale dí někdo: Ty máš víru, a já mám skutky. Ukaž

ml víru svou bez skatkův: a já tí ukáži ze skutků víru svou."
19. Ty věříš, že jeden jest Bůh: dobře činíš; i dáblové

věří, a třeson 8e.

20. Ale chceš-li věděti, ó marný člověče, že víra bez skutků
mrtvá jest?

21. Abraham, otec náš, zdali ne ze skutkův ospravedlněn
jest, obětovav syna svého Isáka na oltář? [I. Mojž. 22, 9.)

22. Vidíš-li, že víra napomáhala skutkům jeho, a že ze
skutků víra dokonána jest?

23. A naplněno jest píamo, řkoucí: Uvěřil Abraham Bohu,
a počteno jest mu k spravedlnosti, a přítelem Božím nazván
jest. (I. Mojž. 15, 6. Řím. 4, 3.)

2. Vidíte-li, že ze skutkův ospravedlnén bývá človék, a
ne z víry tolíko?*

25. Též podobně i Rahab nevěstka, zdali ne ze skutkův
ospravedlněna jest, přijavší posly a jinou cestou vypustivši?

[Jos. 2, 4. Žid. 11, 81.)
26. Nebo jako tělo bez ducha mrtvé jest, tak i víra bez

skutků jest mrtvá.

KAPITOLA III.

Uči, še těžká povinnost Jest úfad učitelský, ——napomlné krotiti jazyk, proto

lo Jest původce mnobého zlého, a — Učí, jaká a jak prompěšnájest prach
moudrost,

1. Nechtějte mnozí mistry býti,* bratří moji, vědouce, že
těžší odsouzení vezmete.* (Mat. 23, 8.)

2. Ve mnohém zajisté klesáme všichni: jestliže kdo v alovu
neklesá, tenť jeat muž dokonalý ; můžeť také všecko tělo uzdou
spravovati.

8. Jelikož koňům udidla v ústa dáváme, aby nám povolní
byli, a všecko tělo jejich semotam obracíme;

4. hle, i lodí, jakkoli jsou veliké a pradkými větry hnané,
malým veslem bývají semotam obracovány, kamžkoli chce
tlak toho, kdož je spravuje:

5. tak i jazyk jest sice malý úd, a veliké věci provozuje.
Aj jak maly oheň jak veliký les zapáli I

G. I jazyk jest oheň, veškerosť nepravosti.* Jazyk jest mezi
našími údy ten, kterýž znečišťuje celé tělo, a rozpaluje kolo
narození našeho,“ rozpálen jsa od ohně pekelného.

7. Všeliká zajisté přirozenost hovad a ptactva a zeměplazů
l jiných bývá zkrocena, a zkrocena jest od přirozenosti lidské :

8. ale jazyka žádný z lidí zkrotiti nemůže; nezbednét on
zlé, pln jedu smrtelného.

9. Jím dobrořečíme Bohu a Otci, a jím zlořečíme lidem,
jenž ku podobenství Božímu učinění jsou.

* Kdokoliv pravíš, že víru máš, nijakž toho dokázati nemůžeš, lcč
skutky; neboť víra, jsone činem vnitřním, nijak se vyjeviti nemůže,
leč skutky, jakož se i dobrota stromn toliko ovocem joví. (8, 13.)

S Tím nikoliv neodporuje sv. Pavlu, jenž praví, že z víry ospravedl
něn bývá člověk, nebof onen tím jen vylněuje zachovávání obřadů
starozákonních,nikoliv pak dobrých akntků ze živé víry pocháze
Jicích, k nimě na mnohých mistech tak snažně napomíná a povzbu
zuje. Jak by medle k nim napomínal, a povzbuzoval, kdyby je za
vrhoval?

KAPITOLA II.

' t. j. nebažte z vysokomyslnosti po úřadě učitelském v olrkvi.
+ £. 1. přísně souzeni budete z toho, co učite
> t j. může jím člověk nesmírně mnoho zlého sobě i jiným, 1 ce

lémn avětn zploditi.
* €.j. může jediným slovem celý běh našeho šivota v trápení n muky

obrátiti, ba jej i zničíti.

2
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10. Z jedněch úst pochází dobrořečení i zlořečení. Nemát
to tak býti, bratři moji.

11.Zdalíž studnice jedním pramenem vydávásladkou i hořkou
vodu?

12. Zdaliž může, bratří moji, strom fíkový nésti hrozny,
anebo kmen vinný fíky? Tak ani slaná (studnice) nemůže
vody sladké vydávati.

13. Kdož [jest] moudrý a umělý mezi vámi? Okažiž dobrým
obvováním působení své v moudré tichosti.

14. Pakliť máte hořkou závist, a svárové jsou-li v srdcích
vašich, nechlubte se, a nebývejto lháři proti pravdě; *

15. tať není zajisté moudrost s hůry astupující, ale zemská,
zvířecí, dábelská.

16. Nebo kde závist a svárlivosf, tuť nestálosť i všeliký
zlý skutek.

17. Ale moudrost, kteráž jest s hůry, nejprve zajisté jest
stvdlivá,“ potom pokojná, mírná, radná, k dobrým věcem po
volná, plná milosrdenství a dobrého ovoce," nesoudicí, bez
pokrytatví.

18. Ovoce pak spravedlnosti v pokoji se rozsívá těm, kteříž
činí pokoj.*

KAPITOLA IV.

Kárá pro nesvornosť, závisí a zanedbávání modlitby, ——napotmíná k podda=

nosti Bohu s — varuje nelaskavého posuzování jiných.

1. Odkud jsou bojovéa svárové mezi vámi? Zdali ne právě
ze žádostí vašich, kteréž bojují v údech vašich?

2 Žádáte a nemáte; zabíjíte." i závidíte a nemůžete do
sáhnouti; sváříte se a bojujete, a nemáte, protože neprosíte.“

3. Prosíte a nebéřete, protože zle prosíte, abyste na své
žádosti vynakládali.

4. Cizoložníci,* což nevíte, že přátelství s tímto světem jest
vepřátelství s Bohem?* Protož kdokoli chce býti přítelem
tohoto světa, nepřítelem Boží učiněn bývá.

5. Což mníte, že nadarmo dí písmo:“ Zdali k závisti žádá
duch, kterýž přebývá ve váa?“

6. Ale větší milosť dává. Pročež dí: Bůh se pyšným protiví,
ale pokorným dává milosť. (Přísl. 3, 34. I. Petr. 5, 6.)

7. Buďtež tehdy poddání Bohu, odpírejte pak ďáblu, i utečeť
od vás.

* t.j nochlubte se moudrostío“ kteráš není pravá, a nelžete,neklamejte sami sebe; to není m
* © Jj. nejen bez přimíšení bladného učení, nýbrž ( k počestoostí

a k čistotě vedoncí.
* £ Jj. dobrých skutků. (Srov. svrchu: 2, 18. pozn.)
* t.j. kdož pokoj zachovávají, blažené ovoce pokoje v tom i onom

životě těžiti budou; nebo: „těmi“ — od těch, t. kdoškoll takovou mou
drosť mají, a buď vyučováním nebo tichým příkladem svým k pokoji
napomáhají, všelikou spravodinosť tím podporují, ana se totiž Jen v po
kojí daří. KAPITOLA IV.

' © j. hovíte všelikým nezřízeným žádostom, a nemohonce jich na
plniti, nenávidíte Jední drubých až na emrť (I Jan 8, 16.)

2 t. j. Boha, a nebo nedobře a zlým úmyslem. (v. 3.)
3 t.j, nevěrní odpadlici od Bola, jakožto chotě svého, vyvolnjíce

si mrskou jakoukoliv Zádosť, a jí se 00 modle klanějice.
* tj. když stvořitelem pohrdá, vice milnjío svět než jeho.
* Nemíní žádné zvláštní místo plsma sv., nýbrž toliko na smysl pí

sem ev. vůbec pon j
* Zdališ navíte, že Duch Páně, jenž vo vás přebývá, jehož vy chrá

mem Jste, jest dneh pokoje a lásky s nikoliv doch sváru a závisti?
Ba on uděluje větší milosti dušem tiohým a pokorným. (6) — Jinak
se mobou alova „Zdali mníte: .. větší milosti dává“ považovati za
venvku, tak žo by místo sv. pisma, na něž se odvolává, bylo v v. 6.
„Bůh so pyšným a td.n“pov

memTÝ
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8. Přiblížte se k Bohu, a přiblíží se k vám. Umyjte ruce,
hříšníci, a očisíte ardce, kteříž jste dvojité m+sli.*

9. Kárejte se“ a kvělte a plačte: obrať se emích váš v žalost,
a rados( v zármutek.*

10. Ponižte se před obličejem Páně, a povýší vás.
[1. Vetr. 5, 6.)

11. Neutrhejtež jeden druhému, bratří. Kdo utrhá bratru,
anebo kdo soudí '© bratra svého, utrbá zákonu a soudí zákon.
Soudfš li pak zákon: nejsí plnitel zákona, ale soudce.!'

12. Jedent jest zákonodárce i soudce, kterýž může zkaziti
i vysvoboditi.

13. Ale ty kdo jsí, jenž soudíš bližního? Aj nyní vy, kteříž
říkáte: Dnes nebo zejtra plijdeme do onoho města, a pobu
deme tam celý rok, a budeme kupčiti a získáme,

(Řím. 14, 4.)
14. ješto nevíte, co zejtra bude:
15. nebo cojest život váš? Pára jest, ješto se maličkoukazoje,

a potom zmizí; místo toho, co byste měli říkati: Bude-li Pán
chtíti; a: Budeme-li živi, učiníme to neb ono.

16. Ale nyní se chlubíte v pýše své. Všeliké takové chlubení
zlé jest.

17. Protož kdo umí dobře činiti a nečiní, hřích má.

KAPITOLA V.

Kárá bohaté s utiskování chudých, a — povzbozije těchto k trpělivosti, za
kazuje lebkorášoě přivahat!, — učí o posledním pornazání nemocných,

a — povabuzuje k modlitbě a napravení chybujicich,

1. Nuže nyní, boháčové,' plačte Ikajíce nad bídami svými,
kteréž přijdou na vás.

2. Zboží veše shnilo, a roucha vaše jsou od molů pokažena,
3. Zlato a stříbro vaše zrezavělo, a rez jejich bude na

svědectví proti vám, a žráti bude těla vaše jako oheň. Shro
máždili jste ei na poklad hněv“ ve dnech poslelních.*

4. Aj mzda dělníků, kteříž žali krajiny vaše, kterouž jste
jim zadrželi, křičí: a křik jejich vešel v uši Pana zástupů.

č. Hodovali jste na zemi, a v bujnosti vykrmili jste srdce
ová ke dni zabití.

6. Odsoudilí a zabili jste spravedlivého, a neodpíral vám.
7. Protož trpělivi buďte, bratří, až do příchodu Páně. Aj,

voráč čeká drahého užitku zemského, trpělivě ae maje, až by
přijal déšť ranní i pozdní.“

* £ J. rozděleného srdeo mezi Bohem u světem, chtíce oběma na
Jednou sloužiti. (4.) (Mat. 6, 24]

* L j. trestejte se sami snášejte všeliké utrpení, jež Bůh na vás do
pusti, anebo které vy sami sobě uložíte.

* tj. Joel. 2, 13. Řím. 8, 18 Gal. 6, 24.
'* € J. nelaskavě, kdo zavrhuje (18.)
" £ J. vyvyšuješ se opovážlivě nad zákon, jako zákonodárce a svudce

(12.), maje se ma podrobiti.

KAPITOLA V.

* © J. kteří zboží obdrženého uživáte toliko k pohodlnostem u roz
košem života, nazným ničehož neudělujíce.

* „sl hněv“ není v řeckém.
5 £ j. ke dnům posledním, t. k příštímu dní soudnému. (5)
* L j. déšť po aetbě, a přede žní ku konci naších měsíců řijna

a března. (Sr. Joel 2, 28.)

KAPITOLA V. 1046

8. Protož i vy budte trpělivi, a potvrzujte srdcí svých;
veboť se přiblížilo příští Páně.*

9. Nevzdychejte, bratří, jedni proti druhým“ abyste nebyli
souzeni. Aj, soudce stojí přede dveřmi.

10. Bratří, za příklad zlého skončení." práce a trpělivosti,
vezměte si prorokv, kteříž inluvili ve jménu Páně.

11. Hle blahoslavíme ty, kteříž trpěli. O trpělivosti Jobově
slýchali jste, a konec Páně viděli jste, © nebo milosrdný jest
Pán a lítostivý.

12. Přede všemi pak věcmi, bratří moji, nepřisahejte, ani
skrze nebe, aní skrze zemi, ani kteroukoli jinou přísahou,
ale buď řeč vaše: Ano, ano; ne, ne; abyste neupadli v od
souzení. (Mat. 5, 34.)

13. Jest-li kdo z vás v zárimutkn? modliž se:“ pakli jest
dobré mysli? prozpěvuj '*

14. Stůně-li kdo z vás?'' uvediž kněží církve, ať se modlí
nad ním,'* mažíce jej olejem ve jménu Páně: '*

15. a modlitba víry '* spaaf "* nemocného, a polehčíť '“ mu
Pán, a jest-li v hříších.'? budou mu odpuštěni.

(Sk. 28. 8.]
16. Vyznávejtež se tehdy '“ jedni druhým '* z hříchů svých

a modite se za sebe vespolek, abyste spasení byli; mnohoť
zajisté může modlitba spravedlivého ustavičná.

17. Eliáš byl člověk nám podobný, utrpením poddaný: a
modlitbou se modlil, aby nepršelo na zemi, i nepršelo po tři
léta a šest měsíců. (II. Král. 17, 1. Luk. 4, 25.)

18. A opět se modlil: i vydalo nebe déšť a země dala
úrodu svou.

19. Bratří moji, pobloudí-li kdo z vás od pravdy, a někdo
jej obrátí,

20. máť věděti, že kdo odvrátí hříšníka od bludu cesty
jeho, vysvobodí duši jeho od smrti, a přikryje množství hříchův.

5 Buď k amrtí každého a soudu zvláštnímu, nobo i k voudu vše
obecnémn dle II. Petr. 3, 8.

* tj. nestýskejte si na sebe s netrpělívostí a hněvu, nýbrž enášejte
so vespolek. (Gal. 6, 2.

" tj. že všeliká zlé koneo vezme, ze příklad snášení slóbo a trpěli
vosti ve zlém až do konce, až do smrti.

* tj. jak šťastný konec učinil Bůh utrpením jeho. (Job 42, 10.)
9 £ j. ntikej se k Bohu o pomoc.
"©tj chválu Boho; děkuj mu za to
u £ j. těžce, dle řeckého.
'* £ j. vekládajíce ruce.
"9 t. J. na místě u s mocí Páně. (Mar. 6, 18.)
t £ j. milosti, jižto mllosť se získá. [Řím. 12, 8.)
'* £ j. bude mn k spasení věčnému.
% £ J. uzdraví jej, jest-li mu to k spasení, nebo Jinak jej jístě mi

losti svou pveliní, i aby bolesti nemoci snášel, i aby zvlášť v posled
nich smrtelných úzkostech všolikému zlému pokušení šťastně odolal,
Tenť jesť hlavní účel a účinek svátostí posledního pomazání.

"t.j z jakékoliv příčiny s trestem £ s vínon na něm Iploich.
Sv. aněm tridentský prohlásil (sex. 14 k. 1.), že vv. 14. a 16. se roz
umějí o svátosti posledního pomazání, která se u sv. har. 6, 18. na
značujo.

te Syrský výklad má: „Ale vysnávejtež se;" spoj tedy. Ale i při
tom, | mímo to, t. mímo těžkou nemoc vyznávejte so std. a dle toho
lze to považovati za povzbuzení k sv. zpovědi, jakož tento vorš vůbec
sv. otcové o sv. spovědi rozumějí.

1 © j. těm, jimě náleži, kněžím, byť i ponuzi lidě byli, jako vy.
(Srov. Efes. 5, 21.)



UVOD
k oběma epištolám svatého apoštola Petra.

SIMON, příjmím Petr (Kefas t. j. Skála), kniže t j.
první z apoštolův a nejvyšší pastýř církve Páně [Mat. 16 16.),
byl syu Janův (Jonášův). rybáře z Bethsaidy, odkud se pak
i s bratrem Ondřejem do Kafarnaum odebral, i tam rybářství
provozuje Jak byl Krista Pána seznal, od něho povolán, za
apoštola zvolen a nade všecky vyznamenán; jak sám drahé
apoštoly vírou, pokorou i horlivostí předčil; jak poklesl a
Krista Pána zradil, ale jak | pokání činil, a opět na milost

přijat jest; i.jak hned po nanebevstoupení Páně sv. církev
dle rozkazu jeho říditi počal: — toho se dočítáme ve sv. evan
geliích, a v skutcích apoštolských.

Sv. Petr blavně nejprve evangelinm kázal v Jadsku a
Syrli, při čemž asl roku 97. po Kristu sidlo své saložšil
v Antiochii syrské. Když byl asi roku 41. do Jerusaléma
přišel, byl na rozkaz Heródesův jat, a uvězněn, ale od Boba
zázračně vysvobozen. (Sk. 12.) Dle hodnověrných zpráv ode
bral se brzo na to za panování císaře Klaudia asi r. 42.
do Říme, a tam sídlo své zarazil, ale tak, že odtud I jiné
krajiny a města v apoštolském svém úřadě navětěvoval.

Když Klaudius císař roku 49. rozkaz vydal, aby všickní
Židé Řím opustili, odebral se odtud i Petr, jsa rodem Žid,
a tek jej potom nalézáme roku 51. v Jerusalémě, an prvni
církevní sněmuřídí. Odtad opět procestoval Judsko a Syrsko,
u přišel do Antiochie, kdež se stalo, co sv. Pavel k Gal. 2, 11.

M

vypravuje, při čemž dí sv. Augustin, „podivu hodna jest
i upřímná amělosí Pavlova, i skromná pokora Petrova.“

Dle hodnověrných zpráv kázal sv. evangelium i v Meso
potamii, Pontu, Galatsku, Bithynii, Řecku a Italii. Konečně
za panování Nerona císaře přišel z Korintu do Říma spolu
se sv. Pavlem, s nímž i mučennickou smrtí Krista oslavil,
byv ukřižován, ale blavou k zemi, dne 29. června roku 66.
nebo G7.

První svůj líst psal sv. Petr věřícímrozptýleným v malo
asiatských krajinách pontských, aby je k vytrvalosti v proti
venstvích potvrdil, k pravé svatosti života, a vespolné lásce
Dapomenul, a všeliké stavy k srědomitému plnění náležitých,
obecných £ domácích povinností povzbudil.

Paánt list ten asi roku 65. po Kristu, a sice v Římě,
jenž tehdář jsa městem hlavně modloslužebným, u křesťanů
Babylonem slul. (b, 13. srov. Zjev. 14, 8.)

Brzo po tomto prvním listu a krátce před svou smrtí
(IL 1, 13—15.) psal sv. Petr k týmž věřícím svůj druhý
list, v kteróémžje mimo spasitelná napomenatí varuje srůd
ných učitelů. zvlášť těch, kteří popírají druhé příští Páně.

Že první list v pravdě od sv. Petra pochází, nebylo
nikdy nižádné pochyby; i druhý, ač v nejstarší dubě méně
znám byl, již ve čtvrtém věku po Kr. za pravý uznán a na
sněmích laodicejském a karthagském k písmům sv. přičten
jest, což pak i svatý všeobecný sněm trideutský potvrdil.
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KAPITOLA I.

Učí, jak veliká milosf, a vznešená důstojnost, povolánu býti k víře Kristově,

napominá k náležitému dle té viry se chování, avlášť k lásce bratrokd,

12. jimžto zjeveno jest, že ne samým sobě, ale vám po
sluhovali těmi věcmi, které jsou nyní vám zvěstovány skrze
ty, kteříž vám kázali evangelium Duchem svatým s nebe
seslaným, na něhož“ andělé patřiti žádají.

13. Protož přepášíce bedra mysli své, střízlivi jsouce, doko
nale doufejte v milost, která se vám podává při zjevení
Ježíše Krista“

14. jakožto synové poslušenství, nenásledujíce prvnějších
nevědomosti své žádostí,

15. nýbrž podle toho, kterýž vás povolal, a svatý jest, i vy
ve všem obcování svatí budte;

16. nebť jest psáno: Svatí buďte, poněvadž já avatý jsem.
(II. Mojž. 11, 44.)

17. A když Otcem nazýváte toho, kterýž bez přijímání osob

1. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným příchozím, roz
ptýleným* v Pontu, Galacii, Kappadocii, Asil a Bithynii,

2. podle předzvědění Boha Otce. ku posvěcení Dacha, ku
poslušenství, « skropení krve Ježíše Krista.“ Milosť vám a
pokoj rozmnožen buď!

3. Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýž
podle velikého milosrdenství svého znova zplodil nás k naději
živé,* skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých,

(II. Kor. 1, 3. Ef. 13.)
4. k dědictví neporušitelnému a nepoškvrnénému a nevad

noucímu, kteréž se chová v nebesích vám, © soudí podle skutku jednohokaždého, v bázní po čas přebýváníb.kteřížtomocíBožíostříháníbýváte“skrzevírukspasení, svéhoobcujie,© (V.Mojž.10,17.Řím.2,11.Gal.2,6.)
kteréž připraveno jest, aby zjeveno bylo v čas poslední. 18. vědouce,že ne porašitelnými věcmi, zlatem nebo stříbrem

6. V kterémžto se radovati budete, maličko nyní, pokud vykoupení jste ze svého marného obcování dle otcovského

třeba, v rozličných pokušeních zarmouceni jsouce; ustanovení: .
7. aby zkušení víry vaší mnohem dražší nad zlato, [kteréž 19. nýbrž drahou krví Kristovou, jakožto Beránka nevinsevohnizkušuje)nalezenobylokchváleaslávěikecti néhoanepoškvrněného,| [I.Kor.6,20.7,23.Žid.9,14

při zjevení Ježíše Krista; © 20. předzvěděného sice před ustanovením světa, ale zjeve

8. kteréhožto neviděvše milujete, v kteréhož také nyní ne- ného za časů posledních pro vás. ——
vidouce věříte, věříce pak radovati se budete radostí nevý- 21.kteříž akrze něho věřítev Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých,
mluvnou a slavnou, a dal mu slávu, aby víra vaše i naděje byla v Bolhu:

9. docházejíce cíle víry své, spasení duše. 22. očišťujíce duše své v poslušeustrí lásky, v milování
10. Kteréhožto spasení vyhledávali. a zpytovali proroci, bratrstva, z upřímného srdce snažnéji se vespolek milujte:

kteříž prorokovali o budoucí milosti, již vám se dostalo 23. znovu zrozeni jsouce, ne ze semene porušítelného, ale
11. zpytujíce, na který anebo jaký čas by ukazovalvních <iRŮsŘe neporušitelného,skrze slovo Boha živého a zůstávajícího

Duc Kristův, předpovídajeta, kteráž jsou na Kristu utrpení, VMEMNÍMĚ"2 věky. O
a po nich následující slávy:* . Á 24. „Nebo všeliké tělo jest jako tráva, a všecka sláva jeho

uš /p jako květ trávy: uschla tráva, a květ její opadal;“
0 ' 7) 25. „ale ulovoPáně zůstává na věky.“ Toť pak jest slovo,

KAPITOLAL Nd ld. | kteréž zvěstováno jest vám. (Is. 10. 8.)
* © Jj. věřícím hlavně z národa židovského pocházejícím a rozptý

leně jako pohostinu mezi cizími národy přebývajícím. (Brov.Jak. 1,1.)
2%Jj. vyvoleným od věčnosti, aby věřHoov Ježíše Krista a sacho

vávajíce učení jeho, účastní byli milostí vykoupení, jež nám získal
krví svou. .

* 4 J. abychom měli naději k životu věčnému, hledice ku vzkříšení
Kristovu.

* £ J. od Boba vo všech nebezpečenstvích, abyste přišli.
S Toto spasení utrpením a smrtí Kristovou předpovídali proroci,

snažně se Ducha ov., ústy jich milavíciho, tázajíce na dobu přiští,
utrpení a slávy Meslášovy, čímž se vlastně vám zavděčili.

* Dle řeckého: „na kterčž“, t. vám známé věcí, rozaměj vtělení,
utrpení a oslavení Kristovo, vůbec veškeré tajemství spasení.

* Smysl: Jako statní vojícové gmožile el počínejte, a vytrvejte
v strastech svých, bystře, stále hledíce k odplatě života věčného, již
se vám jletotně dostane pří druhém příští Páně.

* Že totiž svátostí sv. kříu znovu zrození jste k životu věčnémn,
a vespolek bratři, proto se milovati máte.
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14. nebo vladařům, jakož od něho poslaným, k potrestání
zločincův a k pochvale dobrých;

15. nebo tak jest vůle Boží, abyste dobře činíce k mlčení
přivedli nevědomoeť nemoudrých lidí: '*

16. jako svobodní,'* a ne jako majíce svobodu za zástěru
zlosti, ale jako služebníci Boží.

17. Všecky ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále
v uctivostí mějte. (Řím. 12, 10.)

18. Služebníci poddání buďte ve vší bázní pánům, netolíko
dobrým a mírným, ale také zlým; (Ef. 6, 5.)

19. nebo tať jesť miloať,'* jestliže kdo pro svědomí Boží*“
enáší zármutky, trpě nespravedlivě.

20. Nebo jaká jest sláva, jestliže hřešíce, a zášíjkování
jsouce trpíte? Ale jestliže dobře Číníce trpělivě anášíte, to
jest milosť u Boha. (Mat.5, 10. Níže 4, 14]

21. Nebo k tomu jste povolání; neboť i Kristus trpěl zu
nější, úhelní, vybraný, drahý, a kdo v něj uvěří, nebude za- nás, vám zůstaviv příklad, abyste následovali šlepějí jeho;
hanben.“ (ls. 28, 16. Řím. 9, 33.) a 22. kterýžto hříchu neučinil, aniž jest nalezena lesť v ústech

7. Vám tehdy věřícím jest čest, ale nevěřícím kámen, kterýž | jeho: [Is. 68, 9. I Jan 3, 5.)
zavrhli stavitelé, tent učiněn jest v hlavu úhelní: UE 23. kterýžto když mu zlořečili, nezlořečil, když trpěl, ne

(Žalm 117, 23. Mat. 21, 43. brozil, ale vzdával se tomu, jenž soudil ho nespravedlivě; **
8. a kámen úrazu, a skála pohoršení těm, kteříž se urážejí 24. kterýžto hříchy naše sám na svém těle vnesl na dřevo,

na alově,“ aniž věří, k čemuž 1 položení jsou.'* abychom hříchům zemrouce, spravedlnosti živí byli; jehož
9. Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo,!! národ zsinalostí uzdravení jste.

svatý, lid dobytý,'* abyste zvěstovali ctnosti *? toho, kterýž 25. Nebo jste byli jako ovce bloudící, ale nyní obrácení
z temnosti vás povolal v předivné světlo evé;'* jste k pastýři a biskupu “* duší vaších. (Is. 88, 6—6.]

10. kteříž jste někdy nebyli lidem, nyní pak jste lid Boží;
kteříž jste někdy nebyli došlí milosrdenství, nyní pak milo
erdenství jste došli. (04. 2, 24. Řím. 9, 25.]

11. Nejmilejší, prosím vás jako příchozí a poutníkův,'*
abyste se zdržovali od tělesných žádostí, kteréž bojují proti
duši, (Řím. 18, 14. Gal. 6, 16.]

12. obcování své mezi pohany majíce dobré, aby v tom,
v čemž utrhají vám jako zločincům, epatřujíce vaše dobré
skutky, velebili Boha v den navětívení.'“

13. Poddáni tehdy buďte všelikému lidskému zřízení pro
Boba: buďto králi, jako nejvyššímu, (Řím. 13, 1.)

KAPITOLA II.

Dále povzbuzuje k víře, JiK by se zcela spojili s Kristem, — napominá, aby

ctnostným životem dobrý příklad dávali pohanům, s — poddání byli vrebnostem
vějckni vůbec, slnZebnici pánům svým zvlášť,

1. Protož složíce všelikou zlosť,a všelikou lest, a pokrytatví,
a závisti, i všecka utrbání,

2. jako nyní zrozená nemlovňátka rozumného, beze lsti
mléka žádejte" abyste jím rostli k spasení,

3. jestliže pak jste okusilí, že sladký jest Pán.
4. K němužto přistapujíce,“ k kameni žívému,* od lidí

zajisté zavrženému,“ ale od Boha vyvolenému a poctěnému,*
Ď. i vy jako kamení živé vzdělávejte se na něm v dům

duchovní,“ v kněžstvo svaté? k obětování duchovních obětí,*
příjemných Bohu skrze Ježíše Krista.

6. Protož má písmo: „Aj, kladu na Slonu kámen nejpřed

KAPITOLAIII.
Učí, jak sa ženy k mužům, a mašlí k ženám chovati maji, ——napomízá, aby

všichni zachovávalí vespolcého pokoje a akromaosti v řeči, a — aby byli

tepělivi v strastech a poctivi v obcování společném.

1. Podobně [ ženy buďte poddány mužům svým, aby i, jestliže
kteří nevěří slovu, skrze obcování žen bez slova získáni byli,

(Ef. 5, 22.)
2. spatřujíce v bázni' čisté obcování vaše.
3. Jejichžto ozdoba nebuď zevnitřní splétání vlasův, aneb

obkládání zlata, aneb obláčení šatstva: [I. Tim. 2, 9.)
4. nýbrž člověk srdce,“ kterýž jest skrytý, v neporušitel

nosti pokojného a krotkého ducha,“ jenžto jest před obličejem
Božím bohatý.*

5. Tak zajisté někdy i svaté ženy, naději majíce v Bohu,
ozdobovaly se, poddány jsouce vlastním mužům.

6. Jako Sára poslouchala Abrahama, pánem jej nazývajíc,
jejížto vy jste dcery, dobře činíce, a žádného zkormoncení
se nebojíce. (I. Mojž. 18, 12.]

KAPITOLA II.

* © J. vědy tak šádostiví buďte duchovního pokrmu, čistého nčení
sv. evangeliu, jako rozeňátka mléka mateřského ai žádají, jim se žívice
a sajlnjíce.

3 t j. vždy vlo a více se podobajíce.

5 ©J. veškerýms ním om údům života dodávajícímu.* ©.Jj. od Židů, svých dle těla lovců.
> £ j. vzkříšením, nanebevstoupením, nasazeníma oslsvením na pra

vici Boží.

* £ j. vírou, nadějí a lůskon spojeni budte i vespolek mesi sebou
1 s Kristem jako kamení domu vespolek spojeno jsoue pevnou stavbu

bi.
" t.j. kteři neznajíce vás, nemoudře vám utrhají, Jjakobystebyli ne

přátelé vlády světské a bařiči.
£. j. dle pravidla: Boj se Boha, čiň dobře,a žádného se nestrachuj.

Kdo zle činí, otrok jest hříchu.
19| čest; jest milé a vzácné, t. j. činí vás milé a vzácné před Bohem.
1 £ j. maje dobré svědomí před Bohem, nejta žádným zločinem vineu.
% Dle řeckého: „ale vadával [soud svůj] soudicímu spravedlivě ;“

. Bohu Otel svému neboskému.
» L Jj. prarému ochránci svému, Ježíši Krista. (Is. 40, 11.)

*t.j. vamyslu duchovním,jakož ihned oběti pouze duchovní jmenuje.
S t. j. modlitby a skutky kajicnosti « milosrdenství. — Zpozdíle

s toho někteří soudi, jskoby jiného kněžství v cirkvi nebylo, kromě
tohoto dochovního; proto právě toto duchovní kněžství rozeznává, po
něvadž | jiné na mysli má.

5 £. j. kteří se urážejí na skromném a pokorném příští Páně.
"©© Jj.ačkoliv I oni určeni jsou k tomu, aby v Krista uvěřili, a skrze

něho spasení došli.
'' £. J. duchovně přemábajíce nad světem, tělem a důblem; viz 5.
" ©J. krví Kristovou vykoupený. [1, 18—19.)
ts £ Jj. zázračné působení milosti Jeho.
" £ J. v svatém evangelin, jímž osvěcuje každého člověka, přichá

zejícího na tento svět. [Jan 1, 9.)
**©J. nemajšcích na tomto světě stálého přebývání ale lepšího na

onom světě hledajících. (Žid. 18, 14.]
t ©j. kdyšby 1jich se milosť Boží dotkla, a oni za příkladem va

čím uvěřili.

KAPITOLA IIL

tt. j. že se k svým mužům chováte se šetrnou uctivostí a čistotou,
a že svatě jim zachováváto slíbenou věrnosf; čemuž jen křesťanská
víra učí.

* £ J. erdce ušlechtilé ctnostmi.
9 £ j. v nezrušítelné tichosti a pokoji mysli.
* € J. vedený.rkZo <aLL - Í = >LU: hNMč

s <= ; 2 (7 ne m )
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7. Též podobné muži, přebývejte 8 ními podle umění,*
jakožto mdlejší nádobě ženské udělujíce ctí,“ i jako spolu
dědičkám milosti života, aby neměly překážky modlitby vaše."

(I. Kor. 7, 3.)
8. Naposledy pak, všickní buďte jednomyslní, lítostiví,

milovníci bratrstva, milosrdní, mírní, pokorní,
9. neodplacujíce zlého za zlé, ani zlořečení za zlořečení,

ale naproti tomu dobrořečíce; nebo k tomu povolání jste,
abyste požehnáním dědičně vládlí.“

10. Nebo, kdo chce milovati život a viděti dobré dny,
zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty jeho af nemluví lsti:

(Žalm. 33, 18.)
11. uchyl se od zlého, a čiň dobré: hledej pokoje a atíhej jej:
12. nebo oči Páně“ na spravedlivé, a uši jeho '* k prosbám

jejich: ale obličej Páně '* na ty, kteříž činí zlé věci.
18. A kdo jest, ješto by vám uškodil, budete-lí následovníci

dobrého?

14. Ale i trpíte-lí co pro spravedlnost, blahoslavení (jstej.
Strachu pak jejich '* nebojte se, aniž se kormotte:

15. ale Pána Krista posvěcujte v srdcích svých,'* hotovi
jsouce vždycky k dosti učinění '* každému žádajícímu od vás
počet z naděje té, kteráž jest ve vás,'*

10. ale s tichostí a s bázní,'“ majíce dobré svědomí: aby
v tom, v čemž vám utrbají, zahanbení byli ti, kteříž hanějí
vaše dobré v Kristu obcování.

17. Lépet jest zajisté, abyste, [bude-li ráčiti vůle Boží),
dobře činíce trpěli, nežli zle činíce;

18. nebo i Kristus jednou za hříchy naše umřel, spravedlivý
za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, umrtven jsa slce
podle těla, ale obživen podle ducha; (Řím.5, 6. Žid. 9, 28.)

19. v kterémž přišed kázal i tém duchům, kteříž byli
v žaláři,'?

20. jenžto byli někdy nevěřící, když očekávali trpělivosti
Boží '© za dnů Noe, když dělán byl koráb, v kterémž málo,
to jest osmero duší zachováno jest z vody.

[I. Mojž. 6, 14. Mat. 24, 37.)

21. Jakož i vás nyní podobného způsobu křest spaseny
činí: ne složením tělesných poškvrn, ale osvědčením dobrého
svědomí před Bohem skrze vzkříšení Ježíše Krista,

22. kterýž jest na pravici Boží, pohltiv smrť, abychom žívota
věčného dědici učinění byli: všed v nebe, podrobiv sí anděly
i mocnosti i síly. [Ef 1,21.)

3 t.j. zacházejte s nimi ve všem rozamně, ne jako se služebnicemí,
otrokyněmi. Za ty bývaly ženy považovány zhasta u pohanů.

6 Tim nejen snašnou o jejích výživu péči s Inskavou ebovivavosť,
nýbrž i všelikou útlou šetrnost k manželkám, jakožto slabší a křehčí
stránce zachovávati velí.

7 £ J. abyste společně Bohu eloušití, i jeden za druhého ee modliri
mohli.

5 tj. Přlal. 17, 18. Řím. 12, 17. L Theas. 5, 15.
9 £ j. milostivě hledí.
'9 £ j. nakloněny jsou.
1 £, j. přísně obrácen jest k potrestání jich.
'5 £ j. odpůrců, pronásledovnaíků svých.
'3 £ J. ze srdce ho otěte, ovatě a věrně mu oddání buďte.
"*£. j. důkladnou odpovědí.
" £ Jj. z toho, na čem svou nadějí žívota věčného zakládáte, z svá

viry buďte hotovi, vědy upřímně počet vydatí.
"6 ©j. s uctivostí k představeným a vyšším, a s tichosti k nižším

a sobě rovným to čiňte.
1 © j. vstoupív po smrti do předpeklí.
' £ J. když spoléhali na trpělivosť a dobrotivosť Boží, nemyslíce,

že by Bůh tak přísně trestal a všecko potopou zshladil. — Dle řeckého:
„Když Boši trpěllvosť čekala“, t. na ně, zdažby se kálí.

O

ie

MD

NC

l
l0%ZZ

.—— +
Mě

E
DS

4
»D — 3

KAPITOLA IV.

KAPITOLA IV.

Povsbezuje k mmrtvenítěla, a varováni se hříchu, — k bdění a modiítbám,
a — k etaostnému životu a trpělivosti,

1. Poněvadž tehdy Kristus trpěl" na těle, i vy týmž samý
šlením ozbrojte se; nebo kdo trpěl na těle, přestal od hříchů,

(Řím. 6, 7.]
2. aby již ne žádostem lidí, ale vůlí Boží živ byl v těle

po čas, co ho pozůstává. (Ef. 4, 23.)
8. Dostiťjest zajisté, že minulý čas [vynaložen jest] k plnění

vůle pohanů, těch, kteříž chodili v chlipnostech, v žádostech
v přílišném pití vína, v hodování, v opilství a neřádných
modloslužbách.

4. A nad tím 6e pozastavují, že vy 8 nimi noběháte za
touž hanebnou rozpustilostí, rouhajíce se.

5. Kteříž vydávati budou počet tomu, jenž hotov jest souditi
živé i mrtvé.*

6. Proto zajisté i mrtvým kázáno jest evangeliam:* aby
souzeni byli sice podle lidí.v těle, ale živi byli podle Boha
v duchu.“

7. Všemu pak se přiblížil konec. Protož buďte opatrní,
a bděte na modlitbách.

8. Přede vším pak společnou mezi sebou lásku ustavičnou
mějte; nebo láuka přikrývá množství hříchů.

(Přísl. 10, 12.)
9. Hostínní (buďte) vespolek bez reptání:

(Řím. 12, 13. Fil. 2. 14.)
10. jedenkaždý jakož jest přijal milost, vespolek si jí při

sluhujte jako dobří správcové mnohonásobné milosti Boží.
11. Mlaví-lí kdo, (mloviž) jako řeči Boží: jestliže kdo po

sluhuje, (poslubuj) jako z moci, kteréž uděluje Bůh, aby ve
všem ctěn byl Bůb skrze Ježíše Krista, jemuž jest sláva a
psnování na věky věkův. Amen.

12. Nejmilejší, nedivte ae soužení, kteréž se vám k zkušení
děje, jako by se vám něco nového přihodilo:

13. ale majíce podíl v utrpeních Kristových, radujte se,
abyste i při zjevení slávy jeho radovali se s plesáním.

14. Trpíte-li pohanění pro jméno Kristovo, blahoslavení
budete; nebo co jest cti, slávy i moci Boží, a kterýž jest jeho
Duch, odpočívá na vás.* (8, 14.)

15. Žádný pak z vás netrp jako vražedník, anebo zloděj,
anebo zlolajce, anebo cizích věcí žádostivý.

16. Jestliže pak jako křesťan trpí, nestyd ee, ale oslavajž
Boha v tom jménu;“

17. neboť jest čas, aby se začal soud od domu Božího."
Jestliže pak nejprv od nás: jakýž (bude) konec těch, kteříž
nevěří Božímu evangeliu?

KAPITOLA IV.

' Nynější řecký text dokládá: „za nás v těle“. Ostatné srov. svrchu
3, 18. Umučení Páně povsbudíž nás, abychom nejen strasti všelíké
trpěli, nýbrž i hřišnou žádostivosť mrtvili. [I. Kor. 9, 27.)

1 tj. 5 ty, kteří Již zemřeli, a k soudu z mrtvých vstanou, a6 po
hané nevěří tomo. [Bk. 17, 18.)

3 t J. dachům zemřelých spravedlivých v předpeklí. (Srrcha 8, 19.)
* t j. aby souzení, trestání, umučení byvše jako lidé dle těla, nyní

z milosti Boží živi jsouce, blažení byli podle ducha.
8 © j. všeliká česť, sláva a moc Božská, veškeré milosti a dary

Ducha svatého apočivají na vás, když pro Boba trpíte.
* t j. že křesťanjest a sluje, ač Jest to u pohanů potupou; řecky:

„s toho“, t. že trpiš.
* L Jj. olrkve, kteráž jest dům, rodina Boží.
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18. A poněvadž spravedlivý sotva spasen bude, bezbožný
a hříšník kdež se ukáže? * (Přísl. 11, 31.]

19. Protož i ti, kteříž trpí podle vůle Boží, ať věrnému
Stvořitell poroučejí duše své v dobrých činech.*

KAPITOLA V.

Dává některá napomenutí duchorním představeným a věřícím, — povabuzuje

k vytrvání v strastech, a — zavírá lisi s posdravením a pošehaáním.

1. Starších pak,“ kteříž mezi vámi jsou, prosím (já), spolu
starší a svědek Kristových utrpení, jenž jsem i účastníkem *
slávy té, kteráž se máv času budoucím zjeviti:

2. Paste stádo Boží kteréž u vás jest, opatřujíce je ne
bezděky, ale dobrovolně podle Boha; ani pro mrzký zisk,
ale z dobré vůle; (Sk. 20, 28.)

3. aniž jako panujíce nad dědictvím * ale příkladem jsouce
stádu z srdce.

4. A když se ukáže kníže pastýřů,“ vezmete neporušitelnou
korunu slávy.

* t. j. kde se octne, kam se poděje?
* t. j. dobře činíce, a tak Bohu se líbíce, soud svůj jemu porou

čejtež, an je za to oslaví. (8.)

KAPITOLA V.

* tj. představených olrkve, biskupův a kočží; tl se vůbec tím slo
vem rozumějí. (Jak. 5, 14j

%© j. mám povnon důvěru, že budu účasten.
* £ j. Božím: nevládněte jimi svévolně a přísnějako avětětí panov

nici, ale laskavě jim slonšice, (srov. Mat. 20, 2%., a buďte jim příkla
dem vší ctností.

* © J. nejvyšší pastýř Kristus Ježiš, když příjde k soudu, věčnou
slávou se vám za to odmění.

a |
pok orným dává milost.

KAPITOLA V, 1056

5. Podobně, mladší,* poddání buďte starším. A všickni
vespolek pokoru ukazujte; nebo Bůb se pyšným protiví, ale

(Řím. 12, 10.)
6. Pokořte se tehdy pod mocnou rukou Boží, aby vás po

výšil v čas navštívení“ (Jak. 4, 10.)
7. všelikou péčí svou uvrhouce na něho, nebť on má péči

0 vás. (Žalm 54, 23. Mat. 6, 25.)
8. Střízlivi buďte a bděte; nebo protivník váš dábel jako

lev řvoucí obchází, hledaje kobo by pobltil,“
9. jemužto odpírejte, silní jsouce u víře, vědouce, že bratr

stvu vašemu, tomu, kteréž na světě jest, též utrpení se děje.
10. Bůh pak všeliké milosti, kterýž povolal nás k věčné

slávě své v Kristu Ježíši, ont vás, když maličko potrpíte,
dokonalými učiní, utvrdí i upevní.

11. Jemu [buď] sláva a panování na věky věkův. Amen.
12. Po Silvánovi, vám věrném bratru, jakž za to mám,

psal jsem krátce, napomínaje a osvědčuje, že to jest ta pravá
milost Boží,* v kteréž stojíte.

13. Pozdravuje vás církev, kteráž jest v Babyloně“ spolu
vyvolená, a Marek syn můj.'“

14. Pozdravujte sebe vespolek políbením svatým. Milost
vám všem, kteříž jste v Kristu Ježíši. Amen.

5 Tím míní vůbec lid světský; jiní pak na jahny, nebo vůbec i mladší
duchovní slyší. [Jak. 4, 6.)

* 4 J. když přijde sondit. — Řecky: čnsem svým —
1 Zvláště tim, aby ho k odpadnutí od víry přivedl.
* tj. ta pravá víra.
* £. j. v Římě, modloelnželném | rozpustilém jako drnbdy Babylon

býval.
'* © j. evangelista, syn Petrův dle víry. [Vlz úvod k evangeliu

av. Marka.)
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KAPITOLA L

Napomíná jich, aby prospívali v ctnosti, v milosti a posnání Krista, zvěstuje

jim brakon svon smrť, a — ojišťuje jich o pravdě křesťanského sčení,

1. Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm,
kteříž stejné s námi dosábli víry skrze spravedlnost Boha
našeho, a Spasitele Ježíše Krista.

2. Milosť vám a pokoj úplný budiž skrze poznání Boha
a Krista Ježíše Pána našeho: *

3. jakež nám všecky věci Božské jeho moci, kteréž k životu
a ku pobožnosti (slouží), darovány jsou, skrze poznání toho,
kterýž povolal nás vlastní slávou a mocí,*

4. skrze nějž velmí veliká a drahá zaslíbení nám daroval,
abyste skrze ně Božské přirozenosti účastnými učinéni byli,*
utíkajíce porušení žádosti, kteráž jest ve světé.“

5. Protoš vy všecku péči přiložíce, spojte s vírou svou
ctnost a s ctností umění,

6. s uměním pak zdrželivost, se zdrželivostí pak trpělivost,
a s trpělivostí pobožnost,

7. s pobožností pak milování bratrstva, a s milováním bratr
stva lásku.

8. Nebo budou-li u vás tyto věcí, a rozhojní-li se, ne

prázdné ani bez užitku postaví vás v poznání Pána našehoJežíše Krista.*

9. Neb u kohož těch věcí není, slepý jest, a rukou maka
jící, zapomenuv na očištění svých starých hříchů.“

10. Protož, bratří, více se snažte, abyste skrze dobré skutky
jisté učinili své povolání a vyvolení; nebo to činíce, nezhřešíte
nikdy.

KAPITOLA L

"© J. pravou věrou v Pána našeho Ježíše Krista: a tak rozuměj
slovo „poznání“ | v. 8. a 8. a 8, 18.

* Dle řeckého: „skrze slávu a moc,“ L an slavně s nebes stoupíil
a mocně nás vykoupil

> t J. skrze víru v Ježíše Krista dosahujeme milosti ospravedlňující
a posvěonjíci a stávime se takto syny Božími.

* t J. v lidech, tento svět mllujících; amys]: Varujíce se dle učení
víry a pomoci milosti Boží zhoubných rozkoší toboto světa, lákajících
žádostivost naší k hříchu, vždy Bobn podobnějšími so stáváme a s ním
se spojujeme.

3 © j. budete-li těchto ctností míti a to hojně, k nemalému vám to
prospěchu a odplatě bude.

* L Jj. svým se chováním téměř okazuje, jakoby byl zapomněl, jaké
mílosti ev. křtem účasten, a k černu jakožto křesťan povinen jest.
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11. Takť zajisté hojně“ vám bude popřáno přístupu do
věčného království Pána našeho a Spasitele, Ježíše Krista.

12. Pročež počnu vždycky“ vám připomínati těch věcí, a
to zajísté umělým a utvrzeným“ v přítomné pravdě.

13. Neboť za epravedlivé to mám, dokudž jsem v tomto
stánku, abych vás vzbuzoval napomínáním,

14. jist jsa, že brzké jest složení stánku mého, jakož i Páu
náš Ježíš Kristus mi oznámil. (Jan 21. 19.)

15. I přičinímť se. abyste po mé smrti měli, čím byste se
často na tv věci rozpomínali.

16. Neboťne důvtipných básní následujíce známu jsme vám
učinili Pána našeho Ježíše Krista moc a přítomnost:'* ale
učiněni jsouce očitými svědky velikosti jeho [I. Kor. 1, 17.)

17. Přijalť zajisté od Boba Otce česť i ulávu, když se stál
k němu takovýto hlas od velebné slávy: Tentot jest Syn můj
milý, v němž jsem sobě zalíbil; jeho poslouchejte.

(Mat. 17, 5.]
18. A ten hlas s nebe přišlý my jsme slyšeli, jsouce s ním

na hoře svaté.

19. A máme pevnější prorockou řeč, ku kteréžto hledíce
jako k svíci v temném místě svítící, dobře činíte, nž den
zasvitne, a dennice vzejde v srdcích vašich;"!

20. tomů nejprve rozamějíce. že žádné proroctví písma
vlastním vyložením se nestává. '*

21. Nebo ne z vůle lidské přinegeno jest druhdy proroctví:
ale Duchem svatým jsouce nadchnuti mlavili jsou svatí lidé
Boží. (II. Tim.3, 16.)

KAPITOLA II.
Varuje svůdných učitelův, — líčí Jich povahu, — a učí, jaké tresty Jich

očekávají.

1. Brliť pak i falešní proroci v lidu, jakož i mezi vámi
budou učitelé lživí, kteříž budou uváděti sekty zatracení, a

* 8 snadně, beze vší překážky.
* či nikdy neopomínu.
9 4 j. čl ačkoliv snáte pravdu, a jste v ni utvrzení.
'* £ j. na světě; aneb jebo přítomnou, patrnou velebnost —"tj.ažmilostíK potovon„prdeevašehojnějiosvicenabudou,avy

pravdu ev. viry Jasněji poz:
'* © Jj.nepovatává z Laos lidského rozumu, nápadu; ale z vnuk

nutí Ducha svatého. (21.)

I.—133



1059 II. EPISTOLA SV. PETRA

toho Pána, kterýž je vykoupil, zapírají, uvozujíce na sebe ///fj
rychlé zabynutí. :

2. A mnozí budou jejich prostopášností následovati, skrze
něž cesta pravdy v porouhání dána bude; /

3. a z lakomství vymyšlenými slovy o vás kupčití budou:
jichžto soud již dávno nemešká, a jejichž zahynutí nedřímá.

4. Nebo když Bůb hřešícím andělům neodpustil, ale pekel

8
nými provazyje do pekla strhnuv vydal k mučení, aby k soudu R 4
chováníbyli. (Job4. 18.Jad.6.) Me

5. A prvnímu světu neodpustil, ale Noe (sama) osmého ČD !
hlasatele spravedlnosti zachoval, když na svět hezbožníků | " Ta
potupu uvedl.

6. A města Sodomských a Gomorských v popel obrátiv
podvrácením potrestal, vystaviv za příklad těm, kteříž by
budoucně nešlechetně činili:

7. a spravedlivého Lota, bezpravím a chlípným obcováním
nešlechetných trápeného, vysvobodil;

8. zrakem zajisté i sluchem spravedlivý byl, přebývaje u těch,
kteřížto den ode dne spravedlivou duši skutky nešlechetnými
trápili.'

9. Umíť Pán pobožné z pokušení vrtrhnouti, nepravých
pak ke dni soudu dochovati k mučení;

10. zvláště pak těch, kteříž za tělem v žádosti nečístoty
chodí, a vrchností pohrdají; smělci, sobě se líbící, nebojí se
uváděti sekty, rouhajíce se,

11. ješto andělé, jsouce větší v síle i v moci, nevynášejí f NS

proti sobě rouhavého soudu.* ;
12. Tito pak jako nerozummnáhovada, [určená] od přiroze

nosti k zjímání, a k zahynutí, tomu, čemuž nerozumějí, se „V
rouhajíce, v porušení svém zahynou. Ke

13. vezmouce odplatu nespravedlnosti, za rozkoš majíce + v
denní kochání;* šeredy a ohavy, rozkošemi oplývající, na. «N
hodech svých s vámi bújejíce,“

14. majíce oči plné cizoložství a neustálého hříchu. Pře
luzujíce duše neustavičné,* srdce majíce vycvičené v lakomství,
synové zlořečenství:

15. opustivše cesta přímou, zbloudili, ubodivše na cestu
Balámovu z Bozor, jenž mzdu nepravosti miloval,

(Jud. 11.)
16. ale potrestán byl pro svou nemoudrosť; němé, jhu

poddané zvíře, hlasem človéčím mluvíc, zabránilo nemoudrosti
prorokově. (IV. Mojž. 22, 28.)

17. Tiť jsou studnice bez vody, a mihy vichry zbouřené,
kterýmž mrákota temnosti se chová. (Jud. 12.]

18. Nebo pyšně marnosti mluvíce, žádostmi tělesnými v chlip
nost loudí ty, kteří sotva utekli těch, jenž v bludu obcují,“

KAPITOLA LU.

! Dolož: tak též neušetří oněch svůdných učitelů. zbonbeův duší;
neboť (9.): ale potrestá je. (10)

* © J. andělé dobř proti andělům zlým, zavrženým; neproklinají
Jich. [Slr. 21, 30.) Dle řeckého jest 10 a I1.... pobrdají. Smělel od
vážlíví, nevbávají se dístojnostem [vrchnostem) se rouhati, ješto andělé,
silou a mosí větší jsonce, nepronášejí na ně u Páns rouhavého soudn;
t. neodsuzají je, byť i neprávě vládli, nýbrž zanechávají sond Bohu...
Miní pak tím strážné anděly celých království. (Viz Dan. 10)

* Buď: „které toliko den [krátkou dobuj trvá;“ nebo: „každodenní“.
* t j. ošemetně se k vašim svatým hodům lásky (sgapám) přidru

žnjíce, k bujnosti své jich nadužívají, v. 14, srov. Jud. 12.
3 Buď: „ve víře,“ tak že od ní odpadávají; nebo „lehkomyalné“,

k hřícho všelikému nácbylné. ry
* £ j. pohanůva Židův; křesťany ve víře ještě neutvrzené, svými ; |

brdými řečmisvadějí, žádostem jich horíco. F
EAN
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19. avobodu jim slibujíce, ješto sami jsou otroci nepravosli;
nebo od koho kdo jest přemožen, toho jest i otrokem.

(Jan 8, 34. Řím. 6, 16.)
20. Jestliře pak ti, kteříž skrze poznání Pána našeho a

Spasitele Ježíše Krista poškvrn světa ušli, opět jimi zapleteni
a přemožení bývají: učiněny jsou jim poslední věci horší
nežli první. (Žid. 6, 4. Mat. 12, 45.)

21. Lépe by zajisté jim bylo neznati cesty spravedlnosti.

nežli po seznání zpět se odvrátiti od toho svatého přikázání,kteréž jim vydáno jest.
22. Nebo přihodilo se jim to, což se říká v pravém pří

sloví: „Pes vrací se k svému vývratku:“ „Svině umytá
do kalištěbláta.“ m 26, 11.)

KAPITOLA III.

Předpovídá, že budou lldé posměvačně mluvící o přišti Páně a o konci světa,

uči, co o tom věřit mají, a — napominá, aby v člstém obcování a s viře

stáli byli.

1. Nejmilejší, aj. tento vám druhý list píši, jimižto [oběma]
vzbuzují skrze napomínání vaši čistou mysl,

2. abyste pamětlivi byli těch slov, kteráž jsem ze svatých
proroků předpověděl, i příkazů Pána a Spasitele, apoštoly
vašim (zjevených]:

3. toto nejprve vědouce. že přijdou v posledních dnech
svůdní posmévači,' podle vlastních žádostí chodící,

4. říkajíce: Kde jest zaslíbení, anebo příchod jeho?* Nebo
jakž otcové zeanuli, tak všecky věci trvají od počátku stvoření.

5. Toboť zajisté samodék si tají, že nebesa byla prve a
země, z vody a skrze vodu trvajíc slovem Božím,*

6. skrze kteréž“ onen první svět vodou jsa zatopen zahynul.
7. Nebesa pak, kteráž nyní jsou, i země týmž slovem od

ložena jsou, zachovaná k ohni ke dni soudu a zatracení
nešiechetných lidí. (II. Thess. 1, 8.)

8. Jedno pak toto nebuď vás tajno, nejmilejší,* že jediný
den u Pána jest jako tisíc let, a tisíc let jako den jediný.

9. Nemeškáť Bůh zaslíbením svým, jakož někteří za to
mají: ale trpělivě čeká pro vás, vechtě, by kteří zahynuli,
ale by se všickní obrátili ku pokání. ([Ezech. 18, 23.)

10. Přijdeť pak den Páně jako zloděj. v kterémžto nebesa
8 velikou pradkostí pominou, a živlové horkostí se rozplynou.
země pak i díla, kteráž jsou na ní, vypálena budou.“

11. Poněvadž tehdy to všecko má se rozpustiti, jakovíž vy
máte býti v svatých obcováních a v pobožnostech,

12. očekávajíce a pospíchajíce k příštímu dni Páně,“ v němžto
nebesa shoří a se rozpustí, a živliové palčivostí ohně se roz
plynou?

KAPITOLA III.

* t. J. všeliké úotě Boší se posmívajíce a k vůli žádostem svým ne
věříce v Krista a budoucí život. (I. Tim. 4, 1. Jud. 17.)

3 £ Jj. Kristův; kdy příjde váš Kristus, jejš očekáváte?
>Smysl: Nepomni, že země od Boha stvořená prvé byla tekutou

eměslcí živlův a k slovu jeho v tuto podobu vstoupila (L Mojš. 1, 2.):
tak těž všemohonenosti jeho I někdy ohněm bude proměněna (17. a 13.
srov. Je. 65, 17. Řím. 8, 19)

* £ j. ekrze nebe | zemi, ježto obě vydalo vodu. [L Moj. 7, 11.)
* Smysl: Nic vás to nemýliž, že předpověděný den Páně tak dlonho

nepřichází, vědonce, že
* Mat. 24, 42 — I. Thess. B, 2. Zjev. 8, 3.

* t.j. trpělivě spoln pak i tonžebně a zbožně očekávejto příští Půsě
k poslednímu sondu.
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1061 I, EPIŠTOLA SY. PETRA

13. Nového pak nebe a nové země podle zaslíbení jeho
čekáme, v kterýchž spravedlnost přebývá.

(ls. 65, 17. Zjev. 21, 1.)

14. Pročež, nejmilejší! těch věcí čekajíce, snažte se, abyste
nepoškvrnění a neporušení před ním nalezeni byli v pokoji.

15. A Pána našeho dlouhočekání za spasení mějte:“ jakož

» © J. požívejte popřané vám od Boha lhůty, k svému posvěcení,
abyste pak u něho milosti došli. a epaseni byli.

4.
5

KAPITOLA III. 1062

i nejmilejší bratr náš Pavel podle dané sobě moudrosti vám
psal, (Řím. 2, 4.)

16. jakož i ve všech epištolách, mluvě v nich o těch věcech:
v nichžto jsou některé věci nesnadné k srozumění, kteréžto
(lidé) neumělí a neustaviční převracují, jakož i jiná písma
k svému vlastnímu zahynatí.

17. Vy tehdy, bratří, prve to vědouce, střežte se, abyste
nevypadli od své pevnosti, bladem nemoudrých jsouce svedeni:

18. ale rosťtežv mílostí a v poznání Pána našeho a Spasitele,
Ježíše Krista. Jemu sláva i uyní, i v den věčnosti. Amen.

E E sAVL
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UVOD
k třem listům svatého Jana, apoštola.

O životě sv. Jana, apoštola a evangelisty, řečenot ob

šírněji v úvodu k sv. jeho evangeliu. Že tentýž jest i spiso
vatelem tři následujicích listů, dosvědčujíi hodnověrné
zprávy z nejdávnějších dob církve svaté, i obsah a mluva.
jež v nich nalézáme.

Prvni, psaný ke všem věřícím vůbec, jest, jak se za
to má, list průvodní, k sv. evangeliu, od téhož sv. apoštolu

sepaanému. Jako v onom tak i v tomto hledí av. Jan doká
zati, že Kristus Ježiš jest pravý Syn Boba Otce, Bůh a
Spasitel všech věřících v něho; tam i tuto hledí pak na zá

kladě víry té povzbuditi a roznítiti srdce všech k upřímné,
vroucí lásce k Bohu a k bližnímu. I mluva prozrazuje v kaž
dém skoro slově „Míláčka Páně“, jenž na prsou Božského

mistra svého spočívaje téměř přímo z srdce jeho pojal nový

zákon lásky, aby pak jej veškerému světu hlásal.

Druhý list svědčí jisté (snad vznešené) paní Elektě,
[Vyvolené], což buď vlastním jménem jest, anebo příjmím,

jímž ji sv. apoštol pro zbožnost, a jiné výtečné ctnosti na
zývá, pro kteréž pak i ji I rodinu její vychvaluje, a k stá
lému vytrvání napomíná.

Třetí list psán jest jistému Gajovi, laskavémuhostiteli
pocestných věřících, a jest snad původním listem k odporu
čení jednoho, nebo některých cestujících křesťanů. Kdo by
ten Gajus byl, zdali tentýž, o němž se i av. Pavel (I. Kor.

1, 14.) zmiňuje, či jiný, nelze určiti.

Všecky tři listy jsou psány nepochybně z Efesu ku konci

života av. Jana [90—100 roků po Kr.]. neboť v prvním
oslovuje věřící důvěrným slovem: „synáčkové!“ v druhém
pak a třetim sám sebe jmenuje „staršim“ (starcem), což
obé jen s vyšším věkem se srovnává.

List první dle všeobecného svědectví sv. otcův od nej
starší doby k písmůmsvatýmse čítal; i o druhém a třetím,
ač zprvu méně známých, tak uznáno a prohlášeno na sněmích
Karthagském [897.]. Římském a zvlášt Trientakém.



PRVNÍ EPISTOLA

SVATÉHO JANA, APOSTOLA.

KAPITOLA I.

Osvědčuje, že Jest očitým avědkem života | učení Půně, — učí, že máme
býti v neustálém spojení s Bobem : — hříchy své uznávat, a z nich se kátl.

1. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme svýma
očima viděli, co jsme spatřili, a čeho se naše ruce dotýkaly
o slovu života: '

2. a život se zjevil, a viděli jsme, a svědčíme, a zvěstujemevám* životvěčný,kterýžbyluOtce,aukázalsenám;
3. co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste i vy

s námi obecenství měli, a obecenetví naše aby bylo s Otcem.
i Synem jeho, Ježíšem Kristem.*

4. A totoť píšeme vám, abyste se radovali, a rndosť vaše
aby byla plná.“ [Jan 15, 11.)

5. A toto jest zvěstování, kteréž jsme slyšeli od něho, a
zvěstujeme vám: Že Bůh jest světlo, a temnnosti v něm není

žádné.* [Jan 8, 12.)
6. Díme-li, že s ním obecenství máme, a chodíme-li ve

tmě,“ lžeme, a nečiníme pravdy.*
7. Pakli ve světle chodíme. jakož i on ve světle jest. máme

vespolek obecenství,“ a krev Ježíše Krista, Syna jeho, očišťuje
nás od všelikého hříchu.* [I. Petr 1. 19. Zjev. 1, 5.)

8. Díme-li, že nemáme hříchu, sami se svádíme, a pravdy
v nás není. (III. Král. 3, 46. Kaz. 7, 21.)

9. Pakli vyznáme hříchy své,'© věrnýt jest a spravedlivý, '!
aby nám odpustil hříchy naše a očistil nás od všeliké ne
pravosti.

KAPITOLA L

* t j. Syna Božího, v němž jest život (Jan I, 4.], — zvěstujeme vám.
3 t j.1 v tomto listu | v přiloženém evangeliu. (Viz úvod k těmto

listům.)
* © Jj.abyste spolu s námí účastní byli nejen poznání víry Kristovy,

ale I milosti a slávy Jeho u Otce.
* £ |, dokonalá, bez nedostatku, pocházejíc z úplného poznání víry,

uděleného prve skrze ústní zvěstování, nyní | skrze psaní.
* ©J. že Jest čistá, jasná pravda a svatosť, bez všelikého stinu.

klama a hříchn.
* 4 j. v bludu a hříchn.
* © j. dle pravdy; nezachováváme přikázání Pávě, jež jsou věčná

pravda.
* L J. jsme opravdu s ním spojení, a on s námi, a protož | jeho mi

losti účastní jsme.
S Dolož: Neboť všíckní jsme hříšníci, a kdo by se domníval, že

břichu nemá, sám se klame, [8.)
'* £. j. ustanoveným od církve kněžím.
" t.j. Bůh a neomylně plní, co nám elíbil Ze nám pro Ježíše Krista

odpustí. (Srov. níže 2, 12.)
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10. Díme-li, že jsme nezhřešili, činíme jej lhářem, a slova
jeho neníť v nás.'*

KAPITOLA II.

Učí, že Kristus Jest oběť úlitování za hříchy světn, — povzbuzuje k vespolné

lásoe, — varaje světských rozkoši, — a svůdných učitalův, ——a napomíně
k stálosti u pravé víře.

1. Synáčkové moji, totoť vám píší, abyste nehřešili. Pakliť
by kdo i zbřešíl,* přímluvce máme u Otce, Ježíše Krista spra
vedlivého:

2. a on jest oběť slitování za hříchy naše, a netoliko za
naše, ale i za všeho světa.

3. A po tomť víme, že jsme ho poznali, jestliže přikázání
jeho ostříháme.

4. Kdo praví, že ho zná, a přikázání jeho neostříhá, Ibář
jest, a pravdy v něm není:

5. ale kdo slovo jeho zachovává. v tom jest opravdu láska
Boží dokonalá, a po tom(f poznáváme, že v něm jsme.*

6. Kdo praví, že v něm zůstává, máť, jakož on chodil.
i sám choditi.

7. Nejmilejší, ne nové přikázání píši vám, ale přikázání
staré, kteréž jste měli od potátku; přikázání staré jestiť
slovo, kteréž jste slyšeli.*

8. Opět přikázání nové“ píši vám, kteréž jest pravé i v něm
i ve vás; nebo tma pominula, a pravé světlo již svítí.*

9. Kdo praví, že jest ve světle, « bratra svého nenávidí,
ve tmách jest až posavade.

10. Kdož miluje bratra svého, ve světle zůstává, a není
pohoršení v něm,“ (Níže 3, 14]

11. ale kdo nenávidí bratra svého, jest ve tmě; a ve tmě
chodí a neví, kam jde; nebo tma oslepila oči jeho.

'* Ježto svěděí, Ze jsme všickní hříšníei, a protož nám i Vykupitele
seslati ráčil. |Řím. 1, 2).

KAPITOLA UI.

! 4 j. nezoufej, neboť — (Řím. B, 34. Žid. 7, 26.)
3 © j. že a ním spojení jeme, jsko ratolesti s kmenem. (Jan 16, 1.)
3 t |. že máte jeho příkladu následovati, a víra svou skutky

osvědčovati. ,
* © j. přikázání lásky. — [Jan 13, 34.)
* £ j. tma předešlé nevědomosti a slepoty srdce pominula již, a světlo

pravé viry a ctnosti vzešlo. (Jan 1, 9. Sror. Lak. 1, 79.
* ©j. jistě kráčí životem tímto, aniž sblondí, aniž se urazí, jsko se

děje tomu, který v slepotě nevědomosti jako v tmavé noci chodí. [11.)
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12. Píši vám, synáčkové, že se vám odpouštějí bříchové
pro jméno jeho.

18. Píši vám, otcové, že jete poznali toho, kterýž jest od
počátku.? Píši vám, mládenci, že jste přemohli zlostníka.“

1+. Píši vám, dítky, že jste poznali Otce. Píši vám, mládenci,
že jste silní, a slovo Boží zůstává ve vás, a přemohli jste
zlostníka.

15. Nemilujte světa, ani těch věcí, kteréž na světě jsou.
Miluje-liť kdo svět, není lásky Otcovy v něm;*

16. nebo všecko, což jest na světě, jest žádost těla. a žádost
očí, a pýcha života, kteráž není z Otce, ale jest ze světa.'?

17. A svět pomijí i žádost jeho: ale kdo činí vůli Boží,
zůstává na věky.

18. Svnáčkové, poslední hodina jest,"' a jakož jste slyšeli,
že přijde antikrist,'* i nynít mnozí antikristové učinění jsou ;'*
odkudž víme, že poslední hodina jest.

19. Z nás vyšli, ale nebyli z nás.'“ Nebo kdyby byli z nás,
bylit by s námi zůstali: ale (vyšli z nás). aby zjevení byli,
že nejsou všickní z nás.'*

20. Ale vy máte pomazání od Svatého a znáte všecko.'“
21. Nepsal jsem vám jako těm, kteříž neznají pravdy, ale

jako těm, kteříž ji znají a (vědí), že všeliká lež není z pravdy.
22. Kdo jest lhář, nežli ten, kdož zapírá, že Ježíš není

Kristus? Tenť jest antikrist, jenž zapírá Otce i Syna.
23. Kdokoli zapírá Syna, nemá ani Otce: kdo vyznává

Syna, mát I Otce. [Jan 15, 23.)
24. Vy co jste slyšeli od počátku, to zůstaniž ve vás:

zůstane-li ve vás, co jste od počátku slyšell, zůstanete i vy
v Synu a v Otci.

25. A totot jest zaslíbení, kteréž nám on zasiíbil, život
věčný.

26. Toto psal jsem vám o těch, kteříž vás svozují.
27. A vy pomazání,'* kteréž jste vzali od něho, zůstávejž

ve vás. A nemáte potřebí, aby vás kdo učil: ale '* jakož po
mazání jeho učí vás o všech věcech, a pravda jest, a není
lež. A jakož naučil vás, zůstávejte v něm.'*

28. A nyní, synáčkové, zůstaňte v něm, abychom, až se
ukáže, doufání měli, a nebyli od něho zahanbeni v příští jeho.

29. Víte-li. že spravedlivý jest, věztež, že i každý, kdož
činí spravedlnost, z něho zrozen jest."“

* t. j. poněvadž úplnou známosťfmáte Krista a učení jeho.
> © J. důbla, odřekše se ho na křtu av., a přemáhajíce všeliké lákání

jeho k hříchu. [15.j
* ten nemiluje Boha, aniž pak jest od něho milován.
to £, j. nemá svůj původ v Bohu, ale pochází ze žádostivosti hříšná,

kteráž vo světě všudy n vždycky převládá, a hlavně tímto trojím způ
sobem se jeví.

"© j. poslední doba světa, od emrti Páně až k soudnému dni.
(II. Petr. 8, 8]

"9 Vis JI. Thess 2, 4.
H £ j. myslí a jednáním json odpůrci Kristovi. Bludné učitele, ka

ciře tím miní.
" £ j. nebyli celým srdcem křesťané,aby vytrvali až do konce a spa

sení došli.
» L Jj. odpadše od víry, dokázalí, že jí ant upřímně nopřijali, aniž

opravdově dle ní žili; bylif toliko jako koukol mezi pšeniel, nebo jako
nezdravé částky těla.

'e L j. jeouce osvicení Duobem sv. a důkladně vyučení n utvrzení
u víře. znáte klamné očení fich a proto mám důvěru vo vůs, že se ne
dáte avésti.

"7 £ Jj.pozoání pravé víry z daru Dacha svatého.
'* dosti na tom máte, jakož a d.

'* L J. zůetaúte věrní Kristu a buďte atálí u víře jeho.
* £ j. jeho pravým otitolem, jeho synem Jest. [Řím. 7, 16—17]
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KAPITOLAIII.

Učí, že křesťanéjsou oyny Božimi, ——kdo hfeší, že Jest z ďábla, ale kdo z Boha

zrozen Jest, že nehřeši, kdo nemiluje brutra, že zůstává v smrti, — že lůska

nepozůstává pouze v slovích, ale v skatcich.

1. Pohleďte, jakou lásku prokázal nám Otec, abychom synové
Boží sluli, i byli. Proto£ nezná svět nás, že jeho nezná.

(Řím. 8, 15. Jan 16, 2.)
2. Nejmilejší, nyní jsme synové Boží: a ještě se neukázalo,

co budeme.' Vímeť, že když ukáže se, podobní jemu budeme;
nebo viděti jej budeine tak, jakož jest.

3. A každý, kdož má tuto naději v něm, posvěcuje sebe,
jakož | on svatý jest.“

4. Každý, kdož činí hřích, i nepravost činí:* a hřích jest
nepravost.

5. A víte, že on se proto zjevil, aby sdal hříchy naše: a
hříchu v něm uení. [Is. 53, 9. I. Petr. 2, 22 )

G. Žádný, kdož zůstává v něm, nehřeší:*“ a žádný, kdož
hřeší,* neviděl ho, aniž ho poznal.“

7. Synáčkové, žádný z vás nesvoď. Kdo činí spravedlnost,
jest spravedlivý, jakož i on spravedlivý jest.

8. Kdo činí hřích, z ďábla jest; nebo ďábel od počátku
hřeší. Na toť se ukázal Syn Boží, aby zkazil skutky dáblovy.

(Jan 8, 4.)
9. Žáslný, kdož se narodil z Boha, nečiní hříchu;* nebo

símě jeho zůstává v něm, a nemůže břešiti,* protože z Boha
zrozen jest.

10. Po tomf jsou zjevní synové Boží, a synové dáblovi.
Žádný, kdož není spravedlivý, není z Boha, a kde nemiluje
bratra svého:

11. nebo toť jest zvěstování, kteréž jste slyšeli od počátku,
nbyste se milovali vespolek. [Svrchu 2, 8)

12. Ne jako Kain, kterýž byl ze zlostníka, a zabil bratra
svého. A proč jej zabil? Že skutkové jeho byli zlí, bratra
pak jeho spravedliví. UL.Mojž. 4, 8.)

13. Nedivtež se, bratří, jestlíže vás svět nenávidí.
14. My víme, že jsme přeneseni z smrti do žívota,“ protože

milujeme bratří: kdo nemiluje, zůstává v smrti.'“
15. Každý, kdož nenávidí bratra svého, vražedník jest, a

víte, že žádný vražedník nemá života věčného v sobé zůvtáva
jícíbo.

16. Po tomť jsme poznali lásku Boží, že on život svůj za
nás položil: i my máme zn bratří životy klásti.

(Jan 15, 13.)

KAPITOLA III.

' t J. ačkoliv pro utrpení naše, která anášíme, a pro jiné olabosti
není zovnítř patrno na nás, že jeme synové Boží, přede jistě věříme,
že oslaven! budemo, ačkoliv jak se fo stane, sami nevíme

* L j snaží se svatostí žívots jemu podoben býti.
* ©J. přestupuje zákon Boží, jedná proti Bohu, uráží Boha.
* £ 1. těžce, vědomě a dobrovolně, dokavade zůstávů spojen a Kri

stem, v stavu milosti jeho: neboť když břeší těžce. ibned milosti této
pozbývá, spojení s Kristem ruší a přestává býti živým tajemného těla
Jeho údem [Sv. Jeronym. Sr. 9j

5 £ Jj. těžce, smrtelně.
* t ]. když hřešíl, zapomněl na něho, neměl bo v mysll a ardci.
3 £ j. nemá činiti hříchu.
* © j. dokavade působení posvěcojící milosti Boží, dle níž synem

Božím a údem těla Kristova [6.) jest, živé v něm zůstává (S. 18.):
může všsk hřešiti dle ové slabě přirozenosti lidské, když se jí více
vzdá, nehledě vyšáí v duši svon vlité milosti. [Srov. J, 8.j

3 £, J. uvěřivšo v Krista, přešli jsme z hříchů, jichito konec jest
emrťvěčná, v ctnoeť a stav milosti Boží. čehož odměna jest život věčný.

t £, j. v hříchu a smrti věčně a nic mu neprospivá víra © Krista.
(Jak. 2, 17. III. Mojž. 19, 17. Svrchn ?, 10.|
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9 PKR,
svého, an trpí nouzi, a zavřelby srdce své předním: kterak E Pa
láska Božízůstává v něm? (Luk.8, 11.Jak. 2, 15.) [T

18. Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem, ale G MR

skutkema pravdou: "l
19. a po tomť pozuáváme, že jsme z pravdy: '* a opatříme '* <

před obličejem jeho srdce svá.
20. Nebo trestalo-li by nás srdce naše: většíť jest Bůh.

nežli srdce naše, a zná všecko.'*

21. Nejmilejší, pak li by nás srdce naše netrestalo, máme

17. Kdo by měl etatek tohoto světa, a vidél by bratra 2

i

doufání k Bohu: '“ Ji ,

22. a začkoli prositi budeme, vezmeme od něho; nebo při- A:
kázání jeho ostříháme, a to, co jest libého před ním, činíme. —* Ú

23. A totoť jest přikázání jeho: Abychom věřili ve jménu A. keSynajeho,JežíšeKrista,nmilovalijedendrabého,jakož| J3GRA:
nám dal přikázání. (Jan 6, 29. 17,8. 18,84] : Z

24. A kdo zachovává přikázání jeho, zůstává v ném, a on
v něm, a z toho víme, že zůstává v nás Dach, kteréhož dal
nám. [Jan 14. 23. Řím. 8, 9. Níže 4, 13.)

KAPITOLA IV.

Udává snameni, dle nichů poznat! lze, ktarý Daochs Boha Jest, a který s Boba

neni, — učí, de Bůh Jeat láska a že kdo miluje, v Bohu zůstává, — Ze bázně “

neni v lásce, a kdo báze má, v tom fe lásky není,

L. Nejmilejší, nevěřte každému ducha,* ale zkušujte duchův,
jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.

(Jůd 4.)
2. Po tomto se poznává duch Boží: Všeliký duch. kterýž

vyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, z Boha jest:
3. a všeliký duch, kterýž dělí Ježíše,“ z Boha není, a tent

jest antikrist, o němž jste slyšeli, že má přijíti, a nyní již
na světě jest.*

4. Vy z Boba jste, synáčkové, a přemohli jste jej;* nebo
větší jest ten, kterýž jest ve vás, nežli kterýž jest na svété.*

Ď. Oni jsou ze světa: protož o světu mluví, 8 svět jich
poslouchá. (Jan 8, 47.) s

6. My z Boha jsme. Kdo zná Boha, poslouchá nás: kdo
není z Boha, neslyšíť nás; po tom poznáváme ducha pravdy,
a ducha bludu. [Jan 3, 16.)

7. Nejmilejší, milujme se vespolek; nebo láska jest z Boba.
A každý, kdož miluje. z Boba se zrodil, a zná Boha.

—be“Vlea

* © Jj tim dokážeme víru.
" £ j. upokojíme, utěšíme.
"5Jsa vševědoucí a všemohoucí a nejsvětější, ještě lópe hříchy naše

zná, vež my je sami svědomím svým poznáváme, a tak í více nás za
ně trestati může.

5*© j. když zkoumajíce důkladné svědomí své, žádného těžkého pro
vinění na sobě neshledáváme, pak důvěrně od Boha očekávatí smíme.
že vyslyši prosby naše.

KAPITOLA IV.

* 4 j. učiteli, jenž zjevením Božím, anebo jinak osviceností a mou
drosti svou se vychlonbá.

3 t. J. kdo buď Božství, bnď člověčenství Kristovo zapfrá, nebo jinak

spasitelné působení jeho neuznává; dle řeckého: „kterýž nevyznává P
Ježíše Krista, že přišel v těle.“ To čelí přímo proti kacířůmtehdejšího ivěku, z nichž někteří popirali Božství, jiní opět ekutedné člověčenství V
Kristovo, trvajíce, še měl toliko tělo zdánlivé; plati pak vůbec za vý- k
značné znamení protikřesťanských odpůrců Páně všech dob a míst. Po- a
dle řeckého: „Všeliký duch, kterýž nevyznává, že Ježíš Kristus přišel
v těle, není z Boha.“

> J. Viz 2, 18 :
* t j. svět a Čábla. — Anebo dle řeck.: „je,“ ty falešné učitele (v. 1.).
8 © j. kníže toboto světa, diůbel.

KAPITOLA V. 1070

M. Kdo nemiluje, nezná Boha; nebo Bůh jest láska.
9. V tomť se ukázala láska Boží k nám, že Syna svého

jednorozeného poslal Báb na svět, abychom živi byli skrze
něho. (Jan 3, 16.)

10. V tamt jest láska: ne že bychom my byli Boha milo
vali, ale že on prve miloval nás a poslal Syna svého v (vběť)
slitování za hříchy naše.

11. Nejmilejší, poněvadž Bůh tak miloval nás, i my se máme
vespolek milovati.

12. Boha nikdy žádný neviděl. Milujeme-li se vespolek,
zůstává Důh v nás, a láska jeho v nás dokonalá jest.

(Jan 1, 18. I. Tim. 6, 18.)
13. Po tomť poznáváme, že v něm zůstáváme, a on v nás,žezDuchasvéhodalnám.“© (Svrchu3,24.Jan14,17.)
14. A myť jsme viděli, a svědčíme, že Otec poslal Syna

svého, Spasitele svéta.
15. Kdožbykoli vyznával" že Ježíš jest Syn Boží: Bůb

v něm zůstává u on v Bohu.

16. A myť jsme poznali, a uvěřili lásce, kterouž Bůh má
k nám. Bůh láska jest: a kdož zůstává v lásce, v Bohu zůstává,
a Bůh v něm.

17. V tomtjest dokonalá láska Boží s námiabychom doufání
měli v den soudný, když jakož on jest, tak i my jsme na
tomto světě.*

18. Bázně? není v lásce, ale dokonalá láska ven vyhání
bázeň: nebo bázeň má trápení: kdož se pak bojí, není doko
nalý v lásce.

19. My tehdy milujme Boha, nebo Bůh prve miloval nás.
20. Dí-li pak kdo: „Miluji Boba,“ a nenávidí bratra svého,

lhář jest. Nebo kdo nemiluje bratra svého, kteréhož vidí,
Boha jehož nevidí, kteraké může milovati?

21. A toto přikázání máme od Boha: Aby kdo miluje Boha,
miloval i bratra svého. (Svrchu 3, 11. Ef. 5, 2.)

KAPITOLA V.

Uči. co Jest pravá láska, a — co víra, která uvět přemáhů, — dosrůdénje

Božství Kristavo, — napomíná k modlitbě za Jiné, zvlášť aa břišníky, — uči,

še ač nás milosť Boži od bříehů chrání, přec se všemožně každého hříchu

sami též ináme varovat,

1. Každý, kdož věří, že Ježíš jest Kristus, z Boha se zrodil: '
a každý, kdož miluje toho, kterýž zplodil, miluje i toho, kdo se
z něha zrodil.*

2. Do tom( poznáváme, že milujeme syny Boží, když Boha
milujeme, a přikázání jeho plníme.*

* t j. že nám dal rozličné dary Ducha svatého. (Srov. I. Kor. 12, 11.)
+ Tím dokonale vysnávání rozumí, jež se jeví anažnou, účinnou

ldskou, všecka přikázání víry zacbovávající.
* t. j. když jeme jemu v lásce podobní, když bližní své tak mila

Jamo, jakož On miloval nás.

- 56 Jj otrocké, která se trestu bojí, a tudíž s dokonalou láskou,
k dokonalé apravodlnosti uvádějící, nesrovná se: jost však i bézeň sy
novsků, bojíci se uraziti Boha, a ta s Jáskou se srovnává, ba k lásce
dokonslé vede.

KAPITOLA V.

' £. J. milostí, kterouž ospravediněn a posvěcen jest na křín svatém.
* t j. nejen Kriste, nýbrž i každého spoluvěřícího: neboť znovuzro

zením jsme vělokní syny Božími |[2.]a tak bratří mezi sebou a spolu
bratří Kristovl.

3 © j. lásko k Bohu dokážeme zachováním přikázání jebo, a tak
i bližní své milovati budeme pro Boba, jeně tak veli; 4, 20.
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3. Nebo ta jest láska Boží, abychom přikázání jeho zacho
vávali: a přikázání jeho nejsou těžká.“

4. Nebo všecko, co se narodilo z Boha, přemáhá svět; a
toto jest vítězství, kteréž přemáhá svét: víra naše.

6. Kdo jest, jenž přemáhá svět, leč kdo věří, že Ježíš jest
Syn Boží?*

6. Onť jest, kterýž přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus:
ne u vodě toliko, ale u vodě a krvl.“ A Duch jest. jenž svě
dectví vydává, že Kristus jest pravda.*

7. Nebo tři jsou. kteří uvědectví vydávají na nebi:
Slovo, a Duch avatý: a tí tři jedno jsou.

8. A tři jsou, kteříž svědectví vydávají na zemi: Duch, a
voda, a krev: a ti tří jedno jsou.“

9. Jestliže svědectví lidské přijímáme. svědectví Boží větší
jest; nebo toto jest svědectví Boží, kteréž jest větší, že vy
svědčil o Synu svém.

10. Kdo věří v Syna Božího máť svědectví Boží v sobě:
kdo nevěří Synu,“ činí jej lbářem, nebo nevěří svědectví,
kterýmž svědějl Bůh o Synu svém.'“

11. A totot jest svědectví, že život věčný dal nám Bůh.
A ten život jest v Srnu jeho.'!

12. Kdo má Syna, máť život: kdo nemá Syna, nemáť života.

Otec.

.„t J. když nás milosť Boží posliňuje. (Mat. 11, 30.)t j. jen ten dosahá dostatečné milosti, již všeoka pokušení pře
může. [i. Kor. 18, 87.j

* t j Kristns dokázal, že Jest pravý, Bohem zaslibený a v starém
zákoně od proroků zvěstovaný Mesiáš, tím, že nám krví svou na kříži
vyliton odpaštění hříchu získal (Žid 9, 19, 22 a že nás na křtu sva
tém téhož vykoupení účastny činí.

* Dle řeckého: „a Duch jest, jenž (tu) dosvěděnje. poněvadš Duch
Jest pravda“. Duch svatý půsubením svým [mllustl sven a rozličnými
zázračným! dary, kteréž uděluje) dotvranje pravdu. že Kristns jest
dravý Mesidš.

* Nejsou zde jen dva svědkové, jakož se jich žádů zákonem (V. Mojž.
19, 15.|, nýbrž tři, jedno a totéž na nebí I na zemi ae oavěděnjíce.

> Dle řeckého: „kdo nevěří Bobu “
"©A tak mini, že by Bůb I nepravdu potvrzoval. (Jan 8, 86.|
" ©J. podává no nám skrzo víru v Syna Božího: níže verš 14.
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13. Toto píši vám, abyste věděli, že máte život věčný, kteříž
věříte ve jméno Syna Božího.

14. A totoť jest donfání, kteréž máme k němu: Že začkoli
bychom prosili podle vůle jeho, uslyší nás.

15. A víme-li, že nás slyší, začkoli prosíme: víme, že dochá
zíme těch věcí, kterýchž od něho žádáme.

16. Kdo ví,'* že bratr jeho hřešil hříchem ne k «mrti,'*
modliž se, a budet mu dán život, ježto hřešíl ne k smrti.
Jestíť hřích k smrti: '“ ne za ten, pravím. aby se kdo modlil.'*

17. Každá nepravosť jestit břích: a jest hřích k smrti.'“
18. Víme, že každý, kdož se narodil z Boha, nehřeší:'*

ale zrození Boží zachovává jej,'“ a zlostník se ho nedotýká. '*
19. Víme, že z Boha jsme: ale svět všecken jest ve zlém

postaven.
20. A víme, že Syn Boží přišel, a dal nám umysl, abychom

poznali pravého Boha, a byli v pravém Synu jeho. Tenť jest
pravý Bůh a život věčný. [Luk. 24, 45.)

21. Synáčkové, vystříhejte se modl.1“

'* Dle řeckého: „kdo vidí.“
" €. j. smrtelným alce, ale z něbož povetnti a polepšítí se může, což

se ukazuje, když nad tím žal a litosť cítí.
" © j. s kteréhož se člověk těžko tak kaje, aby odpuštění dosáhl;

ku př. zatvrzení v bříehu, hříšná navyklosť, hříchy protl Duebu ovatému
a J., v nichž hHišník bez žalu a lítosti trvá.

" tj. nelze se modlitl za takového s tou důvěron, že vyelyšen bndeš,
ně [8. 22] modliti se za něho nezakaznji.

"6 £ J. všecko, co jest protl přikázáním Božím, jest hřích, a může
buď sl sebe tmonšívěci. k věčné smrti vésti; avšak s milostí Boší
můžeme se hříchu všelikého varovati, jímž bychom se života věčného
zbavili. Dle Fřeck: jest hřích který není k smrti.

s Vls svrcbn 8, 6. a 9. a pozn.
t £, j. posvěcujicí miloať Boží, vlítá v duší Jeho skrze níš na syna

Božího znovu zrozen bývá.
"9£ j. důbel mu nemůže škoditi, nčkoliv všíckol lidé k zlén.u naklonění

Jsou, a jeden drahého k zlémn svádí.
se $, j. všelikého účastenství v modloslužbě (dle ayrského výklada);

n nás rozuměj pro jednotlivce všeliké oeoby a věci, jichž by nad Boha
zamiloval: pak vůbec převráceného ducha světského, vedoncího k od
elzení se od pravé víry s církvo a tím od Boha a života věčného.



DRUHÁ EPIŠTOLA

SVATÉHO JANA, APOŠTOLA.

KAPITOLA JEDNA.

Napomina Elektu | rodinu jeji k stálosti n viře a dobrých skutcich, ——varuje

ulých nějtelův, a všeho a ními obcování.

1. Já starší (píši toto) Elektě paní. a synům" jejím, kteréž
já miluji v pravdě,* a ne dám já, ale i všickni, kteříž poznali
pravdu.*

2. pro pravdu, kteráž zůstává v nás a s námi bude na
věky.*

3. Budiž s vámi milosať,milosrdenství, pokoj od Boha Otce,
a od Krista Ježíše, Syna Otcova, v pravdě a lásce.

4. Zradoval jsem se velmi, že jsem nalezl z synů tvých
[některé], ani chodí v pravdé,“ jakož jsme přikázání vzali
od Otce.

5. A nyní prosím tebe, paní, ne jako bych nové přikázání
tobě psal, ale to, kteréž jsme měli od počátku, abychom se
vespolek mílovalí. (X.Jan 4, 21.]

KAPITOLA JEDNA.

' Vlastně rozencům, dětem, synům i deerám: rozumi veškerou čeleď
domácí.

* © J. v Kristu, pravon láskou křesťanskou.
5 všickní věříci.

* „Neboť věšckni katoličtí křesfané po celém světě rozptýlení, jakož
virou v jedno spojeni jsou, tak se vespolek účinnou láskou milovati

ji.*

* © j. dokonale jsou živi dle přikázání svaté víry, pokračnjíce, pro
spivajíce u všeliké ctností.

>-a
4

6. A tatoť jest láska, abychom chodili podle přikázání jeho.“
Toto pak jest přikázání, jakož jste slyšeli od počátku, abyste
v něm chodili,* [I. Jan 6, 8.)

7. nebo mnozí svůdcové vyšli na svět, kteříž nevyznávají,
že Ježíš Kristus přišel v těle: ten jest svůdce a antikrist.“

8. Hledtež samých sebe, abyste neztratili toho, což jste
učinili, ale abyste plnou odplatu vzali.

9. Žádný, kdož odstupuje, a nezůstává v učení Kristovu,
nemá Boha: kdo zůstává v učení, ten[ má i Otce i Syna.

10. Přichází-li kdo k vám, a -nepřináší-li toho učení, ne
přijímejte ho do domu,aniž ho pozdravujte.“ [Řím, 16, 17.)

11. Nebo kdo ho pozdravuje, má spolek s jeho zlymi skutky.'*
12. Maje vám více psátí, nechtěl jsem akrze list a černidlo;

nebo mámu naději, že budu u vás, a ústy k ústům mluviti
budu, aby radosť vaše byla plná.

13. Pozdravují tebe synové sestry tvé Elekty.

* t j. Boha Otce. (V. 4.)
1 © j. vůle a přikázání Boží vůbec k nám všem, a tudiž i k vám,

abyste v pravé vám zvěstovaně víře trvali, nedajíce se svěsti od blu
dařův.[7.)

$ £ j. kdo tomu nevěří, kdo tobo nevyznává, nebo I proti této víře
brojí. (Viz I. Jan 4, 1—8. s pozn.)

* ©j. žádných řečís ním nemějte, sdaleka se bo chraňte, neobenjte
s ním důvěrně. (11.)

te £ j. tím I sám v nebezpečí přichází víry pozbyti, I jiným poboršení
dává, jako by křivé jeho učení potvrzoval. [Srov. II. These. 3, 6.)
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TŘETÍ EPIŠTOLA

SVATÉHOJANA, APOŠTOLA.

KAPITOLA JEDNA.

Napominá Gája, aby u vířea dobročinnosti, jakéš posad prokazoje, ! dále setrval,

varaje jej slomysloáho Diotrefasa, — pochvaleje Demetris, a zavírá

8 posdravením svým a přátel.

1. Já starší [píši toto) Gájovi nejmilejšímu, kteréhož já
miluji v pravdě.

2. Nejmilejší, ve všech věcech modlím se, abys šťastně
chodil" a zdráv byl, jakož se šťastně vede duši tvé.

8. Zradoval jsem we velice, když přišli bratří, a svědectví
vydávali o tvé pravdě, kterak ty v pravdě chodíš.*

4. Nemámvětší milosti nad tu, než abych slyšel, že sy
nové* moji chodí v pravdě.

6. Nejmilejší, věrně děláš, cožkoli číníš bratřím, a to cizím,
6. kteřížto svědectví vydali o lásce tvé před obličejem církve:

kterýmžto dobře čině průvod dáváš, jakož jest hodno Boha.“
7. Neboť pro jméno jeho vyšli, nic od pohanů nevzavše.

KAPITOLA JEDNA.

* £ J. abys šťasten byl, a dobře se ti dařilo ve všem, jakož v du
chovním životě a v ctnosti prospivák.

* t Jj. dosvědčovali, že nejen upřímné, a povně víry se držíš, ale
$ horlivě dle ni jednáš.

* t |. duchovně zplození, učením totiš a křtem ov.

* t J. i k sobě pohostinu přijímaje, i potřebami na cestu opatřuje,
Jakož toho alnžebníci Boží zaslahuji. [Mat. 10, 40 j

8. Myť tehdy máme takové přijímati, abychom byli spolu
dělníci pravdy.*

9. Byl bych snad psal církvi:“ ale ten, kterýž chce mezi
nimi předek míti, Diotrefes, nepřijímá nás."

10. Protož přijdu-li, připomenuť jeho skutky, kteréž činí,
zlostnými slovy tlachaje proti nám: a nemaje dosti na tom,
ani sám bratří nepřijímá, a těm, kteřížpřijímají, brání, a
z církve je vylučuje.

11. Nejmilejší, nenásledujž zlého. ale co dobrého jest. Kdo
činí dobře, z Boba jest: kdo činí zle, neviděl Boha.“

12. Demétriovi se vydává svědectví ode všech, í od samé
pravdy:“ ano i my svědectví vydáváme, a víš, že svědectví
naše jest pravé.

13. Mnohoť jsem měl psáti tobě, ale nechtěl jsem psáti
černidlem a pérem.

14. Mámť pak naději, že tě tudíž uzřím, a ústy k ústám
mluviti budeme. Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdraviž
přátel ze jména.

3 © Jj. abychom dobročinnosti svou jim nápomoení jeouce v hlásání
av. evangelia, účastni se otali | zásluhy i odměny jejich u Boha.

s y: „Psal jsem něco ojrkvi.“
* t. Jj. nedbá na slova má, brdě mezí věřícími vládna.
* tj. nepoznal živou věronu,aniž má pojmu, jak svatý, dobrotivý a

nejvýše spravedlivý jest Bůh.
> ©j. skutkové'jeho tak se s pravým křesťanským učením srovnávají,

že veliké chvály zaslahují.



OBECNÁ EPISTOLA

SVATÉHO JUDY, APOSTOLA.

JUDAS, čili hadeus, [obé znamená tolik, co vyznavač) byl syn Alfeův [Kleofášův] a Marie, blízké
příbuzné blahoslavené rodičky Boží, pročež i k bratřím [příbuzným] Páně se přičítá. [Viz úvod k listu
sv. Jakuba.) Mimo to, že byl od Krista Pána do počtu dvanácti apoštolů zvolen, a co sv. Jan 14, 22. a d.

o něm zaznamenal, neví se ničehož více o životě jeho.
Dle ústního podání kázal sv. evangelium v Judsku, Samaří a zvlášť v Mesopotamii a v Persku; tamž

smrtí mučennickou zemřel.

Tento svůj list napsal všem věřícím z té příčiny, jako byl sv. Petr své oba a av. Jan svůj první
vydal, totiž: aby věřící u pravé víře potvrdil, k skutkům lásky povzbudil a bludných učitelů varoval.

Dle podobnosti listu tohoto a II. Petr. kap. 2. lze právem souditi, že list sv. Jndy nebyl psán
před 68—70 r. po Kristu.

K písmům svatým všeobecně počítá jej církev sv. již od 4. věku.

KAPITOLA JEDNA.

Mapominá věřicich, aby stálí byli u vífe, -— aby ee varovali bindařů, jichž
bezbošnost ličí, ale | — broaici jim tresty Boži ekasuje.

1. Judas, Ježíše Krista služebník, bratr pak Jakubův, těm,
kteříž jsou od Boha Otce milování * a od Krista Ježíše zacho
váni, i povolání.*

2. Milosrdenství vám a pokoj a láska buď naplnéna.*
3. Nejmilejší, všecku péčí maje o to, abych vám psal o obec

ném vašem spasení, uznal jsem za potřebné psáti vám, proše,
abyste atatečně bojovali o víru, kteráž jednou dána jest svatým.

4. Nebot vloudili jsou se [mezi vás] někteří lidé, [kteříž
dávno zapsání jsou k tomuto soudu *] bezbožní, kteříž milost
Boha našeho přenášejí v prostopášnost:“ a samého Panovníka
a Pána našeho, Ježíše Krista, zapírají.“

5. Chciť pak vás napomenouti, kteříž jednou všecko [to]

KAPITOLA JEDNA.

* t.j. dle řeckého: „zasvěcenl“; však starší čtení shoduje ae s latio
ým.
2 4 j. které Bůb dle nesmírně lásky své vyvolil, aby účastní byli

spasení Kristova, a povolání k životu věčnému.
5 Mílosrdenství přičítá se Bobu Otci, pokoj Synu, láska Duchu

svatému.
* £ Jj. jelikož Bůh předvidsl, že zatvreeli bodou, aniž se polepší.

5 ©J. uvatě náboženství tak převraceji, jako by dávalo | tělesnou
svobodu a nevázanosí, čemuž nestoudní [12.])Miknlášenci (Nikolaíté)
učili. (Zjev. 3, 6.)

* t j. I slovy i zvláště skutky. (II. Petr. 2, 1—2.j

víte, že Ježíš“ lid ze země egyptské vysvobodiv, potom ty,
kteříž nevěřili. zahladil. (IV. Mojž. 14. 37.)

6. A anděly, kteříž nezacbovali svého knížetetví, ale opustili
příbytek svůj“ k soudu velikého dne vazbami věčnými pod
mrákotou schoval.

7. Jako Sodoma a Gomorra i okolní města, kteráž podobným
způsobem smilnivše, a odšedše po těle jiném, učiněna jsou
příkladem, véčného ohně pokutu trpíce.'*

(L Mojz. 19, 24)
8. Tak podobně i tito tělo zajisté poškvrůvjí, panstvím pak

pohrdají, a velebnosti se rouhají. (II. Petr. 2, 10).
9. Michael archanděl, když s ďáblem odpor maje, hádal

se o tělo Mojžíšovo,'* neosmělil se vynésti soudu zlořečení,
ale řekl: Přikažiž tobě Pán.'* [Zach. 3, 2.)

10. Tito pak. čehož neznají, tomu se rouhají, a co od při
rozenosti jako němá zvířata, znají, v tom se porušují.'*

3 Spasitel; jelikož onf jest prostředníkem velikého zjevení Božího;
= Jakož se v novém zákoně vtělil, tak v starém tajemně svůj lid vedl a

Hail. (Srov. Žid. 18, 8. I. Kor. 10, 4.) — Dle nynějšího řeckého textu:
„Pán“; však starší rukopls vatikánský čte: „Ješiš“.

> £. j. své místo, nebe.
* Srov.: II. Petr. 2, 4.

'0£ j. Bůh ukázal na obyvatelích těchto měst, jak přísně trostá ohavnétakové hříchy.
" t.j. aby je tajně na hoře Nebo pobřbil. [IT. Petr. 2, 11.)
" £ j. neproklínal ho, ale ponechal sond Bohu. [Srov. Sir. 21, 80.)
"9 £. j. nedbají na světě o nio jiného, leč o nasycení tělesných svých

bříšných žádostí.
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11. Běda jim, nebo na cestu Kainovu odešli, '* a bludem
Balámovým pro mzdu se vylili,'* a v odporování Kóre za
hynuli.'“

12. Tiť jsou na hodech svých '? poškvrny, hodujíce bez
bázně,'“ aami sebe pasouce; oblakové bez vody, ježto větrové
sem a tam honí; stromové podzimní,'* neužiteční, dvakrát
mrtví, vykořenění;

13. divé vlny mořské, vymítajíce jako pěnu své hanebnosti,
hvězdy bludné, jimžto bouře temnosti zachována jest na věky.

(U. Petr. 2, 17.)
14. Prorokoval pak také o ních sedmý od Adama Enoch,

řka: Aj, přichází Pán s svatými tisíci svými, [Zjev. I, 7.)
15. aby učinil soud proti všechněm a trestal všecky bez

božné ze všech skutků bezbožnosti jejich, jimiž bezbožně
činili, i ze všech tvrdých (řečí), kteréž mluvili proti Bohu
hříšnící bezbožní.“*

16. Tiť jsou reptači žalobní, podle žádostí svých chodící,
a ústa jejich mluví pyšná [slova], obdivující se osobám pro
zisk. (Žalm 16, 10.]

3“ Závistí, hněvem, vraždou. (L Mojž. 4, 8.)
33s lakoty se pachtí, aš by duši vypustili.
' £ j. vzpourou proti vrohnosti. (IV. Mojš. 16, 1.j
1"Řecky: „vašich“
'* t j. beze všeho studu a míry, rozpastilé.
"9 <, j. bez listí a ovoce, zoela uschlí, k ničemuž se nebodicí, než

aby vyťati a na oheň uvržen! byli. [Jan 16, 16.)
*©Vzal av. apoštol toto místo s knihy prorootví Enochova [2, 1.],

kteráš se z části posud zachovala, ale mezi svatá plasmanenáleží.

KAPITOLA JEDNA, 1080

17. Ale vy, nejmilejší, pamatujte na slova, kteráž jsou před
pověděna od apoštolů Pána našeho Ježíše Krista,

18. jenž říkali vám, že v posledním času přijdou poazměvačí,
chodící podle žádostí svých v bezbožnostech.

19. Toť jsou ti, kteříž sami se oddělují,*' lidé emyslní,*“
nemající ducha.

2. Ale vy, nejmilejší, vzdělávajíce se na nejsvětější víře
vaší, v Duchu svatém se modlíce,

21. sami sebe v milování Božím zachovávejte, očekávajíce
milogrdenství Pána našeho Ježíše Krista k životu věčnému.

22. A tyto zajisté trescete souzené : *ě
23. onyno pak k spasení přivozujte, z ohně vytrhujíce.**

Nad některými pak se alitujte v bázní:“* v nenávisti majíce
i tu, kteráž tělesná jest, poškvrnénou sukni.*“

24. Tomu pak, kterýž mocen jest zachovati vás, bez hříchu,
a postaviti nepoškvrněné před obličejem slávy své s vegelím
v příští Pána našeho Ježíše Krista,

25. samému Bohu, Spasiteli našemu, ekrze Ježíše Krista,
Pána našeho, sláva a velebnosť, panování i moc přede všemi
véky, i nyní, i po všecky věky věkgv. Amen.

2! £ j. odlučují se od ostatních věřících.
* £ j. hříšným toliko žádostem tělesným oddaní, peznajíce dachov

ního života a odporujíce jemu.
3 £. j. rozsouzením oddělte se od nich, vylučte je z cirkve. (L Kor.

6, 2—5. Srov. Mat 18, 17.)
% I. Kor. 8, 18—15.
" Řím. 11, 20. Gal. 6, 1.
**c, J. zdaleka se všeliké nečistoty vystříhajíce. Příslovím tak dí.



ZJEVENÍ SV. JANA, APOŠTOLA,

obsahuje vidění, kteréž Bůh sv. Janu evangelistoví na ostrově Pathmosu,' kamž tento k rozkazu císaře Domitiana* vyhostěn
byl, ukázati, a tak budoucí osudy církve svaté až do druhého příští Páně zjeviti ráčil. Jest jediná blavněprorockákniha
nového zákona, tajemství velebných a vznešených tak plná, že sv. Jeronym právě se o ní vyjádřil řka, že toliko tajemství obsahuje,
koliko slov, ba málo pravím, dokládá tentýž, nebot v každém alově mnohý, rozmanitý smysl se nalézá; a ten jest dle úsudku
mnohých učenců tak hluboký, že bez zvláštního osvícení Božího úplně ho ani pochopiti nelze. Jaké tu opatrnosti, jaké zbožnosti při čtení
této svaté knihy každému potřebí jest! Hodno-li u každé knihy písem sv. věrně šetřiti svatého pravidla církve katolické, aby totiž
nižádný neopovažoval ve, v svůj vlastní rozum snad příliš doufaje, dle svého soukromného smyslu co čte vykládati jinak, leč jak to vykládá
církev svatá; tím svědomitéji toho zachovati potřebí u knihy této, jížto úplný smysl prozřetelnost Boží tajemnou rouškou zastříti ráčila, až

nám jej částečně časem svým, úplně pak na věčnosti vyjeví.
Dá se pak toto sv. zjevení rozvrhnouti ve tři blavní částky. I. (Kap. 1.—3.) Po nápisu a krátkém úvodu [1, 1—9.) dává

sv. věštec jménem Páně napomenutí sedmi církvím Malo-Agiatským, jichžto vrchním správcem tehdáž byl. — II. (Kap. 4—19.) Obsahuje
zjevení událostí církve od prvního počátku až do druhého příští Páně pod tajemnými obrazy sedmí pečetí, jimiž kniha před trůnem
Božím zavřena jest, a sedmi trub, tresty Boží na hříšníky vyvolávajících; pak ukazuje tré úhlavních nepřátel církve: draka, šelmu moř
akon a nevěstku, a jak je církev svatá a pomocí Boží ač u krvavých půtkách přemůže. — III. (Kap. 20—22.) Věští pokojné, blažené
kralování Krista Pána v církvi svaté dobou tisíce let, poslední zápas církve proti mocnostemKristu odporujícíma vtěleným
v osoběantikristové, a konečné potom vítězství církve nad tímto odpůrcemPáně, vzkříšení z mrtvých, a soudný den, svržení

bezbožných do pekel a spasení spravedlivých v novém Jerusalémě, v blaženosti nebeské.
Že kniha ta od sv. Jana evangelisty, téhož, který sv. evangelium, a tři pod jeho jménem nás došlé listy byl vydal, sepsána jest, a sice
tamž, kde se mu toho zjevení od Boha dostalo, na ostrově Pathmosu, asi r. 94—96. po Kr., dotvrzuje se i bodnověrnými zprávami nej
starších spisovatelů církevních, i důkladným skoumáním učenců novějších. K svatým pak písmům ji sv. církev stále přičítá již od

snému Kartagského ([379.) až po sněm Tridentský i Vatikánský.
Sloužiš nám kniba ta zvlášť za naší doby, ano se „tajemství nešlechetnosti" * více a více zmáhbatia proti církvi brojiti počíná, k po
naučení, k utyrzení v dobrém a k potěšení. abychom, skryté úklady Istivých svůdců včasně znamenajíce, pevně stáli u víře svaté; když
bychom pak pronásledováni, a nenáviděni byli pro jméno Páně, abychom pamětlivi jsouce proroctví tohoto: „Tuť jest trpělivosf a víra
svatých, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy,“ * těšili se nadějí v toho, jenž df: „Přijdu brzol““ aby nás vždy nalezl

bdějících a očekávajících ho v rouše svatebním, a tak nás uvedl spolu 6 chotí svou, sv. církví, k blaženým hodům života věčného.

00:

KAPITOLA L.

Poadravuje sedm církví, Jimž kolhu tu píše. — vypravuje, Jak 6e mu Kristus

zjevil, s — rozkázal, aby napsal, co avidi.

4. Jan sedmi církvím, kteréž jsou v Asii. Milosť vám a
pokoj od toho, kterýž jest, a kterýž byl, a kterýž přijíti má,*
a od sedmi duchů, kteříž jsou před obličejem trůnu jeho;“

(II. Mojž. 3, 14.)

1. Zjevení Ježíše Krista, kteréž mu dal Bůh, aby ukázal
služebníkům svým, co se má díti brzo; ' i oznámil [je], poslav
skrze anděla svého, služebníku svému Janovi,

2. kterýž svědectví vydal alova Božímu a svědectví Ježíše
Krista, cožkoli viděl.“

8. Blahoslavený, kdož čte a slyší slova proroctví tohoto,
a zachovává ty věci, které jsou napsány v něm;*“ nebo čas
blízko jest.“

* Viz 1, 9. pozn. — * Jiní to již v dobu Nerons císaře kladou. —
* IL Theses 2, 7. — * Zjev. 18, 10. 14, 19. — * Zjev. 29, 7.

KAPITOLA L
a

' t Jj. za doby těto pozemakosti, byť | mnoho tisíc let trvalo, jež
jsou proti věčnosti Jen okamžik.

* £t). svědectví o slova Božím a Ježíši Kristu, všecko, jakož sám
viděl. (Jan 1, 14)

> Buď čta nebo alyše věří, a věře skutkem věrně plní.
* £ j. kdežto se kašdémndostanepodle skutků jeho; blízko roz

uměj dle 1. pozn.

5. a od Ježíše Krista, kterýž jest svědek věrný," prvorozený
z mrtvých, a kníže králů země; kterýž zamiloval nás, a umyl
nás svou krví od hříchů našich,

[L Kor. 15, 21. Žid. 9, 14.)
6. a učinil nás královstvím “ a kněžími * Bohu a Otcí svému:

jemu sláva a panování na věky věkův. Amen.
7. Aj běře se s oblaky '* a uzříťjej všeliké oko, i ti, kteříž

ho bodli; a budou kvíliti nad sebou pro něho všecka pokolení
země: jistě, Amen.

/

> © Jj. od Boba Otce I Syna.
*tj.1 Ducha svatého, sedmerem darů svých v nás působicího; tak

dle Is. 11, 2. nebo: „od sedmi nejslavnějších andělů strážných“ dle
s Tob. 12, 16.

+ 4 ]. jenž věrné vydal svědectví světu o nebcekém Utci svém,
věrně poučil svět o Bohu.

* t J. Božím, anť Bůh věrou panuje v nás. (Lak. 17, 21.)
9 Jelikož mu nejen denně chvály obětovati, nýbrž | sebe sami v oběť

živou, svatou a libou vzdáti máme. (Řím. 12, 1.
t 4. j. jistě přijde, jako by Již tu byl. [To.8, 18. Mat. 24, 80. Jad. 14.)

I.—136
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8. Jáť jsem Alfa i Omega,'' počátek I konec, praví Pán
Bůh, kterýž jest a kterýž byl, a kterýž přijíti má, všemohoucí.

(Ia. 41, 4. Níže 21, 6.)
9. Já Jan, bratr váš, a účastník v soužení, i v království,

i v trpělivosti v Kristu Ježíší,'* byl jsem na ostrově, kterýž
slove Pathmos,'* pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo.

10. Byl jsem u vytržení ducha v den Páně,'“ i uslyšel jsem
za sebou hlas velíký, jako (hlas) trouby,

11. řkoucí: Co vidíš, zapiš do knihy, a pošli sedmi církvím,
kteréž jsou v Asli: v Efesu, a Smyrně, a Pergamu, a Thyatiře,
a v Sardes, a Filadelfii, a Laodicel.

12. I obrátil jsem se, abych viděl hlas, kterýž mluvil ae
mnou: a obrátív se uzřel jsem sedm svícnů zlatých,

13. a u prostřed sedmi zlatých svícnů podobného synu člo
věka,'* oblečeného v roucho dlouhé, a přepásaného na prsou
pasem zlatým.

14. Hlava pak jeho a vlasové byli bílí, jako vlna bílá, a
jako sníh, a oči jeho jako plamen ohně,

15. a nohy jeho podobné mosazi, jako v peci hořící, a hlas
jeho jako hlas vod mnobých:

16. a měl v pravé ruce své sedm hvězd: a z úst jeho vy
cházel meč s obou stran ostrý, a tvát jeho byla jako slunce,
ano svítí v moci své.

17. A když jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho jako
mrtvý. I položil ruku svou pravou na mne, řka: Neboj sel

můžeš etrpěti zlých. a zkusil jsi těch, kteříž se býti praví
apoštoly, ale nejsou, a shledal jai, že jsou lháři;

3. a máš trpělivost, a snášel jsí pro jméno mé, a neustal jsi.
4. Ale mámť proti tobě, že jsí lásku svou první opustil.“
5. Protož pomni, odkud jsí vypadl, a čiň pokání, a první

skutky čiň.* Paklíť toho nebude, příjdu na tebe rychle, a
pohnu svícnem tvým z místa jeho, leč budeš činiti pokání.

6. Ale toto máš, že nenávidíš skutků Mikulášench,“ kterýchž
1 já nenávidím. ,

7. Kdo má ucho, alyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdož
svítězí, dám jístl = stromu života, kterýž jest v ráji Boha
mého. [I. Mojž. 2, 9.)

8. A andělu církve smyrnenské“ napíš: Toto praví první
a poslední, kterýž byl mrtev, a jest živ:

9. Známť soužení tvé, a chudobu tvou, ale jei bohatý;“ a
rouhají se tobě ti, kteříž se praví býti Židy, a nejsou, ale
jsou sběř satanova.

10. Nebojž se nic toho. co trpět máš. Aj uvržet dábel*
některé z vás do žaláře, abyste byli pokoušení, a budete míti
soužení za deset dní.'“ Budiž věrný až do smrti, a dám ti
korunu života.

11. Kdo má ucho, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí
nebude uražen od smrti druhé.'“

12. A andělu církve pergamské napiš: Totoť praví ten,
kterýž má meč s obou stran ostrý:

Já jsem první i poslední, (Svrchu 8. Níže 21, G.] 13. Vímť, kde bydliš, tu kdež jest stolice satanova: a držíš
18. a žívý: a byl jsem mrtev, a aj živ jsem na věky věkův, jméno mé, a nezapřel jsi víry mé; a v těch dnech Antipas,

a mám klíče smrti i pekla. [Níže 20, 13] svědek můj věrný, zabit jest u vás, kdež bydlí satan.
19. Protož napiš ty věci, kteréž jsí viděl, a kteréž jsou, a

kteréž se mají diti potom.
20. Tajemství sedmi hvězd, kteréž jsi viděl v pravici mé,

a sedm svícnů zlatých: sedm hvězd andělé '* jsou sedmi církví:
a sedm svícnů jest sedm církví.

14. Ale mámť protl tobě [něco] málo: že tam máš ty, kteříž
drží učení Balámova,'* jenž učil Baláka pohoršení klásti před
syny ieraelskými, aby jedli a smilnilí: '*

15. Tak I ty máš, jenž drží učení Mikulášenců.
16. Čiň též podobně pokání: pakli neučiníš, přijdu na tebe

brzo. a buda bojovati s ními mečem úst svých.
17. Kdo má ucho, slyš, co Duch praví církvím: Tomu,

kterýž zvítězí, dám mannu skrytou,'“ dám jemu kamének
bílý, a na kaménku napsané jméno nové, jehož nikdo nezná,
leč kdo je přijímá.'*

KAPITOLAIL
Co Kristus biskupům církví: ofesské, — smyrnenské, ——pergamské a thya

. irské psáti dává,

1. Anděla * církve efesské* napíš: Totoť praví ten, kterýž
drží sedm hvězd v pravici své, kterýž chodí u prostřed sedmi
svícnů zlatých: *

2. Známť skutky tvé, i práci, I trpělivost tvou, a že ne

* t J. že jsi ochábl v lásce svě k Bohu a k bližnímu, kterouž jal
« počátku tak horlivě dokazoval.

3 První kročej k pokání jest poznati hřišnosťsvou, potom pak upastití
od hříchu, a k ctnosti se opět navrátiti.

“ t.j. bludařů po Mikoldši jábnu (Skutk. 6, 5.) tak nazvaných, kteří
v pejobavnějších prostopášnostech žíll. Znamemej, že dí „nenávidiš
skutků M.“ neboť toliko hříchu nenáviděti máme, a nikoliv osoby
hřešici.

* Smyrna bylo město v Malé Asii, ssl patnást mil severně od Efesu,
znamenité jak obchodem tak oměním.

© j. Jakkoliv chodí jeto a všelijak pronásledování ed Židů, přec
nepomíjíte zbožnosti a dobrých skutků.

> Ltj skrze nábončí ové, nepřátele mé.
'9 £ j. nějaký čas. určitou dobu misto neurčité udává; slyší se buď

na desatero pronásledování olrkve po čas elsařů římských, anebo ns
pronásledování Domitiánovo, jenž deset let trvalo, tak že by se slovem
dne rok znamenal.

1 p, j. od smrti věčné, ale dojde života věšného.
'* c. j. Mikulášencův, viz 6. srov. 10.
9 Vis Jnd. 11 erov. IV. Mojž. 81, 16.

'* či tajemnou, t. j. sám sebe v nejsvětější svátosti. (Jan. 8, 80.j
Byloť ústní podání u Židů, že ukrytá při dobytí Jerusaléma Nabncho
donosorem archa s mannou [IL Mach. 2, 7.) zn doby říše Mostášovy
opět se nalezne; I vyplnilo se, když to roaumíme u vyšším smyslu
o nejsv. svátosti.

V zápasních hrách pohanských dával se vítězům kamének 6 po
spamenanou odměnou, kterouž pak od soudcův na poukázání těbož
kamónkn obdrželi; zde znamená odměnu života věčného.

3! Alfa Jest první, Omega poslední plsměabecedy řecké, kterýmž
Jasykem £ kniha Zjevení paána jest, tedy: první a poslední, věčný. (17.)

'* t.j. jsa křesťanemjako vy, trpím pronásledování pro víru a doufám
za to dosáhnouti života věčného.

'* Nyní Palmosa, skalnatý. neúrodný ostrůvek v moři egejském mezí
Jkarií a Mlletem; má toliko 300 obyvatelů,

M£ j. v neděli; tenť den ponbým ustanovením apoštolským za
svátek místo soboty určen jest.

'6 £.j. Krista Pána v podobě člověka; viz Dan. 7, 18.: dlonhé roucho
vykládá se na kndžství Páně, zlatý pás na důstojnosť královskou, še
díny na věčnost, plamenné oči na všovědouonosť, ohnivé noby na přísnou
spravedinost, silný blas, jakož i meč na obě strany ostrý na všemocné
slovo Boží.

'* Slovo „nu děl“ značí tuto úřed a jest stejnébo významu jako slovo
apoštol, totiž posel, poslanec; rozumějtedy alorem tím apoštoly,
biskupy sedmi církví. (Srov. I Kor. 11, 10.

KAPITOLAI.

* t Jj. blskupu (1, 20); co však tuto přímo k biskopovi praví, týká
se veškeré obce.

%Efosus Jest známé město v Maló Acil.
> £ J. jenž bdí nad clrkvi evou.
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18. A anděla církve thyatirské '“ napiš: Totot praví Syn
Boží, kterýž má oči jako plamen ohně, a nohy jeho podobné
mosazi:

19. Známt skutky tvé, i víru i lásku tvou, i službu í trpě
livosť tvou, i skutky tvé poslední, jichž jest více než prvních.

2. Ale mámť proti tobě [něco] málo: že dopouštíš ženě
Jezabel, ana se praví býti prorokyní, učiti a aváděti služebníky
mé, aby smilnili a jedli modlám obětované.'*

21. A dal jsem jí čas, aby pokání činila, a nechce se káti
smilstva svého.

22. Aj uvrhu ji na lože '“ a ti, kteří smilní 6 ní, budou
v převelikém soužení, leč budou činiti pokání z skutků svých:

23. a syny její zabijí smrtí,'* i zvědí všecky církve, žeť
já jsem zpytatel ledví [ srdcí: a dám jednomukaždému z vás
vedle skutků jeho. Vámť pak pravím,

24. i ostatním, kteříž jste v Thyatiře: Kteřížkolí nemají
učení tohoto, a kteříž nepoznali hlubokostí satanových, jakož
praví, nevložím na vás jiného břemene: **

25. a však to, což máte, držte, dokavadž nepřijdu.“* de

26. A kdo zvítězí, a bude ostříbati skutků mých až do M
konce, tomu dám moc nad národy, n

27. a bude je epravovati prutem železným,a jako nádoba 2 „E j
hručířskároztlučeníbudou, , n

28. jakož i já jsem vzal od Otce svého,“* a dám mu hvězdu M E
Jitřní.** / i

29. Kdo má ucho, slyš, co Duch praví církvím. | | 'j, P „i W,
r,

KAPITOLAIIL VVh 0:

Co Kristus psáti dává biskupům: sardesskému, Aladelfckému,a laodlcejskému, 3 > h U 7

1. A andělu církve sardeaské ' napiš: Toto praví ten, kterýž M A Ú /
má sedm Duchů Božích, a sedm hvězd:* Známť skutky tvé,
že máš jméno, jako bys byl živ, a jsi mrtev.

2. Budiž bedliv a potvrdiž* ostatků, jenž měli umříti;“
nebo nenacházím skutků tvých plných“ před Bohem.

3. Měj tehdy na paměti, kterak jsi příjal a slyšel“ a za

**Tbyatira bylo městečko v Malé Aali, as! deset míl severo-východně
od Smyroy; asi 160 let po Kristu zaniklo; nyní Ak-Hissar.

" Tim rozumí svrchu jmenované Míknlášence (v. 6.); značí je jménem
bezbožné Jesabely (III. Král. 16, 31.), poněvadž jako ona lid leraelský
k modlosinžbě ovedia, tak tito líd křesťanský k odpadnutí od Boha
sváděli, což písmo smilstvem sove. Někteří vykladatelů však se domní
vají, že skutečně nějakou svůdnou osobu ženskou míní.

'* © j. na lože bolestné, navštívím jak ji samu, tak £ stoupence její
útrapami bolestnými. Lze tím i věčné tresty rozaměti, jimiž Bál: veškoré
ovůdné učitele trestati bude.

" Ukrutně zabynon jako synové Jesebeliní. (IV. Král 10, 1—14.
L Král. 16, 7. Žalm 11, 80. Jer. 11, 20.)

9 © j. kteřižkoliv i uprostřed bludařů zachovají víru, nedajíce se
svésti zdánlivou moudrostí a pobožnosti jejich, kteronžš oni toliko své
obavné mravy ukrývají, na ty jisého protivenství nedopustim.

" ©J. věrně zachovejte pravou víru až do příšti mého.
"* £ j. děastna Jej učiním království, od Boha Otce ně zaslíbeného

a uděleného.
2 tj. buď: sám sebe [dle 22, 16.]; nebo: „že mu vzejde hvězda

života věčného nikdy nezapadající.“ [Beda.]

KAPITOLA IIL

' Sardes bylo znamenité a bohaté město, východně od Smyrny a řeky
Paktolu.

* Rozuměj i sedmero darů Dncha ev., od Otce I Syna vycházejícího
I sedmero andělů (1, 90.), strážců zvláštních církví a národů, | sedm
biskupů cirkvi řečených, [1, 11.)

> L j. a víře.
* £ J. Jeně byli v nebezpečí od pravé víry odpadnouti, a tak na

věčnou zábubu přijíti.
* © j. dokonalých.
* £ j. učení apožtolské.
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chovávej (to), a čiň pokání. Pakli nebudeš bdíti, příjduť na
tě jako zloděj," a nezvíš. v kterou hodinu na té přijdu.

[I. Theas. 5, 2. Níže 16, 16.)
4. Ale máš málo jmen v Sardes, kteříž nepoškvrnili roucha

svého: a chodíti budou se mnou v rouše bílém, nebo jsou
toho hodni.

5. Kdož zvítězí, takť bude oblečen v roucho bílé, a nevy
mažiť jméno jeho z kníhy života, a vyznám jméno jeho před
Otcem svým i před anděly jeho.

6. Kdo má ucho, slyš, co Duch praví církvím.
7. A andělu církve filadelfické“ napiš: Totoť praví Svatý,

a Pravý, kterýž má klíč Davidův;“ jenž otvírá, a žádný ne
zavírá; a žádný neotvírá: (ls. 22, 22. Job. 12, 14.)

8. Známť skutky tvé. Aj dal jsem před tebou dvéře otevřené,
jichž žádný nemůže zavříti:'“ nebo máš malou moc a ostříhal
jsi slova mého, a nezapřel jsi jména mého.

9. Aj, dám [ti] ze sboru satanova ty, kteříž se praví býti
Židy, a nejsou, ale klamají. Aj, učiním jim, žeť přijdou a
budou se klaněti před nohama tvýma, a zvědíť, že jsem já
zamiloval tebe,''

10. protože jsí zachoval slovo trpělivostí mé,'* i já zacho
vám tebe od hodiny pokušení,'* kteráž přijde na všechen
evět k zkušení přebývajících na zemi.

11. Aj přijdu brzo: držiž, co máš, ať nižádný nevezme
koruny tvé. (Svrchu 2, 26.)

12. Kdo zvítězí, učiním jej sloupem v chrámě Boha mého,'*
a nevyjde více ven; a napíši na něm jméňo Boha mého, a
jméno města Boha mého, Jerusaléma nového, kterýž sstupuje
s nebe od Boha mého, i jméno své nové.'* [Níže 19, 13.)

13. Kdo má ucho, alyš, co Duch praví církvím.
14. A andělu církve laodicejské 'S napiš: Toto praví: Amen,'*

svědek věrný a pravdlvý,'“ kterýž jest počátek stvoření Bo
žího.'9 (Jan 14, 16.)

15. Známť ukutky tvé, že nejsí ani studený ani horký: kéž
bys studený byl anebo horký:

16. ale že jsí vlažný, a nejsi ani studený ani horký, počnu
tě vyvrhovati z úst svých.

17. Nebo pravíš: Jsem bohatý a mám hojnost, a ničeho
nepotřebují: u nevíš, že jsi ty bídný, a ubohý, a chudý, a
slepý a nahý.

18. Radím tobě, abys sobě koupil u mne zlata ohněm zku

* tj. nenadále s trestem
* Filadelfie jest město posud znamenité, asi osm mil východně od

Bard.
* £ Jj. domu Davidova; rozuměj ploou moc v království Božím.

(Srovnej Mat. 16, 19. poznamenání.|
19Pomohu tj milosti svou k rozšíření učení mého, jíž žádný nebnde

moci odolati.
1t 4 j. učinim, že nepřátelé tvoji jak ze Židovstva, tak s Pohanstva

k tobě se obrárí, vidouce patrně, že milosť má s tebou jest.
"8 £ J, učení mě, pro něž jsem trpěl a nmřel.
'* 4, j. u veliké nehodě kteráš zastihne veškeren svět.
“ ©j. utvrdím jej u viře zde na zemí a ujístím mu tak místo v blaže

nosti věčné.
'8 © j. na důkaz, že Bohu náleší, že jest občanem nového Jerusaléma

oirkve a řiše nebeskéj, a že jest mým vykonpencem.
'* Laodicsa, znamenité město v Malé Asil, desot míl jihovýchodně

od Filadelfie: ač bylo r. 66. po Kr. zemětřesením mnobo utrpělo, přece
se opět poněknd zvtavilo. [Viz úvod na list k Kolosenským ]

"T£ j. „Pravda“ dle Jan 14, 6. pravý Bůh, pravdomluvný a věčný.
' Tak se nazývá proti lšíprorokům, zvlášťproti antikristu, na jehož

dobu toto poukazuje.
ts Jan 1, 8. Kol 1, 16. ale | původce důchovního stvoření. (Gal. 6, 15.)
1%© j. klamně se domulváš, že máš nějakou dokonalosť do sebe,

jsa vši ctnosti prázden (17.], pročež | zavržení hoden.
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šeného,*! abys byl bohatý *? a oblečen byl v roucho bílé,*?
a neukazovala se hanba nahoty tvé, a mastí sílící namaž oči
svých. abys víděl.*“

19. Já které miluji, kárám a trestám. Rozhorliž se tehdy
a číň pokání. (Přísl. 3, 12. Žid. 12, 6.)

20. Aj stojím u dveří a tluku:“* jestliže kdo uslyší hlas
můj, a otevře mí dvéře,*“ vejduť k němu a budu s ním večeřeti,
a on ge mnou."?

21. Kdo zvítězí, dám jemu seděti a sebou na trůnu svém:
jako jsem i já zvítězil, a sedím s Otcem svým na trůnu jeho.

22. Kdo má ucho, slyš, co Duch praví církvím.“?

KAPITOLA IV.
Vyplsvje, jak se mu velebnosťtBoží ukázela u prostřed čtyřmecítma starcův a

čtyř avířat, jenž — Boba velebi, a jemu se klaněji,

1. Potom jsem viděl: A aj dvéře otevřené v nebi, a hlas

první. kterýž jsem slyšel jako (hlas) trouby, an mluví se mnou,
řka: Vstup sem, a ukáží tobě, co se má dítí potom.

2. A hned jsem byl v duchu:“ Aaj trůn postaven byl
v nebi, a na trůnu (jeden) seděl,

3. A ten, jenž seděl, byl podoben pobledu kamene jaspisu,
a sardisa: a duba byla vůkol trůnu, na pobled podobna sma
ragdu.“ (Ezech. 1, 26.)

4. A vůkol trůnu bylo stolic čtvřmecítma: a na těch stolicech
čtyřmecítma starců sedících, oblečených v roucha bílá, a na
hlavách jejich koruny zlaté.*

5. A z trůnu vycházely blesky, a hlasy, i hromobití; a
sedm lamp hořelo před trůnem, jenžto jsou sedm duchů Božích.

(Svrchu 1, 4. Zach 4, 2.)
6. A před trůnem bylo jako moře sklenné, podobné křišťálu,*

% £ j. dělnné lásky.
1 £ j. na všeliké dobré skutky.
19 £ j. abys zvlášť novínnosti hleděl.

1 t J. abys pozoroval, a rozjímal vznešenosť povolání svého, a jak
daleko od ní vzdálen jel

% ©j. na srdce každého rozličným trostem, a dopuštěním vůbec [19.),
na konci věkův pak zvlášť zázraky, které se udají.

4 £ |. srdce svého.

“ £ J. posllním jej ve všech strastech, a pak pojmu k sobě v bla
ženost věčnou.

% Kap. 2. a 3. vykládá se prorocky na sedmero dob církve sv. až
do skončení věků, předpodobněných sedmerem elrkví. Církev efosská
značí dobu první od nanebevstoupení Páně až k počátku prondslo
dovůní křesťanů za olsaře Nerona (66); smyrnenské — dobu druhou
až po Kovstantina olsaře (812.); porgamská — dobu třetí až po Karla
Velikého (800); tbyatirsků — dobu čtvrtou aš po veliké odtržení od
církve, tak zvanou reformací (1618.); sardesská — dobu pátou ož k ob
novení olrkvo, jenž dle úkazů časů nyn: se čhystá; filadelfická — dobu
šestou až do příští antikrista; laudicojská —-sedmou a poslední, kdežto
po velikých strastech Pán příjde, aby soudil lidstvo veškeré.

KAPITOLA IV.

* © Jj. u vytržení; II. Kor. 19, 2.

* Jaspis, drahokam průhledný, mnohubarevný, znamená čistotu a
evatost; sardis, drahokam obnívého leskn, znamená spravedlnosť; duha.
v niž barva zelená, smaragdová, nejlibeznějí se objevuje, znamená Boží
smilování a milosrdenství; avatosť tedy a spravedinosť a milosrdenství
jeon stále u trůnu Božího.

* Starcové tito představuji veškerý zástup svatých Božích, jelikož
Jsou [I. Petr. 2, 9.) královské kněžatvo: čtyřmecítma jich dle toho,
Jakož byl David veškeré kněžstvo na 24 třídy rozdělil. (Luk. 1, 6.)

* Mořem značí jednak jasnosťf velebnosti Boba svrchovaného a ne
pochopitelnou blonbka bytnosti jeho (IT. Mojš. 24, 10.) jednak pouka
zuje na očlšťnjící moc a přehojné milostí Boží, jižto vyvážíti nelze.
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a u prostřed trůnu, a vůkol trůnu čtvero zvířat, plných očí
s předu 1 ze zada.*

7. A zvíře první podobné Ivu, a druhé zvíře podobné teleti,
a třetí zvíře maje tvář jako člověčí, a čtvrté zvíře podobné
orlu letícímu.

8. A z těch čtyř zvířat jednokaždé mělo šest křídel, a vůkol
i vnitř jsou plná očí, a neměla odpočinutí ve dne i v noci,
říkajíce: Svatý, Svatý, Svatý, Pán Bůh všemohoucí, kterýž
byl, a kterýž jest, a kterýž přijíti má.“

9. A když ta zvířata vzdávala slávu a česť, i dobrořečení
sedícímu na trůnu, živému na věky věků,

10. padalo čtyřmecítma starců před sedícím na trůnu, a
klanělí se živému na věky věkův, a skládali koruny své před
trůnem, řkouce:

11. Hoden jsí, Pane Bože náš, přijmouti slávu, a čest,
i moc; nebo ty jsi stvořil všecky věcí, a z vůle tvé byly a
stvořeny jsou. (Dan.7, 10.)

KAPITOLA V.

Vypravuje, Jak tojemná kalba sedmi pečefmi nzavřená od Beránka B-lcho

otevřena Jest, s ——Jak Jej 2 toho velebi a Jemu so klani všejiké tvoratvo.

1. I viděl jsem v pravici sedícího na trůně knihu, popsanouvnitřizevnitř,zapečetěnousedmipečeťmi.'— [Ez.2,9.)
2. A viděl jsem andéla silného,“ volajícího hlasem velikým:

Kdo jest hoden otevříti knihu, a zrušiti pečeti její?
3. A nemohl žádný, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí

otevříti knihy, ani v ni nablédnouti.*
4. A já plakal jsem velmi, že není nalezen žádný, kterýž

by hoden byl otevřítí knihu, ani v ní nahlédnoutí.“
5. I řekl mi jeden ze starců: Neplač! aj zvítězil lev z po

kotení Jůdova,* kořen Davldův,“ aby otevřel knihu a zrušil
sedmero pečetí jejích. (L. Mojž. 49, 9.)

6. I viděl jsem: A aj u prostřed trůnu a čtyř zvířat, a
u prostřed starců Beránek." an stojí jako zabitý, maje sedm
rohův, a sedm očí,“ jenž jsou sedm duchů Božích, poslaných
na všecku zemi.*

7. I přišel, a vzal knihu z pravice toho, kterýž sedél na
trůnu.

8. A když otevřel knihu, Čtvero zvířat, a čtyrmecítina starců
padlo před Beránkem, majíce jedenkaždý z nich harfu, a báně
zlaté, plné vonných věcí, jenž jsou modlitby svatých; '©

> Jsouť Cherubovré, předatavujíce veškeré tvorstvo; vykládají so
o čtyřech sv. prorooíoh, o čtyřech sv. ovangelistech a Jinak. (Ezech.
1, 5. a 10, 14. Viz úvod k ev. evang.)

* Viz 1. 4. Srov. la, 6, 8.

KAPITOLA V.

* © Jj. knibu, dle obsahu velmi obšírnou, avšak tajnou, zavírající
v sobě rady a budouci soudy Boží.

3 Vykládá se na Gabriele archanděla, jehož jméno spamená: „Sila
oží“.

3 Toť značí, že tajní soudové Boží skrytí json před všelikým stvo
tenlin.

* Tím projovuje tvužebnosť veškerého světa po vykonpení z poroby
hříchu a ďábla, v níž celý otapěl, a nebyl schopen nablédnouti v ta
jemetví nebeské.

* t. J. Krlstns Ježiš; že mocně zvítězil nad hříchem, smrtí a ďáblem.
* Dle Is. 9, 2. 10.
* © j. onen Beránek Boží, jenž snímá bříchy světa. [Jan. 1, 29.)
* Značí všemohouenosí, a vševědoucnosť Páně.
» t.j. sedmero darů Ducha svatého, jimiž „obnovuje tvářnosl země“.

[Z. 130, 30.j
te Žalm 140, 2. Tak zajisté svatí v nebi obětují Bohu modlitby sva

tých na zemi t. věřících.

..We.a -E"9PNTE
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V. a zpívali píseň novou,“' řkouce: Hoden jsi, Pane, vzíti
knihu, a otevříti pečeti její; nebo jsi byl zabit. a vykoupil
jsi nás Bohu krví svou ze všelikého pokolení, a jazyku, i lidu.
i národu,

10. a učinil jsi nás Bohu našemu královstvím a kněžími,
a bademe kralovati na zemi. (I. Petr. 2, 5. 9.]

11. 1 viděl a slyšel jsem hlas andělů mnohých okolo trůnu
a zvířat a starcův, a byl počet jejich tisicové tisíců,

12. řkoucích hlasem velikým: Hoden jest Beránek, kterýž
by! zabit, vzíti moc, a Božství,'* i moudrost, i sílu, i čest,
i slávu, i dobrořečení.

13. A všecko stvoření, kteréž jest na nebi, i na zemi, i pod
zemí, a co jest na moři, i co v něm, všecky jsem slyšel, řkoucí:
Sedícímu na trůnu a Beránkovi, dobrořečení, i čest. i sláva.
i moc na věky věkův.'*

14. A čtvero zvířat říkalo: Amen.'* A čtyřmecítma starců
padlo na tváři své, a klaněli se živému na věky věků.'*

KAPITOLA VI.

Vypravuje, co viděl při ntevření sedm! pečotí tajemná hothy.

1. I viděl jsem, že otevřel Beránek jednu ze sedmi pečetí,
a slyšel jsem jedno ze čtyř zvířat, ano dí jako hlasem hro
movým: Pojď a viz!! (Ezech. 2, 9.)

2. A viděl jsem : A aj, ktů bílý, a ten, jenž seděl na něm.
měl lučišté, a dána jest mu koruna; i vyjel jest přemáhaje.
aby zvítězil“

3. A když otevřel pečet druhou, slyšel jsem druhé zvíře,
ano dí: Pojď a vizí

4. I vyšel jiný kůň ryšavý; a tomu, jenž seděl na něm,
dáno jest, aby odjal pokoj ze země, a aby se [lidé] vespolek
zabíjeli; a dán jest mu meč veliký.*

Ď. A když otevřel pečeť třetí, alyšel jsem třetí zvíře. ano

"' 6 J. Jindy neslýchanou,totiž o vykonpení světa, nově vykonaném
smrtí Beránka. Tak i pohanský spisovatel Plinlne dosvědčuje, že Kře
sťané se scházívají na první den těhodne (v neděli) a „Kristu jakožto
Bohu píseň prozpěvují“.

" Řecké čtení má: bohatství.

Smysl toho jest. že všeliké stvoření slávu Boží a milosť vykou
poní světa hlásá, a hlásatí bude až na konec věkův, a velebíti Boba
z toho, že se nám sjovením jeho, zvlášť. pak učením Kristovým do
stalo známosti tajemství nebeských.

" L j čtvero svatých proroků s evangelistů potvrzovall alávu tu co
věrní svědkové.

"5 Značí, že člověk pokorně podrobiti má rozum svůj u víře v ne
postihlá tajemství Boží.

KAPITOLA VL

' Sedmero pečetí značí sedmero tajemstvi, a tolikéž rozličných dob
dějín av. církve, kteréž pu sobě následovati budou a jichž hlavní udá
losti Bůb ov. Jaun zjevil. Kdož je může právě vysvětliti? Obyčejně se
roznmějí na strasti, jimíž Bůh národ židovský až do vyvrácení Jerusa
léma navštívil; avšak dle dacha prorockého nelzo smysl Jejich na tak
krátkou dobu obmeziti; nýbrž jako Kristus Pán sám předpovidaje
zhoubu města Jerusaléma spolu s ní i plamennými tahy shonba veške
rého světa naznačil, tak též | tuto slova proroka jebo tím dvojím
smyslem se vůbec beřtež.

* Znamená Krista Půna (19, 11, 18.], jenž přemohl smrf a peklo,
dále vyjíždí proti nepřátelům svým na zemi: Židovstvu, pohanstvu,
kaolřetvu, nevěře.

* Vykládá se vůbec na krvavé pronáslodování církve za císařů
Hmských, od Nerona až do Konstantina.

->
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dí: Pojď a viz! A aj kůň vraný,“ a ten. jenž na něm seslěl,
měl váhu v ruce své.*

6. I slyšel jsem jako hlas u prostřed čtyř zvířat, fkoucí:
Dvě libry pšenice za peníz a šest liber ječmene za peníz“
ale vínu a oleji neuákodď.*

7. A když otevřel pečeť čtvrtou, slyšel jsem hlas čtvrtého
zvířete, ano dí: Pojď a vizl

8. A aj, kdů plavý: a jméno toho, jenž seděl na něm,
amrf,© a peklo šlo za ním, a dána jest mu“ moc nad čtyřmi
díly země, aby usmrcoval mečem, hladem, a morem, a šelmami
zemskými.

9. A když otevřel pečeť pátou: Viděl jsem pod oltářem '*
duše zabitých pro slovo Boží a pro svědectví, kteréž měli; *!

10. a volali hlasem velikým, řkouce: Až dokud, Pane
[svatý a pravý), nesoudíš a nemstíš krve naší nad těmi,
kteříž přebývají na zemi?'“

11. I dáno jest jednomukaždému z nich roucho bílé '* a
řečeno jest jim. aby odpočívali ještě za malý čas, až by se
naplnil [počet] apoluslužebníků jejich, a bratří jejich, kteříž
usmrcení býti mají, jakož i oni.'*

12. I viděl jsem, když otevřel pečeť šestou: a aj země

třesení veliké stalo se, a slunce učiněno jest černé jako pytel
žíněný; a měsíc všecken učíněn jest jako krev,

13. a bvězdy s uebe padaly na zemi, jako ffkový strom
s sebe smítá nedozralé ovoce své, když větrem velikým klácen
bývá;

14. a nebe ustoupilo jako svinutá kniha: a všeliká hora,
i ostrovové s místa svého se pohnuli;

15. a králové země, a knížata, a úředníci, a bohatí, a
silní, a každý sluha, i svobodník, ekrylí se v jeskyních, a
v skalách horních,

16. a říkají horám a skalám: Padněte na nás,“a akrýte
nás před tváří toho, jenž sedí na trůnu, a před hněvem
Beránka ; [He. 2, 19. Os. 10, 8. Luk. 23, 30.)

17. nebť jest přišel den veliký hněvu jejich: i kdo bude
moci ostáti?

* Značí hlad. (Joel 2, 6. a Pláč 5. 10
5 K vážení potravy, jakož se v čas veliké nouze dělo.

* £ j. tolik, eo se otrokům dávalo za denár (desetník), za mzdu
denní. (Srov. Mat. 20, 2. pozn.)

7 0 tom však pouze živu býti nelze.
* Znamená mor.

* Dle řeckého: „jím moc... uamrcovati“ atd. t. těmto třem jezdcům.
Smysl: „Bůh bude trestati nepřátele své válkou, hladem, morem.“

:9 neboť celé toto vidění ukázalo se mu jako v chrámě; tajemně se
oltářem rozumí Kristus dle Koloa. 3, 3.—4.

» £ Jj.všech, kteří pro víru trpěli od počátku ověta až do konce;
znamenej, že se krev obětní pod oltář vyponštěla; tak bískup při svě
cení kostela pod kámen oltářní ostatky ovatých klada, rce: „Pod olté
tem Božím sidlo jete obdrželi, orodujte za nás k P. J. K“

" Tak žádají proto, aby se ukázala spravedlnost Božská, a lidě se
Boba háli, a k němu se obrátili. Mile tu dokládá sv. Augustin: Toť
jest spravedlivá 1 právě lítostivá pomsta mučenníků, že prosí, aby
přestalo království hříchu, kteréž je bylo pronásledovalo.

s Tof znamená věčnou blaženosf, v nížto duše svatých vzkříšení
těl svých očekávají.

" $, j. až by dovršena byla míra zlosti protivníků jejich. Z toho
(a dále 12—17)viděti, še proroctví to dále než k vyvrácení Jerusaléma
ce vztahuje. Byť byly hrůzy tyto z částí se před vyvrácením Jerusa
léma udály, jak Josef FI. dosvědčuje, nleměně dosahují v mnohem

— V Ž= další — další dobu, a značí vlastně hrůzy před sondným dnem,la. 18.
10. Ez 32, 7. Mat. 23. Luk. 21. 9.
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KAPITOLA VII.

Vypravuje vidění, Jak Bůh před všeobecnou shoubou nesčislné množství vy

volených, 1 ze Židovstva | « pobanstva, snamenati dá, aby zachování bylí.

1. Potom jsem viděl čtyry anděly, ani stojí na čtyřech
úhlech země, a drží čtyry větry zemské, aby neváli na zemi,
ani na moře, ani na žádný strom.' (Zach. 6, 1.]

2. A viděl jsem jiného anděla, vystupujícího od východu
slunce, majícího znamení Boha živého: [ volal hlasem veli
kým na čtyry anděly, jimž jest dáno, aby škodili zemi a
moři,

3. řka: Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokudž
nepoznamenáme služebníků Boha našeho na čelích jejich.*

4. I slyšel jsem počet znamenaných, sto čtyřiceti čtyry
tisíce znamenaných ze všeho pokolení synův israelských :

5. Z pokolení Juda dvanácte tisíců znamenaných ; z pokolení
Ruben dvanácte tisíců zuamenaných ; z pokolení Gád dvanácte
tisíců znamenaných;

8. z pokolení Aser dvanácte tisíců znamenaných ; z pokolení
Neftalim dvanácte tisíců znamenaných; z pokolení Manasses
dvanácte tisíců znamenaných;

7. z pokolení Simeon dvanácte tisíců znamenaných ; z poko
lení Lévi dvanácte tisíců znamenaných; z pokolení Issachar
dvanácte tisíců znamenaných;

8. z pokolení Zabulon dvanácte tisíců znamenaných ; z poko
lení Josef dvanácte tisíců znamenaných ; z pokolení Benjamin
dvanácte tisíců znamenaných.*

9. Potom jsem viděl zástup veliký, jehož žádný přečísti
nemohl, ze všech národův, a pokolení, a lidí, a jazykův, ani
stojí před trůnem a před obličejem Beránka, jsouce oblečení
v roucho bílé. a palmy v rukou jejich,“

10. a volali hlasem velikým, řkouce: Spasení *Bohu našemu,
kterýž sedí na trůnu, a Beránkovi.

11. A všickni andělé stáli kolem trůnu, a starcův, a čtyř
zvířat: j padli před trůnem na tváří své a klaněli se Bohu,

12. řkouce: Amen! Dobrořečení, a jasnosí. a moudrost, a
díků činění, česť, a moc, i síla Bohu našemu na věky věkův.
Amen.

18. I odpověděl jeden ze starcův, a řekl mi: Kdo jsou títo.
kteříž oblečení jsou v roucho bílé? a odkud přišli ?

14. I řekl jsem jemu: Pane můj, ty víš. I řekl mi: To
jgou ti, jenž přišli z velikého soužení, a umyli roucha svá,
a zbílili je v krví Beránkově;“

KAPITOLA VIL

* Slovem „větrů“ snači mluva prorocká všeliké nehody a strasti

[Dani 7.2): vykládá se tedy proroctví to tak, že Bůh tresty avě u vyvrácení Jerusaléma zadržel, až se věřící dle Mat. 94, 16. zachovali,
utekše so do města v Zájordání. Věsk | veliký počet vyvolených a
smysl! v 9. žádá, aby se proroctví tomuto rozumělo ve smysln širším,
če totiž Bůh své věrně v strastech tělesných, které přede dnem soud.
ným nastanou, tak poailní, že neutrpi zkázy duší avých s nepropadnou
smrti věčné.

* Buď evatým křížem, arov. Ezech 9,4 nebo dle Zjev. 3. 12. a 14. 1.
nejsvětějším jménem Páně.

> Pokolení Dánovo vynechává, protože nejvíce modloslnžbon se
bylo prohřešilo; někteří, jsko sv. Ireneus, udávají toho též tu příčinu,
še z kmene Dánova aotikrist přijítí má.

* Na důkaz, že zvítězili nad světem, břichem a ďáblem.

5 Dolož: „své děkujeme ...“ onf nás milostí svou posilull, še jsme
nad protivníky svými zvítězili.

* £ j. očištění jsou od všeliké poškvrny hřícho pro zásluhy emrii
a krve Kristovy. (Řím 6, 8)
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16. protož jsou před trůnem Božím, a slouží jemu dnem
i nocí v chrámě jeho," a ten, kterýž sedí na trůnu, přebývati
bude nad nimí;*

16. nebudouť lačněti, ani žízniti více, a nebude bíti na
ně slunce, ani žádné vedro; (Is. 49, 10.)

17. nebo Beránek, kterýž jest u prostřed trůnu, říditi je
bude. a dovede je k studnicím vod života, a setře Bůh všelikou

V slzu s očí jejich. (ls. 25, 8. Níže 21; 4.)b
ad KAPITOLA VIII.

ků Jak pečeť sedmá otevřena Jest, a co znamená.
U
w 1. A když otevřel pečeť sedmou, stalo se mičení na nebi
a“ jako za půl hodiny.'ho
S 2. [ viděl jsem sedm andělův, ani stojí před obličejem 

Božím: a dáno jest jim sedm trub.“
3. A jiný anděl příšel a postavil se před oltářem, maje

kudidlnici zlatou: i dání jsou mu zápalové mnozí. aby [je]
dal z modliteb všech svatých na oltář zlatý, kterýž jest před
trůnem Božím.* [Žalm 140, 2.)

4. I vstoupil dým zápalů z modliteb avatých z ruky anděla
před Boha.5.Ivzalandělkadidlnici,anaplníljiohněms oltáře,a
svrhl na zem:“ i stalo se hřmění, a blásání, a blýskání,
i zemětřesení veliké.

6. A sedm andělů, kteříž měli sedm trub, připravili se,
aby troubili.

7. A první anděl zatroubil: a stalo se krupobití a oheň,
smíšené s krví. a svrženo jest na zem, a třetí díl země spá
len jest, a třetí díl stromů shořel, a všecka tráva zelená
spálena jest.

8. A druhý anděl zatroubil: a jako veliká hora ohněm
hořící uvržena jest do moře; i učíněna jest třetina moře krví,

9. a zemřela třetína tvorstva toho, které meli duši * v moři,
a třetina lodí zhynula.

10. A třetí anděl zatroubil: i spadla s nebe hvězda veliká,
hořící jako pochodné, a padla na třetínu řek, a do studnic vod;

11. a jméno hvězdy jest Pelyněk: i obrátila se třetina vod
v pelyněk, a mnoho lidí zemřelo od vod, nebo učiněny jsou
hořké.

12. A čtvrtý andél zatroubil: i udeřena jest třetina slunce,
a třetina měsíce a třetina hvězd, tak že se jich třetina za

tměla, a třetina dne nesvítila a podobně též L noci.“

%© J. vnobesích vzdávatí mu budou oběti chrály věčné (v chrámě
Jerusalemském pěly se žalmy ve dne v nocij.

S £ j. svou Božskon přítomností je oblaží.

KAPITOLA VIIL

* © Jj.očekáváním toho co Bůh nyní v soudu svém arčiti ráčí.
1 Jeouť snamením děžného blasn svudů Božích, zvlášť války. [Jer.

4, 19.]
* Než Bůh tresty své na besbožníky vyslal. přijal modlitby svých

věrných [6, 10.) s ruky anděla na oltáři zlatém jeně vyobrazaje Krista
Pána, skrze něhož modlitby naše příjemné bývají Bohu,Jakož [ sv. eir
kev každou modiltba tak zavírá.

* Oheň oltáře anačí protivenství, a utrpení svatých; to pak ns
ukrutníky Jich svrženo jest.

5LJ. žilo.
* Čtvero prvních ran: zpustošení země [7] a skašžení povahy vod

stva mořského (8—9], i pozemního (10—11). a proměna těles nebe
ských [19], vyklidá ee obyčejně na strasti a hrůsy vyvrácením
Jerusaléma ; avšak o těch plati toliko nevlnstně, jelikož ono předpo
dobňuje soudný den; úplně ce vyplní strasti před soudným dnem,
Jimiž změněna bude tvářnosť semě, a nastane nové nebe, a země nová
(II. Pet 3, 7).
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13. I vidél a slyšel jsem hlasjedné orlice, ana letí pro
středkem nebe a praví hlasem velikým: Běda, běda, běda
těm, kteříž přebývají na zemi,
kteříž měli troubiti.*

1. A pátý anděl zatroubil: i viděl jsem, ano hvězda s nebe
spadla na zem" a dán jest jí klíč od studnice propaati.*

2. I otevřela stadnici propasti: a vystoupil dým z blubiny
jako dým z peci veliké, a zatmělo se slunce i povětří dýmem
studnice :

3. a zdýmu studnice vyšly na zem kobylky, a dána jest :
jim moc. jakouž moc mají štírové zemští;

4. a přikázáno jest jim. aby neškodily trávě zemské, ani
žádné věci zelené, ani kterému stromoví, než toliko lidem,

ZJEVENÍ SV. JANA

KAPITOLA IX.

C» dále anamená páté s Šesté zatroabení 1

kteříž nemají znameuí Božího na čelích svych;*
Ď. a dáno jest jim. aby jich nezabíjely, ale aby (je) trápily

za pět měsícův;“ a trápení jejich bylo jako trápení od štíra.
když uštkne člověka.

6. A v těch dnech hledati budou lidé smrti, a nenaleznou

pro jiné hlasy tří andélů,

jí: a žádati budou zemříti, a smrť bude od nich utíkati.*
7. A podobenství kobylek podobno koňům, připraveným

k boji, a na hlavách jejich jako koruny zlatu podobné, a
tváři jejich jako tváři lidské.

B. A měly vlasy jako vlasy ženské, a zubové jejich byli
jako zubové lvů;

9. a měly pancíře jako pancíře železné, a zvuk křídel jejich
jako zvuk vozů koní mnohých, běžících k boji;“

10. a měly ocasy podobné štírům, a žahadla byla v ocasích 
jejich, a moc jejich škoditi lidem za pět měsícův;" a měly
nad sebou

11. krále, anděla propasti. jemuž jméno židovsky Abaddon,
a řecky Apollyon; latiné maje jméno Exterminans [zhoubce).*

[Moud. 16, 9. Joel 2, 4.)

12. Bída jedna pominula, a aj přicházejí ještě dvě bídy potom
13. A šestý anděl zatroubil: i slyšel jsem jeden blas ze

čtyř rohů zlatého oltáře, kterýž jest před očiína Božíma,“

* Tím značí, že ostatní tři rány, které příjíti mají na lidstvo. těžší
budou než první čtyry, k zasáhnou zemi s živočichy jejími i tě
lesa nobeská.

KAPITOLA IX.

' Hvězdou touto se rozumí satan, padlý anděl. (Luk. 10 18.)
*t j.ol pekel; smysl: Dána jest mu moe[klíč),

svou zlobu, aby škodil lidem.

* Obyčejnýčas Kn RODYlek jest ve východníchzemich ročněpět měsíců. doba úrody
5 Budeť brozné trápení, p. te by si lidé volili raději zemřiti,nežil

Je snášeti [Svrchu 6, 16. Srov. Is. 2, 19. Oz. 10, 8. Luk. 28, 80]
S ©J. jako když válečné vosy a mnobými koňml jedou do boje.

Tomu zajístě so podobá chřest kobylek, přicházejících v nesmírném
množství jako mrak, tak že Ii avětlo slnneční zastíňují. a všocko listi,
ba i kůru stromů ožírají.

* Celé to vypsání kobylek vzato jest s jejich podoby a dle příslovi,
jakoá se ve východních zemích dosavade o ních říká, totiž, že kobylky
se podobají hlavou koni, prsy Ivu, tělem hadu, ocasem štíru, tykadly
dlouhým panenským vlasům.

S Tof opět obyčejně ae vykládá na zběsílou zuřivosť vojsk židov
ských při vyvrácení Jerusaléma, z nichžto zvlášť tak zvaní horlivci
(selotě) v městě samém hrosnou zbonbu působili; pravěji pak směřuje
k strastem, jimiž Bůh zemí na konec světa navštíví. (Vis 8, 6—12. poz.)

9 Zlatým oltářem se rozumí Kristus, čtyřmi rohy oltáře pak věřící
od čtyr stran světa s ním spojení. Konečně potrestání zastihne bez
božné pronásledovníky cirkve oa všeobecné úpění pronásledovaných
věřících
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14. an dí šestému andělu, kterýž měl troubu: [tozvaž čtyry
anděly. kteříž jsou přivázáni v řece veliké Eufratu.

15. I rozvázání jsou čtyři andělé, kteříž byli připraveni
k hodině, a ke dni, a k měsíci, a k roku.'“ aby zabili třetí
dfl lidí. (Níže 16, 14.)

16. A počet vojska jízdného byl dvacetkrát tisíckrát deset
tisícův.'" A slyšel jsem počet jich.

17. A takto jsem viděl koně u vidění: a ti, kteříž ná nich
seděli, měli pancíře ohnivé, a hyacintové, a sirné, a hlavy
koňů byly jako hlavy lvové, a z úst jejich vychází oheň a
dým a slra.'*

18. A těmito třemi ranami zabita jest třetína lidu ohněm,
a dýmem, a sírou, jenž vycházely z úst jejich.

19. Nebo moc koní jest v ústech jejich, a v ocasích jejich :
ocasové jejich jsou totiž podobní badům, majíce hlavy, a těmi
škodí.'*

20. A jial lidé, kteří nejsou zabiti těmi ranami, nečinili
pokání ze skutků rukou svých. aby se neklaněli dáblům, a
modlám zlatým, a stříbrným, a měděným, a kamenným, 8
dřevěným, kteréžto nemohou ani viděti, ani slyšeti, ani cho
diti: '* (V. Mojž.32, 17. Žalin 95, 6. 116, 12.)

21. a nečinili pokání z vražd svých, ani z trávení svých,
ani ze smilství svého, ani z krádeží svých.'*

KAPITOLA X.

Anděl sliný ustupuje a nebe, a přináší kolhu otevřenou; přisahá, Ze nebude

časo, dává koibn to Janovi snisti, což mu v ústech aladkosf, alo v břiše hoř

kasť působí. Jan opět arčen Jest, aby prorokoval.

1. I viděl jsem jiného anděla *silného, sstupujícího s nebe,
oděného oblakem “ a duha na hlavě jeho;“ a tvář jeho byla

jako slunce.“ a noby jeho jako ohbniví sloupové; *
2. a vruce své měl knížku otevřenou:“ i postavil nohu

svou pravou na moře, levou pak na zem,*
3. a volal hlasem velikým, jako lev když řve“ A když

dokonal volání, mluvilo sedm hromů hlásání své.*
4. A když odmluvilo sedm hromů hlásaní své, chtěl jsem

psáti: ale slyšel jsem hlas s nebe, čkoucí ke mně: Zapečet
to,'© co mluvilo sedm hromův, a nepiš toho.

+9tj. na nrěltý čas, až so vůli Boží zalíbí, je zavolati.
W£ j. nesmírné množství.

-40 Tím vyobraxnje zvláštní, vše hobieí divokoaťjizdy té; perské jízdné
vojsko bývalo obrněné pancíři ocelovými, jenž se v leskn slunce třpy
tilo měňavými barvamí z červena do modra a žinta: pročež to mnozí

vykládají a zhoubné války perského krále Chosrosss proti křesťanům.(Srov. svrchu v. 14.)
" © J zhoubní byli se vbech strcn, s předu | s aadn. Peršané uměli

i s obrácenou k zadu tváři na koních jezditi a pří tom | v nejprudšim
běhu šípy stříleti.

té Rozumí modloslužebné národy, kteří pří všech hrůzách, které na
ně Bůh dopustil [dopusti], neuvěřili (neuvěří) « Krista.

4 Někteří tato dokládají dle 18.: „tak též zahynoo.“

KAPITOLA X.

t Jest aoděl úmlavy (Malach. 8, 1.), Ježíš Kristna. (Srov. 1, 15—16.)
%Poukazoje na nejsvětější člověčenství Páně.
3 Na zoamení, že jest zakladatelem nové úmluvy, úmlavy pokoje.

(I. Mojž. 9, 12.)
* Na znamení jeho velebnosti.
8 Na znamení spravedlivé přísnosti jeho.
* Nezapečetěnou, protože určený soud se již vykonatí měl.
* © j. maje moc nad zemí i mořem
* Srov. 5, 5.
» Tim se značí hrůza trestů Božích; byliť pak hlasové tak silní

jako hromobití, ale při tom srozamitelní.
i t j. zatajiž pak, s nezjevuj, co jsi slyšel.

©A ACY„A S? vě
[Va]



1095 ZJEVENÍ SV. JANA

Ď. A anděl, kteréhož jsem viděl, an Stojí na moři a na
zemi, pozdvíhl ruky své k nebi, (Dan. 12, 7.]

6. a přisáhl skrze Živého na věky věků, kterýž stvořil nebe
i to, což v něm jest, a zemi, i to, což na ní jest, a moře,
i to, což v něm jest: Že již více času nebude,

7. ale ve dnech hlasu sedmého anděla, když počne troubiti,
že dokonáno bude tajemství Boží, jakož zvěstoval skrze služeb
níky své proroky.'!

8. A slyšel jsem hlas s nebe, an opět mluví se mnou a
praví: Jdi a vezmi knihu otevřenou z ruky anděla stojícího
na moří a na zemi.

9. I šel jsem k andělu, řka jemu, aby mi dal knihu. I řekl
mi: Vezmi knihu a pozři ji,"* a učiníť hořkost v břiše tvém,
ale v ústech tvých bude aladko jako med.'*

10. I vzal jsem knihu z ruky anděla a pozřel jsem ji: i bylo
v ústech mých sladko jako med, a když jsem ji pozřel, hořko
mi bylo v bříše mém.

11. I řekl mi: Musíš opět prorokovati národům, a lidem,
a jazykům, i králům mnohým.'“

KAPITOLA XI.

Jak měl Jan měřiti chrám, a — Jak poslaní dva ovědkové usmrcení a vzkřišení

budou, — po druhé bidě že nastane třetí k svuko sedmé trouby, a konečně že

otevře se chrám nebeský.

1. I dána mi jest třtina podobná prutu, a řečeno jest mi:
Vstaň a změř ' chrám Boží i oltář i ty, kteříž se klanějí v něm:

(Ezech. 40, 3)
2. ale síů, kteráž jest vně před chrámem, vyvrz ven, a

neměř jí; nebí jest dána pohanům, a budou šlapati město
svaté za čtyřiceti a dva měsíce.“

3. A dám dvěma svědkům avým,* a budou prorokovati za
dnů tisíc dvě stě a šedesáte,“ oblečeni jsouce v pytle.*

4. TIC jsou dvě olivy, a dva svícny před obličejem Pána
země stojíce. [Zach.4, 1.)

5. A bude-lit jim chtíti kdo ubližovati, vyjde oheň z úst
jejich, a spálí nepřátely jejich;“ a bude-li jim kdo chtíti
uškoditi, musí též zabit býti.

6. Tiť mají moc zavříti nebe, aby nepršel déšť za dnů

" Viz níže 11, 15.3; t že bude konec zákonu starému, a nastane
povoláním všech národů do církve Kristovy zákon nový; ale týká 00
proroctví to i poslední doby světa, kdežto čus přejde v nesmírnou věč
nosť, církev pozemská v království nebeské,

' 4. J. dobře srozuměj a si pamatuj. (Brov. Ezech. 2, 9. a 3, 1.)
' Sladko, že předpovídá vitězství a konečné oslavení cirkve; hořko,

že obě jen krutými strastmi dosíci lze.
4 £ j. sjeviti protivníkům církve tresty mé. (11. 1—4)

KAPITOLA XL

* Obyčejně so vykládá na vyvrácení chrámu jerusalemského pohany ;
dále pak tímto změřením vyznačuje se zachování církvo svaté, co do
vnitřní Její ústavy, byť i následkem všelikých nátisků sevnitřní její
zřízení (síň vnější, v. 2. tim rozuměj lesk, slávu a bohatství církve
a důstojníků jejich) ujmu utrpělo, neb i zahynulo.

%Srov. Dan. 13, 6. 14. tak dlonbo Antioch pronásledoval olrkev
Starébo zákona, tak dlouho trvala válka židovská, tak dlouho bnde
trvati posledul pronásledování cirkve. (Mat 24, 22.)

* © J. křesťanům, svatým z věřících, z kněží a nekněží.
+6 J. 84, roku.
* ©j. duchem kajícím za bříchy všech. Rozumějí se tuto také He

noob a Eliáš, jenž přijít mají před soudním dnem.
* t.j. budou míti ode mne takovou moocjako Mojžiš II. 7, 17.)

a Eliáš, (II. Král. 1, 10—14 Sir. 49, 1—8. ITI. Král. 18, 88. III. 17, 1.)
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proroctví jejich, a mají moc nad vodami, obrátiti je v krev,
a bítí zemí všelikou ranou. kolikrátkolí chtítí budou.

7. A když dokonají svědectví své, šelma," kteráž vystoupí.
z propasti, učiní válku proti nim, a zvítézí nad nimi 1 za
vraždí je. (Níže 17, 8.)

8. A ležeti budou těla jejich na ulicích města velikého,
kteréž slove duchovně Sodoma, a Egypt,“ kdežto i Pán jejich
ukřížován jest.

9. A uzří mnozí z pokolení, a lidí a jazyků i národů mrtvoly
jejich za půl čtvrta dne: a těl jejich nedají pochovati v hrobích.

10. A tí, jenž bydlí na zemí, radovati se budou nad ními,
a veseliti se, u dary budou posýlati jední druhým; nebo ti

"dva proroci trápili ty, kteříž přebývali na zemi.*

1. A po půl čtvrtu dni,'© všel do nich od Boha duch
života: i stálí na nohách svých,'“ a bázeň veliká spadla na
ty, kteříž je viděli.

12. A slyšeli hlas veliký s nebe, an jim dí: Vstupte sem.
1 vstoupili na nebe v oblace, a viděli je nepřátelé jejich.

13. A v tu hodinu stalo se zemětřesení veliké, a desátý
díl města padl: a zbito jest v zemětřesení sedin tisíců lidí,
a jiní zastrašení jsou, a vzdali slávu Bohu nebeskému.

14. Bída drubá pominula: a aj třetí bída přijde rychle.

15. A sedmý anděl zatroubil:'“ i stali se hlasové velicí
v nebi, řkoucí: Učiněnoť jest království tohoto světa, Pána
našeho, a Krista jeho, a kralovati bude na véky věkův. Amen.'*

16. A čtyřmecítma starců, kteříž před obličejem Božím
sedí na stolicech svých, padli na tváři své, a klaněli se Bohu,
řkouce:

17. Díky činíme tobě, Pane Bože všemohoucí, jenž jai, a
jenž jsi byl, a jenž přijíti máš, nebo přijal jsl moc svou velikou,
a kraloval jsl.

18. [ rozhněvali se národové, a příšel hněv tvůj, a čas
mrtvých, aby souzení byli, a abys dal odplatu služebníkům
svým prorokům, a svatým i tém, jenž se bojí jména tvého,
malým i velikým, a abys vykořenil ty, 'kteříž porušili zemi.

19. A otevřín jest chrám Boří na nebi. a vidína jest archa
umluvy jeho v chrámějeho: i nastaly blesky, a hlasy, a země
třesení, i krupobití veliké.

+ Tím rozuměj vůbec všeliké protivníky církve, zvlášť pak anfikrásta
ku konci věkův, Všickní ti byli, json a budou nástroji, nábonci
dáblovými.

* Obyčejně se rosumí Jerusalém pro to, co dále se čte: však lépe
se- alyší na pobanský Řím s krutou říší svou a pak co následuje obrací
se na sv. mučenníky, v nichbšKristna opět byl pronásledován a ukři
žován: neboť nestálo již Jeruzalémn, kdyš ev. Jan toto paal. (Viz úvod.)

* tj. kajícné napomínání těch proroků bylo světákům jen trápením.

'* © j. po krátkém čase.

" €, j. pronásledovaná a skoro potlačená ojrkev opět ožívne (Esech.
87, 1—14.) a povzneso ae až k nebesům [12], co pobanstvo s hroznými
převraty národův a zemí zanikne. (13.] Rosumí se o všelikých proná
sledovánich církve vůbeo, na konci pak věků zvlášť.

* Vls 10, 7.

'* Po přemožení šelmy jedné [dle 7] i druhé, i s lžiprorokem jejím
(dle 19, 19—20.). t. po přestálých protivenstvích a sníčení pohanstva
oslavena bude církev Kristova, a po přemožení antikrista pak bude
vzkříšení mrtvých, poslednísoud a nastane blaženosf věčná. Na to po
ukazuje vůbec 18. a 19., zevrubně pak to líčí v kap. 16—19.
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KAPITOLA XII.

Žena jsouc sluncem oděna, a stibána drakem, porodí syna muže, — drak po

velikém boji svržen Jest s nebe, m pronásleduje Ženu, Ji nemě ku pomoci

přispívá.

1.1 okázalo se znamení veliké na nebi: Žena *oděna sluncem *

a měsíc pod nohama jejíma* a na hlavě její koruna dvanácti
hvězd,*

2. a majíc v životě, křičela pracajíc ku porodu, a trápila
se, aby porodila.*

3. I vidíno jest jiné znamení na nebi: A aj drak veliký,“
ryšavý," maje hlav sedm“ a rohů deset“ a na hlavách jeho
sedm korun,'*

4. a ocas jeho'* táhl třetí díl hvózd nebeských, a svrhl je
na zem: a drak stál před ženou, kteráž měla poroditi, aby
když by porodila, syna jejího sežral.'“

5. I porodila syna muže,'? kterýž měl apravovati všecky
národy prutem železným;'“ a vzat jest syn její k Bohu, a
k trůnu jeho;

6. a žena utekla na poušť, kdež měla místo připravené od
Boha, aby ji tam krmili za dnů tisíc dvě stě a šedesát. '*

7. I stal se boj veliký na nebi:'“ Michael a andělé jeho
bojovali s drakem, a drak bojoval i andělé jeho:

8. a nopřemohli, aniž jest nalezeno místo jejich více na nebi.
9. I svržen jest drak ten veliký, had starý,'" jenž slove

dábel a satanáš, kterýž svodí všecken okres světa, a svržen
jest na zem i andělé jeho s ním svržení jsou.'*

10. A elyšel jsem hlas veliký na nebi, řkoucí: Nyní stalo
se spasení '? a moc i království Boha našeho a moc Krista
jeho; nebo svržen jest žalobník bratří našich, kterýž žaloval
na ně před obličejem Boha našeho dnem ji nocí.“*

KAPITOLA XIL

' „Není nikoho tajno, že tato žena vyznamenává i blahoslavenou
Pannu Marii i cirkev svatou; neboť osa porodila hlava církve, tato
ustavičně rodi údy tajemného těla Kristova, jeho věřící.“ [Dle ev. Ang.)

* t |. stkvějíc se pravdou, plajlc láskou.
* £ j. nijak nepodrobena omylu a bludu.
* £ j. ohledem k cirkvi sv. tím značí dranácte apoštolův, a vůbec

veškery učitele církevní.
* Tim vůbec rozuměj všeliké strasti cirkve, v nichž své dítky s vo

likými bolestmi k životu věčnému rodí.
S t. j. kniže dáblův, satanáš (v. 9.)
* © j. krvcžíznívý (Jan 8, 44.)
* t J. velmi lstný a ošemetný „had atarý“. (r. 9.)
9 £. j. buď desatero těch císařův římských, kteří církev sv. proná

sledovali; anebo vfíbec všeliké světské, cirkev potlačující moonáře.
j.

19 © j. velmi mocný.

" Tým snačí vůbec všecky bludaře,jenž tak mnoho duší o aebeskou
blaženosť svým učením připravili, připravují a připraví, svldšť pak
antikrista k konci světa.

3 Dle L Mojž. 8, 16. neustále úklady činí blahn věřících. [1. Petr.
6, 6

věřící jeho, u víře až do smrti stálo
**Žalm 2, 8., též o věticích plati, pověvadě spolu s Kristem soudití

budou. [Mat. 19, 28.)pouště.Nat.10, 28.elrkveutekousepředprotivníkysvýmina
pouště. (Mat. 10, 23. Níže 14. Dan. 7. 25.)

" Usilování protivníkův církve, Jeně se návodem dábla stalo, před
stavuje se tu jako boj mezi anděly dobrými a zlými. (Dan. 10. 18.)

" kterýš byl iEvu svedl.

W«, j. syna statné, mužné síly; rozuměj jednak Krista Pána, jednak
vytrvajicí.

"* Srov. Job. 1, 6—11. jenž lidi před Bo dobrého
nili, zlehčuje, a co zlého, zvětšuje.
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11. A oni zvítězili nad ním pro krev Beránka, a pro slovo
svědectví svého, a nemilovali životů svých až k smrti.“!

12. Protož veselte se nebesa, a kteříž přebývále v nich.
Běda zemi a moři, nebo k vám astoupil dábel, maje hněv
veliký, věda, že krátký čas má.**

13. A když uzřel drak, že jest svržen na zemí, honil ženu,
kteráž porodila muže;

14. a dána jsou ženě dvě křídla veliké orlice, aby letěla
od tváři hada na poušť na místo své, kdež se krmí do času,
a časův, a do půl času.“*

15. I vypustil had z úst svých po ženě vodu jako řeku,
aby ji řeka zachvátila.

16. A země pomohla ženě, a otevřela země ústa svá, a
pozřela řeku, kterouž vypustil drak = úst svých.**

17. I rozhněval se drak na ženu: a odšel, aby bojoval
s jinými ze semene jejího, kteříž ostříhají přikázání Božích
a mají evědectví Ježíše Krista.

18. I stál na písku mořském.

KAPITOLA XIIL

| Vypieaje vidění dvou šelem, 2 nichž Jedna s mofe, ——drahá ze země vychásí,

a jak obě církev pronásledují,

1. 1 viděl jsem šelmu“ vystupující z moře“ majíc sedm
blav. a deset robův, a na rozích jejích deset korun a na
hlavách jejích jména rouhání.*

2. A šelma, kterouž jsem viděl, byla podobna levhartovi,“
a nohy její jako nohy medvědí,* a ústa její jako ústa lvová.“

I dal jí drak sílu svou a moc velikou.
3. A viděl jsem, ana jedna z hlav jejích jako zbita jest

na amrť: a smrtelná její rána uzdravena jeat." I divila ae zamě
veškerá šelmě. .

4. A klaněli se drakovi, jenž dal moc čelmě, a klaněli se
šelmě,“ řkouce: kdo jest podoben šelmě? a kdo bude mocí
bojovati 8 ní?

5. I dána jsou jí ústa mluvící věci veliké, a rouhání, a
dána jest jí moc vládnouti za čtyřiceti dva měsíce.*

6. A otevřela ústa avá k rouhání protí Bohu, aby se rouhala
jménu jeho i stánku jeho "Si těm, kteří přebývají na nebi.''

7. A dáno jí véstí boj se svatými a přemáhatí je. A dáva
Jest jí moc nad všelikým pokolením, a nad lídem, i nad jazykenu,
i nád národem;

2 6.. vůbec křesťané,věra! Kristu až k smrti, svlášť psk sv. mu
čeníel.

"66Čím více znamená, že v ničem neprospívá, tím více protivníků
průtí olrkvívaberuje: tak člal vědy a činí zvlášťne konel světe.

"98$Y, roku t krátký čas; arov. 11, 8.
„S"Věecka protivenství proti olrikví pominou s pomocí Boží jako

"voda v písku.
KAPITOLA XII.

* Timse snačí moo politická pohanské říše římské.
2 Neboť moe řimaká dosahale na vše skoro strany až kmoři.
3 t j. jména pobanských bohů, dle nichž se I mnozí cisařové na

* £ j. lstivá a ukrutná.
5 £ j. hrabě a neelteloě národy pošlapávajíc.
* L 1. krvešízalvá.
* Vykládá se toto o Julanovi odpadlíku, jenž na čas pohanstvo

;C2)| obnovitisosnažil.
4 * Neboťvšelíká modloslužbaz působenídáblovapocházi. (Svrchu

EÍ Ps> 9, 30.a Žalm90,5.)

„» M » ©j. 84, roku. (Brov. 19, 14. a 11, 8.)-A 19£ j. ev. církví, věřícímna zemi,a veškerémakřesťanskémuřádu.

P A "©j. svatýmvnebi.
E
ole: = s z 7 1—138T - W 4Ee =
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8. a klaněli se jí všickni, kteříž přebývají na zemi, jichžto
jména nejsou napsána v Beránkové knize života,'“ jenž zabit
jest od počátku světa.!?

9. Má-li kdo ucho, slyš.
10. Kdo do vězení povede, do vězení půjde: kdo mečem

zabije, musí mečemzabit býti. Tu jest trpělivost a víra svatých. '*
(I. Mojž. 9, 6. Mat. 26, 25.)

11. 1 viděl jsem jinou šelmu vystupující ze země: a měla
dva rohy podobné beránkovým, a mluvila jako drak.!*

12. A všecku moc první šelmy provozovala před tváří její,
a učinila, aby země a ti, kteříž přebývají na ní, klaněli se
šelmě první, jejížto smrtelná rána uzdravena jest.

18. A činila znamení veliká, tak že i ohni rozkázala sstoupiti
6 nebe na zemi před obličejem lidí.

(II. Thess. 2, 9. Mat. 24, 24.]
14. A svedla ty, kteříž přebývají na zemi, pro znamení,

kteréž dáno jest jí činiti před obličejem šelmy, říkajíc obyva
telům země, aby udělali obraz šelmě, kteráž má ránu od meče
a ožila.

15. [ dáno jeat jí, aby dala ducha obrazu šelmy, a aby
mluvil obraz šelmy: i aby způsobila, by zabiti byli, kdožby
koli se neklaněli obrazu šelmy.

16. A učiní, aby všickní, malí, i velicí, i bohatí, i chudí,
i svobodní, i služebníci, méli znamení na pravé ruce své,
nebo na čelích svých,

17. a aby žádný nemohl kupovati, ani prodávati, než kdo
má znamení, nebo jméno šelmy, anebo počet jména jejího.

18. Tutoť jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiž počet šelmy.
Neb jest počet člověka; a počet její: Šest set šedesáte šest.'“

3. a zpívali jako píseň novou před trůnem, a před čtyřmi
zvířaty, a před starci, a žádný nemohlzpívati písně té, jediné
těch sto čtyřiceti a čtyři tisíce, kteříž jsou koupeni ze země.

„+ Toťjsou tí, kteří se se ženami nepoškvrnili; nebo panicové
jsou.5 Ti následují Beránka, kamžkoli jde. Ti jsou koupeni
z lidí prvotiny Bohu a Beránkovi:

5. a v ústech jejich není nalezena lež; nebo jsou bez po
škvrny před trůnem Božím.

6.“ [ viděl jsem jiného anděla letícího prostředkem nebe,
maje evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, kteříž bydlí
na zemi í všelíkému národu, i pokolení, i jazyku, i lidu.

7. řka velikým hlasem: Bojte se Pána, a vzdejte jemu
česť, neboť přišla hodina soudu jeho, a klanějte se tomu.
kterýž učinil nebe Í zemi i moře i studnice vod.

(Žalm 145, 6. Sk. 14, 14.)
8. A jiný anděl následoval, řka: Padl, padl jest Babylon

ten veliký, kterýž vínem hněvu smilství svého napájel všecky
národy. [ls. 21, 9. Jer. 51, 8.)

9. A třetí anděl letěl za ním, řka hlasem velikým: Bude-li
se kdo klaněti šelmě“a obrazu jejímu, a vezme-li znamení
její na čelo své, nebo na ruku svou,

10. i tenť bude píti víno hněvu Božího, kteréž jest smíšeno
8 čistým vínem v kalichu hněvu jeho," a trápen bude ohněm
a sirou, před obličejem andělů svatých, a před obličejem
Beránka:*

11. a dým muk jejich vstupovati bude na věky věků; ne
budouť míti odpočinutí, ani ve dna ani v nocí, tí, jenž se
klaněli šelmě, a obrazu jejímu, a příjme-li kdo znamení jména
jejího.

12. Zdet jest trpělivost svatých, kteříž ostříhají přikázání
Božích, a víry Ježíšovy.

13. A slyšel jsem hlas 8 nebe řkoucí ke mně: Piš: Blaho
slavení mrtví, kteříž v Pánu umírají. Již od této chvíle praví
Duch, nechť odpočinou od prací svých; nebo skutkové jejich
následují jich.

14. I viděl jsem, a aj oblak bělostkvoucí, a na oblaku
seděl podobný synu člověka“ maje na hlavě své korunu zlatou,
a v ruce své srp ostrý. (Dan.3, 25.)

15. A jiný anděl vyšel z chrámu, volaje hlasem velikým
na toho, jenž seděl na oblaku: Pusť srp svůj a žni, neboť
přišla jest hodina, aby bylo žato, nebť uschla jest žeň země.

[Joel 3, 13. Mat. 13. 39.)
16. I spustil ten, jenž seděl na oblaku, srp svůj na zem. a

požata jest země.
17. A jiný anděl vyšel z chrámu, který jest na nebi, maje

i on srp ostrý.
18. A jiný anděl vyšel od oltáře, kterýž měl moc bad

ohněm, a volal hlasem velikým na toho, kterýž měl srp

KAPITOLA XIV.

Vidí Beránka provázeného zástupem čistých duší, — anděle, ani pád Babylonu

a blaženost spravedilvých oznamují, — syna člověka k soudu přicházejícího.

1. A viděl jsem: a aj, Beránek stál na hoře Sionu,*fa
8 ním sto čtyřiceti a čtyři tisíce majících jméno jeho, a jinéno
Otce jeho napsané na čelích svých.*

2. I slyšel jsem hlas 8 nebe, jako hlas vod mnohých a
jako hlas hromu velikého: a blas, kterýž jsem slyšel, byl
jako harfeníků hrajících ua harfy své;*“

*' Směřuje nejen k pronásledování za času císařů římských, nýbrž
4 k strastem na konci věků, kdežto oslí národově od víry odpadnou.

"s £ j. kterýž Beránek od věčnosti svolil, aby smrti svou „svět vy
koupil“, a jakož sám k vykupitelné smrti té botov byl, tak i evět na
ul od počátku světa stále připravoval skrze sv. proroky své.

“ £ j. Báb protivníkům křesťanského jména zlým za zló rovnou
měrou odplatí, a na tom zakládejtež věřící útěchu, trpělivost a věrnosť
svon.

5 Rozumí se o pohanském kněžstvu, a blndně všeliké I římské | jiné
moudrosti (dva rohy), ty ne evůdným učením svým a ďábelskými kouzly
(18) víře Kristově vždy protivili a protivují, a mnobých k odpadnotí
přivedou, buď úlisností (14], nebo mukamí (16), nebo odepřením práv
občanských. [16—17.)

tj. jméno okrutného protivníka církve obsahuje v svbě počet
666; ten pak se nalózá baď d'e pisma hebrejského v alovích „Neron
Keser“ [Neron císař): nebo dle řeckéhov slově „Latelnoe“ a značí
psk vůbeo říší římskou; anebo dle písma latinského v slovich: „DloCLes
aVgVstVe“ a na oisaře Diokletlana se rozumí, což se i dle povahy
ukrutníkovy I dle jiných okolíčnoatí nejvíce pravdě podobá.

KAPITOLA XIV.

" tj. E eo vozí Jeně vůbecvzjevenísv.Jana BeránkemslovesVis svrchu 5, 6.
3 £ j. ovaté olrkví; srov.Is. 3, 2. a
* © J. těch, ktaří věrně zachovali sine a učení jeho.
* Tim se rozmměji chvalozpěvy a modlitby věHicich.

ej. leté dno obojího pohlavi, stavu duchovníhoi světského,bod Panictví zde vůbec čistotu mravů a
přesnost víry namená (v. 6.], čimž se však nepopírá, že duše adrželivé
zvláštní přednosti, a vyššího stupně blaženosti před jinými v nebesích
pošívati budon.

* Vyplsuje úplné vyvrácení pohanstva, t. j. veškeré moci proti
křesťanské, které se stano hlásáním av. evangelia [6.). pádem sídla
modloslužby Babylona, pobanakého Říma a říše jeho. jenž veškeren
svět obavnou modloslníbou svon byl pokazil (8.], a potrestáním modlo
elužebníků. [9—11.)

* Staří víno s vodou směšovalí; člstě víno tedy znači přisný trest
nenprositolné spravedinosti Božské.

* Vědomí, že andělé a svarí věčné blaženosti požívají, to bude wítno
Jiné hroznou mukou bezbožným.

>L j. Kristus Ježíš, jenž přijde, aby sondil veškeren svět, oož
ee žní (15—16) a sbírkou vína (17—19) vypodobňuje.af„ Mne
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ostrý, řka: Pasť srp svůj ostrý a sbeř hrozny vinice zemé;
neb uzráli jsou hroznové její.

19. I opustil anděl srp svůj ostrý na zem, a sebral vinici
země, a vmetal do velikého čeřenu hněvu Božího;

90. a tlačen jest čeřen před méstem, a vyšla krev z čeřenu
až po uzdy koní za honů tisíc a Šest set.'*

KAPITOLA XV.

Vyplsaje vidění sedm! andělů se sedmi posledními ranami, — a chvalospěv
vyvolených Bolšich. — Sedmi andělům dává jeden chernb sedmero čiší plných

hněvu Bažtbo,

1. A viděl jsem jiné znamení na nebi veliké a divné: a
sedm andělů, majících sedm ran posledních;* nebo těmi jest
dokonán hněv Boží.

2. A viděl jsem jako moře sklenné, smíšené s obněm,“ u
ty, kteříž zvítězili nad šelmou a obrazem jejím, a nad počtem
jména jejího, ani stojí nad mořemsklenným, majíce harfy Boží.

3. a zpívajíce píseň Mojžíšovu, služebníka Božího, a píseň
Beránkovu, řkouce: Velicí a divní jsou skutkové tvoji, Pane
Bože všemohoucí; spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, Králi
věků. (U. Mojž. 15, 1.]

4. Kdož se nebude bátí tebe, Pane, a nebude velebiti jména
tvého? nebo ty sám jsí milostivý; všickní zajisté národové
přijdou, a klaněti se budou před obličejem tvým, nebo soudové
tvoji jsou zjevní. . (Jer. 10, 7.)

5. A potom jsem viděl, a aj, otevřín jest chrám stánku

svědectví na nebi. .
6. 1 vyšlo sedm andělů z chrámu, majících aedm ran, jsouce

oblečení rouchem Iněným, čistým a bělostkvoucím, a přepásáni
na prsou pasy zlatými.

7. A jedno ze čtyr zvířat dalo sedmi andělům sedm číší
zlatých, plných hněvu Boha živého na věky věkův.

8. I naplněn jest chrám dýmem od velebnosti Boží a od
moci jeho: a žádný nemohl vjíti do chrámu, dokadž se ne
vykonalo sedm ran sedmi andělův.* (UH.Mojž. 4, 34.]

KAPITOLA XVI

Bedm andělů vykonává těchto sedm ran, jako sedmero ran egyptských.

1. I slyšel jsem hlas veliký ' z chrámu, řkoucí sedmi
andělům: Jděte a vylejte sedm číší hněvu Božího na zemi.*

2. I šel první, a vylil číši svou na zem; i nastal vřed okrutný
a nejhorší na lidech.“ kteříž měli znamení šelmy, i na těch,
kteříž se klaněli obrazu jejímu. (II, Mojž. 9, 9.)

'* Značí přlené potrestání hřišníkův (arov. ls. 63, 1—6,]; 42 hony
činí 1 míli č) dvě hodiny cesty.

KAPITOLA XV.

' Neboť andělu dává Bůh vykonati určené tresty své (I Mojž.8, 24.),
sedmero ran pak značí úplné potrestání. (III. Mojž.26, 28.

* Tim se znamená klsmné, krvožíznivé pohanstvo, jímž svatí přešli
Jako leraelité mořem radým; Jiní pak to slyší na svátost sv. křtu, jížto
so nám milosti Ducha av. dostává (Luk. 8, 16.)

> © |. žádnému nelze poznatí soudy Boží, až jsou vykonány. (Žalm
72, 16-17.

KAPITOLA XVI

*£ |. určitý, přísný rozkas Boží.
* © J. udeřte sedmi ranami svět bezbožný. Tyto json podobné ranám

egyptským [TI.Mojť.kap. 7—10.); roznmějí pak se dílem přímo o pádu
pobanské říže fimaké, i dále o trestech Božích, jimiž svět na konci
věků navštíví.

> £ Jj. hrozný mor, jenž za císaře Galliena nastal, po deset let zuřil,
a hlavně pohany zasáhl Duchovně o času posledním na bladná učení
eo mravní mor se vykládá.

KAPITOLA XVÍ. 1102

3. A drubý anděl vylil číši svou na moře: i učiněna jest
krev jako umrlého, a všeliká duše živá v moři umřela.“

4. A třetí vylil číši svou na řeky, a na studnice vod. a
učiněna jest krev.* [IT. Mojž. 7, 17.)

9. L slyšel jsem anděla vod řkoucího: Spravedlivý jsi Pane,
jenž jsi, a jenžs byl svatý, kterýž jsi to usoudil;

6. nebť jsou krev svatých a prorokův vylévali, i dal jsi
jim piti krev: hodniť jsou [toho]zajisté.

7. I slyšel jsem jiného od oltáře řkoucího: Jistě, Pane
Bože všemohoucí, praví [jsou] a spravedliví soudové tvoji.

8. A čtvrtý anděl vylil číší svou na slunce: i dánodest mutrápiti lidi vedrem a ohněm.“
9. 1 prahli jsou lidé vedrem velikým a roubali se jménu

Boha, jenž moc má nad těmito ranami, a nečinili pokání,
aby vzdali slávu jemu.*

10. A pátý anděl vylil číši svou na trůn šelmy: i ačipěno
jest království její tmavé * I kousali lidé bolesti jazyky své,

(II. Mojž. 10, 21.]
11. a roubali se Bohu nebeskému pro bolesti a pro rány

své; a nečinili pokání ze skutků svých.
12. A šestý anděl vylil číši svou na tu velikou řeku Eufrat:

i vysušil vodu její, aby připravena byla cesta králům od
východu slance.*

13. I viděl jsem. ano z úst draka, a z úst šelmy. a z úst
lžiproroka ' (vyšli) tři duchové nečistí '! jako žáby.'*

14. Nebo jsou duchové dábelští, ješto divy činí, a chodí
mezi krále vší země, aby je shromáždili k boji ke dni veli
kému Boha všemohoucího. '*

15. Aj, přicházímť jako zloděj. Blahoslavený, kdož bdí, a
ostříhá roucha svého, aby nechodil nah, a aby neviděli hanby
jeho. (Mat. 24, 43. Svrchu 3, 3.]

16. I shromáždíť je na místo, kteréž slove hebrejsky: Arma
gedon.''

17. A sedmý anděl vylil číši svou na povětří: i vyšel hlas
veliký z chrámu od trůnu, řkoucí: Stalo se!

18. I učiněna jsou blýskání, a hlasové, a hromobití, i země
třesení stalo se velíké, jakového nikdy nebylo, co jsou lidé
na zemi: zemětřesení takového, tak velikého.

19. I roztrhlo se město veliké na tři strany: a města národů
padla: a Babylon veliký přišel na paměť před Bohem, aby
mu dal kalich vína prchlivosti hněvu svého.

* £ j. znamená úplnou zkázu říše římské, v nížto všeliká ošivující
moocsaníkla.

5 Zoačí hrozné krveproliti ve válkách římských a v pronásledování
křesťanů (6.]: „Krev proudem tekla, kde vladař Emilisn panoval“ dí
sv. Dionie Alerandrinský, a to o všech po 800 let platí.

* Vyplnilo se neúrodami a hlady, jímiž římeká Fiše v době 150 let

na polo vymřela, jak dí sv. Cyprian.

* „Nýbrž vína toho v zběsslémvzteku svém (10.] na křesťanyIBrov.11ronhali se Bobu a Kristu“ Jak dosvědčuje týž sv. Cyprian. |[Brov.11,
a 21)

S Značí úplný úpadek moci mvážnosti říše římské; „ubita jest hlava
evěta,“ dí o tom sv. Jeronym.

9 Tim znamená, že Bůh uvede na říši nepřátelské národy, aby fi
zničili zvlášť pak od východu. [9r. ls. 11, 15. 44, 27—28. Jer. 50, 88.
Zach. 10.) :

© Viz 12, 17. a 18. 1. 11.
" Vykládáse na hádání, konzly a mudráctví pobanské,
" Proto že se jako tato zvířata v nečistotách kochají, nestálí jsou

v učení svém, a jeden odporný vřesk proti církvi vedou.
13Cisařové římětí u svého dvora mívali badače a kouzelníky, k jicbě

radě proti křesťanům brojili. (Diokletian, Julian a j.)
'* t.j. Hora Mageddo (záhubaj, na niž tu caráží k vyznamenání po

rážky nevěřících, jako se tam byla udála porážka Židů. (IV. Král 9,
27. a 23, 29 a 80.)
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20. A všeliký ostrov pominul, a hory nejsou nalezeny.
21. A kroupy veliké jako centnýř padaly 6 nebe na lidi:

i rouhali se Bohu lidé pro ránu krup; nebo veliká byla
příliš. ©

KAPITOLA XVII.

Zjevení, Jak odsouzena jest veliká nověstka, matka všeliké ohavnosti, opojená
krvi mučennikův.

1. I přišel jeden ze sedmi andělů, kteříž měli sedm číší, a
mluvil se mnou, řka: Pojď, ukáží tobé odsouzení nevěstky
veliké, kteráž sedí na vodách mnohých,

2. s kteroužto smilnili králové zemští, a ti, kteříž přebývají
na zemi, opíjeli se vfnem emilství jejího.'

3. I odnesl mne na poušť v duchu. A viděl jsem ženu,
sedící na šelmě brunátné, plné jmen rouhání, mající sedm
hlav, a deset rohův.

4. A žena byla odína šarlatem a brunátným rouchem, a
ozdobena zlatem a drahým kamením 1 perlami, majíc číši
zlatou v ruce své, plnou ohavnosti a nečistoty svého smilství;

5. a na čele jejím jméno napsané: Tajemství :* Babylon
veliký, máti smílstva a ohavností země.

6. A viděl jsem ženu tu opilou krví svatých, a krví mučen
níků Ježíšových.“ A podivil jsem se, když jsem ji spatřil,
podivením velikým.

7. I řekl mi anděl: Co se divíš? Já ti povím tajemství
ženy i šelmy, kteráž ji nese, jenž má hlav sedm, a rohů deset.

8. Šelma, kterouž jsi viděl, byla jest a již není,* a máť
vystoupiti z propasti“ a na zahynutí půjde:" a divití sebudou
bydlitelé země [jichž jména nejsou napsána v knize života
od ustanovení světa), vidouce šelmu, kteráž byla a není.

9. A tentoť jest smysl, kterýž má moudrost. Sedm hlav
Jest sedm hor, na nichžto žena sedí,“ i králů sedm jest.?

10. Pět [jich] padlo,'“ jeden jest,"' a jiný ještě nepřišel:
a když přijde, musí na malou chvíli trvatí.'*

** Těmito úkazy povětrnými snačí se přímopád pohanské řše římské,
Jak dějiny zevrnbně, dotvrzují; mocná pak slova proroctví tobo vztahují
to k hrůzám na konci věků, kdežto pobanstvo a s ním všecky ohavnosti
proti křesťanstvu znova na krátký čas so vzmohou, ale pak | strašně
od Boha potrestány a zničeny bodou.

KAPITOLA XVI

* Tou rozuměj atarý pohanský Řím [18.], jenž byl nejen všeliké
bohy podmaněných národů (ty vyrozumívá vodami mnohými dle 15.)
přijal a císaře své zbožňoval, nýbrž i sát 00 bobyně „Roma“ otěn
byl, svůj chrám a avé kněží měl; modloslušba se však v písmě smilstvrím
nazývá, nebof s modlářetvím meri jinými ohavnostmi též ono nejen
oprávněno, nýbrž | (k hanbě rozumu Wdského!) zbožňováno bývalo.(63

* £ j. u vytržení mysli. (II Kor. 13, 2)
> £ J. to, že tajemně nazvána Jest Babylonem velikým.
* Od času aběsilého Nerona nenstěle skoro tekla krev mučenníků,

tak že doslovně „ústa Říma přetýkala krví křesťanů“. (Laktantins.)
* Rozaměj Řím za času Konstantina, kdešto pohanstvo odstraněno

a sv. kříž v Římě veřejně vtyčen jest.
* £ J. na čas za Juliana odpadlíka.
* ©J. opět brzy zanikne; Jullan 20 měsíců panovav, ve válce perské

náhle za svó vzal.

> Město Řím bylo vystavěno na sedmi chlamích.

* Rozami se panovníkové pohanští té doby, když pohanstvo za
Konstantina již odstraněno bylo.

'* £ J. Dlokletian, Maximilian,Gaierins, Maximinns Daja a Marontins,
ti padli 311—318.

" Liotnius, Jenš teprv 394 přemoženjest.

' t J. Julian odpádlík, zahynul ve váloe perské 863; víz 8.
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11. A šelma, kteráž byla a není, a ta jest osmá: a jestiť
ze sedmi, a na zahynutí jde.'?

12. A deset rohů, kteréž jsí viděl, jestiť deset králů: kteříž
ještě království nepřijali, ale jako králové v jednu hodinu
moc přijmou po šelmě.

13. Tiť jednu radu mají, a dají sílu a moc svou šelmě.'!
14. Tiť bojovati budou s Beránkem: a Beránek zvítězí nad

nimi, neboť Pán pánů jest, a Král králův, i ti, kteříž jsou
8 ním v povolání, vyvoleni a věrní.

(I. Tim. 6, 16. Níže 19, 16.)
15. I řekl mí: Vody, kteréž jsi viděl, kdež nevěstka sedí,

jsouť lidé a národové a jazykové.
16. A deset rohů, kteréž jsi viděl na šelmě: tí v nenávisti

budou míti smilníci, a zpustoší ji, a obnaží, a tělo její budou
jísti, a ji apálí ohněm.

17. Neboť Bůh dal v srdce jejich, aby učinili, což se líbí
jemu: aby království své šelmě dali, dokudž by nebyla vy
konána slova Boží.

18. A žena, kterouž jal viděl, jestiť město veliké, kteréž
má království nad králi země.

KAPITOLA XVII.
Vypraveje pád Babylona (Říma pohanského), a nděšení národů nad ním.

1. A potom jsem viděl jiného anděla, sstupujícího s nebe,
majícího moc velikou: a země byla osvícena od slávy jeho.“

2. A zkřikl silně, řka: Padl, padl jest Babylon velíký: a
učiněn jest příbytkem dáblův, a obydlím všelikého ducha
uečistého, a obydlím všelikého ptactva nečistého a ohyzdného,*

[Is. 47, 8.]
3. nebo z vína hněvu smilství jeho pili všickni národové,

a králové země smílníli s ním, a kupci země z moci rozkoší
jebo zbohatli.

4. I slyšel jsem jiný hlas s nebe, řkoucí: Vyjděte z něho,
lide můj, abyste nebyli účastní hříchů jeho, a abyste z jeho
ran nepřijali.

6. Neboť přišli hříchové jeho až k nebi, a rozpomenul se
Pán na nepravosti jeho.

5. Dejtež mu, jakož i on dával vám, a dejte dvénásob podle
skutků jeho: v číši, kterouž naléval, nalíte mu dvénásob.

7. Jakož se mnoho chlubil. a v rozkošech byl, tak mnoho
mu dejte muk a pláče; neboť v srdci svém praví: Sedím
jako královna, a nejsem( vdovou, a neuzřím pláče.

" € Jj. pohanstvo jeat té povahy, jako byli panovníci jeho, plno ne
návisti a ukratenetví proti církvi.

* Značí rozličné nepřátelské národy, jenž pohanskou říži římskou
vybojovali, a v krátkých dobách po sobě panovali, jsouce nástroji k vy
konání trestů Božích nad ohavným pohanstvem (17.j: brojili sioe též
oni proti křesťanům, ale posléze předo viru Kristovu přijali [14.) a
k záhubě pobanstva pomohil. [16.j

KAPITOLA XVLUL

' Jest strážný anděl oírkve.
4 Tím se značí osvicení veškerého světa, jenž po zničení pohan

stva vírou křesťanskou nastalo.
* To znaší úplné a hrozné zpustošení (ls. 18, 20. a d. 84, 14.); až

podnes jest „pobanský Řirn“ v zříceninách,neboť ímkřesťanský
vystavěn jest s větší částí na poli Mareově, které vně starého města
bylo

* Vyplnílo se, kdyš Konstantin Veliký sídlo svá z Éíma do Kon
stantinopole přeložil: s ním se | mnohé vzácné rodiny valy.
Tak | než Alarich Řím oblehal (410), mnozi křesťané = Římas0 ode
brali; jako papež Innocene, sv. Panla, obě Melanie a j. „Celý svět byl
naplněn křesťany,jenž bylí a Říma utekli = (Palladins.]
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8. Protož v jeden den přijdou rány jeho: smrť, a pláč, a
blad, a obněm spálen bude; nebo silný jest Bůh, kterýž jej
souditi bude.

0. A plakati a kvíliti budou pro něj králové země, kteříž
s ním smilnili, a v rozkošech živí byli, když uzří dým za
pálení jeho,

10. z daleka stojíce pro bázeň muk jeho, řkouce: Běda,
běda, město to veliké Babylon, město to silné; že v jednu
hodinu přišel soud tvůj.

11. A kupci země baodou plakati a kvíliti nad ním; nebo
zboží jejich nebude žádný více kupovati:

12. zbožízlata, a stříbra, a drahého kamení, i perel, i kmentu,
i šarlatu, i hedbáví, i brunátného roucha [i všelikého dřeva
thýmového“ £ všech nádob z kostí slonových, i všelikého
nádobí z drahého kamení, i z mědi, i ze železa i z mramoru

13. i skořice), | vonných věcí, i mastí, i kadidla, i vína,
i oleje, i běli, i pšenice, i dobytka, i ovec, i koní, i vozův,
i služebníkův, i duší lidských.“

14. I ovoce, žádoucí duši tvé, odešlo od tebe. a všecko
tučné a krásné zahynulo tobě, a již více toho nenaleznou.

15. Kupci těch věcí, kteříž zbohatli. od něho daleko státi
budou pro bázeň muk jeho, plačíce a kvílíce,

16. a řkouce: Běda, běda, město to veliké, kteréž se odívalo .
kmentem, a šarlatem, a brunátným rouchem, a pozlaceno bylo
zlatem, a drabým kamením, i perlami;

17. že vjednu hodinn zahynulo tak veliké bohatatví. A všeliký
správce lodí, všickni, kteříž se po jezeře plaví, i lodníci,
i ti, kteříž na moři pracují, stáli z daleka,

18. a křičeli vidouce místo zapálení jeho, řkouce: Kteréž
bylo podobno městu tomuto velikému ?

19. I svpali prach na hlavy avé, a křičeli plačíce, a kvílíce,
a řkouce: Běda, běda, město to veliké, v němž zbobatli všickni,
kteříž měli lodí na moři z drabých věcí jeho, že jedné hodiny
zpustošeno jest.

20. Raduj se nad ním nebe, a svatí apoštolé, i proroci: 4
nebo usoudil Bůh soud váš o něm.

21. I zdvihl jeden silný anděl kámen, veliký jako žernov,
a uvrhl do moře, řka: Takovou prudkostí svržen bude Babylon,
město to veliké, a již více nebude nalezeno.

22. A hlas hrajících na harfy, a zpěvákův, a pišťcův, a
trouba nebude v tobě více slyšána, a žádný řemeslník žádného
řemesla nebude v tobě více nalezen, a zvuk mlýna nebude
v tobě více slyšán,

23. a světlo lampy nebude v tobě více svítiti, a hlasu
ženicha a nevěsty nebude více v tobě slyšeti; nebo kupci
tvoji byla knížata zemská, nebo trávením tvým bloudili všickni
národové.*

24. A v něm jest krev prorokův a svatých nalezena, i všech,
kteříž usmrceni jsou na zemi.“

S £ Jj. vonného, k vykuřování komnat, které se z Ofir [Indie] při
váželo.

“ © j. otroků, ve válce zajatých | jiných, jichž veliké množství
vwRímě veřejně na prodej bývalo.

* ©j. bludným učením a zlými příklady modloslažebného Říma
Jako opojení se potácelí, aš i jako jedem otrávení na věčnou záhubo

©Tisíce tisiců mučenníků sv. padlo po celém ovětě k rozkazu ukrut
ných císařů pohanského Říma, a proto se mu vlns | účastenství na
smrti jejich přičitů.

— ————
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KAPITOLA XIX.

Vyplsuje vidění o uvatbě Beránkové a — o konečném zahubení pohanstva,

1. Potom jsem slvšel jako hlas zástupů mnohých na nebi,
řkoucích: Alleluja! *Spasení“ a sláva, i moc jest Bohu našemu;

2. neboťjsou praví a spravedliví soudové jeho, jenž odsoudil
nevěstku velikou, kteráž porušila zemí smilstvím svým, a
pomstil krve služebníků svých z rukou jejích.

3. A opět řekli: Alleluja! A dým její vstupuje na věky
věkův.“

4. A čtyřmecítma starcův, a čtyry zvířata padli, a klanělí
se Bohu, sedícímu na trůnu, řkouce: Amen, Alleluja |

Ď. A hlas vyšel s trůno. řkoucí: Chválu vzdejte Bohu
našemu všickní služebníci jeho, a kteříž se bojíte jeho, malí
i velicí.

6. A slyšel jsem jako hlas velikého zástupu, a jako hlas
vod mnohých, a jako zvuk velikého hřímání, řkoucích: Alle
luja! že kraluje Pán Bůh náš všemohoucí.“

7. Radujme se, a veselme se, a chvála vzdejme jemu; neboť
přišla svatba Beránkova“ a chof jeho připravila se.“

8. A dáno jest jí aby se oblékla v kment stkvoucí a bílý;
nebo kment jsou spravedlnosti svatých.

9. I řekl mi: Píš: Blahoalavení, kteříž k večeří svatby
Beránkovy povolání jsou!? I dí mi: Tatoť slova Boží jsou
pravdivá. [Mat. 22, 2.)

10. I padl jsem k nohám jeho, abych se mu klaněl. I dí
mi: Hleď abys tobo nečínil; jsemť spoluslužebník tvůj i bratří
tvých, majících svědectví Ježíšovo. Bohu se klaněj! Svědectví
zajisté Ježíšovo jestiť duch proroctví.“

11. I viděl jsem nebe otevřené, a aj kůň bílý, a ten, jenž
na něm seděl, slul Věrný, a Pravdomluvný, a s spravedlnoatí
soudí, a bojuje.

12 Oči pak jeho byly jako plamen obně, a na hlavě jeho
korun mnoho,“ a měl jméno napsané, kteréhož žádný neví,
než on sám.'“ (Filip. 2, 9.)

13. A byl odín v roucho skropené krví,"' a jméno jeho
sluje: Slovo Boží.'*

14. A vojska, kteráž jsou na nebi, jela za ním na koních
bílých, jsouce odína v kment bílý a čistý.

KAPITOLA XIX.

+t j. „chvalmež Bohal“ výraz radosti a dikůčinění.
* L j. „vítězství“
3 Tím značí úplně povždy trvající potření modloelnžby, a tak do

konalé vítězatví křesťanstva.

* ©J. království syna Božího, Ježíše Krista, utyrzeno jest na zemi,
a všeobecně přijato.

5 Svatbou se znamená tajemné opojení Krista Pána se svon oírkví
vůbec, a s jednotlivými věřícími zvlášť.

%t. ]. nyni u veřejném vyznávání chotě svého stkví se církev
v úplné své kráse, ozdobena jsouc všelikými etnostmí svatosti a spra
vedinosti. (8]

* £. j. které Bůh k pravá víře povolati ráčil. Považ dle tobo každý,
jakého se ti dostalo štěstí, že k církvi Kristově náležíš a tím 1 naději
máš, žo kdyš víře věren zůstaneš, ji až do konce vyznávaje, ! blaže
nosti věčné účasten budeš.

* L j. Duch prorocký, Jehož ti Bůh ndělil, zvláštní jeho k tobě ml
lost dokazuje. Úřad apoštolský a prorooký za službu andělskou 20
považoval. |

9 ©.J. jakožto krále králův (16.), ješ byl vítězně přemohl. [17, 14.)

te t j. jehož bytnosf nepostižitelná Jest. [IL Mojš. S, 14. srov. 1.8.)
" To znamená, že syn Boží přirozenosf lidskou na se vzal a sa

nás trpěl. (Ia. 68, 2.)
" Srov. Jan 1, 1. 14.o —
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16. A z úst jeho vychází meč s obou stran ostrý, aby jím
bil národy.'* A onť je bude spravovati prutem železným,'*
a on tlačí čeřen vína prchlivosti hněvu Boha všemoboucího.'*

[Žalm 2, 9.)
16. A má na rouchu, a na bedrách svých napsáno: Král

králův, a Pán pánův. - (Svrchu 17, 14.)
17. I viděl jsem jednoho anděla, an stojí v slanci: i zkřikl

hlasem velikým, řka všechněm ptákům,kteříž létali prostředkem
nebes: Pojďte a shromažďte se k veliké. večeři Boží,

18. abyste jedli těla králův, a těla tisícníkův, a těla silných,
a těla koňův, i jezdcův, a těla všech svobodných, i služebníkův,
1 malých 1 velikých. i šelma [Ezech. 38, 22.)

19. I viděl jsem šelmu, a krále země I vojska jejich, ani se 10. i lžiprorok mučeni budou ve dne i v noci na věkyejeli,abybojovaliatím,kterýžsedělnakonl,asvojskem— ©W věkův.
jeho. 11. I víděl jsem trůn veliký bílý, a sedícího na něm,“ před

20. I jata jest šelma, a s ní lžiprorok, kterýž činíval divy jebož obličejem utekla jest zemé i nebe, a místo jim není
před ní, jimiž svodil ty, kteříž příjalí znamení Selmy, a kteříž nalezeno.'*
se klaněli obrazu jejímu. Uvržení jsou ti dva za živa do 12. '1I viděl jsem mrtvé, veliké I malé,stojící před obličejein
jezera obnivého, hořícího sirou ; trůnu, otevříny jsou kniby: a jiná kniba otevřína jest, kteráž

21. a ostatní jsou zbiti mečem sedícího na koni, vycházejícím jest (kniha) života; i souzeni jsou mrtví z těch věcí, kteréž
z úst jeho: a všickni ptáci jsvu nasycení těly jich. byly psány v knihách, podle skutků jejich:

13. a vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, a emrť i peklo
vydali mrtvé své, kteříž v nich byli: i souzení jsou jeden
každý podle skutků svých.

14. A peklo a smrť uvrženi jsou do jezera ohnivého. Tat
jest smrť druhá. [T Kor. 15, 26.)

15. A kdo není nalezen zapsán v knize života, uvržen jest
do jezera obnivého.

6. Blahoslavený a svatý, kdož má díl v vzkříšení prvním:
nad těmi nemá moci smrť druhá, ale budou kněží Boží a
Kristovi, a krajovati budou s ním tisíc let.

7. A když se dokoná tisíc let, propuštěn bude satanáš ze
žaláře svého: i vyjde, a bude aváděti národy, kteříž jsou na
čtyřech úhlech země, Goga a Magoga," a shromáždí je k boji,
jichžto počet jako písek mořský.

8. I vstoupili na Širokosaťzemě, a obcházeli stany svatých,
a město milé.*

9. Ale sstoupil oheň od Boba 8 nebe a spálil je: a dábel
kterýž je avodil, uvržen jest do jezera ohně a sfry, kdež

KAPITOLA XX.

Předpovídá, Ze ďábel oa tisic let nrěsočn, Kristus pak s vyvoleným! svými
tollkéš Jet kralovati bude a to že Jest první vskřišení: ——še pak ďábe) na
krátký čas propuštěn s Gogem a Megogem církev bude propásledovati; ale

že Bůh jej přemůle, a do pekel svrhne; na to pak ——že pominou nebe a
země, a že bude vzkřižení mrtvých = poslední soud,

L. I viděl jsem anděla, sstapujícího s nebe, majícího klíč
od propasti, a řetěz veliký v ruce své.

2. I uchopil draka, starého hada, kterýž jest dábel, a satanáš,
a svázal jej na tisíc let;

3. a uvrhl jej do propasti, a zavřel, a zapečetil svrchu nad
ním, aby nesvodil více národův, až by se vyplnilo tisíc let:
a potom má býti rozvázán na malý čas.' [II. Thess. 2, 9.)

4. A viděl jsem stolice, a posadili se na nich, a dán jest:
jim soud; i duše sťatých * pro svědectví Ježíšovo a pro slovo
Boží (viděl jsem), a těch kteříž se neklaněli šelmě ani jejímu
obrazu, aniž přijali její znamení na čela (svá), nebo na ruce.
své, a byli živi * a kralovali s Kristem tisíc let. [Mat. 19, 28.]

6. Jiní mrtví nebyli živi,* až by se vyplnilo tisíc let.* Totoť
jest vzkříšení první.“

KAPITOLA XXI.
V podobenství nového Jeruzalémá ajovonu jest Janovi velebnosť, kráza a blaže

nost říše nebeské.

1. I viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe,
a první země pomínala, a moře již není.'

(ls. 65. 17. II. Petr. 8, 13.)
2. Ajá Jan viděl jsem město svaté Jerusalém nový, sstapující

s nebe od Boha, připravený, jako nevěstu okrášlenou muží
svému.

9. I slyšel jsem hlas veliký s trůnu, řkoucí: Aj. stánek
Boží s lidmi, a přebývati bude s nimi. A oni lidem jeho
budou: a vám Bůh s nimi bude jejich Bohem;

4. a setře Bůh všelikou slzu 8 očí jejich: a smrti více
nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více, nebo
první věci pominuly. (Svrchu 7, 17.)

5 I řekl ten, kterýž seděl na trůnu: Aj všecko činím nové.
I řekl mi: Piš nebo tato slova jsou převérná a pravdivá.

(ls. 48, 19. II. Kor. 5, 17.)

'3 Močem se slovo Boží značí jimž Kristus skrze elnžebníky své
kárá, k pokání a obrácení se napomíná pohanské národy.

t* £, j. přísně potresoe ty. kteří slov jeho poslouchati nochtí.
'**Toto nejen na pád pohanské říje římské so vší modloslužbou se

rozuměj, nýbrž i o potrestání antikrista o veškorým!i stonpenci jeho
Jmino buď; neboť sv. prorok tu duchem od předpodobšujícího před
mětu k předpodobněnémaohledí. a jej pak v kap. % zevrabně líčí.

" Znamenají vůbec všeliká divé zběsilé roty. proti víře Kristově
brojící, joaž vždy a všude jsou epolečníky a nástroji mocností pekel
ných. (Brovnej Ezech. 88. 2.)

* £ j. eirkev svatou po celé zemi rozšířenou.
* © j. Krista soudce.
'©£ j. předešlá podoba nebes i země pominula, strávena jsouc obněm.

(II. Petr. 8, 10 —11. Svrchu 8, 12. Mal, 8, 16. Luk. 10. 20.)
W(11.—121 Obsahují správu o vzkříšení z mrtvých a o posledním

soudu, po němě se věčné blaženosti dostane spravedlivým, bezbožní
pak u věčné muky avržení budou. (Srov. evrobu G, a 10.)

KAPITOLA XX

* Smyal: 8 úplným potřením pohanstva říšeHimské pozbude dibel
moel svá, kteroně jindy nad lídem provozoval, sváděje k modloslnžbě
a k nepravostem s ní spojeným, na dlouhý čas, v němž víra Kristova
panovatí bude: na konci pak věku dopustí se mu opět na krátký čas
moe svou prováděti. [7—10.)

1 Vůbec sv. močenníkův.

> £ J. životem blaženým v nebesích, úctou jím vzdávanou ns zemi
a zázraky, jež Bůk na Jejich přímluvu koná.

* ©j. zemřeli 1 druhon smrtí (6.), věčnou smrti duše, jsonce za
vržení od Boha. ©

S Z tobo pak nenásleduje, že by pak ošíli, t. j. epaseni býti mohlí "M A
u vzkříšení druhém, všeobecném. (Srov. níže: 10. a Mat. 1, 21. pozn.) P: ' t.j. všecko, 00 nestálé jest a bouřlivé, to pominulo, a věčný,

KAPITOLA XXL

* £ j. blažený šívot hned po smrti. blažený mír panuje. (4.)
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6. A řekl mi: Stalo se.“ Jáťt jsem Alfa i Omega, počátek
i konec. Ját dám žíznivému ze studnice vody žívota darmo."

7. Kdo zvítězí, bude těmito věcmi vládnoutj, a buduť jemu
Bohem, a on mí bude synem.

8. Bázlivcům *pak, a nevěřícím, a proklatým, a vražedníkům,
a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům
bude díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a alrou: jenž jest
smrť druhá.

9. I přišel jeden ze sedmi andělů, kteříž měli číše plné
sedmi ran nejposlednějších, a mluvil se mnou. řka: Pojď,
a ukáží toběnevěstu, manželku Beránkovu.

10. I povznesl mne v duchu“ na horu velikou a vysokou,
a ukázal mi město svaté Jerusalém, sstupující 8 nebe od Boha,

11. mající jasnost Boží: a světlosť jeho podobna drahému
kameni, jako kamení jaspisu, jako kříšťál.“

12. A mělo zeď velikou, a vysokou, mající dvanácte brav:
a na branách dvavácte andělův, a jména napsaná, jenž jsou
jména dvanáctera pokolení synův israelských."

13. Od východu tři brány, a od půlnoci tři brány, a od
poledne tři brány, a od západu tři brány.

(Ezech. 48, 31. a d.]
14. A zeď městská majíc základů dvanácte, a na nich dvanácte

jmen dvanácti apoštolů Beránkových.
15. A ten, kterýž mlavil se mnou, měl míru třtínovou

zlatou, aby změřil město i brány jeho i zeď. [Ezecb. 40,3.)
16. A město ve čtyry hrany postaveno jest, a dlouhosť

jeho tak veliká jest, jakož i širokosť: | změřil město třtinou
zlatou na dvanácte tisíc honův, a dlouhosť, i vysokosť, i širokost
jeho zároveň jsou.“

17. I změřil zeď jeho sto čtyřicíti a čtyř loktů měrou člověka,
kteráž jest anděla.“

18. A bylo stavení zdi jeho z kamene jaspisu: samo pak
město zlato čisté, podobné sklu čistému. .

19. A základové zdi městské byli všelikým drahým kamením
ozdobení. Základ první jaspie, druhý safír, třetí chalcedon,
čtvrtý smaragd, .

©. pátý sardonix, šestý sardius, sedmý chrysolit, osmý
beryl, devátý topaa, denátý chrysoprasus, jedenáctý hyacint,
dvanáctý ametyst.'*

21. A dranácte bran dvanácte perel jest o každé zvlášť, a
jednakaždá brána byla z jedné perly:'* a ulice města byla
zlato čisté, jako prohledací sklo.

22. A chrámu jsem v něm neviděl Nebo Pán Bůh všemo
houcí chrám jeho jest, a Beránek.

23. A město nepotřebuje slunce, ani měsíce, aby svítily v něm;
neb jasnost Boží osvítila je, a svíce jeho jest Beránek.

(Is. 60, 19]

3 6 j. byní se vyplnilo všecko, co jsem byl od věčnosti určil a
časem přislíbil.

* Znamená pramen milosti Boží. (Jan 4, 10. 7, 87. Svrchu 1, 8.]
* Těm jenž s bésné před protivenstvím víra zapírají, snebo z chonlo

stivostí své náruživostí nekrotí.
5 £ j. o vytržení myslí.
“ Vyvolení plynouti budou v jasnosti Boží, jako v moří světla nad

přirozeného. (Žalm 85, 10.)
* Značí množství vyvolených Božích ze všech národů; ti jsou ml

losti Boží duchovním Israelem.
>To vše obrazem jest dokonalosti, krásy, stálosti.
9 «. j. měrou obocnon, lidskou.
'* Sklo jest obrazem distoty; dvanáctero drahokamů rozmanité bar

vitosti, jasnosti a lesku obrací se na dvanáctero ctností, jež Duch svatý
působí a sv. Pavel vyčitá. [Gal 5. 22. Ef. 5, 9.)

% Perla snačí drabocennosť zásluh svatých, a jsou téměř jako brány,
poměhající nám vjízi v blaženost věčnou. (Srov. Mat. 18, 45—46.|
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24. A choditi budou národové ve světle jeho: a králové
země přinesou sláva a česť svou do něho.

25. A brány jeho nebudou zavírány ve dne; noci zajisté
tam nebude. (Is. 60, 11.)

26. A přinesou do něho slávu a česť národů.'*
27. Nevejdeťdo něho nic poškvrněného, ani činícího ohavnost,

a lež, než toliko, kteříž napsáni jsou v knize života Beránka.

KAPITOLAXXII

Vypleaje dále v podobenství řeky vody šivé a stromu šivota milost Božskou,

vyvolené ošívujíci a občerstvujíci, ——Jenž a Bohem věčně kralovati'budou,

Kristus sám potvrzuje proroctví tn. varaje od jeho fallování, a sliboje
přjíti brzo,

1. I ukázal mí potok vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí
z trůnu Božího a Beránkova. : .

2. U prostřed ulice jeho, a a obou stran potoka strom života,
nesa dvanáctero ovoce, na každý měsíc vydávající ovoce své,
a lístí stromu [slouží] zdraví národův. [Ezech. 47, 71.]

3. A nlc zlořečeného nebude více: ale trůn Boží a Beránkův

bude v něm, a služebníci jeho sloužiti budou jemu.
4. A tvář jeho viděti budou, a jméno jeho bude na čelích

jejich.
5. A noci více nebude, a nebodou potřebovati světla svíce,

ani světla slunečného, nebo Pán Bůh osvítí je, a kralovat
budou na věky věkův. (Is. 60, 20.)

6. I řekl mi: Tato slova jsou převěrná a pravdivá. A Pán
Bůh duchů prorockých poslal anděla svého, aby ukázal služeb
níkům jeho ty věci, které se mají státi brzo.'

7. A aj, přicházím rychle. Blahoslavený, kdož ostříhá slov
proroctví knihy této.

8. A já Jan [jsem ten], kterýž jsem slyšel, a viděl tyto
věci. A když jsem je byl uslyšel a uviděl, padl jsem, abych

se klaněl před nohama anděla, an mi tyto věci ukazoval:
9. i řekl mi: Hleď, abys toho nečinil: neboť jsem spolu

služebník tvůj, a bratří tvých prorokův, i těch, kteříž ostříhají
slov proroctví knihy této: Bohu se klaněj.

10. I dt mi: Nezapečet slov proroctví knihy této;“ neboť
čas blízko jest.*

11. Kdo škodí, škodiž ještě, a kdo špinavý jest, zašpiů se
ještě: a kdo spravedlivý jest, ospravedlniž se ještě, a svatý
posvětiž se ještě.“

12. Aj, přijdu brzo, a odplata má se mnou jest, abych od
platil jednomukaždému podle akutků jeho.

13. Ját jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec,
[Svrchu 321,6.)

14. Blahoslavení, kteříž umývají roucha svá v krvi Berán
kově: aby byla moc jejich ku stromu života, a aby vešli branami
do města nebeského.

" £ j. všeliké záslaby veškerých vyvolených Božích tam na poklad
složeny budon.

KAPITOLA XXII.

! Tentýž Bůh, jenž druhdy skrze proroky budouci věci předpověděl,
sjevil | tyto; jako se všecko ono vyplnilo, tak se jistě vyplol i toto.

» Má totiž všem zjeveno býti.

3 4 j. čas vyplnění Jeho jistě přijde dle II. Petr. 3, 3.
* Smysl: Kdo vzdor všemu nančení a brosbám ve zlém sotrvá, tenť

sám svou záhubou vinen; kdo však v dobrém jest, setrvejš a zdoko
neln) se.
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10. Vně (budou) pai,* a čarodějníci, a nestydatí, a vražedníci,
a modloslužebníci i každý, kdož miluje a činí lež.

16. Já, Ježíš, poslal jsem anděla svého, aby vám svědčil
o těchto věcech v církvích. Ját jsem kořen a rod Davidův,“

hvězda jasná a jitřní." .
17. A duch i choti řkou: Přijďl“ A kdo slyší, rciž: Přijď!

A kdo žízní, přijdiž, a kdo chce, nabeř vody života darmo.
(Svrchu 21, 9. Is. 56, 7.)

18. Osvědčujiťpak každému, kdož slyší slova proroctví knihy
této: Jestliže by kdo přidal k těmto (slovům), přídá Bůh na
něho ran, napsaných v knize této.

19. A jestliže by kdo ujal od slov knihy proroctví toboto,

3 £ Jj. všickní zlí u zlostní nepřátelé pravdy (srov. Mat. B, 6. Fil.
B, 2, vělokní vařejní nemravníci a kteří do svých předešlých hříchů
opět a opět padají. (II Petr. 2, 22)

S £ j. pravý Mesiáš, jenž království Davidovo obnovil, původce
všeho. (Jan 1, 8.)

+ Kristem nastane den věčný, po němž nebude noci. (6.)
S Církev, Duchem svatým obdařená, touží neustále po příští Krista,

Božského obotě svého.

KAPITOLA XXII. 1112

odejmeť Bůh díl jeho z knihy života, a ze svatého města, a
z těch věcí, které jsou napsány v knize této.“

20. Ten, kterýž svědectví vydává o těch věcech, praví: Jistět
přijdu brzo: Amen. Přijď, Pane Ježíši.'"

21. Milost Pána našeho Ježíše Krista se všemi vámi! Amen.

* t j. kteří svévolně a so zlým úmyslem proti emyslu porušají
zjevení Boží, aby takto bludné něení své potvrdili, a duše věřících
svedli.

té Tak sv. apoštol sám po příští Páně touží. 8 nim.rci každý, kdo
tmuzdo věren a tamo věčné jeho blařenosti účasten býti tádáš: Stanii
se, 0 Panel věrně se držeti budu sv. slov tvých, tvé av. vůli ee pod
tobím, tvému laskavému řízení se poddám, velebě vědy a ve všem
tvou Božskou prozřetelnost. Po tvém království bašiti, po tobě neustále
celým srdcem toužiti budu: ve dne | v noci své nehodné vzdecby
s modlitbami vyvolených tvých spojím, a u svaté nedočkavosti tomu
okamžení vstříc sírati budu, kdežto se mi veškerá tajemstvi otevrou,
u věčném světle nebeské blaženosti tvé. Dokavade se mi milosti této
nedostane, paopouštějš mne na ponti vezdejšího života, zvlášť pak ml
přispěj u posledním vykročení v neskonalou věčnosf,a dej, ať k tobě
se dostanu, tebe věčně chválím, 6 tebou se věčně raduji, 0 Ježíší!
Amen!
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